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БРАН КО БР ЂА НИН БА ЈО ВИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Бран ко Бр ђа нин Ба јо вић: Пра ва по зи ја ће уви јек би ти иста, 
ако је ве ли ка. И за твор ски ру ко пи си на кло зетпа пи ру су умјет нич
ка дје ла, без об зи ра на по сред нич ки ме ди јум. Пра вим пи сци ма је 
све јед на ко, мар ке тингме на џе ри не ка бри ну за „па ко ва ње”. Ни шта 
но во под сун цем, та шти на све је! 

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи ни 
се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да гра ђу 
ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду стри је, 
до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, пост-
ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти на то 
да опе ва оно што тра је? 

Ку да ће дру ги, и ка ко, ни ти знам ни ти је па мет но зна ти. А 
слу ти ти још је ди но знам. По е зи ја ко ја је у ме ни, не на пи са на, би ће 
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ис ко ва на од истих ру да и ис пле те на од истих жи ца. Па чак ако и 
не бу де об ја вље на. По е зи је има, про мје не не ма. 

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку је 
ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној пое-
зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти бу-
ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та ње 
о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо-
свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Нај бо ље је да о то ме бри ну они на ко је се и од но си. Ни сам 
ни мо дер ни, нај ма ње пост мо дер ни пје сник. А чи ни ми се да сам 
и све ма ње пје сник. Ели о тов ска за ми сао ми је одав но бли ска, али 
по е зи ја не на ста је „по про гра му”, ма кар био и нај бо љи. Уви јек има 
оно јед ноне што, НЕО БЈА ШЊИ ВО. Вје ру јем... 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 

Раз ло зи су исти као и за дру ге ви до ве обез љу ђе ња и не сре ће. 
Ама, сум њам да су код нас пра ви чи та о ци по е зи је штр ча ли из ван 
Та ра би ћа кро шње. И два на ест апо сто ла су про ми је ни ли сви јет. 
Уви јек сам и пи сао за ша чи цу – мо жда јед ног, иде ал ног. Ка сно је 
ми је ња ти при ступ. А и по ма ло не ју нач кистид но. 

Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд-
би ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Све што ства ра мо је као шта пом по во ди ис цр та но. И то је 
ље ко ви то. И зна ти и дје ла ти, све му упр кос. А кад сма лак са мо, ту 
је Хо ра ци је са сво јим „спо ме ни ком”. А и то ва ља зна ти. И ослу шки
ва ти тра чак про свје тље ња и бо жан ски зра чак, у на ма – тре шчи ца ма 
ни шчим. На уска се вра та ула зи у Цар ство Не бе ско, и у По е зи ју! 
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НОК ТУР НО

Све до кле спа ва пре ти ло а срж нам зре не у сте ни
Не бо се рас па ме ти ло ко да ће да се ска ме ни:
Чо ко ти Ло зе Пи ни је Док ве тар цр ни ју нак је
А Ме сец пу ни чи ни је и стре са зве зде у наћ ве

То озго тру си ко ка зна По шљед ње ис ку ше ни је:
 По бе да сва ка по ра зна уз ово му кло бде ни је
Све ма да из о би лу је Ври је у на ма и иште
Мр твих нас ре ка ми лу је док гро жђе си ше жи ли ште

Све је ко не куд оти шло Џа ба се тр си ба гре ње
Уза луд све је по ни кло Про зу кло сви ће ју тре ње
Кле тва се уз нас сто пи ла: Ра су смо се до Мо ри ша
Зми ја нам очи по пи ла од Бу гар ске до Оми ша

Ср мом ли смо се за су ли ко ви но ту у хај ду ке
Одав де ли се ра су ли С Бал кан ске пло че на ку ке
Ов де смо као у при чу Ја тач ки ушли у пе сме –
А ево да ни из ми чу ко ле де ни це са че сме

Млеч нам је мле ко гу ји ње Очај ни ца и све тич је:
Ово смо: Кр до зве ри ње Ко да смо се ме ни чи је
Уза луд ка ме ни ври сак Сла чи ца и пе лин бе ли
О кон цу ко ту пи ви сак Мир ни смо Не ве се ли

Над во да ма Над го ра ма Ко ка па по из над све та
Као мај чин ска ма ра ма Пла ни на древ на рас пе та
Уз пре гршт опој них тра ва И ово ду ше још ма ло –
Док кљу ча ну тар ња стра ва – Ту смо ко пле ме за спа ло
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Кру ни се ка мен дав ни на А Го ру че па ју пе дљи
Из ме ђу кли це и мли на – Цер ква смо као у зе мљи –
Ово је кла нац и ру па Ово је при кра ју ве ка
Ни ов де ни смо ли ску па – Ви ше се не мо же – Не ка:

Ви ше нас не гре је су нац И не ма нас ни у на ма
Са мо још орах ко шту нац ко крв ко ла у ве на ма
Што ка пље Мр тва во да је: Траг бив шег мо ра смо Ба ра
При ми Твор че у ода је оста так јад них се ба ра

Ово нас ов де мно же ство – Смр лу коб у утр о ба ма
Па чи ни ве ље тор же ство: Врг ни нас иним про ба ма
Јер пам ће ње је сла бо Јер за бо рав је ве чи ти
Па пад ни ста ра та ра бо То ли ће нас из ле чи ти

Жи ви мо или мри је мо да но ви не би ги ну ли
Бар ов де да се скри је мо Или смо уза луд ми ну ли
Ко смрт ни не из ле чи во Ко од тра ја ња бо ла ни:
Па не ка сев не се чи во – Дав но ја та ган ско ва ни

Из про др то га каф та на По над ког ор ли ше ста ре
По гре би трун с дна ка за на Ко чак та ром уз че ста ре
Ути шај ви шње буб ња ве Спле ти нас с до брим тра ва ма
Ја ви се с грд не ук ња ве бар му њом над на шим гла ва ма

И не ка све се по на вља Ко удар клат на о зво но
И Име Го спод ње про сла вља И на ше зр но иско но 




