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Izvleček
Novi pristopi v sodobni poeziji
Pričujoče besedilo se ukvarja z vprašanjem specifičnih (sodobnih) pesniških praks, ki so
močno povezane z razvojem novih medijev in svetovnega spleta. V nalogi so natančneje
predstavljene flarf poezija, spam literatura (oziroma spam poezija), kodna poezija in altlit,
vendar izven konteksta digitalne oziroma novomedijske literature, saj je slednja (še)
neizdelan in problematičen pojem. Avtor se sprašuje o povezavi med navedenimi praksami
in pojmom eksperimentalne literature, predvsem pa je v ospredju vprašanje, kako se
navedene prakse umeščajo v razvoj tehnologije na eni strani ter duhovnozgodovinske
okoliščine na drugi. Ker gre za usmeritve, ki še niso doživele velikega odziva strokovne
javnosti, hkrati pa jih je zaradi kratke časovne distance težko umeščati v širši kontekst, se
naloga ukvarja predvsem z nekaterimi vidnimi značilnostmi obravnavanih vrst literatur ter jih
skuša s pomočjo ugotovitev umestiti v ožji kontekst. Za potrebe slednjega se avtor ustavi ob
vprašanju izvirnosti določenih pesniških praks, razvoju sodobne tehnologije, internetne
kulture in nenazadnje specifik različnih programskih jezikov. Zanima ga tudi ločnica med
tiskano in digitalno literaturo (v najširšem pomenu besede) – tako v smislu komunikacijskega
kroga knjige kakor tudi drugih razsežnosti. Zaključek prinaša tezo, da se v okviru navedenih
literatur ne srečujemo z izrazito novimi postopki, da pa je v njih vendarle mogoče spoznati
nekaj pristnega stika s tehnologijami, ki jo obdajajo.
Ključne besede: flarf, altlit, spam literatura, digitalna literatura, kodna poezija

Abstract
New approaches in contemporary poetry
The following text deals with a question of specific (contemporary) poetical practices, which
are strongly connected with the development of new media and world wide web. Following
thesis is focused on flarf, spam literature (or spam poetry), code poetry and altlit, but outside
the context of digital or new media literature, since its definition is (yet) questionable and
problematic. Author questions a link between aforementioned practices and the concept of
experimental literature, but the main question remains whether or not these practices are
generated by the technological development or historical context. Since we can, due to the
temporarity of those practices, face certain difficulties when trying to determine their
context, and since they did not yet receive greater acknowledgement by the researchers, the
author was bound to shed a light on a possible contexts of those practices on a much smaller
scale. To determine those the author of thesis questions originality of certain poetic
practices, the advancement of technology, internet culture and, last but not least, specialties
regarding different programming languages. Author is aso interested in boundaries between
printed and digital literature (in a broad sense of the word) –in a sense of book comunication
cycle and other dimensions. The conclusion provides a thesis that the aforementioned
literature is not as innovative as it seems, but can still provide a sense of genuine link with
technologies sorrounding it.
Keywords: flarf, altlit, spam literature, digital poetry, code poetry
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Uvod

Bržkone je že na začetku smiselno obrazložiti naslov pričujočega teksta. Novi pristopi
v sodobni poeziji ne iščejo nujno novih pristopov in se hkrati ne ukvarjajo z vso sodobno
poezijo. Pristopi, ki se jih bomo dotaknili, so novi (vsaj) na prvi pogled in ves čas nas bo tudi
zanimalo, kako novi zares so. Poezija, v kateri jih bomo odkrivali, pa je sodobna v dveh
pomenih besede. Sodobna kot takšna, ki je nastala pred (relativno) kratkim časom, ter
sodobna kot tista poezija, ki se spogleduje s sodobnimi tehnologijami. Povedano ima za vzrok
predvsem to, da bi nabor besedil in literarnih praks, ki bi jih v najširšem pomenu besede
lahko označili z naslovom naloge, bil preprosto neobvladljiv.
Pojma novomedijske poezije se bomo zgolj dotaknili za potrebe spoznavanja razlike
med različnimi pristopi. Tako nas bo zanimala le njena definicija in nekatere bistvene
razsežnosti, s čimer bo izključena iz prikaza kontinuitete med različnimi pristopi, ki jo želimo
vzpostaviti (izjema bo le en primer kodne poezije, ki pa, kot bomo videli, ponuja mnoge
zanimive premisleke, ki jo uvrščajo tudi kam drugam kot zgolj v polje novomedijske poezije);
za to potezo smo se odločili, ker z vpeljavo le-te ne bi mogli jasno slediti vprašanju, ali gre v
primeru

obravnavanih

pristopov

za

posledice

tehnološkega

razvoja

ali

za

duhovnozgodovinske1 pogoje, saj je lahko (vsaj po naši definiciji, ki jo bomo predstavili
kasneje) digitalna literatura radikalno drugačna od tiskane. Prav tako se ne bomo dotaknili
večjega števila zanimivih sodobnih pesniških gibanj: eko(loška) poezija, novo puritanstvo,
novi formalizem, nova iskrenost. Izpustili bomo tudi, sicer osamljene, pojave starih-novih
form, kot je denimo McWhirtle ali dvojni amfibrah. Slednje bomo izpustili zato, ker ti tokovi
ne kažejo (oziroma niso kazali) trenja z razvojem sodobnih tehnologij, vsaj neposredno ne.
Obravnavani pojavi so sicer novejšega datuma, a je hkrati od njihove uveljavitve
minilo dovolj časa za prvo bežno refleksijo in njihovo približno umestitev v kontekst razvoja
medijev in pesniškega jezika. Ker glavnina obravnavane poezije nastaja na svetovnem spletu

1

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da ne gre za tako poglobljeno in široko razumevanje »absolutnega
duha«, kot ga najdemo pri Heglu (Virk 1989: 14-15), temveč za neprimerno bolj zamejen pojem. V tem smislu
bomo iskali svojevrstne hitre odgovore na zelo konkretne zgodovinske in tehnološke okoliščine, ki pa do neke
mere gotovo odražajo značilnosti neke »mikrodobe«. Drugačen pristop zaradi kratke časovne distance niti ni
mogoč.

5

ter tam načeloma tudi ostane, je, zaradi narave tega medija, razumljivo, da bodo od tam
izhajali tudi številni citati ter da je vsaka tovrstna informacija podvržena instantni možnosti
sprememb in hitrega sestopa v območje neveljavnega, napačnega ali zmotnega.
V osnovi pa nas bo zanimalo sledeče; vsak literarni pojav v zgodovini je bil do neke
mere zaznamovan z duhovnozgodovinskim razvojem, ki ga je obdajal na eni strani, ter s
civilizacijskim in tehnološkim razvojem sveta na drugi strani. Ker gre za poezijo, ki je nastajala
v obdobju, ključnem za razvoj interneta,2 nas bo zanimalo, če je morebiti vpliv nove
tehnologije na nastajanje teh tekstov še toliko bolj očiten ali pa odnos do novih medijev v tej
poeziji ni tako močno vtisnjen, da bi tovrstno vprašanje zahtevalo posebno pozornost.

2

Svetovni splet nas zanima predvsem kot poseben pojav, ki mu je v smislu razvoja medijev težko najti sorodne.
Nobenega dvoma ni, da je izrazito zaznamoval obdobje konca 20. in začetka 21. stoletja kot le malokateri
tovrstni novum. Zanimale pa nas bodo specifike svetovnega spleta, kot se lahko zrcalijo v njemu pripadajoči
literaturi, in ne preprosto trenje med pojavom enega in druge.

6

Novomedijska poezija

Novomedijska poezija je bržkone eden najbolj obravnavanih in poznanih pojmov
sodobne poezije (velikokrat se nove pristope nanj celo zameji). Kljub temu, da v pričujočem
besedilu ne nameravamo preučevati konkretnih primerov le-te, si jo velja pogledati nekoliko
bližje. Za to odločitev obstaja več ključnih razlogov. Prvi je gotovo vzpostavitev terena, na
katerem bo mogoče narediti razmejitev med novomedijsko poezijo in drugimi pojavi
sodobne poezije, ki se lahko tako ali drugače spogledujejo tudi z le-to. Drugi je ta, da nam
lahko novomedijska poezija (ali bolje kar novomedijska literatura) razkrije nekatere
elemente, ki so za sodobno literaturo specifični, oziroma vsaj tiste izmed njih, ki jim ni tuje
povezovanje z novimi mediji, internetno kulturo in podobnim.

7

Čemu smo izpustili novomedijsko poezijo?

Definicijo digitalne oziroma novomedijske poezije3 si bomo izposodili pri
Christopherju Funkhouserju:
Digitalno poezijo, novi žanr literarne, vizualne in sonične umetnosti so utemeljili pesniki, ki so eksperimentirali z
računalniki v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Digitalna poezija ni enotna »oblika«, temveč konglomerat
različnih oblik, ki sedaj predstavljajo enoten žanr, čeprav v smislu medijev, metod in iz vidika tega kar želi
povedati, sestoji iz heterogenih komponent. Digitalna poezija je proces v razvoju, ki privzema različne tehnike,
ki so se razvile že pred razvojem osebnih računalnikov, a se v okviru svetovnega spleta razvijajo še naprej.
Pesniki raziskujejo široko paleto računalniško pogojenih tehnik, vse od interaktivnih inštalacij do elementov
naključnega in vizualnega.

4

Vidimo lahko, da je definicija digitalne poezije po svoje ohlapna, kar gre pripisati več
razlogom. Eden od teh je posledica stalnih in hitrih sprememb v novih medijih, ki
onemogočajo, da bi lahko zapisali dalj časa veljavno definicijo. Drugi razlog pa gotovo tiči v
našem nepoznavanju novih medijev. Delno do nepoznavanja prihaja prav zaradi bliskovitega
razvoja le-teh, delno pa zavoljo minimalne časovne oddaljenosti in našega nepoznavanja
dveh možnih odnosov do tehnologije, s katero se srečujemo: 1. med novo tehnologijo in
nami prihaja do trenja, ker je nekaj novega in netipičnega v našem okolju; 2. v »svetu nove
tehnologije« se počutimo domače, je del našega vsakdana. Šele, ko bomo dodobra
reflektirali nove medije iz obeh vidikov, se bomo lahko lotili natančne in (vsaj upamo lahko)
dalj časa veljavne definicije digitalne poezije. Seveda svoje pripomore tudi vedno večja
kompleksnost novih medijev, ki za popolno razumevanje zahteva izdatno profesionalizacijo
piscev in bralcev oziroma uporabnikov.

3

Seveda obstajajo v tem kontekstu najrazličnejše možnosti poimenovanja tovrstnih pristopov. Mi se bomo
zgledovali po Funkhouserju, ki novomedijsko in digitalno literaturo enači.
4
Funkhouser, Christopher, 2008: Digital Poetry: A Look at Generative, Visual, and Interconnected Possibilities
in its First Four Decades. Schreibman, Susan; Siemens, Ray (ur.): A Companion to Digital Literary Studies.
Oxford: Blackwell.
http://digitalhumanities.org:3030/companion/view?docId=blackwell/9781405148641/9781405148641.xml
(dostop 25.7.2015). »Digital poetry is a new genre of literary, visual, and sonic art launched by poets who
experimented with computers in the late 1950s. Digital poetry is not a singular "form" but rather a
conglomeration of forms that now constitutes a genre even though the creative activity itself — in terms of its
media, methods, and expressive intent —contains heterogeneous components. Digital poetry is an evolving
process, employing various techniques that began to form well before the advent of the personal computer
and continues to refine itself in today's World Wide Web (WWW) environment. Poets explore a variety of
computerized techniques, from interactive installations to randomized and visual attributes.«

8

V našem kontekstu bo tako digitalna poezija razumljena kot tisti pojavi, ki naslovniku
ne morejo biti celostno dostopni, če ni posredi ustvarjanje v okviru novih medijev in
reprezentacija s pomočjo novih medijev. Seveda je tovrstno definicijo smotrno razumeti kot
začasno ter hkrati izven pričujoče naloge vprašljivo.5
Na tem mestu velja opozoriti na tekst Aleša Vaupotiča Literarno-estetski doživljaj in
novi mediji – prihodnost literature?, v katerem zapiše sledeče:
Pridevnik »novi« le skromno določa pomen samostalnika, celo samostalnik medij je ambivalenten, ker združuje
vsaj dvoje pomenov: splošnejši pomen medija kot materialno-tehničnega nosilca informacije s posebnimi
zakonitostmi, ki vplivajo na delovanje diskurzov na več ravneh, ter specifičnejši pomen potencialnega
posebnega, »novega medija«, ki stopa ob bok ostalim komunikacijskim občilom, povezanim s kompleksnimi
diskurzi, tudi literarnemu. 6

Kot primernejši izraz tako predlaga pojem ergodična literatura. Tovrsten predlog je
gotovo na mestu, saj je sama definicija novomedijske literature pretirano zaznamovana zgolj
s svojo pojavnostjo v okviru novih medijev, medtem, ko se njene jedrne zakonitosti ob tem
ne upoštevajo posebej. V našem primeru bomo izraz novomedijski vendarle ohranili, saj
lahko služi kot bistvena razmejitev med pristopi, ki jih obravnamo sedaj, in med tistimi, ki jih
bom nekoliko bolj poglobljeno obravnavali kasneje v tekstu. Tako lahko več ali manj vse
obravnavane pristope razumemo kot ergodične, a le manjši del le-teh tudi kot novomedijske.
Težko bi odločitev izključitve digitalne poezije iz konteksta obravnavnih literatur (v
smislu njihovega prehajanja iz ene v drugo in v kontekstu njihovega odnosa do svetovnega
spleta) dodatno podprli bolje, kot je to (v sicer drugem kontekstu, pa tudi z drugačnim
razumevanjem pojma digitalne literature)7 storil Janez Strehovec v svoji knjigi Besedilo in
novi mediji:
V času novih medijev ni nikakršne potrebe, da bi pesniki tiskanega medija nadaljevali svojo ustvarjalnost na
področju digitalne poezije kot nečem, kar bi bilo primerneje duhu dobe ali celo postavljeno vrednostno višje.
Prav tako pa za ustvarjalce digitalne poezije nikakor nista ključna in obvezna lirični navdih in temeljita
izobraženost na področju tiskane literature (čeprav jim lahko veliko pomagata). Tisto, zaradi česar so projekti
digitalne poezije zanimivi za pesnike-literate v poznanem, tiskanem mediju, pa je napor, kako iznajti nove
5

Natančna definicija, ki bi bila rezultat operiranja z večjim številom primerov in pojmov, bi presegala cilje
naloge.
6
Vaupotič 2007: 204-205
7
Zdi se, da Strehovec pri pojmu digitalne literature ni tako rigiden. V svojem delu Besedilo in novi mediji tako v
tem kontekstu med drugim omenja tudi denimo bloge.

9

tehnike, naprave in oblike, kako izumljati nove jezike, segati za vsako ceno onstran znanega, všečnega,
odobravanega v poglavitnem toku.

8

Seveda imamo pri Strehovcu opravka s samim ustvarjanjem in ne denimo z
vprašanjem poustvarjanja in obravnave tovrstnih postopkov, vendar pa je mogoče avtorjevo
tezo preslikati tudi na to področje. Če po njegovem ni zaznati nikakršne potrebe po
tovrstnem prehajanju med področji, ko pride do ustvarjalcev, potem lahko isto velja za
tistega, ki neko določeno področje preučuje.
Temu je preprosto tako, ker gre v primeru tiskane in novomedijske9 poezije za dve več
ali manj ločeni zadevi. Vsaka od njiju se prilagaja svojemu mediju – tiskana klasični knjigi,
novomedijska pa denimo osebnemu računalniku, mobilnemu telefonu ali digitalnemu
projektorju. V vsako od obeh je tako tudi vpisan nek poseben odnos do medija, ki ju
omogoča. Za nas je medij knjige, ki je nenazadnje izhodišče Guttenbergove galaksije10,
praktično neviden in tako tudi nismo sposobni zaznati trenja med besedilom in medijem, na
katerem ga je moč najti. Najbrž ni (preveč) predrzno reči, da gre za nekaj, česar se načeloma
ob svojem pisanju ne zavedajo niti avtorji. Pristop, ki implicira zaznavanje trenja med
besedilom in medijem, je bil značilen kvečjemu za avantgarde. Prazen list papirja, ki ga je
pod naslovom Opus nič predložil Franci Zagoričnik, je gotovo dober primer za tovrstno
razpravo. A hkrati je vanj vpisana neka popolnoma druga razsežnost, ki nas lahko pomakne
nekoliko (pre)daleč. Odsotnost besedila povzroči, da je medij tisti, ki stopi v središče. Četudi
na nek način prevpraša ustaljene vzorce poezije nekega časa (in s poznavanjem konteksta
Zagoričnikove poezije in drugih, ustaljenih tokov tistega časa nam je to toliko bolj jasno), je v

8

Strehovec 2007: 88
Mogoče bi bilo govoriti tudi o razmejitvi med intermedijskimi in literarnimi umetnostmi. V tem smislu bi, po
naši definiciji, intermedijske umetnosti v celoti zajele tudi novomedijsko literaturo, ki bi bila hkrati skupna
množica z umetniškim poljem leposlovja (ki je v našem jezikovnem okolju navadno sinonim za literaturo). Tisto,
kar ostaja bistveno za katerokoli razsežnost literature, je torej postavljenost teksta v samo središče
umetniškega dela, za intermedijsko umetnost pa vpeljava (onotološko) različnih pristopov oziroma vpeljava
različnih medijev, ali bolje, medijev, do katerih naslovnik pristopa na različne načine.
10
Kot zanimiva alternativa temu pojmu se za današnji čas pojavlja sintagma Zuckerbergova galaksija – knjigo s
tem naslovom, ki preučuje delovanje sodobnih medijev, je napisal Joseph P. Duggan (Pennylesse Editions,
2011). Mark Zuckerberg je namreč eden od ustanoviteljev družabnega omrežja Facebook, s tem pa tudi eden
najvplivnejših posameznikov na svetu (po izboru revije Time pa celo tako imenovana Osebnost leta 2010).
9

10

sami akciji izpraznjenega lista hkrati prisotno sporočilo same nezmožnosti odnosa med
besedilom in papirjem.11
Po drugi strani pa je novomedijska poezija tista, ki ustvarjalca pa tudi naslovnika
nenehno sili k močni zaznavi trenja med medijem in besedilom. Nova tehnologija za nas (še)
ni tako nevidna.12 Tisti homo typographus13 v nas težko sprejme tovrsten pristop brez nekega
zadržka, pomisleka, ali bolje – brez šuma, ki se skriva za besedilom in ga lahko razumemo kot
prispodobo za nov medij. Na ta način v ospredje ne stopi samo medij, temveč tudi besedilo.
Najpomembnejša razsežnost tovrstnega pristopa pa je soodvisnost medija in besedila.
Slednje implicira, da mora biti tudi ustvarjalec 14 oseba, ki razume in obvlada oba medija. Ker
je za novomedijske pristope značilna predvsem vizualna komponenta,15 bi morebiti
pričakovali nekoga, ki so mu znane osnove vizualnega ustvarjanja.16 Nič manj pogoste niso
niti zvočne komponente,17 ki bi torej zahtevale poznavalca in/ali ustvarjalca zvočne
umetnosti. In ker nenazadnje govorimo o poeziji, lahko za določenim projektom pričakujemo
literarnega ustvarjalca oziroma poznavalca literature.
Že tovrstna opredelitev kaže, da je za ustvarjanje in preučevanje novomedijske
literature potrebno operirati z neprimerno širšim naborom orodij kot ob preučevanju tiskane
literature.18 Vendar pa ne smemo izpustiti še neke druge razsežnosti, ki lahko popolnoma
zareže med novomedijsko in tiskano literaturo. Gre v novomedijski literaturi zares za tri
področja (tekst, zvok, slika), ki se do neke mere neodvisno drugo od drugega zlepijo v eno in
tvorijo novo, na nek način hierarhično urejeno umetniško delo (z razvidno prevlado enega
11

Seveda je tovrstna razlaga Zagoričnikovega dela le pomožna in ne zajema celoten kontekst njegovega
ustvarjanja ali dela skupine OHO. Prikaz je tako zanimiv izključno za naš kontekst – le-temu se tudi prilagaja.
12
Tovrstna nevidnost seveda ne velja zgolj za novomedijsko literaturo, temveč za vsakršno branje, pri katerem
je naš izhodiščni medij denimo mobilni telefon, tablica, računalnik ...
13
Weel 2014: 62.
14
Ali več ustvarjalcev. Za novomedijsko literaturo je kolektivno avtorstvo v takšni ali drugačni obliki značilno.
15
Kot primer tovrstne literature naj navedemo denimo pesem, ki jo je ustvaril Brian Kim Stefan The Dreamlife
of Letters: http://collection.eliterature.org/1/works/stefans__the_dreamlife_of_letters/dreamlife_index.html
(dostop: 25.7.2015)
16
Na tej točki velja izraziti pomislek denimo glede ilustracij v slikanicah in drugih tekstih. Odnos med likovnim
gradivom in tekstom se spreminja od primera do primera, kljub temu pa za večino tovrstnih primerov velja, da
besedilnemu delu likovni ni imanenten oziroma obratno. Lahko popolnoma spremeni značilnosti pripovedi,
oziroma pripoved spremeni smisel ilustracij, vendar lahko vsaka od komponent učinkuje tudi sama zase kot
samostojno umetniško delo. To se s pojavom novomedijskih pristopov radikalno spremeni.
17
Te so razširjene tudi v našem domačem prostoru. Najsigre za takoimenovane literarne intervencije skupine
I.D.I.O.T. ali pa nekatere literarne performanse Gregorja Podlogarja, denimo ob pesmi Oklepaj:
https://www.youtube.com/watch?v=VzF9Zfr3ad4 (dostop: 25.7.2015).
18
Pri tem seveda ni nepomembno, katera od umetnosti je v središču. Praviloma je tako, da tista, ki ima ta
status, nase prevzame večinsko kvalitativno težo nekega umetniškega dela.
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medija, kar opredeljuje intermedialnost)? Bržkone temu ni tako. Natančnejša opredelitev bi
razumela novomedijsko poezijo kot nekakšen novum, ki ni ne eno, ne drugo in ne tretje,
temveč kategorija zase, ki zahteva ustvarjalce s specifičnim znanjem.
Če je tega tipa zahteva po ustvarjalcu, potem je enaka tudi zahteva po strokovnem
opazovalcu novomedijske literature, saj se lahko ta sicer znajde v nezavidljivem položaju, iz
katerega na umetnino pred seboj ne more gledati v vseh njenih razsežnostih. Še več –
pristop, ki ga moramo ubrati, da lahko v celoti razumemo tovrstno literaturo, na svoj način ni
več branje, vsaj klasično ne. Prav zato od raziskovalca zahteva poznavanje nekaterih drugih
kodov.19
Tisto, kar bo skrito v sami srčiki pričujočega teksta pa je vprašanje določenih praks v
literaturi, ki so na videz tako zelo zaznamovane z razvojem sodobne tehnologije, a se hkrati
od nje na poseben način tudi že distancirajo, ali kot pravi Vaupotič:
Računalniški mediji se umikajo iz središča pozornosti, v ospredje stopijo odnosi med družbenimi diskurzi, ki so
postali prežeti z elementi novomedijskega jezika ob že omenjeni »splošni kulturni rekonceptualizaciji«. Primer
so t. i. »digitalne skupnosti«, ki obstajajo v resničnosti in so neposredna posledica sistemov informacijskih
tehnologij.20

Verjamemo torej, da so tudi prakse literature, ki jih bomo spoznali, prežete z
elementi novomedijskega jezika, čeprav se je sam računalnik že umaknil iz središča
pozornosti. Kaj je torej tisto, kar je pustil za seboj, oziroma kaj je njegov njegov bistveni
učinek.

19
20

Vaupotič 2013: 66
Vaupotič 2007: 208
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Eksperimentalna poezija v kontekstu novih pristopov

Eksperimentalna literatura (oziroma eksperimentalna poezija) je gotovo bistven
pojem za pričujočo razpravo. Kot je razvidno iz teksta Gregorja Podlogarja, uvodnika v revijo
Literatura (št. 271-272), pa se tukaj srečamo s posebno težavo:
/.../ pravi razmah in razcvet eksperimentalne literature je danes s časovne distance opazen predvsem pri
avtorjih, ki so ustvarjali za časa avantgard, na začetku 20. stoletja. Tovrstni način ustvarjanja oziroma pisanja je
v tistem času stopil v ospredje in tako postal gonilna sila nekaterih t. i. historičnih avantgard (tu prednjači
dadaizem, pomembno vlogo pa ima tudi ruski literarni avantgardizem).

21

Pojem eksperimentalne poezije nas torej nemudoma, zaznamovano in zmotno ali vsaj
nenatančno, potisne v kontekst avantgard začetka 20. stoletja. Tovrsten pogled velja seveda
nekoliko razširiti in vanj pripustiti vsaj še nekatere druge zgodovinske momente. Govorimo o
denimo 60' in 70' letih prejšnjega stoletja v Sloveniji ob delovanju skupine OHO, ali pa o 80'
letih prejšnjega stoletja, ko je, četudi zgolj posredno, literarne, gotovo pa avantgardne
pristope mogoče videti v vseh razsežnostih delovanja NSK.22 Kljub temu pa lahko takšen,
historični pogled označimo kot izključujoč. Ne gre zgolj za to, da enači avantgardo in
eksperimentalnost v literaturi, temveč tudi za to, da popolnoma zanemari nekatere
osamljene pojave. Ti morebiti ne igrajo tako velike vloge, če pogledamo zgodovino
književnosti kot nekakšen kontinuitetni pojav, ki ne omogoča odmikov izven teorije o
literarni evoluciji,23 vendar lahko sami na sebi razkrivajo nekatere nove pristope k ustvarjanju
poezije. Slednje je v kontekstu pričujočega besedila pomembno, saj se bomo ukvarjali z
nekaterimi trenji med pojavom interneta (in njemu pripadajoče kulture) ter novih pojavov v
literaturi oziroma poeziji.
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Podlogar 2014: 1.
Literarne razsežnosti ustvarjanja lahko iščemo predvsem v besedilih skupine Laibach. Ta imajo največkrat
ekspresionistične zglede, velikokrat pa gre za svojevrstne primere najdene poezije, ki je s parodiranjem
postavljena v nov kontekst. Literarne elemente pa lahko najdemo tudi v ustvarjanju gledaliških skupin pod
okriljem NSK: Gledališče Sester Scipion Nasice, Kozmokinetično gledališče Rdeči Pilot in Kozmokinetični kabinet
Noordung, katerih idejni vodja je bil Dragan Živadinov. Vse od naštetih skupin so načeloma ustvarjale avtorske
projekte, za katere bi prav tako lahko trdili, da so se napajali v ekspresionizmu in avantgardah.
23
Uporaba besede »vloga« ni naključna. Kot teorijo Tinjanova lepo povzame Marko Juvan v svoji knjigi
Intertekstualnost: »Bralska percepcija različnosti literarnega besedila ali njegovega elementa od preteklih
literarnih del /.../ in od neliterarnih zvrsti ali oblik določa, kaj v nekem obdobju velja za književnost, za estetsko
privlačno novost. Literarna evolucija je za Tinjanova »menjava sistemov« po samoregulacijskih zakonitostih
avtomatizacije in deavtomatizacije »konstrukcijskih načel«. (Juvan 2000: 76). Jasno je torej, da se vsak tekst s
svojim nastankom in odnosom do pretekle literature umesti v jasen literarni, pa tudi družbeni kontekst.
22
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Na tem mestu velja opozoriti na prispevek Darje Pavlič Poskus o eksperimentalni
poeziji:
Izraz »eksperimentalna literatura« je mogoče uporabljati ahistorično in trditi, da so eksperimentalno od nekdaj
pisali vsi, ko so ustvarjali na nove, še neuveljavljene načine, po drugi strani pa je očitna tendenca po vsebinski
opredelitvi in zgodovinski zamejitvi te oznake.

24

Vsekakor se velja ustaviti pri tezi, da je naslovni pojem mogoče uporabljati
ahistorično. Tak pristop odpre naše področje raziskovanja in omogoči, da lahko kot
eksperimentalne označimo vse pristope, ki so novi in (še) neuveljavljeni.
Seveda pa je beseda »še« v tem kontekstu ključnega pomena. Ali lahko
eksperimentalna poezija sploh ohrani svojo »eksperimentalnost« in se vendarle vključi v tako
imenovani »mainstream« ali govorimo v tem primeru o nekakšni eksperimentalni literaturi z
omejenim rokom trajanja?
Slednje je seveda odvisno od usode posameznih poskusov. Primer skupine OHO in
njenih eksperimentalnih pristopov se zdi (kot že tolikokrat poprej) posebej pomenljiv.
Antologija 57 pesmi od Murna do Hanžka, ki sta jo urejala Tomaž Brejc in Tomaž Šalamun, je
kot omembe oziroma antologije vredne pesmi ponujala nekatere eksperimentalne poskuse
(izpod peres Matjaža Hanžka, Iztoka Geistra – Plamna, Francija Zagoričnika) ali vsaj tiste
nagnjene k eksperimentalnemu. Šlo je torej tudi za poskus, da bi se eksperimentalno poezijo
vneslo v nekakšen (miniaturni) kanon že s tem, ko se jo je postavilo ob bok Murnu,
Župančiču in Kosovelu.25 Kljub temu (in čeprav ostaja status antologije vse do danes na nek
način legendaren) pa so pesniški poskusi, ki so bili takrat razumljeni kot eksperimentalni, na
nek način utonili v pozabo – vsaj tako je mogoče razumeti odsotnost sodobnih antologij in
javnih debat, ki bi se dotikale prav tega področja ustvarjanja.
Gre torej za pesmi, ki so ostale na območju (»historično«) eksperimentalnega? Na
nek način so navedeni avtorji s svojo radikalnostjo uspeli zrahljati pesniški jezik in omogočili,
da so kasnejše pesnice in pesniki manj obremenjeno ustvarjali mimo točno določenih norm.

24

Pavlič 2014: 96.
Kosovel je seveda v tem kontekstu poseben primer. Četudi ne moremo trditi, da gre za tradicionalnega
avtorja, pa je razsežnost, zaradi katere ga lahko v tem kontekstu postavimo ob bok Murnu in Župančiču,
umetniška moč njegove poezije in (posledična) vključitev v kanon. Preden se je slednje zgodilo, pa je bil
kontekst Kosovelovega ustvarjanja že znan in pregled literature njegovega časa sistematiziran.
25

14

Eksperimentalna literatura je iz tega vidika lahko dvoje. Bodisi korpus besedil, ki ponudi
različne tehnike in pristope, ki jih je moč uporabiti v literaturi, ki sicer prekinja s tradicijo, a v
smislu nenehnega počasnega razvoja in ne radikalnega preloma. Bodisi je sama (tako rekoč
politična) akcija pojava eksperimentalne literature tista, ki zamaje temelje ustaljenega
ustvarjanja in s tem povzroči določen obrat, sama pa utone v pozabo. V kontekstu slednjega
gre tudi razumeti tezo Borisa A. Novaka, da se je OHO-jevska poetika izpela, medtem ko je
kontekst prvega odločilen za Geistrov odgovor, v katerem ta zanika samo možnost izpetosti
poetike skupine OHO,26 saj je ta po njegovem mnenju iskala in tudi ustvarila popolnoma nov
pristop k ustvarjanju poezije. Ta obstaja kot vzporeden »ustaljenemu« toku literature, s tem
pa je hkrati odprt za nadgradnje, predvsem pa je bistveno, da lahko prav tako proizvaja
vedno nova umetniškega dela, le, da pod drugačnimi pogoji.
Kot primer eksperimentalne literature, ki kasneje postane del ustaljenega toka, bi
lahko malodane navedli vsakršen primer formalno-stilno in s tem povezano idejno-tematsko
prelomne pesniške zbirke, romana, drame ... Vpeljava tehnik, kasneje opredeljenih kot
modernističnih v Uliksesu Jamesa Joycea je tako lahko razumljena kot eksperimentalna.
Takšna oznaka sama na sebi morebiti niti ni moteča, vendar pa povzroča popolno
neujemljivost pojma eksperimentalnega, saj se ta nenehno spreminja in začne skladno z
razvojem zgodovine književnosti zapadati v velika protislovja. S tem se na nek način oznaka
eksperimentalnega celo umakne iz polja literarne teorije in postane svojevrstna opisna
oznaka, primerna ne zgolj za literaturo in umetnost, temveč tudi za druga področja.
Navedena vprašanja bodo služila preverjanju osrednjih tez šele kasneje. Bistveno pa
je eksperimentalno poezijo opredeliti in postaviti v kontekst, saj lahko s pomočjo tega znanja
nato tudi preučujemo nove pristope v poeziji. Pojem eksperimentalnega namreč s seboj
prinese tudi določena orodja in možnost razvrščanja, predvsem pa nekatere izkušnje s polja
že raziskanih primerov eksperimentalne literature, kar omogoča postaviti nove pristope v
kontekst.
V tem kontekstu je zelo pomemben, šaljiv pa vendar tudi skrajno resen, pojem
igračkanja, na katerega eksperimentalna literatura nikakor ni imuna. Kot tako je denimo
skupino OHO označila sočasna oblast, ki je do nje na ta način vzpostavila odklonilno
26

Geister 2014: 92.
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razmerje, saj je bila ta nenazadnje močno družbeno kritična. Podoben občutek lahko dobimo
tudi ob pojmih ludizma in reizma, ki ju je uveljavil Taras Kermauner. Prvi sam na sebi
implicira, da ne gre za nič drugega kot igranje, medtem ko drugi ne priznava novih pristopov,
temveč zgolj tematsko (in ne posebej natančno) opredeli ustvarjanje OHO-jevcev.
Spregledati pa ne gre niti notranjih trenj v skupini, ki so uspela pojem igračkanja potisniti na
plan kar sama.
Geister je v že citiranem intervjuju povedal takole:
Eksperimentiranje zgolj z obliko je le igračkanje, šokantna sporočilnost komaj kaj drugega kot predrznost, tisto
zares novo pa je presoja o tem, da je nekaj, kar doslej sploh ni bilo problematizirano, odslej vredno poetičnega
razmisleka.

27

Geistrov odgovor ustvarja ločnico, ki jo bo ob preučevanju novih pristopov nujno
dobro reflektirati, razumeti ali nenazadnje – najti. Ukvarjanje z obliko je lahko le eden od
načinov za problematiziranje nečesa, kar še ni bilo problematizirano, torej je nujna tudi sama
vsebina. Kje eno in drugo ni zgolj igračkanje, temveč začne zares služiti nečemu novemu? To
naj velja kot eno osrednjih vprašanj pri preučevanju novih pristopov. Določitev nekih
osnovnih izhodišč bi bilo seveda možno, vendar pa že sama narava dela z neuveljavljeno
literaturo do neke mere onemogoča, da bi v njej iskali tisto »novo« z ustaljenim načinom
razmišljanja. Iskanje mora torej svoje determinante določiti vsakokrat na novo.
Pomembno se bo torej ozreti tako na vsebino kakor tudi obliko, ki v svoji soodvisnosti
pravzaprav tvorita nešteto možnosti izpeljave vsaka na svoji strani in nešteto možnosti v
kombinaciji ene in druge. Pri tem ne gre toliko upati na to, da bi zares našli postavljanje
nekih popolnoma novih vprašanj in vzpostavljanje nekih novih poetik, temveč, da bi morebiti
lahko potegnili vzporednice z nekaterimi že znanimi tokovi in tako vsaj v grobem nakazali, če
se novi pristopi gibljejo v območju igračkanja ali ne. A kot k citiranemu doda Geister:
Zato se tudi avantgardnost navadno izkaže šele a posteriori, desetletja kasneje.

28

Na prav takšen način (torej s časovno distanco) pa se ne razkrije zgolj avantgardnost
oziroma eksperimentalnost določenih literarnih primerov, temveč tudi njihova ožja
umestitev, ali kot o konkretni poeziji zapiše Denis Poniž:
27
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Avtorji, ki pripravljajo izbore konkretne poezije ali skušajo prikazati zgodovinske in estetske osnove
konkretne poezije ter njene predhodnike, radi navajajo vrsto pesnikov iz antike, srednjega veka in renesanse,
pa tudi znanih tipografov, graverjev in grafikov, ki so razmišljali o vsebini in razmerjih med znaki, ki so jih
29

uporabljali.

Avtor pa le nekaj vrstic kasneje30 opozori na pomembno distinkcijo. Vsi omenjeni
poskusi bi pravzaprav lahko učinkovali na podoben način, četudi bi bili zapisani v klasičnih
oblikah. Za naš kontekst je slednje pomembno iz dveh razlogov. Prvi je ta, da tudi večina
zapisov, ki jih bomo obravnavali, ne bi bilo popolnoma predrugačenih, če bi bili zapisani kako
drugače (v drugem mediju in možnostih, ki jih ta (ne) odpira), kar pomeni, da ne bomo
stopali na območje konkretne poezije (vsaj ne v njeni radikalni obliki). Po drugi strani pa, kot
bomo videli, prav nekatere zakonitosti novih medijev omogočajo bralčev poseg, ki ima
nekatere zakonitosti ustvarjanja konkretne poezije (le da se v tem primeru ta možnost seli od
izključno avtorja do tako avtorja kot tudi bralca) – lahko spreminja velikost in tip pisave,
pogojno pa celo samo zunanjo obliko pesmi31 (in v primerih ergodične literature tudi njeno
vsebino). A namen tovrstnega posega ni več samo spreminjanje vsebinsko-strukturne
razsežnosti pesmi, temveč gre za popolnoma praktične razsežnosti.
Prav tako pomemben za eksperimentalno poezijo, med smermi, ki se jih dotakne
Poniž pa verjetno kar najbolj, je dadaizem. Spoznali bomo, da je igra z jezikom pomemben
element obravnavnih praks, a zdi se, da gre v primeru slednjega in novih pristopov za dva
težko združljiva konteksta. Prav tako, kot bomo videli kasneje, novi pristopi sicer
eksperimentirajo z jezikom, a se tega paradoksalno ne zavedajo. Kljub temu je najti
vzporednice med uporabo besed pri enih in drugih – kakor v novih pristopih, tako se tudi v
dadaizmu srečamo s slangom, žargonom in neologizmi.32 Vendar pa se zdi, da medtem, ko
dadaisti prav na tem osnujejo eno od izhodišč gibanja, novi pristopi tega ne počnejo, temveč
igrajo na karto popolne razbremenjenosti, ko pride do vprašanja jezika. Odnos, ki so ga do
jezika, besede gojili dadaisti, Poniž povzame tako:
Arp je morda najprecizneje, gotovo pa z največjim filozofskim in logičnim znanjem o jeziku, razbil
monotoni, enosmerni diskurz deskripcije, znane iz tradicionalne poezije. Dal je besedam njihov prvotni pomen;
tako kot Ball, Huelsenbeck in drugi, je začutil, da besede učinkujejo na vse tri načine: kot podoba, kot pomen,
29
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kot zven, čeprav so konkretisti šele dobrih petdeset let kasneje odkrili pojem »verbivokovizualizma«, kot
konstruktivnega elementa sodobne poezije in vsebine pesniškega jezika.33

Vidimo lahko, da so se dadaisti posvečali jeziku kot predmetu raziskave, ki so ga
dodobra premislili, reorganizirali in s tem ustvarili novo umetniško delo. Slednje je sicer
mogoče zaznati tudi v pristopih, ki jih bomo obravnavali, a zdi se, da jezik ni v središču sam
na sebi, temveč predvsem kot sredstvo sporočanja.34
Obrat proti družbeni kritiki pa je v novih pristopih jasen (potrebno je upoštevati, da
gre za današnjo družbo in ne tisto, ki so jo reflektirali dadaisti), vendar ne temelji toliko na
jeziku kolikor na konceptu,35 slednji seveda v okviru dadaizma ni odsoten, vendar pa je
močno povezan prav z vprašanjem jezika. Ker je temu tako, torej težko govorimo tudi o
razsežnostih, ki jih je s pojmom zaum prinesel ruski formalizem36 ali o tistih, ki jih je prinesla
nadrealistična poezija.37 Vsaka od teh smeri je namreč gojila poseben odnos do besede, ne
glede na to kakšna je bila njena ocena le-te.

33

Ibid. 211
Predstavniki kodne poezije, spam poezije in altlita se v resnici nikoli niso izrekli glede uporabe jezika. Izjema
so morebiti le avtorji flarfa, ki pa so roko na srce naposled iskali predvsem vsebinsko nenavadne in ne
oblikovno ali zvočno nenavadne besede (A Brief Guide to Flarf Poetry.
http://www.poets.org/poetsorg/text/brief-guide-flarf-poetry (dostop: 14.9.2015)).
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Ibid. 209-211
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Ibid. 212
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Ibid. 214
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Avant-pop

Na tem mestu si velja zastaviti vprašanje o eni najnovejših realizacij svojevrstne
eksperimentalne literature, ki je bila prisotna predvsem v anglosaksonskem svetu in ki se je
še najmočneje odzvala prav na pojav novih medijev, hkrati pa tudi na stanje postmodernega
subjekta – gre za avant-pop. Gre za literarno smer, ki jo največkrat povezujemo z vznikom
sodobne popularne kulture in tehnološkega razvoja. Vodilno vlogo v avant-popu se
najpogosteje pripisuje tako imenovani kiberpank literaturi, katere osrednji predstavnik je
gotovo William Gibson, zametke le-te pa lahko najdemo tudi v delih Williama S. Burroughsa
in Isaaca Asimova. Da vidimo stik kiberpanka in sodobne tehnologije, nam ni potrebno
gledati daleč. Že incipit, bržkone najbolj znanega naslova te smeri, Gibsonovega Nevromanta
razkrije svet, ki ga prežema sodobna tehnologija do samih temeljev:
Nebo nad pristaniščem je imelo barvo televizijskega zaslona, na katerem se je program že iztekel. 38

Viden je torej jasen obrat od narave k tehnologiji. Zapis, ki slednje ne bi postavljal v
središče, bi bržkone posegel po obratni primerjavi, torej televizijskem zaslonu, ki ima barvo
neba nad pristaniščem. Subjekt kiberpank literature je torej prisoten v svetu tehnologije in
ne več v svetu v katerem je tudi tehnologija, ta torej postane samo gonilo dogajanja, še tako
naravnega:
Julius Deane je bil star sto petintrideset let. Za svoj metabolizem je skrbel z vztrajnimi tedenskimi
odmerki serumov in hormonov, njegova glavna obramba proti staranju pa je bil vsakoletni izlet v Tokio, kjer so
mu genetski inženirji nastavili kodo DNK nazaj; česa takega bi si v Čibi ne mogel privoščiti.

39

Iz odlomkov je vidno, da so kiberpanku oz. avant-popu blizu pojmi tehnologije,
prihodnosti, informacijske dobe, pa tudi simulacije, hiperteksta, računalniških iger, filma,
glasbe in drugi. A tako kot smo omenili že pred tem, velja tudi za avant-pop sledeče:
V skladu s tem bi lahko sklepali, da je avant-pop avantgarden v pomenu ahistoričnih avantgard, za katere je po
eni strani značilno, da znotraj umetnosti naznanjajo spremembe, povezane s širšimi kulturnimi, družbenimi in
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ekonomskimi premiki, in po drugi, da se literarnoznanstveni aparat za njihovo analiziranje in vrednotenje –
predvsem njihove »avantgardnosti« kot preloma s tradicijo – razvije naknadno.

40

Kot bomo videli kasneje, je tovrstno izhodišče lahko skladno s pojavi, ki jih bomo
obravnavali. Prav tako se pojem avant-popa z njimi sreča v območju zavezanosti novim
komunikacijskim tehnologijam – predvsem svetovnemu spletu – ki so samo jedro tovrstnega
ustvarjanja.41 Obravnavani pristopi se od pojma avant-popa oddaljujejo kvečjemu zato, ker
slednji simpatizira s postmodernizmom, vendar pa hkrati zanje lahko, pogojno, velja sledeče:
Ta tradicija je v primeru avant-popa s kapitalizmom institucionalizrana novoveška umetnost, ki svojo zadnjo
globalno inkarnacijo doživi s postmodernizmom, kar v manifestu eksplicitno zapišejo tudi nosilci gibanja.
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Izhajanje iz pojma avant-popa pa bi bilo v kontekstu pričujočega teksta lahko nekoliko
moteče in zavajujoče. Pristopi, ki jih bomo obravnavali, se namreč med seboj na nekaterih
bistvenih točkah drastično razlikujejo, s tem pa vzpostavljajo različna razmerja tudi do avantpopa. Izhajanje iz tega pojma bi torej zahtevalo precej drugačen nabor praks, ki bi našemu
seznamu marsikaj dodal (pa tudi odvzel), hkrati pa ponudil popolnoma drug zorni kot, ki je za
nas v tem kontekstu lahko le pomožen, nikakor pa ne osrednji.43
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Krevel 2010: 147
Ibid.: 3
42
Ibid.: 1
43
Poleg tega bi se radi izognili definicijam, ki izhajajo iz popolnoma enotnega pogleda na nove medije in
predvsem svetovni splet. Ti so se, kot bomo videli, razvijali usodno in bliskovito kar se dobro odraža tudi v
obravnavanih pristopih. S tem pa pogled na svetovni splet kot nekakšen enoten pojem za seboj prinaša tudi
nezmožnost detekcije nekaterih bistvenih značilnosti.
41
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Flarf

Flarf je gotovo eden tistih pesniških pristopov, ki ne samo skrajno neposredno
zaznamuje našo, se pravi pogojno rečeno internetno dobo, temveč je dobil tudi zadostno
pozornost in ustvaril dovoljšen vpliv, da ga lahko dojemamo kot relevantnega.
O slednjem naj priča opomba pod črto, ki jo imamo priložnost prebrati v že
omenjenem tekstu Darje Pavlič:
»Naj na tem mestu opišem izkušnjo, ki jo je z udeleženci lanskega ljubljanskega simpozija o eksperimentalni
poeziji delila Cathy Wagner, ameriška pesnica in profesorica kreativnega pisanja: Kadar ji študent pokaže pesmi,
ki sodijo v flarf (beseda sama po sebi nima pomena, zato je ni mogoče prevesti, gre pa za besedne kolaže, ki
nastanejo z guglanjem), najprej pomisli: »Joj, ne že spet flarf!«
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Citirano besedilo je zanimivo v dveh bistvenih točkah. Četudi zgolj na kratko (a koliko
več prostora to v resnici zahteva?), se srečamo z etimološkim »izvorom« besede flarf, ki je
svojevrsten nesmisel in na ta način vstopa v dialog tako s tako imenovano nonsens45 poetiko,
hkrati pa se zdi, da skuša odražati eno od zakonitosti svetovnega spleta – se pravi njegovo
nehierarhičnost.46 Seveda se nonsens v tem smislu vpisuje v tovrstno poezijo na več ravneh,
poleg »internetne« je tu gotovo še »internetnost« preko ovinka. Na slednjem se namreč,
zaradi nehierarhične strukture, v kateri se pred vsakim uporabnikom odpirajo enake
možnosti, razmerja moči vzpostavljajo, oziroma so se vzpostavljala, predvsem glede na
popularnost. In prav nonsens je eden tistih elementov, ki je še kako zaznamoval denimo
popularno glasbo (elemente le tega lahko najdemo denimo v besedilih Boba Dylana47 in
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Pavlič, Darja, 2014: 102.
Nonsens Barbara Simoniti v svoji knjigi z istim naslovom kratko, a jedrnato opredeli tako: Nonsens v literaturi
ni nesmisel, ki bi bil kakor koli soroden recimo absurdu, temveč nekaj povsem drugega. Je zelo duhovit literarni
žanr, ki se igra z jezikovnimi možnostmi in s spreminjanjem pomenskih odnosov, ne s smislom. (Simoniti 1997:
3). Bistveno je dodati tudi to, da je nonsens v našem primeru prej nameren kot nenameren (Ibid.: 15). Več
informacij o nonsensu lahko najdemo v citirani knjigi, za nas pa zadošča, da gre predvsem za postopek, ki
spreminja pomenske odnose, ne pa smisla. Na tem mestu pa velja dodati tudi opažanje Borisa A. Novaka: »Ta
tradicija je še posebej močna v angleški literaturi, ki ji dolgujemo tudi izraz nonsense – nesmisel.« (Novak 1997:
155). Če torej slovenskemu občinstvu nonsens poetika predstavlja svojevrstno posebnost (Novak sicer na istem
mestu opozarja tudi na prisotnost nonsensa v slovenskih otroških izštevankah, ki pa jih velikokrat
spregledamo), je v anglosaksonskem svetu tovrsten pristop nekoliko manj zaznamovan, s tem pa tudi težje
odraža svojevrstno posebnost smeri, ki jih obravnavamo.
46
Weel 2014: 162.
47
Takšno je denimo besedilo njegove pesmi You Ain't Goin' Nowhere napisane leta 1967.
45
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Johna Lennona48 pa tudi mnogih drugih znanih glasbenikov), hkrati pa gre za enega vodilnih
postopkov, ki jih je moč srečati v internetnem humorju.
Kakšna pa je sploh definicija flarfa? Ker je ta načeloma nastajal na svetovnem spletu,
se lahko brez pomisleka navežemo na definicijo, ki je tam tudi zavedena:
Flarf je nastal kot potegavščina in odziv na lažno tekmovanje, ki ga je sponzorirala organizacija Poetry.com,
vendar pa je to eksperimentalno pesniško gibanje, počasi prevzelo povsem resno mesto nove pesniške prakse,
ki bazira na svetovne spletu. Znana je po svoji odvisnosti od spletnega iskalnika Google s katerim si pomaga, da
lahko generira nenavadne jukstapozicije, površine in slovnične netočnosti. Flarf prav tako slavi namerno slabo
in »napačno« poezijo s tem ko vanjo vnaša klišeje, kletvice, onomatopoijo in druge slovnične odmike, ki jih
združuje(?) v pesemsko obliko. Eden od prvih ustvarjalcev flarfa Gary Sullivan ga je opisal kot »korozivno,
srčkano ali srčkano obupnost. Napačen. Politično nekorekten. Brez kontrole. »Ni okej«. Pesniki flarfa sodelujejo
ob ustvarjanju, revidiranju in včasih tudi ponarejanju pesmi, ki jih nato objavljajo na pol-javnih prostorih kakor
so denimo blogi ali internetne revije.

49

Definicija jasno pokaže nekatere razsežnosti flarfa, ki nam omogočajo, da se na tem
mestu ustavimo pri vzkliku »Joj, ne že spet flarf!«, ki bržkone nekomu iz slovenskega ali celo
evropskega kulturnega prostora, kjer flarf v resnici ne igra posebne vloge, ni popolnoma
jasen. Čemu je prišlo do te razlike? Gotovo bi lahko do problema dostopali na več različnih
načinov.
Prvi se bržkone tiče širše slike ameriške kulture, ki je nenazadnje zaznamovala 20.
stoletje s pojavi, kot so film, stripi ter jazz50 (in nenazadnje popularna glasba). Prav tako je
razvoj internetne kulture bržkone mogoče v veliki meri pripisati ameriškim uporabnikom.

48

Lennon je tovrstna besedila pisal predvsem za glasbeno skupino The Beatles (primer takšne pesmi je denimo
I'm The Walrus iz leta 1967). V ta kontekst pa gre umestiti tudi pesem Deaf Ted, Danoota and Me, ki je avtor ni
nikoli uglasbil.
49
Originally a prank on the scam contest sponsored by the organization Poetry.com, the experimental poetry
movement flarf has slowly assumed a serious position as a new kind of Internet-based poetic practice. Known
for its reliance on Google as a means of generating odd juxtapositions, surfaces, and grammatical inaccuracies,
flarf also celebrates deliberately bad or “incorrect” poetry by forcing clichés, swear words, onomatopoeia, and
other linguistic aberrations into poetic shape. Original flarf member Gary Sullivan describes flarf as “a kind of
corrosive, cute, or cloying awfulness. Wrong. Un-P.C. Out of control. ‘Not okay.’” Flarf poets collaborate on
poems, revising and sometimes plagiarizing them in semipublic spaces such as blogs or webzines. (Flarf.
http://www.poetryfoundation.org/learning/glossary-term/flarf. (Dostop: 25.7.2015).)
50
Četudi, vsaj izvore stripa in filma, seveda velja iskati drugje, pa sta kultura stripov o superjunakih na eni
strani, ter hollywoodska filmska produkcija bržkone najbolj zaznamovala recepcijo tako ene, kakor tudi druge
umetniške prakse med širšo publiko v dvajsetem stoletju.
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Razlogi za to so lahko razširjenost interneta v ZDA,51 veliko število ameriških strežnikov, ki so
s pomočjo nehierarhičnosti, razširjenosti, predvsem pa možnosti sodelovanja posameznikov
gostili najrazličnejše spletne strani, ki so omogočile hiter razvoj internetne kulture,52 veliko
vlogo pa igra tudi angleščina kot lingua franca današnjega časa.
Nekatere podobnosti flarfu bi lahko našli denimo v skupini Informationist poetry53
(predstavniki le te so med drugim Richard Price (ki je tudi utemeljitelj imena skupine), Robert
Crawford, W. N. Herbert, David Kinloch, Peter McCarey and Alan Riach). Pojav te skupine je
nekoliko zgodnejši od flarfa, skupno pa jima je preigravanje različnih registrov, 54 navezovanje
na popularno kulturo in spogledovanje z informacijsko kulturo. Vendar pa delovanje
informationist poetry spominja na denimo nekatere razsežnosti skupine Oulipo,55 s čimer se,
za razliko od flarfa, približuje vprašanju ustvarjanja literature neodvisno od tehnoloških
danosti, predvsem pa je slednje s svojimi zakonitostmi ne usmerjajo na tako radikalen način.
V našem kontekstu je tako pomislek v navezavi na to prakso (in Oulipo) lahko zanimiv, težko
pa sovpada s prakso flarf.
V vsakem primeru pa se je slednji lahko pojavil kot stranski proizvod popularne
kulture. Specifike ameriške kulturno-politične-ekonomske ureditve so povzročile pojav, ki
nima opore v evropskem ali jugoslovanskem obdobnem časovnem kontekstu slovenske
družbe in kulture na drugi. To je povzročilo velik razkorak, ki do neke mere pogojuje
odsotnost flarfa v našem prostoru. Naj izpostavim, zanimiv in pomenljiv primer, ki ilustrira
51

Rezultati raziskave, ki jih je med leti 2000 in 2013 opravljala Mednarodna telekomunikacijska unija, kažejo, da
je »povezljivost« do svetovnega spleta v ZDA pri samem vrhu. Po relativni vrednosti se je znašla na
dvaindvajsetem mestu, po realnem številu uporabnikov pa kar na tretjem. Raziskava je dostopna na:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/Individuals_Internet_2000-2013.xls
(Dostop: 7.6.2015).
52
Strehovec 2007: 9.
53
V tem primeru uporabljamo izvirno poimenovanje, saj je skupina več ali manj zamejena na anglosaksonski
svet. Slovenska ustreznica bi lahko bila Informacijska poezija, vendar bi to poimenovanje hkrati pretirano
zavajalo.
54
Tudi jezikovnih. Nekatera dela te skupine nas lahko spomnijo denimo na ustvarjanje koroškega pesnika Janija
Oswalda.
55
OULIPO (Ouvroir de la Littérature Potentielle) je gibanje, nastalo v Parizu konec leta 1960, ustanovitelj je bil
François Le Lionnaise, pripadniki pa med drugim Raymond Quenau, Jean Queval, Claude Berge, Jacques Bens,
Jacques Roubaud, Georges Perec in vrsta drugih. Ob ustanovitvi so se imenovali SLE (Seminaire de la littérature
expérimentale). Osnova njihovega eksperimentiranja z jezikom je pojem omejitve (contrainte), razumljene v
smislu logično-formalne kategorije, ki proizvaja pisavo in tekst na podlagi nekega vnaprej postavljenega
sistema. Tako so prakticirali na primer izosintaktične, izovokalične, izokonsonantske pesmi, anterime,
lipograme, paragrame, anagrame in vrsto podobnih prijemov. Pri delu jih je bolj zanimal proces kot cilj.
Osredotočili so se na netransparentnost in netranzitivnost verbalnega znaka, hkrati pa so bili prepričani, da je
besedilo literarno zaradi neskončnega števila potencialnih pomenov. (Kernev Štrajn 2014: 182)
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kako zaradi kako zaradi drugačnih družbeno-politično-ekonomskih razmer, podobno kot
flarf, tudi žanr kriminalke v jugoslovanskem okolju ni bil razvit, v sodobnem slovenskem pa je
razmeroma redek56. Matjaž Kmecl je v svoji knjigi Od pridige do kriminalke zapisal takole:
Morala na ravni imovinskega razmerja stavi torej uganko = problematizira tekst /.../; v ospredje potisnjena
osebna sposobnost v razreševanju imovinskih vprašanj ter na tej utemeljena moralična opozicija morilecdetektiv predstavlja torej temeljno homologizacijo (uskladitev) logične strukture književne vrste z modelom
meščanske družbe.

57

Žanr kriminalke je tako torej razumljen kot buržoazen, kot takšen, ki uveljavlja status
quo, torej ustaljena oblastna razmerja. Z nekaj ironije in pretiravanja – prav takšna, kot so
prisotna v denimo sodobni (ali sodobnejši) ameriški družbi. Da je žanr kriminalke eden
komercialno najuspešnejših58 in na nek način razumljen kot potrošna roba (spomnimo se
»davka na šund«)59 seveda ni potrebno dodatno poudarjati.60
Drug primer je morebiti nekoliko bolj kompleksen, a prav zato bržkone še bolje zareže
v dano izhodiščno vprašanje. Samo Rugelj v eseju Izgubljeni bralec sicer v veliki meri preučuje
specifike slovenskega knjižnega založništva po začetku svetovne finančne krize leta 2008,
vendar pa, zavoljo pomanjkanja relevantnih raziskav, poseže tudi na področje filma in obiska
kinodvoran, kjer izpostavi nekaj zanimivih tez. Čeprav namen Rugljevega teksta gravitira
povsem v drugo smer, pa lahko iz njega razberemo nekaj upoštevanja vrednih izhodišč. Slabo
gledanost franšize velikega filmskega hita (svetovnih razsežnosti) Spider-man razlaga takole:
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Redek je vsaj z vidika ustvarjanja, ne pa branosti. Vsekakor pa velja na tem mestu opozoriti, da večina
slovenskih kriminalk sega izven avtorjevega/avtoričinega kulturnega okolja. Kriminalke Aarona Kronskega (kot
enega najbolj prepoznavnih domačih predstavnikov žanra) se tako denimo odvijajo v ZDA in ne v Sloveniji.
Skoraj edini izjemi sta Avgust Demšar in Sergej Verč (ki pa se prav tako zgledujeta po tujih vzorih), medtem, ko
avtorji kot sta denimo Branko Gradišnik in Goran Gluvić do žanra kriminalke ustvarjajo distanco in pretežno
prevprašujejo sam žanr.
57
Kmecl 1975: 112-113
58
Seznam najbolje prodajanih knjig v tednu med trinajstim in devetnajstim julijem 2015 je dostopen na:
http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2015-07-19/combined-print-and-e-book-fiction/list.html (Dostop:
25.7.2015). Tovrsten seznam revija NY Times pripravlja tedensko. Vidimo lahko, da nekaj manj kot polovica
seznama sestoji iz kriminalnega in sorodnih žanrov.
59
Govorimo o »Zakonu o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu«, ki je bil sprejet leta 1972 in s
katerim je bila obdavčena celotna proizvodnja trivialne literature.
60
Flarf pa na nek način vstopa v dialog s šundom na tak način, da se »lirski subjekt« navidez postavlja na
pozicijo zagovornika ustaljenega in konzervativnega, ki pa ga v resnici prevprašuje.
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Slovenija pač nima razvite kulture stripovskih superjunakov, zato se večina filmov, ki izhajajo iz tega, v Sloveniji
ne »prime«.

61

Temu citatu sledi razlaga, da je ena osrednjih filmskih smeri, ki je bila v Sloveniji
dobro sprejeta, nič drugega kot tako imenovani evropski popart.62

61
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Rugelj 2014: 142
Ibid.: 144
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Flarf – konkretni primeri

Na tem mestu se velja dotakniti konkretnih primerov poetike flarf, saj nam bodo prav
ti lahko razkrili, katere so tiste razsežnosti, ki jih lahko postavimo nasproti »klasičnemu
umetniškemu delu«. Naj najprej navedemo bržkone prvi primer flarf poezije. Gre za pesem
Garyja Sullivana:
Yeah, mm-hmm, it's true
big birds make
big doo! I got fire inside
my "huppa"-chimp(TM)
gonna be agreessive, greasy aw yeah god
wanna DOOT! DOOT!
Pffffffffffffffffffffffffft! hey!
oooh yeah baby gonna shake & bake then take
AWWWWWL your monee, honee (tee hee)
uggah duggah buggah biggah buggah muggah
hey! hey! you stoopid Mick! get
off the paddy field and git
me some chocolate Quik
put a Q-tip in it and stir it up sick
pocka-mocka-chocka-locka-DING DONG
fuck! shit! piss! oh it's so sad that
syndrome what's it called tourette's
make me HAI-EE! shout out loud
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Cuz I love thee. Thank you God, for listening!

63

Brez poznavanja konteksta je o citiranem težko dosti povedati. Kasey Silem
Mohammad, ki je sicer sodeloval z Garyjem Sullivanom, je povedal, da je pesem (nastala je
leta 2000) le-ta objavil na spletnem portalu poetry.com, in sicer z jasnim namenom, da bi se
tam znašla slaba poezija.64 Skupinici različnih posameznikov in kasnejših piscev flarfa (med
drugim: Kelsey Carter, Jordan Davis, Katie Degentesh, Drew Gardner, Nada Gordon, Mitch
Highfill, Rodney Koeneke, Michael Magee, Sharon Mesmer, Mel Nichols, Michael Paradis,
Rod Smith) se je besedilo zdelo zanimivo, Sullivan pa ga je celo poslal na neko pesniško
tekmovanje. Tako je med različnimi posamezniki zaživelo elektronsko dopisovanje, v okviru
katerega so nastajali vselej novi flarf teksti.
Toda kakšen je sploh postopek ustvarjanja flarf poezije? Na nek način sila preprost.
Ustvarjalci so napaberkovali izseke iz svojih korespondenc elektronske pošte, sporočil v
internetnih klepetalnicah ter naključnih zadetkov z internetnih iskalnikov (največkrat so iskali
nenavadne besede ali besedne zveze). V tem smislu imamo opravka s svojevrstnim
kolažem.65
A kakšno je konceptualno ozadje tovrstnega kolažiranja? Zdi se, da nimamo opravka z
denimo konstruktivističnim pristopom, ki slika realno sliko svojega časa in hkrati producira
nove (umetniške) pomene z oporo v izvenliterarnem svetu.66
Pristopu v ustvarjanju flarf poezije bi lažje iskali nekatera izhodišča v denimo
dadaizmu,67 vprašanje pa je, v katerih razsežnostih. Ustvarjalci flarfa se nikoli niso dojemali
63

The Flarf Files. http://epc.buffalo.edu/authors/bernstein/syllabi/readings/flarf.html. (Dostop: 17.7.2015).
Prevod pesmi je težko izvedljiv, za naš kontekst pa, zaradi velikega števila onomatopej, tudi nepotreben.
64
Ibid.
65
The Flarf Files. http://epc.buffalo.edu/authors/bernstein/syllabi/readings/flarf.html. (Dostop: 25.7.2015)
66
Tovrstna razlaga je svojevrstna izpeljava Kosovelovega »aktivnega poseganja v življenje« (Šušteršič 1988: 64).
Seveda ne gre pozabiti niti nekaterih političnih, ali celo revolucionarnih teženj, ki jih lahko pripišemo
konstruktivistom.
67
Flarf je mogoče kot približevanje dadaizmu razumeti na (vsaj) dva načina. Kot pravi Aleš Berger: Z dokončnim
vdorom iracionalnega in z zavestno afirmacijo njegovih mnogoterih oblik se je ob koncu desetih in na začetku
dvajsetih let tega stoletja dogodil bistveni preobrat v evropski umetnosti /.../ (Berger 1981: 33). Dadaizem je
torej na nek način odprl možnost, da se tovrstni pristopi, kakor je flarf, sploh lahko pojavljajo. Oziroma: Dadaisti
/.../ tako v delu svojih besedil niso ukinjali samo pomenskih besednih zvez, ampak pomen same besede:
ustvarjali so nov jezik, sestavljen iz poljubnih skovank, posamičnih zlogov ali le črk. /.../ V dadaističnih besedilih
/.../ je bila človekova spontanost razumljena kot možnost, da se postavi po robu družbi, njenim vrednotam in
zakonom. (Berger 1981: 29-32). Zdi se, da lahko med flarfom (in kot bomo videli kasneje, tudi drugimi novimi
pristopi) ter dadaizmom potegnemo vzporednice tako v smislu njune družbene vloge kakor nekaterih
strukturnih in jezikovnih značilnosti. Prav tako so nam lahko v pomoč nekatere izjave enega od utemeljiteljev
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kot skupina, kaj šele tok ali smer. Prav tako niso denimo spisali manifesta ali skušali kako
drugače reflektirati svojega mesta v literaturi; flarf je zato(?) na nek način ludizem par
excellence in njegovo pravo mesto je mogoče določiti šele po preteku daljšega časovnega
obdobja in z umestitvijo v širši, ne samo literarni kontekst, temveč tudi kontekst internetne
in popularne kulture.
V tem smislu se flarf obrača k samemu sebi in v nobenem aspektu ne deluje kot
podporni element čemu drugemu. Bi lahko šlo za kritiko nehierarhičnosti spleta, ki s to
značilnostjo pravzaprav ruši dvojico kvalitetnega-nekvalitetnega, v končni konsekvenci pa
izniči tudi oblastna razmerja? To je gotovo mogoče. Sullivanova poteza, da pesem objavi na
portalu poetry.com in jo kasneje pošlje na neko tekmovanje, gotovo do neke mere podpira
to možnost. Ampak tovrstna poteza lahko (dobro) učinkuje le kot enkraten, mnogo težje pa
kot nekakšen kontinuiran, dlje trajajoč pojav, ki se nahaja znotraj lastnega konteksta.
V flarfu prav tako ni videti kakršnekoli povezave z denimo cut-up tehniko, vsaj na širši
idejni ravni ne. Burroughsu poskusi cut-up-a, s katerimi je skušal iz tu-in-zdaj prisotnih
tekstov v časopisih in revijah po navideznem naključju, v resnici pa v skladu s »kozmičnim
redom«, v katerega je verjel, videti prihodnost,68 tukaj ne igrajo posebne vloge. Lažje bi jih
povezali z idejo o rušenju obstoječih form, ki jo je, prav tako s pomočjo cut-up tehnike,
zagovarjal dadaist Tristan Tzara, a tudi tukaj prihaja do prevelikega števila kratkih stikov.
S tovrstnim obratom flarfa k samemu sebi se znajdemo na skrajno spolzkem
področju. Po eni strani mu prav zaradi tega ni kaj očitati (kot pisanju brez uporabne
vrednosti ali bolje: obliki literarnega igračkanja ali celo larpurlartizma), po drugi strani pa je
prav to njegova najšibkejša točka, saj ne uspe reflektirati sveta okoli sebe (vključujoč tudi
»literaturo okoli sebe«) in samega sebe paradoksalno zvede na nivo skrajno uporabne
vrednosti – kratkočasenja in, vsaj do neke mere, provokacije, ki tako ostane malodane edini
element refleksije družbe, saj jo mora razumeti, sprejeti in pokazati ne posebno, sporno
mesto v njej.
dadaizma, Huga Balla: Pokazal sem na notranjo alkimijo besed, znova sem jim dal vrednost in tako ohranil
poeziji njeno poslednje svetišče. Pokazal sem, kako je moč narediti pesem iz že uporabljenih besed, ki si jih ne
izmisliš, temveč jih izbereš iz drugih besedil /.../ Smo za vse, kar je otroškega v novem svetu, za vse kar je
otroško fantastičnega, otroško figurativnega, smo proti senilnosti in svetu odraslih. (Poniž 1978: 210). Zdi se, da
bi se predstavniki flarfa strinjali z Ballom, vendar gre v resnici zgolj za uporabo točno določenih postopkov, ki pa
skrivajo druge koncepte, predvsem pa drugo zgodovinsko ozadje.
68
Brion Gysin. http://briongysin.com/?category_name=cut-up. (Dostop: 25.7.2015).
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Kaj pa je tisto, kar nam flarf ponuja izključno na vsebinskem nivoju? Kot bomo videli,
gre za nenavadno živahno pesniško obliko, ki temelji na izraziti citatnosti. Naveden primer
zaznamujejo številne onomatopeje ter nenavadne in naključne(?) kombinacije besed in
podob. V smislu zvočnosti se prav tako srečamo z zanimivimi, paradoksalno skrajno
klasičnimi pojavi, kot je denimo aliteracija (gonna be agreessive, greasy aw yeah god),
srečamo se tudi z rimanjem (git-Quik-sick), ki sopostavlja nenavadne besede različnih
registrov, hkrati pa je prisotno na način, ki je še najbolj razširjen v sodobni poeziji – učinkuje
namreč komično.
Prav tako lahko vidimo razvrednotenje ali celo smešenje slovnično pravilnega zapisa
in takšnega, ki se sicer uporablja denimo v spletnih klepetalnicah (monee namesto money),
reference na popularno kulturo in nenazadnje množično potrošnjo (Q-tip je vzdevek
ameriškega rap glasbenika, chocolate Quik pa znamka znanega kakava). Omenjen je celo
Tourettov sindrom, ki je pomenljivo pospremljen z onomatopoetičnim zapisom HAI-EE!69
Flarf tako razkrije nenavadno kompleksnost izraza, ki se zrcali predvsem skozi številne
(izvenliterarne) reference. Prav tako bi bilo težko zanikati, da je v pesmi vidna želja po
izražanju, ki je vsaj do neke mere zavestno konstruirana in se bržkone najbolje kaže v
drugem delu zaključnega verza Thank you God, for listening!
Gre morebiti v tem primeru za nekakšen upor proti ustaljenim formam? Objava
pesmi na portalu poetry.com70 je gotovo tovrstna poteza. Kdo je tisti Bog (God), o katerem je
pravzaprav govor? Zdi se, kakor da tu pesem doživi tisti zasuk v nekakšno »resnost«, v kateri
je celo zaznati biblični podton. Zveni namreč, kakor da bi bil del verza zamolčan. Struktura
psalma71 ali molitve bi lahko zahtevala dodatek »zahvale za poslušanje molitev«, s čimer bi
tudi Sullivanova pesem spregovorila kot nekakšna karnevalizirana72 molitev.
Na tem mestu si velja od blizu pogledati še en primer poezije flarf, ki je bila objavljena
več kot desetletje po prvih tovrstnih poskusih. Sledeča pesem nosi naslov I Am Mormon-Hot,

69

Za osebe s Tourettovim sindromom so značilni tovrstni, nehoteni zvočni tiki.
Ta je že takrat (in danes) bil znan po objavah precej razčustvovane, skrajno klasične in potrjevalne poezije.
Vsaj takšna se je izkazala za najbolj brano in najbolje ocenjeno.
71
In v tem primeru bi lahko gotovo iskali nekatere elemente 116. psalma.
72
Karnevalizacija še ne skrije prvotne vsebine, temveč ji le doda nove razsežnosti, oziroma jo postavi v nek drug
kontekst.
70
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objavila pa jo je internetna revija Mainstream poetry,73 ki je prisotna malodane od prvih
poskusov flarf poezije. Že samo ime spletne strani ima v sebi skrit sarkazem (mainstream, ki
to nikakor ni), ki mu lahko sledimo tudi ob ogledu naslovne slike spletne strani (pisana slika
samoroga v tipičnem kič slogu). Avtorja pesmi ne poznamo. Slednje je v kontekstu flarfa
skrajno pomenljivo. Ne gre zgolj za to, da je za poezijo, ki jo lahko prebiramo več ali manj
izključno na svetovnem spletu,74 pojem anonimnosti (oz. »skrivanja« pod vzdevki) značilen,
temveč še vsaj za dve pomembni razsežnosti:
1. Flarfovci se na spletni strani predstavljajo predvsem kot kolektiv 75 in v tej maniri tudi
objavljajo pesmi.76 Eden od možnih razlogov je gotovo ta, da se osnovna skupina
pesnikov flarfa ni nikoli zares razširila ter da je vselej delovala v nekakšnem podtalju.
Slednje jih je na nek način sililo k močnejši povezanosti.
2. Flarf v svoji osnovi močno temelji na kolažiranju materiala, ki ga nato (nekako v slogu
ready-made) predstavi kot lasten izdelek. Pristop je širše znan in ker v veliki meri
vpeljuje uporabo internetnih iskalnikov, tudi lažje sledljiv kot denimo hermetični
medbesedilni postopki v tradicionalni literaturi, saj jih lahko najdemo z nekaj kliki. 77
Avtorstvo je lahko v tem smislu formalno še bolj razpršeno, kakor bi ga morebiti
razumeli v tradicionalni teoriji medbesedilnosti.
Pesem I Am Mormon-Hot že z naslovom nakazuje igrivost. Najsigre za samoglasniški
stik (Mormon-Hot), večpomensko besedno zvezo Mormon-Hot (torej bodisi »vroč kot
mormon«, lahko tudi »vroč mormon« ...), ali nenazadnje z vpeljavo »mormonstva«, ki je bilo
svoj čas na udaru kritik in posmeha internetne skupnosti.78
Pesem gre takole:
I am hot.
Mormon-hot.
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Mainstream poetry. http://mainstreampoetry.blogspot.com/. (Dostop: 17.7.2015)
Ne govorimo nujno o internetni ali novomedijski poeziji, ki je na sodobne tehnološke naprave zamejena iz
preprostega razloga, saj bi sicer izgubila nekatere bistvene razsežnosti.
75
O nekaterih razsežnostih novih konceptov avtorja v navezavi na novo tehnologijo je pregledno pisala Ana
Beguš v: Beguš 2014: 109-117.
76
Omenjena pesem je podpisana z Flarf collective.
77
Slednje velja vsaj za čas objave, saj se vsebina interneta kakopak nenehno spreminja.
78
Dober dokaz za to je bržkone seznam petdesetih »najbolj smešnih slikic« na temo mormonstva, ki jih
najdemo na: http://ldssmile.com/2013/10/29/50-funniest-mormon-memes/. (Dostop: 25.7.2015).
74
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Oh my effing God, I am sick-hot.
Ick-hot.
Ich bin ein Mormon hot.
Mormon-Fight-In-A-Clown-Car hot.
And that includes soup.
World’s-oldest-freestandingpagoda-visited-by-Mormons hot.
Married Mormon Graduate Students On Welfare hot.
Tragicomic-mormon-homosexual-at-war-in-california-face-down-in-the-stun-bathweeping-hot-tears-behind-3D-glasses hot.

Feminist Mormon Housewives + Bath Time = hot.
Mormon Mommy Wars>>>The Agony that is Weaning:
hot showers, self-pump, bacon and hot dogs . . .
Hot.
Postum ..... twinkies … hormones … the Book of Mormon tells us
that women are nothing but a hot married gay Mormon man who,
once inside the body, just mimics estrogen.
Even though the Mormon church is based on
a 14 year old’s dreams and fantasies,
the Mormon mega-dance phenomenon —
fog machines, cool deejay, earsplitting music, wallflowers, cliques —
is not just cute but four hours of man sweat
leaked from a Mormon man-ass.
Hot!
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I'm blaming Mormon hormone replacement therapy
that Women are from Venus, Men are from the Book of Mormon
where God has blonde chicks hanging all over him!
Celebrated tuxedo-shirt-wearing beefcake and Christmas greeting amanuensis Laura Bush
must be a Mormon,
‘cause If you've ever looked into her eyes,
you know she'd be the first to share a comforting bowl
of hot, buttered polygamist Mormon squirrel
while self-raping in prison.
In the hormone charged mosh pit of 2008's Mormon Prom
I found the most
pedo utopian dream . . .
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Med pesmima je vidnih nekaj bistvenih razlik. Če je za prvi primer flarfa še mogoče
trditi, da se obrača sam vase in da je v njegovem središču brezciljna igra z besedami, ki še
najbolje učinkuje kot nekakšen upor in sporočilo samo na sebi, pa je pričujoči primer že
neprimerno bolj rafiniran. Reference so številnejše, problematika, ki je tako ali drugače
prisotna, gotovo aktualnejša in deležna neprimerno več burnih razprav, opazno pa je tudi
bolj radikalno posnemanje nekaterih značilnosti interneta kot medija.
Začetek pesmi lahko razumemo skrajno naivno. Glas v pesmi opisuje vročino, s katero
se spopada, ob tem uporablja celo nemški jezik, skrajno dolge opise, kar učinkuje pretirano,
šaljivo in (lahko bi rekli) bizarno. S tem nekoliko zamaje naša prepričanja o flarfu, saj
implicira, da je tisto, kar opisuje, mogoče opisati prav s temi postopki, ki se tako več ne
obračajo k samim sebi, temveč služijo kot tehnika, preko katere naj bi sporočili nekaj
drugega, izvenbesedilne reference.
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I Am Mormon-Hot. http://mainstreampoetry.blogspot.com/. (Dostop: 17.7.2015)
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Če v prvem primeru še ni tako jasno zavedanje konteksta internetne tehnologije, pa
je primer slednje pesmi v tem oziru že nekoliko drugačen. Razlogov za to je lahko več – po
eni strani lahko to pripisujemo samemu razvoju interneta, ki je v teh letih postal (še) širše
dostopen in pridobil je drugačno strukturo (prehod od Spleta 1.0 na Spleta 2.0),80 po drugi
razvoju flarf poezije in po tretji bolj suverenemu gibanju posameznika, avtorja pesmi, po
spletnem okolju, ki je posledica njegove pogostejše, ustaljene uporabe in preteklega časa.
Tako sta zanimiva denimo verza: Tragicomic-mormon-homosexual-at-war-in-california-facedown-in-the-stun-bath- / weeping-hot-tears-behind-3D-glasses hot.
Struktura besedila je verjetno (vsaj dandanes) prepoznavna številnim bralcem. Zdi se
namreč, kakor da gre za posnemanje dela naslove spletne strani, na kateri je mogoče najti
določeno časopisno novico. To se sklada tudi z vsebino pesmi, saj verza dajeta vtis naslova
(sicer milo rečeno neverjetnega) potencialnega časopisnega članka.
Že hiter prelet pesmi razkrije še eno razsežnost, ki priča o tem, da besedilo išče stik z
aktualnim družbenim dogajanjem. Omenjeni so homoseksualci, feminizem, »mommy
wars«81 in pedofilija. Vse naštete teme so seveda bile v različnih kontekstih deležne takšnih
in drugačnih burnih odzivov, s tem pa tudi pesem že avtomatsko stopa na območje družbene
kritike s tem, ko se dotakne različnih (spornih) področjih in jih presenetljivo združi. Prav tako
so v pesmi prisotne številne reference, ki so tako rekoč zamejene na bližnji čas nastanka
pesmi: 3D očala, Laura Bush, hormonska nadomestna terapija,82 srečamo se celo s
preigravanjem naslova knjižnega hita »Moški so z marsa, ženske so z venere« in pojmom
mosh-pit.83
Primera, ki smo ju izpostavili, sta tipična za zgodnejše in kasnejše obdobje nastajanja
flarfa in tako tudi nakazujeta določen premik, ki se je zgodil v navezavi na to pesniško prakso
in razkriva eno bistvenih potez razvoja flarfa.

80

Splet 1.0 (Web 1.0) ima zgolj značilnosti informacijske mreže med redkimi posamezniki, medtem ko je Splet
2.0 (Web 2.0) že domena večjega števila uporabnikov, ki se vključuje v internetni prostor, ter s tem tudi
prispeva k njegovi nehierarhičnosti. (Perković 2011, 4-5)
81
Mommy Wars je sintagma, ki označuje spor med materami, ki hodijo v službo, in tistimi, ki čas preživljajo kot
gospodinje.
82
Ta ima sicer več različnih konotacij, a najbolj verjetna je tista hormonska nadomestna terapija za spremembo
spola.
83
Gre za tip plesa, ki ga poznamo s koncertov težkometalne glasbe.
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Če se je flarf namreč vzpostavil predvsem kot nekakšna šala, nič hudega sluteč poseg
v literarni prostor, je na neki točki svojega obstoja prevzel nemalo značilnosti ustaljene
poezije. Bi morebiti lahko iskali vzroke zato tudi v vedno manjši hierarhičnosti svetovnega
spleta, ki je nenazadnje izvor in cilj flarfa? Za naš kontekst je neprimerno pomembnejša
druga dvojica izvora in cilja, ki jo je mogoče najti pri flarfu. Slednji namreč ostaja ustvarjen na
internetu in tam tudi konča. Reference, s katerimi se srečamo, odražajo predvsem tisto
najodmevnejše, kar je moč najti na svetovnem spletu, in način, s katerim flarf te reference
ukaluplja, je prav tako značilen za internetno kulturo. Prostor objave flarfa tako ni
pomemben iz popolnoma tehničnega vidika (avtorji flarfa se redko poigravajo s hiperpovezavami
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duhovnozgodovinskega vidika, ki pa je pogojen tudi z razvojem spleta ter kulturnih in
družbenih skupin, ki tam tako ali drugače delujejo. Flarf bi v tem smislu lahko obstajal tudi
brez svetovnega spleta, a hkrati zanj to nikakor ni mogoče. Je torej literatura na internetu, je
pa pomembno poudariti, da ni internetna literatura.84
V tem smislu torej tudi ne prihaja do spremembe v samem jeziku flarfa, temveč
kvečjemu v okoliščinah, v katerih nastaja. Register, v katerem je zapisan, je za nas izrazito
domač (za razliko od tistega pri denimo kodni poeziji) in v tem smislu ne učinkuje kot vdor v
ustaljen red stvari, ki se tiče jezikovnih razsežnosti. Zato pa flarf doseže neprimerno večji
pretresni učinek, ko govorimo o okoliščinah, v katerih nastaja. Izrazita konzervativna drža
(mačizem, včasih tudi verska gorečnost, podpiranje nasilja ...) učinkuje kot subverzivna
afirmacija. Predstavniki flarfa material za svoje pesmi jemljejo iz prostorov, v katerih svoje
misli objavljajo prav tiste skupine, ki jih kritizirajo.85
V tem smislu se velja strinjati s Catherine Wagner, ko trdi, da nova ameriška poezija (s
tem pa tudi flarf) pravzaprav temelji na družbenem in ne jezikovnem obratu, kot morebiti
zmotno mislimo. Vsakodnevni jezik, ki je prilično poln slovničnih napak in zatipkanin, za
poezijo (pa tudi za prozo) ni nekaj novega, zato pa je nov tip družbene kritike, ki ga prinaša

84

V tem kontekstu razumemo »literaturo na internetu« preprosto kot besedila, ki so se sprva pojavila prav tam,
s tem pa so bila kulturno zaznamovana, saj je naša recepcija ob uporabi svetovnega spleta drugačna. Prav tako
gre za zaznamovanost iz vidika samega medija (na svetovnem spletu lahko pesem denimo »všečkamo«, jo
komentiramo in hitro delimo med druge uporabnike. Internetno literaturo pa lahko razumemo kot tisto, ki se
že v osnovi za možnost lastnega obstoja, poslužuje nekaterih orodij, ki jih je moč najti zgolj na svetovnem
spletu.
85
Wagner 2014: 239
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flarf. Ne gre zgolj za subverzivno afirmacijo, temveč tudi za nenehno prilagajanje novim
družbenim razmeram – tak proces pa je mogoč, ker je flarf svojevrstna domena svetovnega
spleta, torej prostora, ki se spreminja in odziva z bliskovito hitrostjo.86

86

Wagner 2014: 235
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Flarf in konceptualizem

Četudi morebiti naslov pričujočega poglavja nakazuje na skrajno široko vprašanje
trenja med flarfom in tako imenovanim konceptualizmom87, pa je resnica mnogo bolj
preprosta. Gre za polemiko, ki se je vnela med ameriško pisateljico in sodnico Vanesso Place
ter avtorjem flarf poezije Drewom Gardnerjem. Medtem, ko je prva svoj tekst (v slogu
nekakšnega manifesta) naslovila Why Conceptualism is Better than Flarf,88 pa je slednji
odgovoril s tekstom Why Flarf is Better than Conceptualism.89
Četudi je potrebno reči, da daje polemika vtis nekakšnega merjenja moči, ki bolj kot
na trdnih argumentih temelji na svojevrstnem sofizmu, pa lahko vendarle najdemo nekaj
zanimivih točk, s pomočjo katerih si flarf lažje predstavljamo v širšem(?) kontekstu. Četudi je
flarf vselej postavljen v nasprotje z konceptualizmom, s čimer se pogled zelo zameji, pa je
bržkone prav koncept tista točka, ki pri flarfu že tako ali tako sproža najhujše polemike in je
iz tega zornega kota tovrsten vidik lahko zgolj koristen.
Tu pa vendarle obstaja posebna zagata. Če izključimo kontekst flarfa in
konceptualizma (ali konceptualne poezije), se lahko, vsaj v teoriji, srečamo z povsem istimi
rezultati. Konceptualizem namreč ne predvideva posebne pesniške forme, temveč ga zanima
le koncept, ki je določeni pesmi predhoden.90 Flarf tovrsten koncept zanika, a ga v končnem
smislu pravzaprav premore. Mar ni že sama tehnika flarfa nek svojevrsten, celo strogo
določen koncept?
Prav na tej točki lahko najdemo tudi največje očitke flarfu, kot lahko razberemo iz
sledečih točk teksta Vanesse Place:
4. Flarf is composition.
87

Gre za skupino literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki ima korenine na začetku tega stoletja. Skupina si
prizadeva, da v središče svojega ustvarjanja postavlja sam koncept, torej vprašanje kako je neko delo ustvarjeno
in ne kakšno je. Prav tako se zavzemajo za izražanje progresivnih misli (feminizem, queer, anti-kapitalizem).
Povzeto po: Wagner 2014: 237.
88
Vanessa Place: Notes on why Conceptualism is Better than Flarf.
http://conceptualwriting101.blogspot.com/2010/10/vanessa-place-notes-on-why.html. (Dostop: 17.7.2015)
89
I’ll steal your poets like I stole your bike. http://www.poetryfoundation.org/harriet/2010/04/ill-steal-yourpoets-like-i-stole-your-bike/. (Dostop: 17.7.2015)
90
V tem oziru gre tako daleč, da tekst naposled popolnoma izgubi pomen. V tem smislu, kot opozarja Catherine
Wagner, besedila v končnem smislu, če seveda nekoliko pretiravamo, sploh ni potrebno prebrati (Wagner
2014: 237).
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4. Conceptualism is composed.
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Bistvena razlika med enim in drugim je torej zavestnost sestavljanja, ki ga flarf ne
premore, medtem ko za primere konceptualne poezije tega ne moremo trditi. Slednje
nikakor ni nepomembno v nekem širšem družbenem kontekstu. Izjava implicira, da flarf ne
premore premisleka, ki bi ga nujno potreboval, da bi lahko razdiral nekatere ustaljene
družbene sheme, kar je razvidno iz naslednjih točk:
6. Flarf is sexual repression on a half-shell. It giggles at dildos.
6. Conceptualism is sexy. The penis is a dildo.
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Konceptualna poezija torej v tem smislu v ozir vzame problematiko seksualne
represije. Z razvojem te misli bi lahko trdili, da se konceptualna poezija zaveda (ali se vsaj
skuša zavedati) misli feminizma, teorije queer, morebiti celo Michela Foucaulta, Simone de
Beauvoir in Judith Butler, medtem, ko flarf tega ne počne in tega niti ne misli početi.
Zavestno oziroma konceptualno v tem kontekstu vstopa kot nujna in edina mogoča pozicija,
iz katere lahko ruši ustaljen družbeni red. Flarf v svoji naključnosti namreč privzema pozicijo,
v kateri se družbeni red, ki je vanj že v izhodišču globoko zapisan, lahko le reproducira93. Ne
prepozna ga in ne upošteva ga. V tem smislu je lahko vsaka nepremišljena poteza le
nadaljevanje procesa represije.
Podobno se zrcali v naslednjih točkah:
10. Flarf has one answer to every problem. /.../
10. Conceptualism has no answers, but is, instead, interrogative. /.../

94

Ponovno je implicirana razlika v odnosu enega in drugega do ustaljenega reda. Flarf je
tisti, ki lahko ima odgovor na vsako vprašanje, medtem ko ga konceptualizem, ki se je znašel
na brezpotju med zrušenim ustaljenim redom in tistim novim, ki ga seveda nikoli ne more in
ne sme doseči ali postaviti, nima. Obe točki zajameta še dodatni, pomenljivi referenci.
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»Flarf je sestavljenka« in »Konceptualizem je sestavljen«.
»Flarf je popolnoma razvidno seksualna represija. Posmehuje se dildom.« in »Konceptualizem je seksi. Penis
je dildo.«
93
V tem primeru se sklicujemo predvsem na polemiko in ne toliko na širšo sliko, v okviru katere lahko seveda
flarf razumemo tudi kot tip subverzivne afirmacije.
94
»Flarf ima en odgovor na vsako zagato« in »Konceptualizem nima odgovorov, temveč preizprašuje.«
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Vanessa Place namreč razume konceptualizem kot nadaljevanje Kantove filozofije,95 medtem
ko postavlja flarf v čas (ali območje) Platonove misli, ki ne dela ločnice med etičnim in
estetskim.
Povedano potrdita tudi naslednji točki:
16. Flarf succeeds in doing what it sets its mind to, to upend and offend, to play the hand all the way through.
The best flarf is virtuosic.
16. The best conceptualism is failure.

96

Naštete točke gotovo zadanejo v nekatere osrednje težave flarf poezije in omogočajo,
da jo lahko postavimo v njej primeren kontekst. Seveda je potrebno sprejeti in vedeti, da je
tekst Vannese Place skrajno zaznamovan in ideološki, o čemer pričata denimo naslednji
točki:
17. Flarf looks like poetry.
17. Poetry looks like conceptualism.
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Ali pa denimo:
7. Flarf still loves poetry.
7. Conceptualism loves poetry enough to put it out of its misery.
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Tovrstna zaznamovanost pa se zrcali tudi skozi humor:
15. Ron Silliman likes flarf.
15. Ron Silliman does not like conceptualism.

99

Tekst Drewa Gardnerja je zapisan neprimerno drugače. Če je Vanessa Price svoje
razloge predstavila skrajno urejeno in nedvoumno, pa je Gardner, sicer tudi sam avtor flarf
95

Mišljen je bržkone Kantov doprinos k sodobni znanosti.
»Flarfu uspe kar si zastavi, da zaobrne in užali, da ves čas igra iste karte. Najboljši flarf je virtuozen.« in
»Najboljši konceptualizem je zguba.«
97
»Flarf izgleda kot poezija.« in »Poezija izgleda kot konceptualizem.«
98
»Flarf še vedno ljubi poezijo.« in »Konceptualizem ljubi poezijo v zadostni meri, da jo reši trpljenja.«
99
»Ron Silliman mara flarf.« in »Ron Silliman ne mara konceptualizma.« Opomba: Ron Silliman je ameriški
pesnik, znan predvsem po jezikovnih igrah.
96
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poezije, tekst zapisal v svojem, neizpodbitnem slogu flarfa. Na ta način je malodane
pripoznal očitke Vanesse Price, kakor da bi želel potrditi, da v flarfu res ne gre za nič drugega
kot brezkončno igro z besedami, pojmi in podobami, s tem pa tudi uporabil svojevrsten
medbesedilni postopek, ki implicira neujemljivost, nezmožnost končnega odgovora (torej gre
za nasprotje tega, kar se flarfu očita), s tem pa tudi za primer subverzivne afirmacije. V svoje
odgovore je vključil nekatere izseke iz teksta Vanesse Price ter s tem uporabil eno osrednjih
tehnik flarfa, hkrati pa nakazal, da problematizira njeno držo.
Eden tovrstnih primerov so odgovori na šesto in sedmo točko:
Conceptualism is a kink. The penis is Bilbo Baggins.
Flarf wants you.

100

Conceptualism wants to put you in a state where you want to be put out of your misery.
101

Flarf wants to be even fluffier.

Gardnerjev »manifest« je tako sestavljen iz kopice tovrstnih odgovorov, ki jim je
težko najti osrednji, nedvoumen smisel, temveč je vanje vpisana predvsem igra z jezikom in
nekakšno »otroško« zavračanje očitkov flarfu (denimo blizuzvočnost besed flarf in fluffier).
Prav tako je v njegovem tekstu mogoče najti razne reference na popularno kulturo (Bilbo
Baggins - junak iz knjižne serije Gospodar prstanov, Jude Law – britanski filmski igralec ...).
Nenehna igra s konceptom flarfa, ki je paradoksalno zanikanje kakršnegakoli
koncepta je tako ostala nespremenjena vse od pojava prvih primerov te pesniške prakse do
današnjih dni, četudi lahko na primeru nekaterih besedil iz domene flarfa vidimo, da je prišlo
do nekakšne ustaljenosti, celo gentrifikacije flarf poetike. Flarf se tako na videz še vedno
spogleduje z internetom kot nehierarhičnim medijem. Še vedno prisega na igro, ki je le na
videz naključna, medtem ko se vanj bolj in bolj vpisuje odzivanje na družbo, v kateri sam
nastaja.
Če se torej na tej točki obrnemo k izhodiščnemu vprašanju pričujočega teksta, lahko
ugotovimo naslednje. Flarf je na nek način zataknjen med enim in drugim. Še vedno nastaja
100

»Konceptualizem je perverznež.« in »Flarf si želi tebe.«
»Konceptualizem te želi spraviti v stanje v katerem želiš biti rešen trpljenja.« in »Flarf želi biti še bolj
puhast.«
101
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na svetovnem spletu in še vedno je prvenstveno namenjen tistim, ki do le-tega dostopajo.102
Prav tako se flarf še vedno poigrava z referencami značilnimi za internet, vpeljuje tovrsten
humor in se celo skladno s spletom razvija.
A poetika flarfa je zastavljena na način, ki ne omogoča, da bi se tovrsten pristop
razvijal v neskončnost. Igra je vedno manj v skladu z dogajanjem na medmrežju, prav tako
samo izhodišče flarfa v resnici ne predstavlja nič novega - kolažiranje poznamo med drugim
iz avantgard,103 igro z jezikom pa iz ludizma104 in seveda mnogih drugih, tudi starejših
pojavov. Snovi za flarf poezijo morebiti res ni začelo primanjkovati, saj se bazen, iz katerega
le-ta načeloma zajema, iz dneva v dan veča, vendar pa se je njegova idejna zasnova
obračanja k sami sebi že nekoliko izpela in tako so avtorji tekom razvoja flarfa začeli posegati
po vedno bolj pomenljivih vsebinah za aplikacije ready-made-a, s tem pa se tudi oddaljevati
od svoje izhodiščne ideje in hkrati dojemanja medmrežja kot nekakšnega posvečenega
prostora (ta pa to v nasprotju z časom, ko so se pojavili prvi primeri flarfa, ni več). Na ta
način je flarf začel hitro vstopati na neko drugo področje, kjer ni več tako radikalno pogojen z
razvojem sodobne tehnologije, temveč predvsem s svojim lastnim.

102

Kar seveda ne pomeni, da flarf ne bi mogel prav tako učinkovati kot tiskana literatura, a to je že druga
težava.
103
Denimo že omenjena cut-up tehnika, ki jo je utemeljil eden vodilnih dadaistov, Tristan Tzara.
104
Ludizem je lahko sporen pojem in s tem, da ga uporabljamo še ne pomeni, da soglašamo s celotnim
kontekstom nastanka te oznake, kot jo je predlagal Kermauner. Vendar pa se zdi, da je izhajanje iz akcije »igre«
za flarf še kar na mestu.
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Spoetry/spam poezija
Pojem spoetry je nastal kot skovanka besed spam105 in poetry (= poezija), saj je drugo
poimenovanje tega toka poezije preprosto spam poetry. Zaradi razširjene rabe izraza spam
bomo ohranili izvirno poimenovanje, le da ga bomo povezali s slovensko ustreznico besedi
poetry, torej poezija – spam poezija. Poteza, da tovrstne poskuse označimo kot denimo
slamnato poezijo ipd. bi zvenela ne samo naivno in nenaravno, temveč bi se tudi pretirano
oddaljila od konteksta te prakse. Nenazadnje slovenskih primerov spam poezije praktično
ni106 – našli bi lahko le kakšen osamljen primer, kar pa težko zadostuje za smiselnost
vzpostavitve celotnega jezikovnega aparata s katerim bi lahko označili tovrstne pristope. V
primeru nekoliko bolj razširjenega pojava spam poezije v slovenskem jeziku bi bilo namreč
smotrno upoštevati tudi njene lokalne značilnosti ter jih skušati izraziti v okviru samega
poimenovanja.
Čeprav se bomo tu ukvarjali zgolj s spam poezijo, velja omeniti še pojem spam
literature (spamlit) oziroma spam literaturo. Čeprav delno rabi kot nadpomenka spam poeziji
pa vendarle obstaja še ena distinkcija. Poleg tega, da ta kakopak zajema še denimo spam
prozo in spam dramatiko, je vanjo neprimerno bolj vpisana tehnika kolažiranja tekstov, ki so
jim že potekle avtorske pravice (popularno je denimo rezanje in lepljenje del Marka
Twaina).107
Navedeno implicira, da se spam literatura izvaja nekoliko gverilsko,108 kot nekakšno
skvotanje na področju poezije. Na tem mestu velja omeniti še eno posebnost spam poezije.
Ker avtorji za izhodiščna besedila svojih tekstov jemljejo tudi krajše odlomke z ne(za)želenih
105

Besedo spam (prva jo je v skeču naslovljenem spam, kjer se je beseda pojavila kot brezsmiseln neologizem, v
Letečem cirkusu Monty Python uporabila britanska skupina komikov Monty Python) navadno prevajamo kot
slama ali e-slama. Ob preverjanju zadetkov na spletnem portalu gigafida, ki bi naj referenčno odražali rabo
določenih besed v slovenskem jeziku, lahko ugotovimo, da je uporaba izvirnika pri nas prav tako zelo pogosta.
Preverjanje pogostosti izraza slama je seveda oteženo, saj poznamo vsaj dva prevladujoča konteksta in pomena
v pogosti uporabi. Njen pomen lahko zvedemo na nezaželeno e-pošto in samodejno ter neželeno odpiranje
določenih spletnih strani.
106
Kakšen osamljen primer bi lahko morebiti našli na spletni strani Ocvirki. http://ocvirki.blogspot.com/
(Dostop: 13.7.2015), ki pa se nenehno spreminja. Podobno velja tudi za druge, sorodne spletne strani.
107
Definicija spam poezije je nadvse preprosta. Douglas Giles (pesnik spam poezije in urednik navedene spletne
strani) na spletnem naslovu: http://www.spampoetry.org/about/a-message-from-the-director/ (Dostop:
25.7.2015) sploh ne govori o spam poeziji kot kakšnem posebnem postopku, temveč le prikaže svojo
vsakodnevno situacijo prejemanja številne e-slame. Spam poezija ni torej nič drugega kot ustvarjanje pesmi iz
spama.
108
Seveda ne gre za pravo gverilo ali celo ilegalo, saj gre vendarle za tekste, ki so v javni domeni.
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spletnih strani in tovrstne elektronske pošte, se znajdejo v nemilosti varnostne programske
opreme. Govorimo seveda o programih, ki naš osebni računalnik varujejo pred tem, da bi se
tovrstne spletne strani sploh odprle, oziroma o ponudnikih elektronske pošte, ki
preprečujejo, da bi prejeli e-slamo (včasih kar s popolnim izbrisom, največkrat pa z
razvrščanjem te pošte v poseben predal, ki implicira, da tega materiala ne želimo odpreti
oziroma prebrati). Tako je velik del spam poezije težko najti.
Tako se spam poezija znajde v zanimivem položaju svojevrstne cenzure, vendar
skrajno težko opredeljive. Dvojica predhodne in retroaktivne109 cenzure zanjo le stežka velja,
vsaj v vsej svoji jasnosti ne. Tovrstne poezije namreč ni težko objaviti (in nihče tega ne more,
verjetno pa tudi ne želi preprečiti) in če razumemo splet kot nehierarhičen medij, potem do
klasične predhodne cenzure ne prihaja. Morebiti je nastala situacija bližja retroaktivni
cenzuri, saj je tovrstni poeziji onemogočeno, da bi bila z lahkoto najdena v spletnem
iskalniku, a ji hkrati ni popolnoma onemogočeno – le iskati jo je potrebno posredno.110
Nekoliko lažje pa je najti na nemilost obsojeno spam poezijo v definiciji posttotalitarne cenzure,111 a ponovno na nekoliko zagoneten način. Če se totalitarna cenzura
obrača navznoter - oblast išče načine samopotrjevanja, načine, da ohrani enotnost
skupnosti, predvsem pa problematičen tekst razume kot napad na njeno esenco, se posttotalitarna cenzura obrača navzven. Tekste na nek način razvršča po njihovem tržnem
potencialu,112 pomembna je forma in podoba, medtem ko je vsebina lahko potisnjena tudi v
ozadje. Za post-totalitarno cenzuro je torej pomembna možnost značenja, za slednje pa so
lahko včasih pomembne zgolj osnovne poteze nekega dela.
Spam poezijo lahko torej v takem kontekstu zlahka najdemo. Ima jasne osnovne
poteze, ki pa ji tokrat niso v prid. Je nezaželen element uporabnika interneta, saj privzema
obliko neželene e-pošte in prav takšnih spletnih strani, ki v naš vsakdan vnašajo pretres. So
neuporabne, brez vsebine in zamejene na prvotni dražljaj. Prihajajo iz smeri nesprejetega,

109

Dović 2008: 10.
S tem merimo na to, da je vsebinsko poizvedovanje po spam poeziji težavna naloga. Seveda jo je mogoče
najti ob eksplicitnem navajanju tega, da iščemo prav ta pojem.
111
Dović 2008: 16-17.
112
Ta se največkrat sklada s potrjevalnostjo sistema kot takega, kar je na nek način sorodno obema tipoma
cenzure.
110
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potisnjenega na obrobje.113 Ker pa med vsebino enega in drugega ni niti realne distinkcije
niti tiste razlike, ki bi jo lahko zaznal sleherni uporabnik internetne mreže, se seveda, zavoljo
pičlih osnovnih potez, znajde na istem mestu kot »navaden« spam.
Pozicija ustvarjalcev spam poezije je prav tako nadvse nenavadna in na svoj način
dvojna. Če razumemo svetovni splet kot nehierarhični medij, potem je pojav spama hkrati
želen in neželen stranski proizvod; želen zato, ker deluje kot eden od gradnikov svobodnega
spleta, kot dokaz, da je mogoče tudi to, se pravi, da gre za medij, ki je tako svoboden, da
omogoča tudi tisto vsem nezaželeno. Ustvarjalci tako na nek način stopijo na mesto tistega,
ki spam reproducira in se tako znajdejo v poziciji hkratnega zavračanja in sprejemanja
lastnega ustvarjanja.114
Poteza ustvarjanja spam poezije je torej v končni konsekvenci lahko razumljena kot
subverzivna afirmacija. Ustvarjalci vzamejo nase težo tega, da so lahko označeni kot slama in
ob tem doživljajo vse posledice te odločitve, hkrati pa s tehnikami, kot so kolažiranje, cut-up
ipd. generirajo nove pomene, nikoli popolnoma ločene od izhodiščnega spama.
Poglejmo si primer ob katerem je mogoče razložiti nekatere zgoraj obravnavane
poteze. Naveden primer je bil objavljen tridesetega maja 2008. Avtor ni poznan, naveden je
pod psevdonimom Pascal Menáce, ki mu sledi fiktivni življenjepis angleškega pesnika iz
šestnajstega stoletja. Neujemljivost in namerno skrivanje avtorjev in virov sta tako
implicirani že pred samo pesmijo z naslovom how would i get into it that morning (kako bom
prišel notri v tem jutru):
Glamorous glitters on your wrist.
I missed.
And some of them are so esoteric.

I could not believe my eyes.
Bricks

113

Denimo e-slama, ki nam ponuja različne tipe zdravil. Ta je nujno pot mimo ustaljenih kanalov farmacevtske
industrije, ki nima potrebe po tovrstnem promoviranju, oziroma je takšna poteza le njen podporni element.
114
V tem smislu bi lahko njihovo potezo razumeli celo kot svojevrstno samocenzuro.
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Get laid over and over.

Give her womb a good massage.
Nothing is quite as satisfying.
I... felt like I owed it to you.

There will be no more games in the bedroom.
Virility paradise is here.
All your days of being laughed at are over.

Great cucumber is your wealth;
Wet and desperate for you.

Win all the time with this,
The key to fame and fortune.
Subject her to a punishing ride. 115

Navedena pesem je bila deležna nekoliko manj naključnega kolažiranja, kot je to sicer
značilno za spam poezijo. Srečamo se celo z rimami (wrist-missed), ter, z izjemo ene kitice,
izključno s tercinami. O virih, ki so služili za podlago pesmi, lahko sicer zgolj ugibamo, vendar
pa je najbolj verjetno, da gre za nezaželeno e-pošto, ki temelji na ponudbah. Najsigre za
obljubo slave in zaslužka (The key to fame and fortune) ali pa promocijo spletnih strani z
erotično vsebino oziroma tovrstno ponudbo (Get laid over and over). Gre torej za tematiko

115

how would i get into it that morning. http://poemsmadefromspam.blogspot.com/. (Dostop: 20.7.2015).
Sijajne bleščice na tvojem zapestju. / Zgrešil sem. / In nekatere od njih so tako ezoterične. / Nisem mogel verjeti
svojim očem. / Opeke / Seksaj znova in znova. / Dobro zmasiraj njeno maternico. / Nič ne zadovolji tako. / Jaz ...
zdelo se mi je, kakor da ti dolgujem. / Ne bo več igric v spalnici. / Paradiž moškosti je tu. / Konec je dnevov
zasmehovanja. / Velika kumara je tvoje bogastvo; / Mokra je in brezupno te želi. / Dobi ves potreben čas; / Ključ
do slave in denarja. / Podvrži jo jahanju kaznovanja. (Prevod je dobeseden in informativne narave.)
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posebej značilno za e-slamo, iz katere pa je ustvarjena pesem, ki bi ji lahko pripisali celo
nekaj lirskega pridiha.
Pomeni določenih stavkov so torej skrajno spreobrnjeni in tako na nek način tudi
relativizirani. Pozoren bralec, ki je tudi dobro seznanjen s svetovnim spletom, bo lahko le-te
vsaj do neke mere povezal z njihovim izvornim kontekstom. V tem smislu postane družbena
kritičnost v spam poeziji jasna. V prvi fazi gre za preprost kopiraj-prilepi, torej afirmacijo, v
drugi fazi pa za popolno preosmišljenje konteksta, torej subverzijo. S tem se na nek način
približamo že znanim tokovom v literaturi. Po eni strani gre za več kot zgolj posnemanje,
torej na nek način konkretno poezijo, ki za potrebe verodostojnosti poseže po
izvenliterarnem materialu, ki ga uporabi v novem izdelku, po drugi pa svojevrsten napad na
prevladujoč medij – s tem ko se preosmisli nekatere od njegovih plodov, pa se hkrati
implicira tudi njegovo pomensko izpraznjenost, ki jo je tako lahko prenesti v nov kontekst. 116
Ima pa spoetry še eno, za naš kontekst posebej pomembno značilnost. Pascal Menáce
ni dosegel posnemanja medijske realnosti, torej ustvarjanje verodostojnosti, zgolj s tem, ko
je k tekstu oziroma spam sporočilom pristopil konkretno, temveč je že s samim lepljenjem
uspel poustvariti eno bistvenih značilnosti svetovnega spleta in novih medijev obče.
Besedilo na teh117 ni več nespremenljivo, in kar je še bolj pomembno – ni več
linearno. Tekst na novem mediju je na nek način neskončen in se začne takrat, ko se z njim v
okviru novega medija prvič srečamo, ter konča šele takrat, ko se z njim srečamo zadnjič. 118
Med prvim in drugim je pot zastavljena glede na specifičnega uporabnika in ne more,
oziroma je vsaj verjetnost tega zanemarljivo majhna, imeti svojega para. Seveda bi lahko
podobno trdili tudi za klasične medije. Če prebiramo časopis, ki ga nato odložimo, vmes
preberemo odlomek iz neke knjige in njegovo branje zaključimo za tem, smo se prav tako
srečali s popolnoma specifičnim, enkratnim, recepcijsko »konkretiziranim«, besedilom,
vendar smo morali za to uporabiti več medijev, medtem ko to v primeru novih medijev več
ne velja. V tem smislu je torej tovrstno lepljenje (in na tem mestu ni pomembno, če je
naključno ali načrtovano, bistveno pa je, da poteka v skladu s takšno ali drugačno željo
avtorja) skladno s podobo novih medijev.
116

V tem smislu lahko govorimo o parodiji, ki zbuja smeh zaradi neskladja med predmeti in načinom
posnemanja (Juvan 2000: 37-38).
117
Weel 2014: 159-160.
118
Ibid.: 158-159.
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Kljub temu pa obstaja bistvena razlika med dejanskim sporočilom, ki ga lahko
zasledimo na novem mediju, in postopki, značilnimi za spam poezijo. Medtem ko je prvo
pogojeno z našim pogledom na svet, z našim načinom delovanja in željami, ki v tem smislu
nimajo prave omejitve,119 pa se spam poezija osredotoča prav na slamo. Tako je tovrstna
poezija v bistvu navdahnjena od zunaj in ne od znotraj, prepušča se dogajanju, na katerega
nima pravega vpliva, edina suverena ustvarjalčeva poteza je tista, da bo to akcijo sploh
izvedel.
Na tem mestu torej velja izraziti nekakšen pomislek glede že omenjene dvojice
»prave« eksperimentalne poezije120 in »igračkanja«. Za razliko od kakšnih drugih literarnih
smeri ali praks so izhodišča za spam poezijo pravzaprav nadvse preprosta – gre preprosto za
kolažiranje e-slame. Na ta način je kriterij literarne vrednosti povsem potisnjen v ozadje, sam
postopek zadostuje za to, da je neka pesem označena kot spam poezija ali ne, to pa je več ali
manj tudi edini kriterij.
V tem kontekstu je posebej pomenljiva publikacija, v kateri so različni avtorji spam
poezije objavili svoje pesmi. Četudi gre za primer iz leta 1995 (torej nekakšno predhodno
obdobje spam poezije), pa je vendar mogoče zaznati neka osnovna izhodišča, ki nam pred oči
približajo teorijo o »igračkanju«. Naslov publikacije se je namreč glasil The Further Last
Words of Dutch Schultz, torej Nadaljne zadnje besede Dutcha Schultza.
Dejanske zadnje besede Dutcha Schultza, sicer znanega akterja ameriškega
organiziranega kriminala za časa prohibicije, so znan primer nenavadnega toka zavesti,
blebetanja. Primer je rabil za navdih različnim ustvarjalcem vse od Williama S. Burroughsa
(scenarij The Last of Words of Dutch Schultz) do E.L. Doctorowa, ki je v romanu Billy Bathgate
protagonistu, sicer domnevnemu sinu Dutcha Schultza, zastavil težko nalogo: s pomočjo
poslednjih besed očeta bi naj razvozlal, kje je mogoče najti zaklad, ki ga je njegov oče skril. 121
Schultzeve zadnje besede pa so sicer burile duhove še na mnogih drugih področjih. Pojavile

119

Zamejene so le z ne-vsebino svetovnega spleta.
Na tem mestu velja opozoriti na delo slovenskega umetnika Jake Železnikarja. Ni naključje, da se ta v svojih
projektih navezuje prav na dela eksperimentalnih (denimo Šalamuna (Bavcon 2013: 84)) in avantgardnih
(denimo Kosovela (Bavcon 2013: 98-90) ustvarjalcev. S tem na nek način k novim pristopom priklicuje tiste
»stare«, ki so jim na svoj način sorodni. Vsi pristopi, ki smo jih (in jih še bomo) obravnavali, so torej tudi v
jasnem dialogu s tradicijo, kar je razvidno iz različnih del tovrstnih umetnikov.
121
Obstaja teorija, da je Dutch Schultz čisto zares skril zaklad, ali bolje izkupiček svoje kriminalne kariere.
120
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so se tako teorije zarote (besede kot kodirano sporočilo, ki ga razumejo iluminati oz.
posvečenci),122 kakor tudi razlage, da je Schultz parodiral Gertrude Stein.123
Navedeno priča o tem, da je bila odprtost zadnjih Schultzevih besed kot nalašč za
vznik najrazličnejših teorij in celo literarnih obravnav. Kako se torej lahko to besedilo vpiše v
kontekst spam poezije? Najprej si poglejmo delček najbolj razširjene variante zadnjih besed
(gre za odlomek, ki je najbolj buril duhove):
A boy has never wept...nor dashed a thousand kin.
You can play jacks, and girls do that with a soft ball and do tricks with it.
Oh, Oh, dog Biscuit, and when he is happy he doesn't get snappy.

124

Vidno je torej, da gre za izrazito nekoherentno strukturirano besedilo, ki pa ima
nekatere značilnosti poetičnega. Najsigre za vznesenost (Oh, oh), rimanje (happy-snappy) ali
celo arhaizme (nor dashed a thousand kin). Prav s to dvojnostjo nekoherentnosti in
poetičnega tako ponuja dobro izhodišče, kakor je bilo mogoče videti tudi v okviru
navedenega primera, za spam poezijo.125
Ker pa je splošno dojemanje zadnjih besed Dutcha Schultza vendarle nagnjeno k
pripisovanju blebetanja, nezaznamovanega toka zavesti in nesmiselnosti, obstaja možnost,
da je publikacija, pri kateri so se avtorji poigrali z zadnjimi besedami, tudi nekakšno
programsko sporočilo ustvarjalcev spam poezije, ki sporoča, da je iste značilnosti mogoče
pripisovati tudi le-tej. Je slednje le opis spam poezije ali gre hkrati tudi za opis spama? O tem
lahko zgolj ugibamo,126 v vsakem primeru pa je res, da se še tako dobra spam poezija ne
more znebiti vsaj kančka nesmisla, ki ga sicer ponuja e-slama.
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Wilson in Shea, 1975.
Macdonald 1960.
124
Dutch Schultz. https://en.wikiquote.org/wiki/Dutch_Schultz. (Dostop: 27.7.2015). Četudi gre za težko
prevedljivo besedilo, prilagam informativen prevod: »Deček ni nikdar jokal ... niti ni ni planil/podrl tisoč
sorodnikov/podobnih. / Lahko igraš jacks (igra pri kateri se uporablja majhna žoga in šest železnih koščkov, ki
jih je potrebno pobrati na različne načine, op.a.), in dekleta to počno z mehko žogo, s katero izvajajo trike. /
Oh, oh, pes Biscuit, in kadar je vesel, ne postane napadalen.«
125
V tem primeru težko govorimo nonsensu, saj se zdi, da je vsebina dejansko banalna, vsaj v literarnem smislu.
Ker gre za posebno psihološko stanje, so zadnje besede same na sebi zanimive kvečjemu za psihoanalizo.
126
Kljub temu pa velja navesti primer spletne strani Spam poetry. http://yayspampoetry.blogspot.com/.
(Dostop: 25.7.2015), ki je znano mesto za objavljanje spam poezije. Stran nosi podnaslov: A comprehensive
collection of incoherent Viagra spam e-mails I get at my work. oziroma Razumljiva zbirka nekoherentne e-slame
o Viagri, ki jo prejemam v službi. Avtor spletne strani (ki je neznan), sporoča ravno obratno – e-slama je tista, ki
123
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Kam torej umestiti spam poezijo v navezavi na kontekst sodobne tehnologije in
duhovnozgodovinskega razvoja v okviru slednjega pristop nikakor ni nov, lepljenke iz denimo
časopisov in revij so nam že dolgo poznane – toda je prišlo morebiti do kakšne bistvene
spremembe?
Sprememba se skriva kvečjemu v naravi medija in osnovnem pristopu. Za slednjega
se zdi, da je pri spam poeziji že v izhodišču šaljiv, kar pa se kaže tudi v njegovem odnosu do
narave medija. Spam poezija namreč ne vzame medija kot celote, temveč le njegov
nezaželjen, nehote smešen in malodane irelevanten del. Ustvarjalci se tako že v izhodišču
pristopa omejijo na nekaj, česar v medijih pred razvojem sodobne tehnologije nismo našli
tako zlahka (če sploh). Na ta način je spam poezija gotovo tehnološko pogojena, oziroma je
nova (kot je tudi predhodna tehnologija vplivala tudi na predhodno obdobje) tehnologija
pogoj za duhovnozgodovinski razvoj. Slednji je, v domeni literature, na nek način v okviru
spam poezije ponovno (kot že v neoavantgardah) združil kolažiranje in ludizem ter z novo
tehnologijo za produkcijo in recepcijo te kombinacije ustvaril novo kategorijo, v tesni
povezavi s sodobno tehnologijo.
Kakšna pa je spam poezija v odnosu do sodobnih medijev na nekoliko bolj efektiven
način? Videti je, da so se ustvarjalci opredelili glede tega, kako dojemajo e-slamo. S tem ko jo
smešijo, jo hkrati potiskajo v ozadje kot nekaj nepomembnega, a jo hkrati prav s svojim
dejanjem ustvarjanja tudi razumejo kot nezanemarljivo. In e-slama z današnjega vidika tudi
nikakor ni zanemarljiva, saj je razlog za veliko število varnostnih ukrepov, na nenavaden
način je celo pomemben makroekonomski pojem,127 hkrati pa jo lahko razumemo kot simbol
novega medija, ki na nehierarhičen način posreduje informacije najrazličnejših namenov in
domen sporočanja, in to ob istem času. Prav slednje počne tudi spam poezija, ko skuša iz
banalne reklame ustvariti literarno delo.

je nerazumljiva, medtem ko jo on s pomočjo kolažiranja spravlja v nek red. Tovrsten vidik še najbolj spominja
na idejo o cut-up tehniki, ki jo je imel William Seward Burroughs, da namreč prav skozi naključno lepljenje
različnih materialov pridemo do »resnice o prihodnosti«.
127
V članku Spam Costs Billions (Spam stane milijarde), ki je dostopen na naslovu
http://www.informationweek.com/spam-costs-billions/d/d-id/1030111?. (Dostop: 25.7.2015), je jasno
razvidno, da je kopica e-slame že takrat, ko ta še ni bila v polnem zamahu, povzročila nižjo produktivnost na
delovnem mestu, s tem pa v širši sliki povzročila tudi veliko ekonomsko izgubo, saj so morali zaposleni ob
prihodu na delovno mesto posvetiti določen del svojih delovnih obveznosti njenemu brisanju.
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Spam poezija kot skrajna točka množične reprodukcije umetnosti

Spam poezija pa je, vsaj na simbolni ravni, lahko razumljena tudi kot skrajna točka
množične reprodukcije (umetnosti). Walter Benjamin128 v svojem tekstu Umetnina v času, ko
jo je mogoče tehnično reproducirati seveda še ni poznal tovrstnih pristopov, a zdi se, da je
pred svojim časom zagrizel prav v nekatere zakonitosti umetnosti, kot jo poznamo danes,
oziroma je govoril o istih pristopih, le da so v našem primeru segle v neko skrajno območje.
Benjamin v desetem razdelku zapiše:
Stoletja je bilo v literaturi tako, da so bili nasproti majhnemu številu pišočih tisoči in tisoči bralcev. Na koncu
prejšnjega stoletja pa je prišlo do spremembe. /.../ in danes komaj še najdemo zaposlenega Evropejca, ki ne bi
imel možnosti, da bi objavil svojo delovno skušnjo, pritožbo, reportažo ali kaj podobnega. S tem pa razlikovanje
med avtorjem in občinstvom izgublja svoj načelni pomen, postaja funkcionalno in od primera do primera
drugačno. Bralec je nenehno pripravljen postati pisec.
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Pozorni bodimo posebej na zaključni povedi citiranega (preostanek smo navedli
predvsem zaradi lažjega razumevanja konteksta). Razlikovanje med avtorjem in občinstvom
v primeru spam poezije pa tudi drugih pristopov, ki smo jih in jih še bomo obravnavali,
postaja malodane arbitrarno. Avtor spam poezije ima svoje občinstvo, ki lahko komentira
njegovo poezijo na družabnem omrežju, v okviru kakšnega tekmovanja, na blogu, na forumu
... kjerkoli na svetovnem spletu.130 Občinstvo tako na nek način posega v njegovo poezijo in
je vsaj stopničko bližje avtorstvu pesmi, ki jo prebira. Vendar pa je tudi oseba, ki jo v klasični
paradigmi še razumemo kot avtorja, v prvi vrsti bralec. Pri tem gre za sorodnost teoriji
medbesedilnosti, kot jo je zasnovala Kristeva in kasneje izpeljal Barthes po zgledu Bahtina.131
Avtor nenehno prejema e-slamo, ki jo nato rekonstruira v literarne izdelke, ki jih tako rekoč
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O povezavi spam poezije in dadaizma smo že govorili. Na tem mestu velja izpostaviti misli, ki jih Benjamin
nameni prav temu področju avantgarde: »Njihove pesmi so le »besedna solata«, vsebujejo obscene obrate in
vsakršne jezikovne odpadke. Nič drugače ni z njihovimi slikami, na katere lepijo gumbe in vozovnice. Tako
dosežejo brezobzirno uničenje avre v lastnem delu, ki mu s sredstvi produkcije udarijo žig reprodukcije.«
(Benjamin 1998: 171). Ker nekaj podobnega počne tudi spam poezija, je vpeljava Benjaminove misli v tem
kontekstu gotovo lahko na mestu – konceptualna zasnova avre pri Benjaminu sporoča, da je z reprodukcijo
umetniškega dela nujno prekinjena. Prav tako zanimiv je kanček nezaupljivosti in zadržka ter hkratne fascinacije
nad filmom kot novim pojavom – vse to izraža Benjamin, in vse to lahko izrazimo tudi sami ob pojavu spam
poezije, ki jo težko zajamemo v nekatere ustaljene koncepte.
129
Benjamin 1998: 164.
130
Ta poezija se namreč skoraj izključno objavlja tam.
131
Pri tem imamo v mislih pisanje in branje kot en sam dialoško-interaktiven proces. Diahronija in družbenokulturni kontekst se z avtorjem preoblikujeta v v sinhrono »infrastrukturo tekstov«. (Juvan 2000: 123).
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instantno objavlja – iz tega vidika je nenehno na robu tega, da postane pisec. V zanemarljivo
majhni časovni razliki se tako okoli enega samega literarnega izdelka vzpostavijo trije
posamezniki oziroma skupine ljudi, ki so hkratni bralci in avtorji: pošiljatelj e-slame (ta je
sicer pretežno avtor, bralec pa, kolikor je to za izpeljavo njegove naloge nujno), pesnik spam
poezije ter komentatorji oziroma bralci njegovega izdelka.
Umetnina po novi paradigmi tako postane podobna tisti, ki jo po Benjaminu nosi film
v nasprotju s slikarstvom:
Slikar ohranja pri svojem delu naravno distanco do danega predmeta, snemalec pa globoko prodira v tkivo
danosti. Sliki, ki ju ustvarita, sta popolnoma različni. Slikarjeva je totalna, snemalčeva pa večstransko razbita in
njeni deli se spajajo po novih zakonitostih. Zato je filmsko prikazovanje resničnosti za današnjega človeka
neprimerno pomembnejše, ker z aparaturo najintenzivneje prodira v resničnost in daje vpogled v to resničnost,
ki se je ločila od aparature, vpogled, ki ga današnji človek upravičeno zahteva od umetniškega dela.

132

Pesnik spam poezije je lahko tisti, ki globoko prodira v tkivo danosti, vendar moramo
za tovrstno dojemanje postaviti popolnoma nove pogoje. Dojemanje medija postane
dvostopenjsko. Prva resničnost je naš tu in zdaj, druga pa postane novi medij, z virtualno
resničnostjo, ki jo ustvarja; in ustvarjalec spam poezije se giba izključno v notranjosti
slednjega. Njegova poezija je večstransko razbita, vendar so njeni delčki napaberkovani iz
druge stopnje resničnosti, ter se tudi spajajo po zakonitostih, ki so v le-tej nove in imajo prej
opravka s tu in zdaj.133
Glavna distinkcija med filmom in spam poezijo tiči v njeni ločenosti od »aparature«.
Četudi bi na tem mestu lahko vsaj do neke mere Benjaminu očitali nenatančnost (projekcija
filma namreč prav tako zahteva za to namenjeno »aparaturo«), pa gre vendarle za prenos
med dvema napravama, kar za spam poezijo ne velja več. Tam kjer se napaja, tam tudi konča
in živi dalje. Vpogled v to (drugostopenjsko) resničnost pa je zavoljo zakonitosti kolažiranja
seveda nujen, bistvene spremembe se dogajajo v smislu reorganizacije. A končni izdelek še
vedno, čeprav v posebnem zaporedju, pred nas priklicuje različne delčke resničnosti, kot jo
poznamo iz kulture in zakonitosti novih medijev.
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Benjamin 1998: 166-167.
Vsaj, če nove medije razumemo kot prostor matematične pravilnosti brez naključij. To je za časa vznika spam
poezije še gotovo veljalo, z razvojem robotike pa se v okviru te teze srečamo z mnogimi pomisleki.
133
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Kakšen bi torej lahko po Benjaminu sploh bil »smisel« spam poezije? Gotovo v njej
najdemo še nekatere druge značilnosti, ki jih je pripisoval filmu. Vsakodnevne banalnosti, v
katerih ne znamo najti nič »poetičnega« in »posebnega«, so v rekonstruirani realnosti
naenkrat polne pomenov. »Tako postane očitno, da je narava, ki govori kameri, drugačna od
tiste, ki govori očem.«134
V ospredje je namreč naenkrat postavljena vsebina e-slame, nekaj ob čemer smo
vselej zgolj zamahnili z roko, ne da bi se res vprašali o vsebini prejetega. Pri tem ne
impliciramo, da je bila naša poteza napačna ali malomarna, temveč le to, da smo vnemar
pustili nekaj, kar prežema naš vsakdan in ima v sebi točno določene, specifične in pomenljive
zakonitosti, ki lahko razkrijejo širšo sliko – to pa je nekaj, kar spam poezija v odnosu do
kulture svetovnega spleta na svoj način tudi počne.

134

Benjamin 1998: 170.
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Code poetry / kodna poezija

Code poetry z lahkoto, ne da bi ob tem izgubili pomenske razsežnosti originala,
prevedemo z besedno zvezo kodna poezija. Kot bomo lahko videli, ne gre toliko za pojem
natančneje opredeljivega žanra, kolikor za oznako prakse, ki postane v svojem bistvu skrajno
neenotna. Osnovna opredelitev135 bi lahko bila, da gre za vsakršen poskus pesniškega
ustvarjanja, ki za svoj jezik namesto klasičnega, sporazumevalnega vzame računalniškega. 136
Tu pa pride tudi do bistvenega razkola med dvema možnima načinoma, ki ju bomo
predstavili v dveh ločenih primerih. Kot prvega naj navedemo primer zdaj že legendarne
pesmi Larryja Walla137 iz 1990, Black Perl:
BEFOREHAND: close door, each window & exit; wait until time.
open spellbook, study, read (scan, select, tell us);
write it, print the hex while each watches,
reverse its length, write again;
kill spiders, pop them, chop, split, kill them.
unlink arms, shift, wait & listen (listening, wait),
sort the flock (then, warn the "goats" & kill the "sheep");
kill them, dump qualms, shift moralities,
values aside, each one;
die sheep! die to reverse the system
you accept (reject, respect);
next step,
135

Code poems. http://code-poems.com/. (27.7.2015)
Na tem mestu bi gotovo veljalo izpostaviti poseben pomislek, ki pa ga bomo zaradi preglednosti naloge
zanemarili. Gre namreč za vprašanje, če ni tako, da vsakršna literatura (še tako tradicionalna), ki je zapisana na
katerega od novih medijev, ne izkorišča računalniške kode za to, da je lahko zapisana, da lahko pride do
bralke/bralca?
137
Avtorstvo je sicer, kot se za večino obravnavanih pristopov tudi spodobi, stvar debate. Podpis »Larry Wall«
je sicer bil prisoten že od prve objave, vendar pa je vprašanje, če je res šlo za njegovo poezijo (Larry Wall je
sicer eden od »izumiteljev« programskega jezika perl) ostalo odprto.
136
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kill the next sacrifice, each sacrifice,
wait, redo ritual until "all the spirits are pleased";
do it ("as they say").
do it(*everyone***must***participate***in***forbidden**s*e*x*).
return last victim; package body;
exit crypt (time, times & "half a time") & close it,
select (quickly) & warn your next victim;
AFTERWARDS: tell nobody.
wait, wait until time;
wait until next year, next decade;
sleep, sleep, die yourself,
die at last
138

# Larry Wall

Pesem je bila objavljena prvega aprila 1990. Verjetno ni predrzno domnevati, da
datum objave ni bil naključen, ter da je s svojo simbolno vrednostjo »dneva norcev« želel
implicirati nekakšno šaljivost, prelamljanje s tradicijo in morebiti celo »igračkanje«. Sicer pa
je Perl139 eden zgodnejših programskih jezikov, ki danes ni več v široki uporabi. Ker je
takratno poznavanje računalništva bilo omejeno, se je za tovrstne poskuse v poeziji prijel
celo izraz Perl poetry, ki dandanes povprečnemu uporabniku svetovnega spleta ne bi povedal
posebej veliko. Perl je namreč veljal za svojevrsten sinonim programskega jezika in tako med
poimenovanjema Perl in programski jezik, s tem pa tudi Perl poezija in kodna poezija (danes)
ni več bistvenih razlik.
Navedeni primer je za nas bistven iz več razlogov. Če zapisano dejansko postavimo v
kontekst ustvarjanja določene računalniške aplikacije, ali bolje računalniškega programa, ne
138

Black Pearl. http://ideone.com/8WIdi2. (Dostop: 25.7.2015). Prevoda ne bomo dodajali saj je pesem zavoljo
igre z ustaljenimi računalniškimi termini (ki so več ali manj zapisani izključno v angleščini) smiselno preučiti v
izvirniku.
139
V konkretnem primeru imamo opravka s tako imenovano »tretjo različico programskega jezika Perl«,
oziroma s »Perl 3«.
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dobimo nikakršnih rezultatov. Zapis v tem smislu nima praktične vrednosti, temveč le
literarno. Tako v ospredje stopi nekaj drugega – Wall je posnemal nekatere140 zakonitosti
programskega jezika Perl in jih vpeljal v svoj izdelek, ki z izjemo svoje vizualne podobe141 ne
ponuja nepoznane ali zapostavljene tematike oziroma načinov, ki bi jim lahko pripisali te
lastnosti. Gre torej za razmeroma klasičen primer pesmi, ki se v obliki zapisa zgleduje po
programskem jeziku.142
Da lahko preberemo Black Perl, torej ne potrebujemo za to primerne programske
opreme, zapis je v celoti dostopen sam na sebi. Elementi, ki posnemajo značilnosti
programskih jezikov pa so sledeči:
-

Za programske jezike značilni zamiki vrstic.

-

Izpust uporabe velikih začetnic.

-

Uporaba znakov, kot so denimo #, &, * ter narekovajev.

-

Uporaba besed zapisanih izključno v velikih tiskanih črkah.

-

Uporaba nekaterih pojmov, ki se uporabljajo v večini programskih jezikov:
beforehand, window, exit, scan, hex, reverse, lenght, system, reject, next, redo,
crypt, afterwards ...
Vsi ti elementi, ki bi v klasični programski kodi seveda služili točno določenemu

namenu, so v Black Perl preosmišljeni. V pesem vstopijo na način, ki so ga sposobni razumeti
tudi bralci, ki sicer glede različnih programskih jezikov143 niso (dobro) poučeni, vanj vstopijo
torej, kot bi bili sicer uporabljeni v klasični literaturi. A v slednji ne bi premogli tovrstne
zaznamovanosti. Wallova pesem se tako bralcu lahko odpre na dveh nivojih. Bodisi jo
razumemo nezaznamovano, brez poznavanja konteksta programskega jezika, ali pa kot igro z
le-tem. 144

140

Popolnoma vseh seveda ne. Če bi storil to, bi bila koda tudi uporabna. Poleg tega se kode v programskem
jeziku perl zapisujejo v eni sami vrstici, in ne v večih, kot je to storil avtor pesmi.
141
Pa tudi ta ni, roko na srce, posebej nenavadna. Takšna postane šele, ko poznamo njen kontekst.
142
Po svoje se tu srečamo s pojmoma posnemanja in imitacije (Juvan, 61-64), vendar pa prihaja do bistvenega
preloma. Izvirni tekst, ki ga želi pesnik posnemati, ni denimo leposlovno delo ali kakšen govor, temveč gre za
računalniški jezik, ki ga sploh ne želi posnemati v njegovi osnovni značilnosti – uporabnosti.
143
Seveda poznamo primere poezije, ki so zapisane tudi v drugih, danes bolj znanih in razširjenih programskih
jezikih. Včasih imajo tudi uporabno vrednost.
144
Pogojno gre za lahko jezik, ki ga poznamo pod oznako mezangelle. Slednjega je uveljavila Mez Breeze (MaryAnne Breeze). Mezangelle nima zares natančne opredelitve, v grobem pa označuje jezik, ki meša različne
registre – tako »našega« kakor tudi računalniškega jezika (Bootz 2013: 43).
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In kako bi lahko razumeli primer Black Pearl v slednjem primeru? Gre morebiti za
nekoliko programski prikaz tega, da obstaja nekakšna sled poetičnosti v navodilih
programskega jezika? Nenazadnje je vse komande Larry Wall (če je seveda sploh pravi avtor)
določil sam – je želel morebiti s to pesmijo pokazati, da tovrstna izbira nikakor ni bila
naključna? In nenazadnje, tudi če avtor ni sam Larry Wall, pa ta še vedno velja za izumitelja
jezika perl – še vedno je lahko sporočilo podobno, avtor bi lahko želel prikazati svojevrstno
poetično zasnovo programskega jezika pred našimi očmi.
Tovrstni pristop pa implicira še nekaj drugega, za naš kontekst neprimerno bolj
pomembnega in pomenljivega. Je sama izbira programske kode pravzaprav poteza, ki
ponazarja literaturo (pa naj bo klasična ali izvedena v skladu z novimi pristopi), ki jo
prebiramo na novih medijih? Do neke mere je to gotovo mogoče. Še tako klasičen tekst ima
za seboj programsko kodo, da ga lahko sploh prebiramo, če to seveda počnemo na denimo
računalniku ali prenosnem telefonu.
Obstajajo pa tudi nekoliko drugačni primeri, ki programski jezik ne samo posnemajo,
temveč z njegovo popolnoma izvedljivo145 formo zapišejo pesem, ki je hkrati čisto prava
računalniška koda.
V tem kontekstu je zanimivo tekmovanje Source Code Poetry.146 Tekmovanje od
sodelujočih zahteva štiri osnovne pogoje:
1. Zapisane morajo biti v programskih jezikih JAVA, C# ali CC+ (gre za tri različne
programske jezike, ki so danes v množični uporabi). Administrator spletne strani
je svojo odločitev podprl z mnenjem, da so drugi programski jeziki enostavno
preveč preprosti, da bi jih bilo smiselno uporabljati.147 Slednje drži, saj bi v končni
instanci zapisali skrajno klasično pesem in jo opremili s skromnim številom
145

Besedo »izvedljivo« uporabljam kot ustreznico angleški besedi »executable«. Ta označuje določeno
programsko kodo, ki jo je mogoče praktično uporabiti. Sicer pa je potrebno na tem mestu dodati tudi to, da je
pesem Black Perl doživela veliko odzivov, med katerimi lahko najdemo nekatere spremembe pesmi, ki so bile
prilagojene izvedljivosti, novejšim različicam jezika perl in podobno.
146
Več informacij najdemo na Source Code Poetry 2015. http://www.sourcecodepoetry.com/. (Dostop:
21.7.2015). Opozoriti velja tudi na preobraženo fotografijo Williama Shakespeara, ki služi kot naslovnica spletne
strani. Shakespeare ima namreč na njej nadeta očala, simbol subkulture hipsterjev, s čimer je implicirana
modnost tovrstnih poskusov, v isti sapi pa tudi pridih samonamembnosti.
147
Podoben proces lahko vidimo v zgodovini akcije, ki jo v literarni teoriji poznamo pod izrazom tekmovanje. Ko
so v starem Rimu organizirali tekmovanja iz retorike, so bila navodila in pravila stroga in rigidna, saj so lahko le
na ta način odkrili, kdo je tisti, ki se je zares izmojstril v vsebini tekmovanja (Juvan 2000: 64).
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zakonitosti programske kode. Dodaten izziv je torej po mnenju administratorja
tisti, ki razločuje boljše delo od slabšega. S tem je na nek način zahtevana
določena mera obvladanja tako programskega jezika kakor tudi umetniškega
jezika.
2. Kode morajo biti delujoče (Must compile), kar pomeni, da morajo biti v okviru
računalniškega programa izvedljive, kar pa ne pomeni nujno, da so tudi zares
uporabne, oziroma, da zapisane v računalniški program dejansko izvedejo novo
umetniško ali uporabno akcijo. Zapisane so torej v popolnem skladu s
programskim jezikom, pri čemer pa dejanski rezultat vnešene poezije v program
ni pomemben. Na ta način se približamo prej omenjenemu konceptualizmu, ki ga
zanima zgolj proces, manj (ali sploh ne) pa končni rezultat, oziroma pesniški
izdelek. 148
3. Morajo biti rimane (Must rhyme). Ta klasična paradigma pesniškega jezika je torej
tista, ki naj služi kot nekakšen znak, da je koda zares lahko razumljena tudi kot
poezija.
4. Morajo biti kul (Must be cool). Četudi poznavalcu literature ta opredelitev zveni
nekoliko nenavadno in komično, pa je prav ta točka v primeru navedenega
tekmovanja zelo bistvena. Zdi se, da se prav tu vzpostavi največja težavnost
naloge. Pesem mora biti rimana, zapisana v programskem jeziku in delujoča. To
troje, z nekaj znanja programskega jezika, ni tako težko doseči. Naslednja stopnja
je torej, da je izdelek dejansko zanimiv, koherenten, da ponudi dodano vrednost,
da je torej kul in tako stopi na področje poezije.
Kot primer, ki zadosti zgoraj navedenim zahtevam (no, o tem če je pesem kul ali ne,
na tem mestu težko presojamo, a bomo z naknadno določenimi konstantami to vendarle
poskusili storiti) velja navesti pesem neznanega avtorja zapisano v programskem jeziku PHP
(katerega implementacijski jezik je, skladno s pravili Source code poetry, C# z elementi C++):
<?php $is=@all_you_see;
$all_you_see=@$is; $p=$h=@$p ?>

148

V vsakem primeru pa je zapis lahko tudi v smislu računalniškega programiranja uporaben, a to še ni.
Zapisana koda je lahko delček celotne kode določenega računalniškega programa. V tem smislu lahko celo seže
na območje najdene poezije (s katero se bomo v nadaljevanju še ukvarjali), saj se prav lahko zgodi, da
računalniški programer med svojim delom odkrije izsek iz kode, ki lahko učinkuje samostojno kot poezija.
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<?php $will_allways=@$B;
$will; function well
($will, $allways, $live)
{
$will/=4; $ever=$stay=$for=3;
$will_improve;
$will_grow=@$like_tree;
$i_have_my_own=$life=$to=$live;
$your=''_''; $smile=$will;
$improve_my_drill;
$can_you; $allways =
@split($your, $life);
$sound_like; echo
$allways[$smile];
{
$just; set_error_handler(''well'');
AND_YOU_JAVA_GO_TO_HELL;
?>

149

Besedilo je v izvirniku sicer zapisano v različnih barvah, ki služijo kot pomoč
programerjem – različne barve namreč označujejo različne dele in namene kode. A za naš
kontekst tovrstna večbarvnost ni potrebna – niti ni nujno prisotna v vsakem programu, v
katerega lahko zapišemo tovrstno programsko kodo.
Srečamo se tako z rimami (php-see), pesem je zapisana v enem od zahtevanih
programskih jezikov ter je ob tem tudi delujoča. Kakšna pa je dodana vrednost pesmi?
Pesem bi še najlažje razumeli kot »igračkanje«, saj je v njeno jedro vpisan predvsem razkol
med programskima jezikoma PHP (ki je uporabljen v pesmi) ter Javo,150 ki ji je namenjen
(žaljivi) zadnji del zapisa. Zanimivi rešitvi sta gotovo zamenjava besede be, torej biti oziroma
bo preprosto z B, ki se v angleščini izgovori na isti način, ter uporaba številke 3, ki implicira
besedo thee, torej ti. Ta beseda je seveda znan simbol pesniškega jezika (bržkone predvsem
149

Source Code Poetry 2015. http://www.sourcecodepoetry.com/. (Dostop: 21.7.2015). Ponovno je prevod iz
prej navedenih razlogov nesmiseln.
150
Med programerji, ki prisegajo na eno ali drugo se seveda včasih odvijajo burne internetne debate.
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po zaslugi sonetov Williama Shakespeara, oziroma angleščine njegovega časa). Z izjemo
navedenega pa bi težko govorili o dodani vrednosti primera. Kljub temu pa ne gre zanikati,
da je pesem (vsaj) koherentna.
Nekoliko drugačen je sledeči primer, ki ga je spisal Osvaldas Grigas in zanj prejel tudi
nagrado omenjene spletne strani. Ta pesem je zapisana v programskem jeziku C#:
@ thou( dream=of. first) class ticket{ to< the> moon;
{ as: if( that. were( the. hardest)){} thing< to> get;
thy. eyes( without. an instanceof regret);
for( I did; know. thou; shalt. be( leaving. soon));}
@ yet(@ putting) public @ consciousness(@ aside)
@ there ( is=@ no) static @ universe(@ nor) void
main(@ premise( of. existence) @ was(@ destroyed)
@ as( quantum= worlds. began, to=@coincide)
@ reality( is= one. vibrating) String...
that){ always yields: improbable. events;
so: try{ to: {}} catch( them when){ thy moontrip, ends;}
and< see> what= new horizons( they. shall. bring);}}
/* (C) Osvaldas Grigas 2013 */

151

Naj ponovno opozorimo na to, da je pesem v izvirniku zapisana v različnih barvah.
Sicer pa tudi tokrat zadosti trem pogojem – je rimana (pravzaprav imamo opravka celo z
oklepajočimi rimami), je uporabna in zapisana v enem od danih jezikov. Vendar pa že sama
struktura pesmi nakazuje na to, da se skuša neprimerno bolj približati klasični poeziji.152
Razvrščena je v tri kvartine, v katerih se srečamo z več ali manj pravilnim jambskim

151

Source Code Poetry 2015. http://www.sourcecodepoetry.com/. (Dostop: 21.7.2015). Ti sanjaš o vozovnici za
prvi razred do lune / kakor, da bi bilo to najtežje dobiti / tvoje oči, brez kančka obžalovanja / saj jaz nisem vedel,
da boš kmalu šel/šla / a če pustimo javno mnenje ob strani / ni ne statičnega vesolja, niti praznine / glavna
premisa bivanja je bila uničena / medtem ko se začnejo kvantni svetovi srečevati / stvarnost je tresoča struna /
ki vselej povzroča nemogoče dogodke / skušaj jih torej ujeti, ko se tvoje potovanje do lune konča / in poglej
katere nove razsežnosti bodo prinesli (Prevod je dobeseden in informativne narave).
152
V tem smislu je gotovo zanimiva umetnost Tea Spillerja. Slednjo na pregleden in koncizen način predstavi
tudi Aleš Vaupotič v tekstu Med literaturo in novomedijsko umetnostjo (Vaupotič 2013: 69-75). V Spillerjevem
primeru gre sicer prav tako za hierarhično razlikovanje med klasično literaturo in novimi pristopi, vendar
temeljijo neprimerno bolj na interakciji z bralcem ter na časovni in prostorski premici, kar v našem kontekstu ni
tako pomembno.
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enajstercem, oziroma pentametrom.153 Na koncu se srečamo celo s podpisom avtorja, ki je
značilen tako za območje klasične poezije kakor tudi zapisa programske kode (pod slednjo se
navadno podpiše njen avtor, najpogosteje na podoben način, kot je to storil Grigas).
Tudi vsebinsko bi pesem težko označili kot zgolj »igračkanje«. Pesem v velikem delu
govori o vprašanju obstoja in bivanju, kar seveda ni prelomna tema v zgodovini poezije, a
hkrati vendarle ponuja nekatere zanimive podobe in zasuke, zapisana pa je v razmeroma
bogatem jeziku. Ne glede na to, kako bi sicer pesem ocenili kritiško, ji je vendarle potrebno
priznati, da ponuja neko dodano vrednost še posebej če upoštevamo njen kontekst. 154
Preden preidemo k naslednjemu, bržkone najbolj radikalnemu primeru kodne
poezije, si oglejmo, na kakšen način sta citirani, in v svoji esenci sorodni, pesmi prisotni v
kontekstu novih pristopov na eni in duhovno-zgodovinskega razvoja na drugi strani.
Zdi se, da je prvi primer pesmi bolj poseben, četudi bi mu težko pripisali presežno
literarno vrednost. V njej je prisotno proslavljanje programskega jezika PHP, ki je omenjen s
pomočjo nujne in neizogibne komande <?php. Na ta način pesem dejansko uporablja
programski jezik za to, da lahko preda sporočilo (ne glede na naravo le-tega). Pesem se torej
obrača sama k sebi, a ne popolnoma brezglavo. Med proslavljanjem155 točno določenega
programskega jezika je hkrati zapisana prav v njem in tako tudi element oblike podredi temu
slavljenju. Na ta način učinkuje kot nekakšen primer likovne pesmi, ki je zapisana v obliki
nečesa, kar proslavlja. Zanimiv je tudi zaključek pesmi AND_YOU_JAVA_GO_TO_HELL – zapis
spominja na obliko tipično za programski jezik Java, s tem zaključkom pa le še potrdi, zakaj
ga pesnik ni uporabil.
Pristop v drugi pesmi pa je popolnoma nasproten. Do neke mere seveda pesnik
izkorišča nekatere potenciale programskega jezika, vendar to počne na popolnoma drugačen
način. Zdi se kakor, da se je tisti, ki je pesem zapisal, znašel pred nalogo, v kateri vsa njena
153

Sicer pričujoče pesmi ne moremo konkretneje navezati na kontekst angleške poezije. Ker umanjka zaključni
distih in ker so rime oklepajoče, ne moremo govoriti o angleškem sonetu, seveda ne moremo govoriti niti o
blank verzu ali italijanskem sonetu. Je pa spogledovanje s tradicijo angleške (oziroma anglosaksonske) poezije
vendarle na dlani (Novak 1997: 240-241).
154
Precejšnje število besed v navedeni pesmi je denimo nujen del programskega jezika C# s čimer je bila
pesnikova naloga še toliko težja.
155
Četudi se ponuja oznaka hvalnice, pa bi morebiti pesmi še najlažje našli vzporednice v rap glasbi in v tako
imenovanem prostem slogu. Tudi ta je največkrat del tekmovanja, bolj kot globlje sporočilo pa občinstvu
prinaša občutek, da je izvajalec spretno preskočil oviro (pri glasbi je ta ovira seveda določen ritem) in ob uspel
na domiseln način užaliti nasprotnika.
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navodila predstavljajo ovire,156 da bi lahko zapisal primer nekoliko bolj klasične poezije.
Pesnik je sicer s pridom izkoristil nekatere ustaljene komande jezika C#: instanceof, class, if,
for, public, static, try, catch, new ...), vendar jih je hkrati popolnoma preosmislil, ko jih je
zapisal v nek popolnoma ekskluziven kontekst.
Kljub temu pa niti prvi niti drugi primer ne potrebujeta dodatne programske opreme,
da lahko zaživita kot polnovredna poezija. Ta je nujna le v toliko, da lahko bralec preveri, če
sta kodna zapisa dejansko uporabna ali ne, vendar pa mu le-ta ne ponudita nobene nove
perspektive.157
Kljub temu pa za ta primera, v nasprotju z denimo spam poezijo ali flarfom, velja
močnejši stik z novimi mediji. Njun jezik je programski, pravzaprav jezik računalnika in kot tak
seveda brez njega ne bi obstajal - vsaj kot jezik ne. Bržkone si lažje predstavljamo svojevrsten
tip spam poezije, ki je lepljenka denimo komičnih časopisnih oglasov ali pa zabavnih vsebin
na televiziji. Tako spam literatura (četudi je slama na nek način specifika novih medijev) le
privzema eno od posledic razvoja sodobne tehnologije, medtem ko se kodna poezija začne
neprimerno močneje stikati z njenimi osnovnimi determinantami. Ne gre zgolj za to, da
prevzame jezik novega medija in ga skuša predstaviti kot besedilo, ki lahko zadošča obema
ontološkima ravnema (tako računalniški kakor naši, jezikovni), temveč tudi za simbolnost
poteze – vsa programska oprema računalnika namreč temelji prav na programskem jeziku, ki
je tako na svoj način jedro vsega, kar v okviru novih medijev sploh poznamo.158
Kodna poezija tako (lahko), vsaj v okviru že navedenih primerov, vstopa ne samo v
polje novih medijev, temveč tudi na polje zgodovine literature. Nastanek kodne poezije je
torej lahko zanimiv tako iz duhovno-zgodovinskega vidika kakor tudi iz vidika razvoja
tehnologije. Drugi navedeni primer kodne poezije priča prav o tem. Pesem je hkrati, recimo
temu, tipičen primer sodobne množične poezije in hkrati povsem legitimen zapis programske
kode. S tem pa je tudi vsaj navedeni segment kodne poezije prisoten v obeh območjih.
Zaradi zahtev po tem, da se pesem rima in da je kul, se znajde v prostoru literature, medtem
156

Tu je primerjava z že omenjeno skupino Oulipo nekoliko bolj na mestu. Prav zanje je bilo značilno
zamejevanje možnih postopkov, s pomočjo katerih naj ustvarjajo.
157
Temu bi bilo tako, če bi sama programska koda tudi ob zapisu v program prikazala neko novo smiselno
celoto, kar pa se ne zgodi.
158
Podobne vidike v svojem tekstu Programmed Digital Poetry: A Media Art? Izpostavi tudi eden od začetnikov
tovrstne literature Phillipe Bootz, ko govori o razmejitvi med literaturo, ki ji novi mediji služijo, da lahko
takorekoč enakovredno obstaja na dveh nivojih, in med tisto, ki tega ne počne (Bootz 2013: 44).
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ko je prisotna v polju tehnologije zaradi pogoja, da je zapisana v enem od treh izbranih
programskih jezikov ter da je uporabna.
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Kodna poezija preide v digitalno

Nikakor ne smemo pozabiti še na en, povsem poseben primer kodne poezije, ki pa s
prvo in drugo pravzaprav nima posebne povezave – le za to gre, da ponovno v središče pesmi
vstopa koda, ki pa je nekoliko drugačna, saj nedvomno stopi v območje digitalne oziroma
novomedijske poezije, kot smo jo opredelili na začetku naloge.
Gre namreč za primer tako imenovane QR kode (kar je okrajšava za Quick Response
Code). Slednja se je vse od leta 1994, ko je bila izumljena, uporabljala v japonski avtomobilski
industriji in je služila kot alternativa črtni kodi, ki jo sicer poznamo iz označevanja artiklov v
trgovinah. QR koda lahko zajame neprimerno večje število informacij in je temu primerno
tudi bolj uporabna. Ker je njena izdelava nadvse preprosta (in takšno je tudi prebiranje le-te),
se je razširila tudi na druga področja. Svoj čas je bila popularna na družabnih omrežjih, v
zadnjem času pa jo lahko večkrat zasledimo v oglaševanju, kjer pritegne pozornost, saj je ne
moremo razvozlati brez za to namenjene programske opreme. Na ta način določeni reklami
seveda posvetimo nekaj časa več kot sicer.
Za najbolj znan primer poezije zapisane v QR kodi velja pesem, ki jo je spisal Genco
Gülan159 in nosi naslov 22.2 QR code poem, ki izgleda tako:

160

Kot vidimo, gre za primer poezije, ki ga brez za to primerne programske, pa tudi
strojne opreme sploh ne moremo prebrati.161 Tako tovrstna poezija v prvi vrsti učinkuje kot
159

Ni nepomemben podatek, da je Genco Gülan sicer znan kot konceptualni umetnik, ki se giblje predvsem v
območju vprašanj povezanih z novimi mediji, ter je dejaven predvsem na področju vizualne umetnosti.
160

http://41.media.tumblr.com/1036b5e51df6827abd4108019828541c/tumblr_ngof5qbcEX1sk5gano1_540.jpg.
(Dostop: 25.7.2015)
161
Zato tudi ni nič čudnega, da se je pojavila v galerijah.

62

vizualna umetnost in ne literatura, ko pa, s pomočjo naprave, ki premore zajemanje slike ter
programsko opremo, ki lahko dekodira zapis QR kode, sliko prevedemo162 v nam znan jezik, v
konkretnem primeru dobimo sledeče besedilo:
33.3 AHA AMA ART ASK BIG BIN BIT BOY CAM CAN CAY DAY DEV EAT EEL ERR FOX
FUN GAG GENCO GOD GOL GULAN HEP HES HIT IFF ISM JOY KAL KEL KUL LOL MEN MOM
NON OFF OHH PIT POT RED SIK SOK THE THY TWO UGH ULU UPS WAR WAY WOK VAZ YAK
YAZ YOK YOL ZIP ZOO ZZZ163
Besedilo s katerim imamo opravka, nikakor ni razložljivo na klasičen način. Če bi
morali iskati pesniške vplive, bi jih najverjetneje našli v dadaizmu, kar je popolnoma skladno
z definicijo avtorja pesmi kot konceptualnega umetnika. Kljub temu je morebiti smotrno
poudariti, da so nam nekatere besede poznane iz slovarja računalništva: BIN, CAM, ZIP in
druge. Zanimivo je tudi, da ima koda v sebi vpisan avtorski podpis, ki vključuje tako ime kot
priimek ustvarjalca, ki pa sta v besedilo vnešena nehierarhično, se pravi v skladu z
abecednim redom, ki je v besedilu jasno prisotno. Nekoliko bijeta v oči le zato, ker vsako od
njih vsebuje več kot tri črke, ki so sicer stalnica vseh preostalih besed v tekstu.
V tem primeru sta vsebinska in ena od vizualnih plati pesmi strogo ločeni – še več,
vsak od njiju je del svojega umetniškega polja. Medtem, ko je vizualna umetnost tista, ki jo
lahko spremljamo brez dodatnih pripomočkov, potrebujemo za poezijo posebno programsko
orodje. Tako pa nam v končni konsekvenci ni dostopna niti celotna »resnica« likovnega dela
niti celotna »resnica« literarnega dela. Takoj ko hočemo dostopati do enega, moramo
opustiti drugo; in obratno.164 Na ta način se primer uvršča na neko povsem novo polje, ki ga
težko zamejimo z eno ali drugo oznako.
Simbolika prikazanega umetniškega dela pa je zanimiva še iz drugih zornih kotov. QR
kodo rade uporabljajo različne internetne subkulture, saj se lahko na ta način izolirajo od
tistih, ki v nove tehnologije niso tako posvečeni. V tem smislu lahko Gülanovo delo
162

Na tem mestu razumemo pojem prevajanja, kakor ga je razumel Roman Jakobson, ko je zapisal, da lahko
besedni znak prevedemo v druge znake istega jezika, v drug jezik ali v drug, nebeseden sistem simbolov. Za naš
kontekst opredelitev programskega jezika ni bistvena, vsekakor jo lahko razumemo kot »drug jezik« ali kot drug
nebeseden sistem simbolov, v vsakem primeru pa gre za prevajanje. (Jakobson 1989: 2014).
163
»Prevod« iz QR kode je delo avtorja naloge.
164
V tem smislu bi lahko poezijo v QR kodi opisali tudi z definicijo programmed digital poetry oziroma
programirane digitalne poezije, kot jo razume Bootz (Bootz 2013: 53-56). Primerna pa bi bila tudi oznaka tehnoslike (Strehovec Teorija 2014: 154).
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simbolizira nekaj, kar je domena točno določenega segmenta populacije, medtem ko je nek
popolnoma drug smisel, kljub svoji nedostopnosti, vendarle neprimerno bolj dostopen, skrit.
Poleg tega pa Gülanovo delo zahteva prav tisto, kar je značilno za konceptualno umetnost, in
to v svoji najčistejši formi – namreč gledalčev angažma. Tisti, ki delo vidi mora namreč, da
lahko pristopi do vseh njegovih razsežnosti, prehoditi del poti in se tako aktivno vključiti v
umetniško delo. Lahko se odloči, da ga ne bo dekodiral, lahko pa mu slika ne predstavlja nič
drugega kot QR kodo, ki sama na sebi kliče samo po tem, da jo je potrebno pretvoriti v nam
znan jezik.165
Ta segment kodne poezije lahko torej razumemo na več različnih načinov. Lahko se
strinjamo, da gre za nek nov, popolnoma poseben pristop, lahko pa izdelek razumemo kot
kompendij različnih umetniških praks, ki segajo vse od vizualnih do literarnih.
Pomembna razsežnost QR poezije pa je tudi ta, da lahko vanjo z za to primerno
programsko opremo166 zapišemo katerokoli besedilo. Kot ponazoritev tega naj pokažemo
primer pesmi Narcis in Eho Borisa A. Novaka, ki je v izvirniku zapisana tako:
V zraku slišim čudežno zvenenje

Venenje

Kdor toži z glasom tihim kakor svila

Vila

Si lastno kri in krila je užila

Žila

Zakleta v odmeve in lebdenje

Bdenje

Vseeno! Voda je tako brezdanja

Zdanja

Da ulovi lesket vseh zvezd noči

Oči

Le kaj se na gladini zaiskri

Kri

Zrcalna slika do neba prostrana

Rana

165

V nobenem primeru pa ne vemo, kako bi po vizualni plati izgledala dekodirana verzija QR kode, saj se ta
prilagaja programski opremi, ki jo za prevod uporabljamo. Gülanovo delo vizualnega umetnika torej v tej
razsežnosti ostaja popolnoma odprto.
166
Eno teh lahko kar v okviru brskalnika najdemo na spletni strani http://goqr.me/. Če si lastimo primerno
strojno opremo (videokamero, ki je priključena na novi medij), lahko izvedemo tudi obraten proces.
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Bolj kakor vsaka druga je resnična

Nična

Ta moja koža bela roža snežna

Nežna

In usta sama sebi neizbežna

Bežna

In moja večna postelja bo struga

Truga

Kako le sebe samega ljubiti

Ubiti

Kako brez ljubljenega jaza biti

Iti

Ti
167

Ti

Pesem ni izbrana naključno, saj je njena struktura vizualno kompleksna. Ne gre zgolj
za tri kvartine in dva zaključna verza, temveč tudi za presledke, ki jim sledijo tako imenovani
odmevi. Poglejmo si, kako izgleda QR koda navedene pesmi:

168

Če bi kodo skušali dekodirati z zato namenjeno programsko opremo bi videli, da je
pesem ohranila vse značilnosti, ki ji pritičejo. Takšna kot je bila zapisana v tako imenovani

167
168

Novak 1997: 244.
QR kodo je v tem primeru ustvaril avtor naloge.
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generator, je tudi ostala, s tem pa nam ponuja dve izkušnji – novomedijsko in literarno.169
Kljub temu pa lahko vidimo med eno in drugo kodo bistveno razliko. Koda, ki je nastala na
podlagi pesmi Narcis in Eho ima neprimerno gostejšo mrežo. Ta značilnost je skladna s
številom znakov, ki jih premore vpisano besedilo. Tako je dolžina zapisa tudi edina lastnost,
ki jo lahko vsaj do neke mere razvozlamo iz same QR kode, s tem pa tudi edina razsežnost
besedila, ki se pred nami zrcali brez razvozlavanja samega zapisa, oziroma njegovega
prevajanja v naš jezik.
Kam se torej poezija QR kode vpisuje v kontekstu duhovno zgodovinskega razvoja in
tehnološkega razvoja? Na neki način gre le za šifriranje, ki bi lahko bilo tudi popolnoma
drugačno; in tako z vidika postopka ta pristop ni nekaj popolnoma novega. Kljub temu pa
obstaja bistvena drugačnost. Če bi lahko neko kodirano besedilo pred razvojem sodobne
tehnologije razvozlali s pomočjo poznavanja različnih prevodnih parov, to pri QR kodi ni več
mogoče, oziroma je praktično neizvedljivo. Za dekodiranje le-te namreč potrebujemo za to
primerno programsko opremo.170 Poezija v QR kodi kot taka brez razvoja sodobne
tehnologije ni mogoča, samo kodiranje pa je nekaj kar morebiti ni bilo množično prisotno v
poeziji (vsaj ne v tem smislu, denimo hermetičnost spada v nek drug kontekst), vsekakor pa
je bilo del sporazumevanja že od nekdaj. Če QR kodo razumemo v prvi vrsti kot poezijo, bi jo
lahko dojemali tudi kot »medij na mediju«. Tako kot nam pogled na zgoščenko nič ne pove o
njegovi vsebini, tako nam tudi QR koda ne pove nič o njeni pesniški vsebini, vendar pa mora
tudi QR koda biti zapisana na nekem mediju, da lahko obstaja.
V tem smislu velja omeniti tekst Aleša Vaupotiča Med literaturo in novomedijsko
umetnostjo, saj se v njem dotakne prav tovrstnih vprašanj, četudi v navezavi na nekoliko
manj »primere« ustvarjanja Vuka Ćosića in Tea Spillerja. Kot, povzemajoč Ćosića, poudari
avtor, se tovrstna literatura ne povezuje samo z računalniško kulturo in novimi tehnologijami
komunikacije, temveč tudi z zgodovino kriptografije in zgodovino pisave.171 V tem smislu gre
torej zgolj za novo tehnologijo kodiranja in nič drugega.

169

Dvojico izkušenj smo povzeli po Vaupotič 2013: 68.
Gre za podobno situacijo kot v primeru nemškega kodirnega stroja Enigma. Različni znanstveniki so sicer
lahko razumeli zakonitosti, po katerih ta deluje, vendar različnih sporočil niso uspeli dekodirati brez pomoči
naprave. Vsekakor pa je sama oznaka enigme zanimiva tudi v našem kontekstu, saj pesem, vse dokler ne
uporabimo za to namenjene programske in strojne opreme, za nas predstavlja uganko, oziroma enigmo.
171
Vaupotič 2013: 64
170
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Altlit / alternativna literatura

Altlit je okrajšava za tako imenovano alternative literature, kar bi najbolje prevedli z
ustreznico alternativna literatura. O oznaki je seveda smotrno imeti pomisleke, saj oznaka
alternativnosti vselej implicira nekaj, kar je v nasprotju z ustaljenim ali, če hočete, s tako
imenovanim mainstreamom. 172 To pomeni, da je prestop alternativnega v ustaljeno ali
splošno sprejeto hkrati tudi dejanje, ki izniči pomensko označbo nečesa kot alternativnega, v
tistem trenutku pa vstopi na njegovo mesto nekaj drugega, v končni konsekvenci celo tisto,
kar je bilo prej razumljeno kot ustaljen tok. 173
Obstajata torej dva vidika. Iz enega sam označevalec ni problematičen saj sam na sebi
predvideva, da se označenci nenehno menjujejo, s tem pa je omogočeno tudi, da lahko hitro
reflektiramo stanje tu in zdaj. Iz vidika literarne zgodovine pa je nestalnost oznake lahko
nekoliko nerodna, saj le stežka ohranja konstantnost nekega pojma z njemu pripadajočimi
elementi, kar je svojevrstna nuja za nemoten diskurz.174 Kljub temu pa bomo zaenkrat ostali
zvesti že ustaljenemu poimenovanju175 – in ker tudi slovenski jezik omogoča popolnoma
enako okrajšavo, ne da bi ob tem zapadli v namigovanja, da izhajamo iz angleščine, bomo
uporabljali preprost pojem altlit, torej alternativna literatura.

172

Lahko bi rekli tudi glavnim tokom.
Naj na tem mestu opozorimo še to, da ni najti nedvoumne definicije altlit gibanja in njemu pripadne
literature. Definicijo bomo tako izgrajevali tekom našega teksta, za izhodišče pa nam bodo služili različne
avtorice in avtorji, ki se jih na različnih mestih povezuje s tem pojmom.
174
Hkrati pa tudi ne rabi biti preveč moteča. Kot zapiše Miško Šuvaković: Eksperimentalni status avantgardne
umetnosti kaže na to, da cilj delovanja v umetnosti ni mojstrsko ustvarjanje ali proizvodnja umetniškega dela,
pač pa raziskovanje in spreminjanje narave umetnosti. Avantgardna umetnost si prizadeva za popolno
preobrazbo umetnosti, kulture in družbe, zaradi česar ima projektivni značaj. (Šuvaković 2014: 114). V tem
smislu tudi avantgardna umetnost, ko in če preobrazi umetnost, kulturo in družbo, postane nekaj drugega. K
temu doda še to, da vsak uspešen upor pridobi tržno vrednost v t.i. mainstream kulturi (Šuvaković: 2014: 134).
175
Na tem mestu velja izpostaviti oznako, ki jo uporablja Catherine Wagner, in sicer Emo, kar je okrajšava za
Emotional oziroma čustveno. Čeprav ne gre za sinonim altlit, pa je vendarle v razlagi Wagner najti mnoge
vzporednice med enim in drugim, ki se tikajo predvsem dolgih narativov in skrajne osebne izpovednosti, ki
izraža bolečino, ki jo pripovedovalec/pripovedovalka čuti ob svetu okoli sebe (Wagner 2014: 243-244). Zdi pa
se, da je izraz emo na tem mestu vendarle nekoliko pavšalen. V prvi vrsti gre za to, da ta izraz označuje posebno
subkulturo, ki se identificira z določenimi glasbenimi žanri (denimo emo rockom, metalcoreom ipd.) ter z
določenim tipom vizualne podobe (oblačila v črni barvi, daljši lasje, ki deloma prekrivajo obraz ipd.). V drugi
vrsti pa gre za to, da je altlit preprosto nemogoče zamejiti zgolj na to razsežnost. Razen tega je za subkulturo
emo značilna posebna pasivnost, sprejemanje svetobolja, implicitna ali eksplicitna suicidnost in velikokrat
starostna zamejenost za obdobje adolescence – le redkokatera od teh značilnosti se sklada z gibanjem altlit, ki
je v svoji srčiki aktivno, šaljivo in radoživo.
173
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Za razliko od prej navedenih praks, se altlit neprimerno manj naslanja na nekatere
temeljne determinante računalniškega in internetnega, kar implicira tudi spremenjeno
podobo novih medijev in spleta. Če je ob pojavu računalnikov in spleta bilo oboje v vseh
svojih razsežnostih dostopno več ali manj tistim, ki so premogli nekaj znanja iz
računalniškega programiranja, je s Spletom 3.0 (in v času porajanja le-tega je prišlo tudi do
pojava altlit) postala internetna mreža neprimerno bolj dostopna in množična:
Web 3.0. (Semantični splet) je baza podatkov oz. podatkovni svetovni splet. Podatki so
distribuirani, razdrobljeni, vseprisotni na spletu. To je splet za ljudi in končno tudi za
inteligentne stroje (agente), ki znajo te podatke razumeti, analizirati in ponuditi ljudem.176
Za uporabo spleta ni več potrebno znanje programskega jezika, temveč je zasnova letega potisnjena v ozadje, novi medij je za nas postal neviden na podoben način kot medij
knjige.177
Njegovih fizičnih zakonitosti ne opazimo več, ne zanima nas več, kako deluje in kako
je izgrajen, saj ga lahko nemoteno uporabljamo brez tega znanja. Postal je del vsakdana in ni
več vir fascinacije, ki jo lahko v določeni meri zaznamo v pojavu kodne poezije ali nenazadnje
spam poezije. Če se prva zažira v samo bistvo programskega jezika, se druga osredotoča na
neke posebne specifike novih medijev, vsaka od njiju je torej še vedno sposobna zaznati
medij pred seboj, čuti trenje in neskladje med denimo knjigo in računalnikom. Altlit tega ne
zaznava več, same težave obstoja novih tehnologij se ne zaveda. Ali to pomeni, da se je
dokončno izvedla tranzicija zapisanega in branega iz tiskanih medijev na splet? In kakšna je
nenazadnje vsebina, ki jo je moč najti na novem mediju?
Če želimo odgovoriti na navedeni vprašanji, se velja najprej osredotočiti na nekaj
primerov altlit, ki nam bodo morebiti uspeli razkriti morebitne specifike zapisanega,
predvsem pa pomagali zaznati, ali obstaja kontinuiteta med naštetimi literarnimi pojavi,
kakšen je bil redosled prehoda med enim in drugim, ter zakaj je bil takšen.
Kljub temu pa naj predočimo na videz arbitrarne podatke o nekaterih ustvarjalcih
altlit – gre za letnice njihovih rojstev: Marie Calloway (1990), Heiko Julien (1986), Ben Brooks

176
177

Perković 2011: 15.
Weel 2014: 39-44.
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(1992), Noah Cicero (1980), Megan Boyle (1985), Tao Lin (1983), Jordan Castro (1992), Scott
McClanahan (1978) in Steve Roggenbuck (1987).
Kot lahko vidimo, gre za avtorje, ki so danes stari v povprečju trideset let, oziroma so
bili v povprečju rojeni sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ker gre načeloma za
ameriške avtorje in avtorice iz urbanega okolja (večina jih prihaja iz New Yorka), kjer se je
razvoj internetne kulture začel odvijati nekoliko hitreje in bolj sunkovito kot denimo pri nas,
lahko brez zadržka trdimo, da gre za skupino oseb, ki je odraščala v dobi množičnega dostopa
do svetovnega spleta in nove tehnologije. Prehod med preddigitalno in digitalno dobo so na
nek način zamudili in se tako niso srečali z vzpostavitvijo »novega modela sveta«, če se glede
pojava interneta in novih tehnologije izrazimo nekoliko vzneseno. Novi medij je bil tako zanje
neviden že v izhodišču in trenje se je le stežka pojavilo.
Za najvidnejšega avtorja med naštetimi velja Tao Lin, ki je svojo literarno kariero začel
leta 2006 s prvencem you are a little happier than i am. Že naslov knjige, ki sestoji izključno iz
malih tiskanih črk, implicira, da gre za pisanje v času novih medijev, ki ga velikokrat
zaznamuje prav to – neupoštevanje slovničnih pravil, ki bržkone zrcali permanentno
nezaključen tekst, kar je značilnost teksta novih medijev. Podobne zakonitosti lahko najdemo
v Linovi pesmi z naslovom A young hamster (Mladi hrček):
a hamster opening its mouth slowly closing its mouth very slowly
4 a.m.
3 a.m.
standing at the refrigerator
the peanut butter is floating a little
a hamster running behind the orange juice continuously
a close-up of a hamster's face
2 p.m.
an enormous bear sprinting across a parking lot leaping over a car
a hamster sprinting across a parking lot up a light pole into the sky
five hamsters looking at you from above
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a red hamster
a boss walking up to you firing you walking away
it is not your boss
close-up of a parking lot’s face
the parking lot is insane
5 a.m.
the peanut butter is floating a little
178

the hamster is floating a little

Kot vidimo v pesmi ni najti referenc na denimo e-slamo, še manj pa na kakšnega od
programskih jezikov. Pesem je morebiti vsebinsko nenavadna, a njene časovne umeščenosti
ne moremo določiti v navezavi na nove medije.
Najprej bržkone opazimo časovne oznake v pesmi (4 a.m., 3 a.m., 2 p.m., 5 a.m.), ki
pred nas priklicujejo dnevniški zapis, ter ekscesivno omenjanje besede hamster (torej hrček)
in besedne zveze peanut butter (arašidovo oziroma kikirikijevo maslo). Oboje ima veliko
opravka z novimi mediji, vendar ne več po njihovi izvorni, temveč vsebinski plati. Dnevniški
zapis je osrednja značilnost družabnih omrežij (Facebook, Twitter, LinkedIn, če naštejemo le
nekatere), v katerih uporabnik na svojem osebnem profilu objavlja pretežno zadeve, ki ga v
danem trenutku zadevajo, se mu dogajajo, ga zanimajo ... vsak od teh zapisov pa je
pospremljen tudi z datumom objave.
Tudi omemba hrčkov in arašidovega masla v tem kontekstu ne izstopa. Fotografije
živali so ena od stalnic internetnega humorja, v katerem so te fotografije predrugačene,
živali so antropomorfizirane, postavljene v nenavadne situacije in spremlja jih humorni zapis,
ki ni nujno »na prvo žogo«, je pa navadno skrajno ekonomičen, velikokrat je v ospredju igra z
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A young hamster. http://genius.com/Tao-lin-a-young-hamster-annotated. (Dostop: 27.7.2015). hrček odpira
usta počasi zapira usta počasi / 4 zjutraj / 3 zjutraj / stojim ob hladilniku / arašidovo maslo nekoliko lebdi /
hrček brez prestanka teka zadaj za pomarančnim sokom / close-up hrčkovega obraza / 2 popoldan / velikanski
medved teče čez parkirišče skače čez avtomobil / hrček teče čez parkirišče nato po kandelabru v nebo / pet
hrčkov te gleda od zgoraj / rdeči hrček / šef prihaja k tebi odpušča te hodeč stran / ni tvoj šef / close-up obraza
parkirišča / parkirišče je noro / 5 zjutraj / arašidovo maslo nekoliko lebdi / hrček nekoliko lebdi.
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besedami, reference na internetno kulturo, posnemanje drugih jezikovnih registrov in
podobno.
Poezija Tao Lina (zgoraj navedeni primer je pravzaprav karseda tipičen za njegovo
poetiko) se torej spogleduje z vsebino novih medijev, a ostaja v svoji esenci vendarle precej
klasična. Humor, ki temelji na pretiravanju, vpeljava nonsensa, nadrealističnih povezav,
uporaba prostega verza, preseki med določenimi deli pesmi, ki jih simbolizira zapis točnega
časa so elementi, ki bi jih lahko hitro našli v različnih primerih poezije dvajsetega stoletja.
Tisto, kar je za pesem specifično, je torej le njen kontekst, ki pa bi se lahko razvil tudi v
drugem času in prostoru, internetna kultura je za te specifike sicer pogoj, vendar ne tako
zelo usoden, kot izgleda morebiti na prvi pogled. Iz tega vidika je pesem gotovo, v
duhovnozgodovinskem smislu postmoderne, pogojena s tehnologijo, ne pa še s tehnologijo
samo na sebi, oziroma z vsebino na izključno novih medijih.
Do podobnih zaključkov bi lahko prišli tudi ob poeziji Marie Calloway, kljub temu pa
velja opozoriti na neke specifike, ki razkrivajo močnejšo vez z novimi mediji:
We laid side by side.
He asked me to help him get an erection. So I moaned, “I want you to fuck me.”
He laughed. I couldn’t believe it.
“I can’t do it if you’re going to laugh at me.”
I thought then how it’s really unfair how men want and expect you to be really slutty and wild in bed, but they
then laugh at you for it. You’re either frigid and boring or you’re unintentionally funny and crazy.
“I’m laughing but it’s also making me hard.”
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Če smo lahko pri Tao Linu odkrivali še nekatere zametke internetnega humorja, ki
izhaja tudi iz časov flarfa in spam poezije, pa pri Marie Calloway tovrstnih elementov ni več
najti. Zanimivo je, da je Calloway svoj pesniški prvenec, v katerem se je v središču znašla
njena nekdanja romantična vez z novinarjem Adrienom Brodyem, naslovila v podobnem
179

Meet Marie Calloway: The New Model for Literary Seductress is Part Feminist, Part ‘Famewhore’ and All
Pseudonymous. http://observer.com/2011/12/meet-marie-calloway/. (Dostop: 27.7.2015). Ležala sva en ob
drugem. / Prosil me je, da mu pomagam doseči erekcijo. Zato sem zamrmrala, "Želim, da me pofukaš." / Smejal
se je. Nisem mogla verjeti. / "Ne morem tega naredit, če se mi boš smejal." / Nato sem pomislila kako krivično
je, da od tebe zahtevajo, da si prasica in divja v postelji, nato pa se ti ob tem smejijo. Najbrž si frigidna ali
dolgočasna ali pa nenamenoma smešna in nora. / "Smejim se, ampak me tudi vzburja."
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slogu kot Tao Lin180 what purpose did i serve in your life? (kakšnemu namenu sem služila v
tvojem življenju?).
Vidimo lahko, da gre za skrajno intimno pesem,181 ki hkrati implicira neizbežnost
posmeha v odnosu, celo hierarhičen odnos med moškim in žensko. 182 V središču pesmi je
spolnost, prisotni so tudi vulgarizmi s čimer pesem vstopi v območje nečesa, kar bi lahko
poimenovali z brutalnim realizmom.183 Skrajna in neposredna osebna izpoved je ponovno
značilnost prej omenjenih družabnih omrežij. V tem smislu je zanimiv tudi kratek stik, ki ob
dojemanju tovrstnih spletnih portalov nastane. S tem, ko nam družabna omrežja omogočajo,
da skonstruiramo točno določeno podobo po svojih željah, prirejamo določene podatke, si
celo spremenimo ime ali svojo podobo (z denimo nekoliko retuširano prikazno fotografijo)
nam odpirajo neskončne možnosti, ki pa se velikokrat paradoksalno zvedejo prav v
svojevrstno brutalno iskrenost.184
V pesmi pa je mogoče zaznati tudi neko svojevrstno naivnost, ki je najbolje zaznavna
v predzadnjem verzu, ki je tudi najdaljši in daje občutek nekakšne opombe pod črto, opisa.
Vidi se, da v njem ni intence po vzpostavljanju estetskega učinka po klasični paradigmi, prav
tako izraz ni zgoščen, temveč se, kolikor je to mogoče, približuje vsakodnevnemu govoru. V
tem smislu se tovrstna literatura približuje pojmu New Sincerity (Nova iskrenost) iz
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je sicer pretežno v uporabi v sodobni popularni glasbi.
Kljub temu pa poznamo tudi nekaj literarnih primerov. Eden takih je gotovo ustvarjanje
Davida Bermana in njegove znane pesmi And the Others (In drugi):
Some find The Light in literature;
Others in fine art,
And some persist in being sure
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Ta se je glede Calloway izrazil zelo pozitivno.
V tem kontekstu je zanimivo tudi, da je eno od alternativnih poimenovanj altlit tudi altlit gossip, oziroma
altlit obrekovanje. K originalni objavi je bila dodana fotografija na kateri ima avtorica na obrazu spermo. Slednje
po eni strani simbolizira odnos z njenim nekdanjim partnerjem, po drugi strani pa v spomin priklicuje znano
karikaturo postfeminizma, ki jo je nekoč objavil spletni portal www.mgmtow.com.
182
Daleč od tega, da bi lahko tovrstno pozicijo označili kot denimo feministično v pravem pomenu besede. Ne
gre pa zanikati, da se avtorica spogleduje vsaj s popularno in razširjeno, lahko bi rekli celo hollywoodsko
percepcijo feminizma.
183
Brutalni realizem. http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/brutalni-realizem/. (Dostop: 14.7.2015)
184
Ibid.
181
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The Light shines in the heart.

Some find The Light in alcohol;
Some, in the sexual spark;
Some never find The Light at all
And make do with the dark,

And one might guess that these would be
A gloomy lot indeed,
But, no, The Light they never see
They think they do not need. 185

Vidimo lahko, da sta pri Bermanu v ospredju predvsem jasnost ter preprostost jezika
in sporočila. Zaznati ni nikakršne potrebe po samocenzuri, da bi pesem naravno sledila
ustaljenim tokovom v poeziji – pri tem merimo predvsem na modernizem. Pesem kar kliče
po kiču, naivnosti in celo svojevrstnem campu,186 vendar skuša hkrati prav te paradigme
vzpostaviti kot nekakšno novo estetiko.
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And the Others. http://www.poemtree.com/poems/And-the-Others.htm. (Dostop: 14.7.2015) Nekateri
najdejo Luč v literaturi; / Drugi v umetnostih, / Nekateri vztrajajo, da so prepričani, / Da Luč gori v srcu. /
Nekateri najdejo Luč v alkoholu; / Nekateri, v iskri seksualnosti; / Nekateri sploh ne najdejo Luči / In shajajo s
temo, / In kdo bi rekel, da so ti / Skrajno temačna druščina / Toda, ne, Luč, ki je nikoli ne vidijo / Je tista, za
katero mislijo, da je ne potrebujejo. (Prevod je dobeseden in informativne narave.)
186
Pri tem se zgledujemo po tekstu Notes on »Camp« katerega avtorica je Susan Sontag. Notes on »Camp«.
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Sontag-NotesOnCamp-1964.html. (Dostop: 25.7.2015).
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Altlit, samoizpoved in elementi avtobiografskega
V okviru altlit pa se lahko posvetimo še nekoliko bolj skrajnim primerom, kot je
pravkar navedeni. Če se je Marie Calloway še vedno gibala v polju ekonomičnosti izraza,
hkrati pa je v pesem vnesla tudi svojevrsten zasuk, pa se Megan Boyle distancira tudi od teh
razsežnosti. Kot primer bomo navedli tekst Everyone I've had Sex With (Vsi s katerimi sem
seksala), ki bi ga lažje umestili v polje proze kot poezije, vendar pa je za naš kontekst dovolj
pomenljiv, da ga velja navesti. Ker teksta zaradi dolžine ni smiselno citirati v celoti, naj
opredelimo nekatere njegove bistvene značilnosti. Avtorica187 v prvem delu navede
triindvajset partnerjev, s katerimi je bila v takšnem ali drugačnem spolnem razmerju. Vsak
od njih, z izjemo enega, anonimnega, čigar imena se bržkone ne spomni, so navedeni z
imenom in kratkim opisom srečanj. Razvrščeni so po več ali manj objektivnem časovnem
redu in med prvimi je naveden Noah:
Noah: We met in college. He was in acting school and had a fairy tattoo. One time we smoked weed under the
el tracks and started making out. He liked Paul Simon a lot. Sex was kind of routine, but okay, he was a
mechanical kisser. We didn't use condoms. Happened a few times.

188

V navedenem primeru lahko razberemo le nekaj potez odnosa z Noahom, medtem ko
je denimo Mike predstavljen manj ekonomično:
Mike: Mike is Jake's brother. We were/are really good friends. One night on spring break, a bunch of us had a
fire in the woods and ate hotdogs. Mike came over to my house after that and we watched Return of the Living
Dead and Night of the Living Dead, I think. We ended up spooning on the couch and touching each other's faces
for a long time. He took off his glasses and asked when my parents would be awake. I said "late," and then it
happened. It was really good, I was very attracted to him and he was a great kisser. I had a big crush on him
that didn't go away for awhile. We've hooked up several times. I've had a few orgasms with him. No condoms.
Maybe once we used one.
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Zdi se, da je razmejevanje med pripovedovalko in avtorico v kontekstu te literature nesmotrno.
Everyone I've had Sex With. http://muumuuhouse.com/mb.fiction1.html. (Dostop: 20.7.2015). Noah:
Srečala sva se na kolidžu. Študiral je igro in imel je tatu s podobo vile. Nekoč sva kadila travo pod električno
progo in se začela poljubljat. Zelo všeč mu je bil Paul Simon. Seks je bil nekoliko rutinski, ampak v redu, poljubljal
se je mehansko. Nisva uporabljala kondomov. Zgodilo se je nekajkrat.
189
Everyone I've had Sex With. http://muumuuhouse.com/mb.fiction1.html. (Dostop: 20.7.2015). Mike: Mike je
Jakeov brat. Bila sva/sva še res dobra prijatelja. Neko noč med spomladanskimi počitnicami, smo manjša
skupinica zakurili taborniški ogenj in jedli hotdoge. Mike je po tem prišel v mojo hišo, kjer sva gledala Vrnitev
živih mrtvecev in Noč živih mrtvecev, vsaj mislim. Na koncu sva se stisnila kot žličke na zofi in se dlje časa
dotikala obrazov en od drugega. Snel si je očala in me vprašal kdaj se bodo zbudili moji starši. Rekla sem
188
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Če je opis odnosa z Noahom neprimerno bližje statistični opredelitvi, pa je odnos z
Mike-om deležen tudi krajše zgodbe, ki naj razkrije nekatere skrite mehanizme njunega
odnosa. V obeh primerih pa center zgodbe gravitira k ustvarjanju seznama spolnih
partnerjev, ki je statistično opredeljen v zaključku teksta:
Age at first time: 18 years, 4 months, 2 weeks, 0 days
Age at present: 23 years, 2 months, 2 weeks, 2 days
Total penetrative sex partners: 21
Total males: 21
Total females: 2 (2 not mentioned, I'm not sure they count as sex, it was just making out and fingering)
Total oral sex partners: 20-30
Oral sex giving to receiving ratio: 9:3 (probably)
Total official relationships: 4
Total ambiguous relationships: 9
Total one night stands: 11
Total partners I've said "I love you" to: 3, and maybe two .5's
Total partners who have said "I love you" to me: 3.5
Alcohol involved in first sexual encounter: 13
Marijuana involved in first sexual encounter: 2
Total STD's: 0
Total pregnancies: 0
Butt sex: 0
Came on my face: 0
Came on my tits/stomach/back/ass: 2+
Asked beforehand: 2
»pozno«, in potem se je zgodilo. Bilo je zelo dobro, zelo me je privlačil in dobro se je poljubljal. Zelo sem se
zaljubila vanj in to je trajalo. Nekajkrat sva se še srečala. Z njim sem doživela nekaj orgazmov. Brez kondomov.
Mogoče sva ga uporabila enkrat.
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Places I've had sex: All rooms a house can have (not counting the garage), car, on a blanket under a tree, the
woods, public bathroom, maybe - probably, laundry room, trampoline, started to on the top/roof of a
construction site at night (he was not a construction worker).190

Vidimo lahko, da so v ta del teksta vneseni najrazličnejši, številčno opredeljeni
podatki. Slednje implicira več razsežnosti. Nekako naivna razlaga se lahko tika odtujenosti
odnosov, simbolike velikega števila praznih srečanj,... skratka nekaterih determinant, ki jih
lahko najdemo denimo v minimalistični prozi ali poeziji,191 ali denimo medbesedilnega
nanašanja na vprašanja iz anket ali raziskav, katerih predmet je so mlajši odrasli v zahodnih
urbanih kulturah.
Po drugi strani pa prav tu ponovno trčimo ob nekatere specifike internetne kulture.
Tovrsten odgovor bi lahko bil tipičen za denimo kakšen forum, na katerem naključna oseba
sprašuje o preteklih zvezah sodelujočih. Prav tako se tovrsten seznam sklada z denimo
profilom na različnih socialnih omrežjih, ki vsem, ki jim to dovolimo, omogoča vpogled v naše
preteklo življenje, največkrat realizirano v datumih, številkah in nekaterih hitrih podatkih, ki
zaradi forme ne omogočajo dodatne razlage, umestitve v kontekst. Matematizacija, ki je
značilnost, hkrati pa tudi nujnost spletnega občevanja, ki temelji na hitrem pretoku
podatkov, se je torej jasno vpisala tudi v ta del teksta Megan Boyle.
Seznamu pa sledi še krajši zaključek, ki je bržkone tudi edini element teksta, ki ga lažje
razumemo kot literarnega:
190

Everyone I've had Sex With. http://muumuuhouse.com/mb.fiction1.html. (Dostop: 20.7.2015). Starost ob
začetku: 18 let, 4 mesece, 2 tedna, 0 dni / Starost sedaj: 23 let, 2 meseca, 2 tedna, 2 dneva / Število partnerjev,
ki so penetrirali vame: 21 / Število moških: 21 / Število žensk: 2 (2 nista omenjeni, ne vem, če šteje kot seks,
prišlo je le do poljubljanja in zadovoljevanja s prsti) / Število partnerjev, s katerimi je prišlo do oralnega
zadovoljevanja: 20-30 / Razmerje med dajanjem in prejemanjem oralne zadovoljitve: 9:3 (najbrž) / Število
uradnih razmerij: 4 / Število neuradnih razmerij: 9 / Število seksov za eno noč: 11 / Število partnerjev, ki sem jim
rekla "Ljubim te": 3, in mogoče dve polovički / Število partnerjev, ki so meni rekli "Ljubim te": 3.5 / Kolikokrat je
pri prvem seksualnem srečanju bil prisoten alkohol: 13 / Kolikokrat je pri prvem seksualnem srečanju bila
prisotna marihuana: 2 / Število spolno prenosljivih bolezni: 0 / Število nosečnosti: 0 / Število analnih seksov: 0 /
Kolikokrat jim je prišlo na moj obraz: 0 / Kolikokrat jim je prišlo na moje joške/trebuh/hrbet/rit: 2+ / Kolikokrat
so me vprašali, če to smejo storiti: 2 / Seksala sem: V vseh sobah, ki jih lahko ima hiša (brez garaže), v avtu, na
deki pod drevesom, v gozdu, v javnem stranišču, mogoče-verjetno, v pralnici, na trampolinu, začela sva seksati
na vrhu/strehi gradbišča ponoči (ni bil gradbenik).
191
Pri tem imamo v mislih tako denimo »intimni pol« kratke proze Andreja Blatnika, Polone Glavan, Franja
Frančiča idr. Vsekakor bi lahko v ta kontekst umestili tudi avtorje, ki jih kot »brutalne realiste« označi Tibor Hrs
Pandur v prej omenjenem članku (denimo Katja Plut, Katja Gorečan, Nejc Bahor, Tomislav Vrečar idr.). Oznaka
je seveda pavšalna in ni jasno kam se v tem kontekstu umeščajo denimo Charles Bukowski, Henry Miller, Pier
Paolo Pasolini, Anaïs Nin, Elfriede Jelinek idr. Bistveno pa je, da je zaznati neke vzporednice med ustvarjanjem
skupine altlit ter mlajšimi avtorji iz našega okolja, kar gotovo nakazuje na to, da ne gre za osamljen pojav,
skonstruiran izključno v zamejenem internetnem omrežju (tako v širšem kot ožjem smislu).
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What I felt after completing the list: Satisfied for having completed a task, surprised at how many details I
remember, surprised at how passive I've been, detached from myself, angry at myself a little bit, self-pity a
little bit, sad about failed relationships, happy remembering some moments/times of my life, irrationally
hopeful, glad that I'm not in the past, puzzled at why I divert to other people to decide things about my
personal safety, relieved that I don't have AIDS or children.
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Boyle tukaj razkrije nekatere značilnosti, ki se neprimerno bolj skladajo z ustaljenimi
in tudi problemskimi, izzivalnimi temami v literaturi. Najprej izrazi oseben občutek glede
sestavljanja seznama, temu sledi vprašanje spomina, predvsem pa koncizno izražena
samoanaliza lastne osebe v nekih preteklih dogodkih.
Statistika je tako le izhodišče in nujno ozadje, iz katerega zraste nekoliko bolj
poetično izdelan, problemski zapis. Po eni strani gre lahko za simboliko samoanalize, ki
zahteva določeno mero spominjanja, postavljanja nekaterih podatkov v kontekst in strogo
(do)ločene skupine. Prav tako lahko medbesedilno povežemo nekatere značilnosti
navedenega zapisa z »navodili«, ki jih lahko najdemo v denimo popularnih priročnikih za
samopomoč. Ti velikokrat svetujejo, da preučimo svoje nekdanje življenje, ocenimo, kaj smo
storili prav in kaj je tisto, kar smo storili »narobe«. Prav tu se zrcali nekakšen mehanizem
moči, ki določa navedeni »prav« in »narobe«, tako značilen za današnjo dobo ''znanosti o
ljubezenskih razmerjih''. Hladen popis nekdanjih spolnih partnerjev s sintezo je prav takšen
vesten prenos iz navodila v prakso.193
Vendar pa ne gre samo za to, temveč tudi za, če nekoliko parafrazimo prej citiran
članek, objavljen na LUD Literatura, brutalno iskrenost. Kako jo bolje doseči kot na prav
192

Everyone I've had Sex With. http://muumuuhouse.com/mb.fiction1.html. (Dostop: 20.7.2015). Kaj sem
občutila, ko sem dokončala seznam: Zadovoljna, ker sem dokončala nalogo, presenečena glede tega, koliko
podrobnosti se spomnim, presenečena glede tega, kako pasivno in ne-v stiku s seboj sem bila, nekoliko jezna
nase, nekoliko se samopomilujem, žalostna glede propadlih razmerij, vesela ker se spomnim nekaterih
trenutkov/časov mojega življenja, nerazumno upajoča, vesela, da nisem v preteklosti, zmedena glede tega, kako
sem zaupala ljudem, ne da bi se ozirala na osebno varnost, olajšana, da nimam AIDS-a ali otrok.
193
S tem pa se približa tudi prej omenjenemu primeru pesmi Black Perl. Gre za vestno posnemanje nečesa
drugega (v tem primeru samoanalitičnega diskurza) s tem pa stopi na polje posnemanja. Vendar pa je situacija
tokrat nekoliko drugačna. Tekst Megan Boyle lahko zares razumemo kot samoanalitičen, celo kot različico
samopomoči, ki pa hkrati učinkuje tudi kot literarni tekst. Prvoten namen torej ostaja, dodan mu je le še nek
drug. Zanimivo je, da se s tem, ko se tekst po svoje lahko bere na dva načina, vanj vpisujejo celo nekatere
razsežnosti postmodernizma (Virk 2000: 83), ki ga je sicer v okviru altlit mogoče zaznati tudi v popolnoma
nehierarhičnem mešanju sporočil, tekstov, pomenov, ki pa jih je bolj smotrno pripisati sami nehierarhičnosti
svetovnega spleta. Razlika med tem, da je ta opis bodisi objavljen, bodisi ni objavljen je na nek način v tem, da
bodisi gre, bodisi ne gre za najdeno poezijo. Ker pa so distinkcije v altlit vselej skrajno nejasne, se seveda lahko
vprašamo, če ne gre preprosto za objavo na kakšnem od družabnih omrežij, ki je bila s strani sledilcev
razumljena kot literarna (kar je pogosta praksa v tem toku literature).
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takšen način? S hladnostjo je simbolizirana prav ta zmožnost, da lahko na neke še tako
intimne dogodke pripovedovalka gleda s popolno nezaznamovanostjo, ki pa se naposled
vendarle izteče v nekaj osebnega.
Tovrsten pristop je logična posledica same zakonitosti identitete, ki ni trdna točka, iz
katere izhajamo in h kateri se vračamo, ali z besedami Andree Zlatar Violić:
Je (identiteta, op.a.) kontinuiran proces, proces ustvarjanja in uničenja, opuščanja starega in vzpostavitve
novega. Identiteta nastaja v procesu razlikovanja, nenehne vzpostavitve lastne identitete v razmerju do drugih,
vzpostavitve sebstva v razmerju do drugih sebstev in do prepoznane drugosti v lastnem jazu. Kot bitja smo
skupek različnih identitet, ki so nastajale in izginevale, se gradile in razgrajevale. Zato je zgodovina našega bitja
– naš jaz, ali povedamo s Sartrovimi besedami: »Jaz sem tisti, ki sem bil« - sestavljena iz vseh tistih jazov, ki so
bili jaz, vseh jazov, ki sem hotel biti, in vseh tistih jazov, ki dejansko sem in bom hotel biti.
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Vse navedeno se kot na dlani odvija tudi v citiranem zapisu, ki iz tovrstne prizme
učinkuje kot vstop v avtoričino delavnico v kateri nastaja avtobiografski (lahko bi rekli
avtobiografiziran) zapis, ali, če ga beremo kot zapis z literarnim namenom, bolje
avtofikcija.195 Vloga spomina je tista, ki prikliče staro in ga s tem hkrati ustvarja, da ga lahko
kasneje uniči, opusti in vzpostavi novo. Zaključni zapis je tisti, v katerem se slednje zgodi. V
njem pa pride tudi razlikovanja, medtem ko se lastna identiteta v razmerju do drugih zrcali
skozi vse poimensko razporejene zapise o preteklih partnerjih. Le-ti vstopajo v tekst kot
dejavniki v skupku različnih (avtoričinih) identitet, ki so nastajale in izginevale, se gradile in
razgrajevale. Samoizpovedni ton nikakor ni naključen, temveč je povsem v skladu z idejami
psihoanalize,196 terapevtskega pisanja ter do neke mere tudi z govorico travme. Svojevrstno
slikanje lastne identitete skozi spolne partnerje potrjuje prav to. Ne samo, da se naš jaz
vzpostavlja v odnosu do drugega, temveč se celo vzpostavlja v našem spolnem razmerju do
drugega, ni več zamolčan, ker to ne sme biti. V skladu z nenehnim izpovedovanjem, ki ga
zagovarja psihoanaliza, neprenehoma odkriva nove in nove plasti že minulega, s tem pa
razkriva travmo. V tem smislu je zapis skladen s Sartrovo izjavo »Jaz sem tisti, ki sem bil«, a
194

Zlatar Violić 2011: 28
Ibid.: 29
196
Na tem mestu velja opozoriti na pesem American Psycho, katere avtor je Jordan Castro: just imagined my
head as christian bale's head in 'american psycho' boarding a plane, telling his butler 'when I die, chop my penis
off and send it to my biggest fan so they can suck it' then imagined 'stewie' from 'family guy' sucking a floating
penis (American Psycho. http://muumuuhouse.com/jc.poetry3.html. (Dostop: 25.7.2015)). Pesem spominja na
tok zavesti, sanje oziroma priklicevanje nezavednega. Ne glede na to, ali je zapis iz tega vidika storjen namerno
ali ne, je dejstvo, da se avtor spogleduje s tistim, kar v psihoanalizi velja za najbolj intimno, globoko in, v skladu
z istimi pravili igre, »resnično«.
195
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ne gre samo za tistega, ki je bil. Tisti, ki piše, s samim dejanjem samorefleksije poda ne zgolj
oceno tega, kar je bil, temveč tudi željo tistega, kar želi biti. Če to ponovno navežemo na
značilnosti družbenih omrežij: tudi tam se lahko srečamo z identiteto, ki je, ker se ji ni treba
empirično dokazovati v ne-virtualnem okolju, enaka tisti, ki bi jo njen nesojeni lastnik želel
imeti.
Tako kot se v tem kontekstu vzpostavlja skrajna intimnost, pa se v njej zrcali tudi
skrajna univerzalnost. Objavljanje na družabnih omrežjih je bilo ob nastajanju navedenih
pesmi še domena točno določenih generacij. S tem ko Boyle navaja svoje seksualne
partnerje, jih po svoje postavlja v sorodno pozicijo kot sebe, še bolj pa to prihaja na plano v
zapisu Marie Calloway, ko razmišlja o družbeni vlogi ženske v lastnem kontekstu.197 Začutiti
je željo po univerzalnosti povedanega, četudi ni zares povedano na posplošujoč način. S tem
tekst stopi na neko popolnoma novo področje, zdi se, kakor da želi avtorica pričevati o
svojem mestu v svetu, ki pa je hkrati pogojeno z njeno starostjo ter spolom in je tako vsaj do
neke mere tudi posplošeno. Tu vsaj delno stopimo na polje avtobiografskega kot pričevanja,
ali kot pravi Jambrešić Kirin:
Pričati ne pomeni preprosto pripovedovati, temveč tudi obvezati sebe in druge: prevzeti govorno odgovornost
za zgodovino ali resnico nekega dogodka, za nekaj kar po definiciji presega osebno, ker ima splošno vrednost in
posledice. 198

Seveda ne gre za pričevanje o nekem točno določenem zgodovinskem dogodku z
zamejenim rokom trajanja. Kljub temu pa se lahko strinjamo, da gre za nek proces, ki se
odvija tu in zdaj, ter hkrati (v skladu z nenehnim minevanjem tega trenutka) postaja ne toliko
zgodovinski dogodek, temveč nekakšen zgodovinski občutek.

197

Ta razsežnost vsaj na prvi vidik ponuja možnost, da bi tekst obravnavali skozi prizmo feminizma, vendar pa
se tu pojavlja pomislek. Susan S. Lanser je v delu Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice
(Cornell University Press, 1992) pojasnila, da je oseben le glas tistih pripovedovalk, ki samozavestno
pripovedujejo svoje zgodbe. Ženska se torej v tekstu ne pojavi preprosto kot ženska, ki so ji iz mačističnega in
heteronormativnega zornega kota pripisane točno določene lastnosti, ki torej pripoveduje o točno določenih
temah, temveč mora biti ženska kot subjekt, ki piše. Po naši oceni se to v tekstu Marie Calloway ne zgodi.
Problem spola je sicer izpostavljen, a ne reflektira samega sebe, temveč reflektira avtoričino počutje, s tem pa
bi ga tudi težko razumeli kot zares feminističnega. Kljub temu pa lahko zapisano vendarle skušamo razumeti v
kontekstu dojemanja ženske kot bralke (Virk 2008: 240). Pesem je v tem smislu lahko razumljena kot
dobeseden prenos bralke v literarni lik oziroma obratno. S tem pa lahko pridemo tudi do zaključka, da je
območje zamolčanega zanemarljivo.
198
Jambrešić Kirin 1999: 27.
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Vsi navedeni primeri pa imajo še eno posebno razsežnost, ki je nikakor ne velja
spregledati. Večina altlita se namreč poraja na socialnih omrežjih. Tam avtorice in avtorji
tekste objavijo na svojem osebnem profilu. V ospredje torej vstopi vprašanje
avtobiografskosti teh tekstov, ki v tem kontekstu pridobi neke nove razsežnosti, ki jih iz
klasičnih različic komunikacijskega kroga knjige ne poznamo. Kako si v tem kontekstu
razlagati t.i. avtobiografsko pogodbo, ki jo je utemeljil Phillipe Lejeune?
Lejeuneva ideja o avtobiografski pogodbi temelji na tričlenem identitetnem razmerju med
pripovedovalcem, glavnim junakom in avtorjem, ki se je podpisal na ovitku knjige. Prav s tem
avtorskim podpisom, torej z lastnim imenom, pisatelj odločilno opredeli svoje besedilo za
avtobiografsko, bralčeva recepcija pa je tista, ki ponujeni avtobiografski sporazum prepozna
kot takšnega.199
Nikakor ne gre zanikati, da je v navedeni pesmi prisotno enačenje pripovedovalke,
glavne junakinje in avtorice. Že sama pesemska vsebina je tista, ki daje tovrsten občutek.
Nekaj pozornosti pa velja nameniti tudi podpisu, ki ni več klasičen. Na tipičnem profilu
socialnega omrežja se srečamo s prikazno fotografijo, po možnosti tudi z naslovno fotografijo
in imenom avtorja, ki je v za to namenjen prostor objavil svoj literarni izdelek. A to še ni vse –
namesto kratke (avto)biografije, ki jo lahko srečamo na ovitku klasične knjige smo v tem
primeru (lahko) priča vsakodnevnim, velikokrat arbitrarnim in natančno dokumentiranim
dogodkom, ki se tičejo podpisanega. Spoznamo lahko njegove hobije, izvemo s kom se druži
(in kje), čemu namenja več ali manj časa. In četudi bi vse to lahko, vsaj v teoriji, našli na
platnici knjige, pa pride do bistvene razlike, ko ocenimo aktualnost navedenih informacij. Vse
so podane v realnem času, vselej se lahko popolnoma spremenijo, dopolnijo ali celo krnijo –
med javno podobo, ki jo posameznik želi nuditi v točno določenem trenutku, in tem, kar je tu
in zdaj vidno našim očem, ni več diskrepance. Pišoči torej stopi pred nas, mogoče ne takšen
kot je (saj so med drugim motivi, ki vzpostavljajo identiteto spremenljivi, v hipu zamenljivi in
s tem nezanesljivi), vsekakor pa takšen, kot želi biti, oziroma želi, da izgleda njegova trenutna
javna podoba.
Razmerja v avtobiografski pogodbi so se torej iz tega vidika precej spremenila in
morebiti jih je v okviru literature družabnih omrežij dobro ponovno premisliti, oziroma jih
199

Zlatar Violić 2011: 24.
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upoštevati z zadržkom, saj v resnici sploh ne govorimo o avtobiografijah, temveč kvečjemu o
avtobiografskem pisanju (pri čemer . Če torej parafraziramo Slavoja Žižka: ti teksti imajo vse
značilnosti avtobiografije, a naj nas ne zavede, ne gre za avtobiografije.
Kot zadnji primer velja navesti naslovnico pesniške zbirke, katere avtor je Heiko
Julien. Kot bomo videli, se prav v tem primeru lahko skriva svojevrstna sinteza zapisanega o
altlit:

200

Navedeni primer v sebi zajema več razsežnosti, zanimivih za naš kontekst. Samo
oblikovanje naslovnice posnema likovno oblikovanje, ki ga lahko opravi vsak laik z zato
primerno programsko opremo, ki je navadno prednaložena na vsak med uporabniki razširjen
operacijski sistem. Likovna plat se ne dotika zgolj amaterskega, temveč tudi kiča, ki je
prignan do skrajnosti, da odraža »lepoto tigrov«. Četudi iz naslova prisotnost
osebnoizpovednega ni razvidna, pa jo lahko najdemo v sami vsebini pesmi, ki so sestavni del
pesniške zbirke z navedeno naslovnico.
Naslov pesniške zbirke There Is No Reason For Tigers To Be Beatiful, They Just Are (Za
tigre ni razloga, da so lepi, samo so) je naposled programski. Ne gre zgolj za variacijo
internetnega humorja, ki ga naslov simbolizira s tem ko se zazira sam vase, temveč tudi za
izrekanje o neuporabnosti in celo svojevrstni nesmiselnosti, ki jo lahko iz »lepote tigrov«
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prenesemo tudi v Julienovo poezijo.201 Na tem mestu velja izpostaviti pesem istega avtorja z
naslovom We are otters now (Zdaj sva vidri):
i could tell you were excited
i could see it in your eyelids

you show yourself
off
give yourself
up
away

you are still here

we are otters
we are floating down the river in your bed
holding hands as paws
so we dont float apart

people are being born and dying
ripping each other off and to shreds
loving each other to pieces and to death

we dont care
we are otters now

202

201

Ponovno se pojavi vprašanje o nonsensu. Zdi se, da gre za »smiselno« vsebino – osmišljeno prav z
nesmislom.
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Navedeno pesem zaznamuje resnejši ton, podoben kot ga poznamo iz nekaterih
drugih, že navedenih, primerov altlita, prav tako jih lahko pripišemo premišljen izbor besed.
Kljub temu pesem ostaja v območju osebnega, pa tudi humornega. Slednje je najbolje
razvidno iz motiva vider, ki ima dvojni učinek. Po eni strani učinkuje humorno in morebiti
nekoliko naivno, po drugi strani pa se prav v tem motivu skriva najbolj resen element pesmi
– podobno bi lahko trdili tudi za naslovnico Julienove pesniške zbirke, v kateri tigri
prevzamejo osrednjo vlogo. Izgledajo naivno in humorno, hkrati pa je prav v njihovo
umestitev zapisan program Julienovega pesniškega jezika. Z vsemi temi determinantami, se
lahko tudi altlit vzpostavi kot do neke mere enoten tok in ne zgolj slučajen pojav v sodobni
poeziji.
Kakšno je torej mesto altlit v kontekstu duhovnozgodovinskega razvoja na eni in
tehnološkega razvoja na drugi strani? Zdi se, da gre za literaturo, ki se sicer močno zgleduje
pri internetnem humorju ter dobro izkorišča potenciale družabnih omrežij, kar ima veliko
opraviti tudi družbenimi razmerami v katerih nastaja, ali kot pravi Dovič:
Sodobni literarni proizvajalec je vse manj prepričan, da je on tisti genij, ki bo v transu, na robu zamaknjenja,
uvidel pravo resnico in jo v posebnem konvencionaliziranem okviru literarnega sistema posredoval družbi. Vidi
pa, da bo moral – če se ne želi zgolj predati trgu – za distribucijo svoje (literarne) resnice izkoristiti vse mogoče
poti /.../203

Zdi se, da navedeno še kako drži v primeru altlit, ki ne prenese patosa (oziroma v letem tako pretirava, da ga uspe zaobrniti), temveč se nenehno podaja v tisto vsakdanje in ob
tem (z vzdrževanjem skupine piscev, izdajanjem, podporo na svetovnem spletu) nenehno
skrbi za svojo odmevnost. Slednjo skuša doseči tudi z nenehnim poseganjem v območje
popularnega in banalnega. Altlit želi biti všečen stalnim uporabnikom svetovnega spleta na
eni in ljubiteljem literature na drugi strani.
Ob tem je napajanje v samem prostoru internetne kulture prenosljivo v izključno
tiskani medij in gre torej prej za izbiro ustvarjalcev, ki iščejo recepcijo predvsem v spletnem
202

I Am Mad At The Ocean. http://shabbydollhouse.com/I-Am-Mad-At-The-Ocean (dostop: 14.9.2015). Pesem
je zavoljo večpomenskosti težje prevedljiva, zato dodajam zgolj informativen prevod in prepesnitev: »vedel
sem, da si vznemirjena/videl sem, v tvojih očeh/kažeš se/bahavo/daješ se/obupu/vstran/še vedno si tu/midva
sva vidri/plujeva po reki v tvoji postelji/drživa se za roke, ki so kot tačke/da ne odplujeva narazen/ljudje se
rojevajo in umirajo/trgajo se narazen in v koščke/ljubijo se do atomov in do smrti/midva se požvižgava/midva
sva zdaj vidri«
203
Dovič 2007: 307
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okolju. Bržkone gre tako za nezavezujočost (spremenljivost ustvarjalčevih identitetnih
znakov, ki jo to okolje podpira) in željo po resničnostnem učinku aktualne avtorjeve
identitete, predvsem pa zaradi spremenjene recepcije – literatura, ki vase tako močno
sprejema internetni humor, lažje pride do bralcev na internetu. Prav tako je način ustvarjanja
(velikokrat temelji na »kopiraj-prilepi«, včasih pa je v te izdelke vključena tudi kakšna
vizualna komponenta) do neke mere zamejen na nove medije.
Nekatere razsežnosti altlit literature pa so neprimerno bolj v skladu z razvojem
tiskanega medija, kot je to morebiti očitno na prvi pogled.204 Osebna izpovednost je vsekakor
ena teh značilnosti, ki je morebiti še posebej pomenljiva za naš kontekst, saj je pomemben
element kopice slovenskih pesniških zbirk.205 Tudi spogledovanja z minimalizmom, vsaj v
smislu prikazovanja praznih odnosov in odtujenosti, so lahko nekaj kar tovrstno literaturo
postavlja v nek nov kontekst.206
Seveda je avtorjevo dojemanje lastne osebe, zgodbe, zapisa lahko različno. Če je
recimo Heiko Julien ob tem šaljiv, samoironičen, pa je denimo Megan Boyle neprimerno bolj
»resnično samoizpovedna«. Kljub temu se v resnici srečamo z neprimerno bolj podobnimi
praksami, kot se morebiti zdi na prvi pogled. Še vedno velja, da se obe možnosti naposled
stečeta v skrajno osebno, ki kaže določen odmik od željenega in napetost. Možnost
vzpostavljanja ravnovesja se torej kaže bodisi v skrajni samoizpovednosti, ki lahko učinkuje v
skladu s prakso konfesionalizma (in ne pozabimo, da je prav ta odločno zaznamoval ameriško
poezijo) in nenazadnje psihoanalize (ali bolje psihoterapije, kot nam je gotovo poznana vsaj
iz hollywoodskih filmov); bodisi v šaljivosti, ki zakonitosti našega življenja, osebnosti obrne
na glavo, s tem pa odpre nova pojmovna polja. V vsakem primeru pa velja domnevati, da je,
preprosto povedano, v vsaki šali nekaj resnice in v vsakem skrajno dramatiziranem opisu,
vsaj kanček posmeha, oboje pa se naposled najde v polju ekscesivnega.
204

Pri tem seveda ne gre zanikati, da so novi mediji vplivali na navedene tiskane knjige.
Tovrstno poezijo bi lahko v slovenskem prostoru pripisali predvsem založbi LUD Literatura. Isto velja tako za
pesniške zbirke, ki izhajajo pod njihovim okriljem (vidnejši avtorji tega konteksta so med drugim: Ana Pepelnik,
Jure Jakob, Katja Perat, Gašper Torkar, med nekoliko starejšo generacijo pa vsaj Uroš Zupan, Primož Čučnik in
Tone Škrjanec), kakor tudi za objave v reviji in na založbi pripadajočem spletnem portalu www.ludliteratura.si.
V tem kontekstu so zanimivi tudi hibridni pojavi avtobiografije, esejistike in proze, kot jih lahko najdemo pri
Urošu Zupanu (Sto romanov in nekaj komadov, Cankarjeva založba 2014), Vesni Lemaić (Kokoška in ptiči,
Založba ŠKUC 2014) in denimo Primožu Čučniku (Otročjost, LUD Literatura 2013).
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Eden od mogočih dejavnikov, ki je vplival tudi na vznik tovrstnih literarnih tekstov, bi lahko bili
amerikanizacija in globalizacija domače literarne produkcije. O tem pojavu je pri nas na koncizen in pregleden
način pisal Andraž Jež (Jež, Andraž, 2012) v članku Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni
odmevi na Slovenskem. Primerjalna književnost 35.3 (2012) Str. 317-333
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V tem smislu altlit izrazito stopa v območje, ki ga neposredno narekujejo
duhovnozgodovinske okoliščine, ki bi se lahko (in do neke mere jim je to verjetno tudi
uspelo) razvile tudi z odsotnostjo razvoja sodobne tehnologije. Altlit ne komunicira več s
tehnologijo samo na sebi, temveč s kulturo, ki se je razvila v soodvisnosti z njo. To je do neke
mere tehnološki razvoj gotovo narekoval,207 vendar pa je hkrati že vstopil v ozadje. Odprl je
torej različne možnost, ki pa bi jih bilo nekoliko neumestno povezovati z njim, saj bi tovrsten
pogled popolnoma onemogočil preučevanje tovrstnih pojavov neodvisno od strogo
tehnoloških vprašanj, s tem pa bi zakrili nemalo bistvenih nians med različnimi tokovi in
pristopi.
Zdi se torej, da se altlit sicer še zadržuje v prostoru svetovnega spleta, a se hkrati od
njega ločuje. V njem želi najti nekaj tistega, kar je ne pogojuje izključno z njim, temveč ji bo s
tem uspela popolna osamosvojitev. Mogoče pa nas ta čaka v kakšnem od pojavov, ki jih šele
čakamo ali pa kar v nekoliko drugačni altlit, ki je na poti ali pa se kaže šele v nejasnih obrisih.
V okviru altlit pa se srečamo tudi z vprašanjem avtorstva, ki je gotovo eno tistih, ki ob
preučevanju novomedijske in digitalne literature vznikne posebej pogosto. Florian Hartling je
v svojem tekstu Digitalni avtor? Avtorstvo v digitalni dobi prišel do zaključka, da so:
/.../ na svetovnem spletu možne številne oblike cepljenja avtorske funkcije, med katerimi so nekatere še
posebej radikalne, obenem pa postaja jasno, da avtorska funkcija ostaja ne glede na stopnjo njene
razcepljenosti in razpršenost.208

Navedeno gotovo velja najmanj za prej navedene primere različnih usmeritev v
sodobni poeziji (Hartling sam denimo konkretno izpostavi kodno umetnost),209 vendar pa je
altlit v tem še bolj radikalna. Ne gre zgolj za samopromocijo210 (ki je upoštevajoč uporabo
družabnih omrežij kot na dlani) ali svojevrsten poskus kolektivnega avtorstva, oziroma vsaj
skupine avtorjev, ki težijo k istim ciljem, pri tem pa premorejo svojega »idejnega vodjo«211 (v
primeru altlit je takšen posameznik gotovo lahko Tao Lin), temveč se je za razumevanje

207

Pri tem imamo v mislih denimo vprašanje lastne identitete, ki je v prostoru, v katerem so te vselej nejasne,
seveda pod nenehnim vprašajem.
208
Hartling 2009: 48.
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Ibid. 46
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Ibid. 44-45
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»živosti« avtorja potrebno ozreti po vsebinski plati pesmi, katerih avtorjih so predstavniki
altlit.
Ti namreč nikakor ne skrivajo vzporednic med seboj in lirskim subjektom, zdi se celo,
da skušajo rušiti mejo med neliterarnim osebnim zapisom in leposlovjem, pri čemer pa v
resnici, zaradi neobremenjenosti in neulovljivosti, postavijo pomembno vprašanje avtorstva,
s tem pa tudi literature kot take.
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Zaključek

Obravnavnim praksam v poeziji je skupno to, da se tako ali drugače napajajo v
območju novih medijev. Da bodisi za svoje strukturiranje bodisi za svojo snov (oziroma celo
oboje hkrati) jemljejo njihove zakonitosti, značilnosti ali celo stranpota. Tam tudi nastajajo,
se tam objavljajo, živijo in tam zaradi specifike spletnega prostora tudi zamrejo.212
Razlik med pristopi, ki smo jih obravnavali na trenutke ni mogoče povsem jasno
povzeti, čeprav jih označujemo z različnimi pojmi. Različni pojavi so lahko enkrat, v skladu s
tradiconalnim pogledom, ki ne upošteva razvoja svetovnega spleta, skrajno sorodni, spet
drugič pa, kljub temu, da jih označujemo z isto besedo, precej raznoliki. Bistvene razlike med
njimi se torej vzpostavljajo v odnosu do razvoja interneta in duhovnozgodovinskih
sprememb, ki se zrcalijo v območju internetne kulture pa tudi našega vsakodnevnega
življenja s spletom/v spletu.
Tekom naloge smo ugotovili, da povezanost teh praks s svetovnim spletom ni edina
lastnost, ki si jo delijo. Za vse prakse je (četudi pri eni bolj, pri drugi manj) značilna izrazita
medbesedilnost, ki tisto referenco izven fiktivne realnosti svojih besedil zajema iz nabora
elementov tipičnih za bodisi internetno kulturo ali sestavne programske komponente novih
medijev. Zaznati je tudi svojevrstno lahkotnost ustvarjanja – najsigre za vsebinsko
opominjanje, da zapisano ni nič resnega, za dejstvo hitrega nastajanja novih vsebin,
zajemanje vsebin iz bazena internetne in drugih vrst popularne kulture (celo e-slame) pa tudi
občutka, da velik del obravnavane produkcije teži k humornosti, včasih celo instantnem
smehu ob prebranem.
Ugotovili smo tudi, da obstajajo skrajne točke ustvarjenega, ki ne sovpadajo z zgoraj
navedenimi ugotovitvami. Flarf je preširoko polje ustvarjanja, da bi ga lahko dojemali na tako
preprost način. Obstaja že dolgo in prav tako dolgo se tudi razvija, hkrati pa se nenehno
spogleduje s konceptualnostjo, vsaj v smislu rušenja ustaljenega (četudi velikokrat slednje
potrjuje). Spam poezija ima v sebi zapisano kritično ost, ki morebiti težko učinkuje na daljši
212

Na tem mestu velja opozoriti, da so nekateri predstavniki altlit tudi avtorji knjižnih izdaj svojih pesmi. Te
pesniške zbirke so na nekaterih tujih trgih tudi vidne in dobro prodajane. Kljub temu pa velja, da je največji
korpus besedil še vedno v domeni svetovnega spleta. Iz naše teze smo izključili tudi nekatere primere tiskanih
publikacij in antologij spam poezije in kodne poezije. Razlog je podoben: obstajajo, vendar nimajo primerljivega
dometa kot njihovi spletni dvojniki.
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rok, vsekakor pa bi težko rekli, da v sebi ne skriva nekaj relevantnega za današnji čas s tem,
ko bodisi odvzema bodisi dodaja pomene vsem znanim vsebinam. Kodna poezija se je
morebiti izkazala za najbolj poseben pojem od obravnavanih. Na konceptualni ravni (pri tem
se le spomnimo Genca Gülana) odpira mnoga vprašanja. Prav tako lahko mnogim poskusom
kodne poezije pripišemo predpogoj mojstrskosti ustvarjalca, ki pa ni nujno pisateljske,
pesniške ali denimo humanistične narave, temveč gre za spretno krmarjenje med navedenim
ter poznavanjem programskih jezikov. Tudi zadnja od obravnavanih praks, torej altlit, ima
pod površjem zapisanih nekaj razsežnosti, ki tovrstno ustvarjanje umeščajo v nek drug, bolj
relevanten prostor – najsigre za spretno preigravanje banalnega, bogastvo nenavadnih
podob ali nenazadnje potezo brutalne iskrenosti, ki do neke mere to prakso narekuje, s tem
pa jo tudi spodbuja, da skuša prečiti tisto zamolčano in težko upovedano.
Navedeno pa so vendarle zgolj osebna opažanja. Pričujoča naloga ni namenjena
namigovanju v smer procesa vključitve določenih praks v literarno zgodovino. Predvsem za
tovrstno vključitev velja, da je seveda stvar dolgega procesa, zaradi katerega mora biti
posamezen naslov (prosto po Bloomu) jasno vključen v shemo tesnobe vplivanja, mora biti
privlačen za prevladujoč pogled na svet, oblikovanje kanona pa je tudi »močno protisloven
pojav.«213 Namen je torej le osvetliti neke specifične pojave v sodobni poeziji, ki jih je že
zaradi njihovega odziva na sodobno tehnologijo težko umestiti v katerega od ustaljenih
tokov. Slednje seveda ne pomeni, da so navedeni pristopi nekaj še-ne videnega ali
popolnoma novega. Večino postopkov, ki se jih poslužujejo, lahko zasledujemo v vznikih
eksperimentalne poezije v različnih obdobjih zgodovine literature, v avantgardah, v
francoskem simbolizmu, v pojavu prostega verza in tako dalje. Kljub temu pa tovrstni pojavi
vendarle v vsaki od svojih različic prinesejo na plano kakšno posebno specifiko – in prav to
smo iskali.
Tekom naloge nas je ves čas zanimalo, če lahko posamezno obravnavano prakso na
kakšen način umestimo v duhovnozgodovinski razvoj, kot se kaže v razvoju literature,
oziroma ali je mogoče določen pojav pogojiti z razvojem tehnologije. Duhovnozgodovinski
razvoj je s postopki, ki smo jih odkrili, postregel že velikokrat, zato pa se zdi, da je razvoj
tehnologije tisti, ki je dosegel svojevrstno specifično konkretizacijo obravnavanih postopkov
in nenazadnje povzročil njihovo revitalizacijo.
213

Bloom 2003: 395.
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Slednje se da podpreti (hkrati pa tudi zajeti) s posebnim opažanjem. Zdi se, da so se
vse obravnavane smeri hitro odzivale na razvoj računalniške tehnologije in svetovnega spleta
v njegovih treh fazah: Splet 1.0, Splet 2.0 in Splet 3.0.
Zanimivo je, da je pojma Splet 1.0 in Splet 2.0 izjemno težko ločiti. Odvijala sta se
vzporedno in eden je pogojeval drugega. 214 Podobno se je dogajalo s prvimi pojavi, ki smo jih
obravnavali, saj je njihov razvoj potekal hkrati, le ustvarjalni vrhunci se niso zgodili v
popolnoma istem času. Kodna poezija (do neke mere pa tudi spam poezija) je domena Spleta
1.0. Njeno ustvarjanje je rezervirano za dobre poznavalce računalniške in internetne
tehnologije. Že sama uporaba računalnika je v tistem času zahtevala široko, poglobljeno in
(takrat) novo znanje – šlo je torej za pogoje, ki jim nikakor ni bila kos širša populacija. S tem
pri kodni poeziji velikokrat umanjka razsežnost, da bi tovrstno poezijo lahko v celoti razumelo
in sprejelo širše občinstvo. Podobno lahko v nekaterih primerih velja za spam poezijo.
Pozicija ustvarjalca je jasna. Na svetovnem spletu ne more biti interaktiven, le prejema
podatke, na katere ne more odgovoriti in tako jih lahko izrablja le sam zase, oziroma objavlja
na morebitni spletni strani. Spam poezija pa je še vedno (ker jo je zaradi internetne zaščite
težko iskati) zamejena na ožji krog bralcev. Vendar pa spam poezija že označuje svojevrsten
prehod. Kljub temu, da je ustvarjalec načeloma pasiven porabnik svetovnega spleta, pa
vendarle ustvarja v mnogo bolj jasnem jeziku – torej jeziku e-slame, ki jo vsi poznamo.
Na tem mestu pa se seveda srečamo tudi z flarfom. Ta nastaja kot kolaž, katerega
delčke ustvarjalci najdejo v internetnih klepetalnicah, z iskanjem nenavadnih besednih zvez v
spletnih brskalnikih, deloma pa tudi iz vsebine e-slame. Predstavniki flarfa so torej že
neprimerno bolj aktivni. Iščejo različne besedne zveze in tako narekovanje vsebine ne
prepuščajo več svetovnemu spletu samemu na sebi. Najpomembneje pa je to, da se
udeležujejo klepetov na za to namenjenih spletnih naslovih. Tovrstna interakcija pa je tipična
lastnost Spleta 2.0.
Interakcije pa ne primanjkuje niti predstavnikom altlit-a, a je ta že drugačna.
Poznavanje osnovnih zakonitosti računalniškega jezika zanje ni več nujen pogoj za uporabo
le-tega, zanima jih le tisto, kar je programski jezik že produciral. Ne posegajo v samo
delovanje novih tehnologij, temveč se jim prepuščajo – prav te so zanje postale neviden
214
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medij, ki jih več ne more fascinirati, temveč je samo še tu kot najbolj naraven del vsakdana. S
tem sprejetjem pa so predstavniki altlita že izstopili iz kroga neposredne odvisnosti od
razvoja sodobne tehnologije in se umestili v širše duhovnozgodovinske razsežnoste razvoja
družbe okoli sebe. Je to Splet 3.0? O njem lahko zgolj predvidevamo. Trenutno zaznavamo
predvsem eno razsežnost, ki jo po malem že lahko pripisujemo prav temu pojavu. Gre za
personaliziranje spletnih iskalnikov za naše potrebe. Splet 3.0. torej ponuja udobje, ki ga je v
odnosu do novega medija gotovo začutiti tudi v tekstih skupine altlit. Kaj pa bo »naslednja
velika stvar«? Jo bo morebiti zasledoval prav altlit ali pa bo ta zamrl in pustil pot kakšnemu
novemu pojavu, ki bo razvoj lažje odražal?
Predvidevanja so tista, ki poleg personalizacije v ospredje postavljajo tudi to, da bo
računalnik tisti, ki bo ustvarjal nove informacije, in ne več ljudje.215 Slednje se do neke mere
že odvija,216 toda na kakšen način se lahko to odraža v literaturi?
Na tem mestu velja omeniti nek poseben račun na spletni strani Twitter, ki je ob
svojem nastanku požel precejšnje zanimanje. Gre za »uporabnika« @horse_ ebooks,
ustvarjanega za promocijo knjig različnih knjigarn. Deloval je kot avtomatski poročevalec, ki
je sam pošiljal sporočila. Ko so ustvarjalci profila videli, da je njihov profil velikokrat
spregledan, saj ga je zaščita pred e-slamo skrila pred morebitnimi strankami, so nekoliko
spremenil njegov algoritem objav. Tako je začel profil sam objavljati sporočila z
odvzemanjem besed ter spreminjanjem njihovega vrstnega reda, kar je rezultiralo v
nenavadnih objavah, kot sta denimo: »Dear reader. You are reading« 217 ali pa »(using fingers
to indicate triangular shape) SMELL SMELL SMELL GOOD NEW NEW NEW slice drink MATCH
SPARKLER (thrown in air) STARS STARS STARS«218. Tisti, ki so spremljali navedeni profil so, še
posebej ker je šlo za promocijo knjigarn, sporočila dojemali kot svojevrstno poezijo.219
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Perković 2011: 21.
A robot has just passed a classic self-awareness test for the first time. http://www.sciencealert.com/arobot-has-just-passed-a-classic-self-awareness-test-for-the-first-time. (Dostop: 21.7.2015)
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Da se tovrsten princip prenese na področje literature, mora biti zadoščeno več
pogojem. Potrebujemo algoritem za program, ki bo vsebine ustvarjal,220 ter občinstvo, ki bo
vsebine pripravljeno razumeti oziroma jih bo razumelo kot umetniške izdelke. Zaradi hitrega
in nenehnega dialoga med bralcem in avtorjem v okviru spleta je jasno, da tovrstna literatura
v svoji zadnji različici najverjetneje zadosti predvsem bralčevemu okusu. Nikakor ne more biti
naključje, da slednjega, kot v svojem tekstu »Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?«
ugotavlja Margrit Schreier,221 zanima predvsem poistovenje z liki in zabava, ter da altlit s
svojo skrajno osebnoizpovednostjo in humorjem skrbi prav za ti razsežnosti. Neprimerno bolj
prilagojena bralcu pa je, vsaj v nekaterih razsežnostih, interaktivna literatura, ki se nenehno
prilagaja bralcu v samem odvijanju umetniškega dela. 222
Vendar pa se zdi, da so spremembe, ki jih prinaša interaktivna literatura, neprimerno
bolj vpisane v samo bistvo novih pristopov, kot se zdi na prvi pogled. Tudi ne-interaktivna
literatura je tako lahko interaktivna. V tem kontekstu se lahko ozremo po projektu Jake
Železnikarja Interaktivna že narejena pesem, katere težišče je prav v jasnem dialogu z bralko
oziroma bralcem pesnikovega besedila.
V tem primeru namreč bralec odloča kako naj se (že napisana) pesem prikaže na
njegovem računalniku. Izbira lahko med malimi črkami, verzalkami, ločili ali brez njih, prav
tako lahko izbira različne pozicije pesmi, njihovo poravnavo in v grobem celo spreminja
njihovo zunanjo obliko. Seveda gre za tipičen primer interaktivne poezije, ki pa nam vendarle
odkriva tudi neke druge zakonitosti. Vse navedene parametre lahko uporabnik na
računalniku spreminja sam v vsakem primeru (le, da mu niso vselej nujno »vsiljeni«). Gre za
svojevrsten hibrid avtorskega, uredniškega in bralskega dela – vse te pozicije pa z današnjo
tehnologijo neprimerno lažje prehajajo ena v drugo, ne glede na samo zasnovo določenega
projekta.223

https://www.youtube.com/channel/UCsLiV4WJfkTEHH0b9PmRklw. (Dostop: 20.7.2015)). Ta profil (nihče ne ve,
kdo je njegov lastnik) vsakih nekaj minut objavi kratek videoposnetek, v katerem lahko spremljamo piske
različnih tonskih višin, ki sovpadajo s premikanjem barvnih likov čez ekran. Ker posnetki nastajajo skrajno hitro,
je zelo verjetno, da gre za primer, v katerem računalnik sam ustvarja nove vsebine.
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kakšen način se bo ustvarjanje odvijalo.
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S tem pa je razpršeno tudi avtorstvo določenega teksta. To vprašanje se vpisuje v
različne projekte Železnikarja, najsigre za abberation224 ali nenazadnje Izbris Šalamun.225 V
vsakem primeru bralec postane avtor in avtor bralec, pomemben element pa postane
»stroj« kot posrednik. Tovrstna razsežnost se seveda lahko razkrije šele s poseganjem v
prostor, ki je značilno za ustvarjanje Železnikarja, saj šele tam, »v prostoru« lahko pride do
interakcije. Tovrstnega poseganja v prostor pa na primerih, ki smo jih obravnavali, ne
poznamo – vsaj izven družabnih omrežij kot svojevrstnega pol-javnega prostora ne,
kvečjemu gre za nov način distribucije.
Trditev, da lahko nekaj kot umetniško delo ocenimo šele v interakcijah vseh prisotnih
v procesu ustvarjanja in branja je torej pri Železnikarju realizirana v skrajni točki. V vsakem
primeru pa se na tem mestu približamo tudi pojmu nekakšne nehotene poezije. Torej
tekstov, ki sicer niso bili spisani z namenom literarnega ustvarjanja, niti niso bili objavljeni na
mestu, ki bi to signaliziralo, vendar pa jih je javnost razumela na tak način.
Povedano le še dodatno potrjuje, da tisti zunanji znak, ki implicira, da imamo pred
seboj umetniško delo, ni (nujno) pogojen z mestom objave, založbo ... temveč, da temelji na
avtorju in v procesu prepoznavanja estetskega na bralcu, ali kakor je zapisal Iser:
Besedilo kot tako zagotavlja le različne »shematizirane videze«, s katerimi se lahko proizvede predmet
literarnega dela, medtem ko postane dejansko proizvajanje dejanje konkretizacije. Iz tega lahko napravimo
sklep, da ima literarno delo dva pola, ki bi ju lahko poimenovali umetniški in estetski, pri čemer umetniški
označuje besedilo, ki ga je ustvaril avtor, estetski pa konkretizacijo, ki je bralčevo delo. 226

Zdi se, da se je v srčiki tega zgodil @horse_ebooks in nemalo besedil, ki so jih
predstavniki altlit-a objavili na družabnih omrežjih ne vedoč, da po mnenju svojih sledilcev
ustvarjajo poezijo (a so hkrati skrbeli za všečnost zapisanega). Karkoli se bo že zgodilo z
gibanjem altlit, je torej gotovo, da se pred nami odpirajo mnoga fenomenološka vprašanja o
literaturi ter vprašanja o avtorju, saj kakšnemu še tako naivno objavljenemu besedilu na
družabnem omrežju, ki je nenazadnje (pol)javni prostor diskurza, s tem pa tudi prostor, v
katerem se lahko sreča z literaturo, ne gre oporekati nekaterih razsežnosti literarnega.
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Povzetek

Vznik novih tehnologij in širitev svetovnega spleta sta pomenila tudi spremembe na
področju literature, najsigre za distribucijo, način branja, dostopnosti ali samega načina
ustvarjanja literature. Razvoj slednjega je mogoče zasledovati na najrazličnejše načine,
vendar bržkone le malokje tako očitno kot v nekaterih specifičnih literarnih pojavih, kakor so
denimo digitalna literatura, flarf, kodna poezija, spam literatura (in spam poezija) ter altlit.
Digitalna oziroma novomedijska literatura je pojem, ki je izpostavljen vedno novim
konceptom, ki jih hitro načne zob časa, zato se njene obče veljavne definicije nismo dotikali.
Za potrebe naloge pa smo jo razumeli kot tisto prakso v literaturi, ki ni dosegljiva v polni
razsežnosti brez uporabe računalnika in drugih naprav, ki jih zajemamo pod oznako novi
mediji.
Navedeni pojmi se spogledujejo z oznako eksperimentalnega, saj prinašajo nekatere
nove ali vsaj rehabilitirane literarne postopke. Kljub temu pa jih je težko zares definirati kot
takšne, saj je nemogoče napovedati kakšen je, oziroma bo, njihov zgodovinski kontekst, pa
tudi, če so zares spodobni zastavljati/odpirati nova vprašanja.
Flarf, ki mu je vplive mogoče med drugim iskati pri tako imenovanih Informationists,
še ni pogojen z novo tehnologijo, vendar se pri njej že napaja in po njej zgleduje. Nekateri
postopki, ki jih je mogoče zaznati so že dolgo znani in tako se zdi, da je pri flarfu specifična
predvsem vsebina, ki je vsaj do neke mere pogojena z razvojem novih medijev.
Spam poezija je v neprimerno jasnejšem odnosu z novo tehnologijo. Za izhodišče
svojega ustvarjanja namreč avtorji jemljejo e-slamo, specifično za svetovni splet in z njim
povezano tehnologijo. A zdi se, da je spam poezija kljub nekaterim potezam subverzivne
afirmacije osredotočena predvsem sama nase, a ne na literarni postopek, ki jo narekuje,
temveč kvečjemu na sam pojem, pod katerim se skriva. S tem pa se spam poezija sreča s
težavnim prestopom v polje literarnega.
Kodna poezija je zagotovo tista usmeritev, ki se najbolj očitno navezuje na nove
medije, pri čemer pa tudi literarni del ni nujno zanemarjen. Zaradi zahtevnih pogojev pod
katerimi (lahko) nastaja, gotovo izraža mojstrskost ustvarjalcev, vendar pa ta ni zamejena na
93

klasično literarno-ustvarjalno sposobnost, temveč se dotika tudi področja programiranja. V
tem smislu lahko gre zares za nekakšen nov pojem v literature, katerega težava pa je ta, da
se zdi, da novega medija ne uspe inkorporirati na nov, zanimiv in problemski način, temveč
se z njim zgolj igra.
Altlit je sestop iz območja računalniškega. Gre za tekste generacij, za katere so novi
mediji že postali nevidni. Ne zanima jih več struktura medija, temveč se neprimerno bolj
osredotočajo na razvoj internetne kulture, s tem pa je njihova refleksija novih medijev le
implicitna. Altlit je tako z eno nogo še v območju same srčike in osnove novih medijev, z
drugo pa stopa v ustaljen tok literature, ki z eksplicitno refleksijo internetnega ali
računalniškega okolja nima dosti opraviti.
V tem smislu je elementov, ki so nujno vezani na razvoj tehnologije v obravnavanih
literaturah, pravzaprav malo. Še najbolj očitno se kažejo v kodni poeziji in do neke mere v
spam literaturi, za resnejšo analizo vplivov pa je seveda še prezgodaj.
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