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ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ

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? 

Пре драг Бо јић: Гле дам на то као на дру га чи ји об лик пред ста
вља ња, као на још је дан ме диј, овај пут је то ин тер нет, ко ји је све
стра ни ји, све о бу хват ни ји, при сту пач ни ји и не у по ре ди во бр жи од 
све га до са да. По е зи ја сво ју су шти ну не мо же ме ња ти. Ако би до шло 
то не ка кве про ме не он да то си гур но не ће би ти по е зи ја, ако се пе сме 
и сти хо ви бу ду пре ста вља ли у HTML ко ду, не ка квим ши фра ма 
про грам ских је зи ка (ма да то по је ди ни да нас и по ку ша ва ју, што је 
глу пост...), ме диј по е зи је је реч... а реч се овај пут чи та и са мо ни
то ра... као и са па пи ра... шта би смо он да ре кли за му зи ку? Не кад 
гра мо фон ске пло че и сл. а да нас? Ме мо риј ске кар ти це и сл. Те рен 
очи та ва ња се ме ња... су шти на мо ра оста ти иста. Ме диј је реч, моћ 
је у зна че њу и све му оста лом што по е зи ју чи ни по е зи јом. Ту жно је 
што за вре мен ску умет ност не ма вре ме на. Књи жев ност је из гле да 
пре спо ра за нео б у зда ност ин тер не та. Бо јим се да ће се све ви ше 
пред ност да ва ти ин станттек сту... ко ће то да нас чи та ти не ко ли ко 
сто ти на стра ни ца, па је два и две сто ти не? Чи та лач ка моћ дру штва 
се сво ди на обим не ве ћи од оби ма по ру ка на дру штве ним мре жа ма 
– скра ће но, не до вр ше но... од исто га по бо ле ва и књи жев ност, и у 
том прав цу се већ раз ви ја ју од ре ђе не про ме не, али си гур но: су шти
на се не мо же ме ња ти.
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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? 

Бу ди мо фер па од ре ди мо ства ри ова ко... Ако је књи жев ност 
нај све стра ни је и нај ду бље по све до че ње оно га што зна чи чо век, а 
и по е зи ја је књи жев ност... он да тре ба и да оста не та ко. Гра ђа са вре
ме не по е зи је је и жи вот са вре ме ног чо ве ка, као и оно га пре... све 
мо же би ти по вод, пут ко јим се до ла зи до опе ва ва ња не че га, али 
под усло вом да то оста не по е зи ја а не да чо век сам се бе те ши ка ко 
је пар опи сних ре че ни ца не че га (нпр. фа мо зне пост де мо кра ти је) 
ус пе ла пе сма... до пу сти ти пе сми по е ти ку, ду шу... не до пу сти ти да 
тех нич ки кри те ри ју ми за кло не или пот пу но из ба це оно што је 
бит но и што чи ни пе сму пе смом. Са вре ме на по е зи ја мо ра са вла да ти 
све што са вре ме ни свет но си... али не бу ди мо шкр ти... ни је са вре
ме ни свет са мо то на ве де но (пост ху ма ни зам, фи нан си је, бри сел ски 
син дром итд.), сре ћом ни је са мо то...

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? 

Кроз со чи во про шлог са гле да ва ти бу ду ће... не због то га је што 
је про шло ус пе ло са мо јер при па да не че му пре (је дан од глу па вих 
по гре шно одо ма ће них ста во ва), већ је ус пе ло ако је до шло до по ет
ског оства ри ва ња. Да кле, по шту је мо не што (што не зна чи да по др
жа ва мо, ими ти ра мо... што не зна чи да се упор но по зи ва мо на то...) 
јер у ње му пре по зна је мо оства ре ну умет нич ку успе лост... Тра ди
ци ја и учи и опо ми ње, на рав но да се чо век вра ћа не пре ста но то ме... 
али се и ту тре ба чу ва ти јед ног од пре те ћих фа на ти за ма пи сца... 
од ко ри сти сва ка ко мо ра би ти, али че сто до ла зи до крај но сти, па 
нам је да нас ста ње та кво ка кво је у срп ској књи жев но сти...
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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? 

Сти гла нас је кле тва да ће по е зи ју сви пи са ти... до дај мо то ме 
још и нео б у зда ну хи пер про дук ци ју (не прав да и за по ста вља ње 
успе лих де ла ма сом, кван ти те том), од су ство не при стра сне, сме ле 
кри ти ке и бо ле сну де мо кра ти за ци ју књи жев но сти... све му то ме 
и чи ње ни цу да по е зи ја у дру штву већ озна ча ва не што бе сми сле но и 
ре тар ди ра но... а не ма мо се пра во ни жа ли ти ка да је дру штво си то 
ве ли ких пе сни ка и још ве ћих пе са ма... Не дав но ме ста ри ји чо век 
пи та ко ли ко ко шта да об ја вим збир ку по е зи је... па из овог ње го вог 
пи та ња ва ља из во ди ти од го вор на ово ва ше... ви ше пе сни ка не го 
чи та ла ца... јад не глу по сти се пи шу и об ја вљу ју... још јад ни је се 
про мо ви шу... па не ка ко по на ви ци ваљ да се ни ко ни не усу ђу је ре ћи 
да је не што сме ће (јер је сте сме ће) већ се то пре ћу ти... и има мо ово 
што има мо да нас. Пре ви ше је обез вре ђе на по ја ва збир ке, књи ге... 
тек по е зи је! Јед но став но: од су ство зва нич не, струч не кри ти ке и 
чи ње ни ца да је дру штву по е зи ја об љу та ви ла... ни ко ви ше и не обра
ћа по себ ну па жњу да ли се ове го ди не по ја ви ло 200 или 300 но вих 
пе сни ка, као ни шта је би ло са они ма од пре ко ју го ди ну... 

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? 

По сто ји тај па то ло шки нар ци зам ког се тре ба чу ва ти... у све
му па и у ово ме. Мно ги да нас не успе ва ју... у по е зи ји по чет ка 21. 
ве ка сви ми сле да су бит ни, сви га ђа ју су шти ну, ми сле ћи да су њи
хо ве при че или пе сме за слу жи ле веч ност и ка ко ће нас све про све-
тли ти... што је ве ћа по хле па за веч но шћу (чи тај мо: по пу лар но шћу), 
ви ше стру ко је ве ћа за не мар љи вост, јер хи ља де и хи ља де ге ни јал-
них књи жев них де ла сва ки дан че ка ју на сво ју шан су... у тој оп штој 
по пла ви те шко је пра ти ти све... што се по е зи је ти че, ово вре ме је 
је дан не ми ло ср дан па лимп сест... веч на сме на је у то ку, а све ма ње 
нам је гран чи ца (пе ска бар увек има...), за ове ре чи уре за не у ка мен 
из гле да да ће мо мо ра ти при че ка ти...
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ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ

* * *

Пред ме ти ту су – по по ду, у со би:
По пра жњен ор мар (кру жни ца без кру га)
На ме сто за ве са: сук ња бо је зо би.
Дру га са мо ћа. Ми рис. Вла га дру га.
Књи ге по по ду а пра зна ста ла жа?
По све не у ку сна и јеф ти на ту га.
Плод зад њег сми сла – фо сил де ку па жа
Су сти же раз вод (бер ба); от ки ну га.
Обри си ра ма; ек сер у пре зи ди;
Овај пут ви си не ви дљи ва сли ка
(Пра ва ди јаг но за тог ен те ри је ра)
Ако је та кав с тим ко је се ви ди
Шта ли са остат ком пре ми шља и сме ра
Рас па ре ни про стор бо је про тив ни ка. 

(Из ци клу са „Прет по след ње ња”)




