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РЕД ВОЖЊЕ

Гој ко Бо жо вић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

ЈА САМ СВЕ ЧЕ ГА СЕ СЕ ЋАМ
Гој ко Бо жо вић (1971, Пље вља), пе сник, књи жев ни кри ти чар, есе ји ста, из да вач.
Књи ге пе са ма: Под зем ни би о скоп (1991), Ду ша зве ри (1993), Пе сме о ства ри ма (1996), 

Ар хи пе лаг (2002), Еле мен ти (2006), Обли жња бо жан ства (2012), Ма па (2017), Ти ха звер ка 
по дне ва (иза бра не пе сме и хро ни ке, 2019) и Док то не мо у мрак (2021). Књи ге есе ја: По-
е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не XX ве ка (2000), Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји 
о срп ској по е зи ји (2009), Књи жев ност и да ни (2018), Кра љев ства без гра ни ца. Есе ји о срп ској 
по е зи ји XX и XXI ве ка (2019) и Играч ке суд би не, Есе ји о срп ској књи жев но сти XIX –XXI век (2020)

Ан то ло ги је: Ан то ло ги ја но ви је срп ске по е зи је (2005; Pla ces We Lo ve. An Ant ho logy of 
Con tem po rary Ser bian Po e try, 2006, 2011) и Свет око нас. Европ ски гра до ви у но вој срп ској 
при по ве ци (2009, 2018). На гра де за по е зи ју: Ма ти ћев шал, „Бра на Цвет ко вић“, „Ђу ра Јак-
шић“, „Бран ко Ћо пић“, Eu ro pa Glo va ni In ter na ti o nal Po e try Pri ze, Ко чи ће во пе ро, Ко чи ће-
ва књи га и Гра ча нич ка по ве ља. На гра де за есе ји сти ку: „Бо ри слав Пе кић”. До бит ник је 
на гра де Ви тез по зи ва (2019) за рад у обла сти кул ту ре, књи жев но сти и из да ва штва.

По е зи ја и есе ји пре во ђе ни су му на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ита ли јан ски, ру ски, 
шпан ски, хо ланд ски, дан ски, пор ту гал ски, че шки, ма ђар ски, сло вач ки, пољ ски, ру мун-
ски, бу гар ски, укра јин ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски је зик.

Књи ге иза бра них пе са ма об ја вље не су у Ма ке до ни ји (Еле мен ти, 2010), Бу гар ској 
(Името на ези ка, 2016), Ру си ји (Кар та и другие сти хо тво ре ния, 2018), Хр ват ској (Из над 
во де, 2019) и Укра ји ни (Межі та ин ши вир ши). У Ма ке до ни ји су об ја вље не књи ге пе са ма 
Окол ни бо же ства: пе сни и хро ни ки (2014) и Ма па (2019), као и књи га есе ја Књи жев но ста 
и дни те (2021).

Осни вач је и глав ни уред ник Из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг и Бе о град ског фе сти ва ла 
европ ске књи жев но сти. Пот пред сед ник Срп ског ПЕН цен тра.

Жи ви у Бе о гра ду.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: У књи зи Док то не мо у мрак у ци клу су „На ру бу“, у пе сми 
„Епо хе су се сме њи ва ле сва ког да на“ је дан стих го во ри ка ко су у де тињ ству да ни про ла-
зи ли ду го. Ка ко је про ти ца ло Ва ше де тињ ство?

Гој ко Бо жо вић: Де тињ ство тра је све док је срећ но. У де тињ ству вре ме про ла зи 
нај спо ри је. Чи тав свет је ваш, а го ди не пре шко ле, па основ на шко ла, па он да сред ња 
шко ла – све де лу је као не ко ли ко ду гих епо ха. Ка сни ји пе ри о ди у жи во ту де лу ју као 
ци клу си ко ји се мно го бр же за вр ша ва ју и с мно го ду бљим раз ли ка ма из ме ђу се бе. 
Смрт мо јих ро ди те ља озна чи ла је крај мог де тињ ства. Све је би ло при род но, али је 
до шло на гло и пре бр зо. И ни ка да на то не мо же те би ти при пре мље ни. Не бих био спре-
ман ни да нас кад имам ви ше го ди на не го мо ји ро ди те љи у го ди на ма кад су умр ли. Кад 
ви ше не ма те ни ко га из ме ђу се бе и пр вих и по след њих пи та ња, он да из ла зи те из де-
тињ ства и ула зи те у не из ве сни и уз бу дљи ви свет, ме ђу та пр ва и по след ња пи та ња. У 
мом слу ча ју, то је би ло и бу квал но. Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих ру шио 
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се је дан свет, а дру ги ни ка ко ни је на ста јао. И да нас по не кад ми слим да тај дру ги свет 
ко ји сам оче ки вао, па сам се чак за ње га и бо рио, ни ка да ни је на стао, не го де це ни ја ма 
жи ви мо ме ђу ру ше ви на ма, од ла жу ћи ва жне ства ри, од га ђа ју ћи зна чај не од лу ке, пла-
ни ра ју ћи да ће мо јед ног да на сва ка ко жи ве ти. И док иш че ку је мо тај жи вот, вре ме 
про ла зи, бр зо и не у мор но, као и сва кој тран зи ци о ној ге не ра ци ји. За три де се так го ди на 
ви де ли смо и до жи ве ли оно за шта је у не ким дру гим вре ме ни ма био по тре бан чи тав 
век. Али због то га ни смо ни срећ ни ји, ни ис ку сни ји, ни ис пу ње ни ји. 

У де тињ ству сам имао ви ше вре ме на не го књи га, да нас имам ви ше књи га не го 
вре ме на. Био сам би бли о те кар у основ ној шко ли, имао сам књи ге и у ку ћи, али књи га 
ми ни ка да ни је би ло до вољ но. Чи тао сам мно го, и све, у стал ној гла ди за но вим књига-
ма и но вим књи жев ним све то ви ма. Ми слим да је у тим го ди на ма ко рен мо је ка сни је 
од лу ке да по ста нем из да вач. Ко ли ко су ми не до ста ја ле књи ге нај бо ље ће по све до чи ти 
чи ње ни ца да сам два пу та про чи тао Де ди је ров днев ник С пар ти за ни ма. Ве ру јем да 
га ни Де ди јер ни је про чи тао два пу та. Чи та лац сам по стао ра но, ра но сам на у чио да 
пи шем, ра но сам по чео да учим пе сме на па мет. Пре не го што сам по стао чи та лац, био 
сам кон струк тор. Умео сам да ра ста вим ра дио-апа рат до по след ње опру ге и да га по том 
са ста вим та ко да из ње га про го во ре сви гла со ви и сви зву ци да ле ког све та. Да нас у 
ста ну је два при ви јем си ја ли цу. Од тих кон стук тор ских уме ћа од у стао сам кад су ме 
књи ге узе ле под сво је. По том сам бр зо по чео и да пи шем пе сме и са ста ве ко је сам 
об ја вљи вао у ли сто ви ма и ча со пи си ма за де цу и мла де у он да шњој Ју го сла ви ји. По-
че ле су да сти жу на гра де, по ла ко сам ула зио у књи жев ни жи вот, сре тао и упо зна вао 
пи сце. Та ко сам за во лео свет но ви на и ча со пи са, за ко ји ћу оста ти ве зан до да нас. А 
он да се на гло и нео по зи во окон ча ло де тињ ство. Био сам де те, а у сле де ћем тре нут ку 
од ра стао чо век. Ни је би ло ме ђу вре ме на из ме ђу та два тре нут ка. Ни је то био мој из бор, 
већ окол но сти мог жи во та. Из бо ри ће до ћи ка сни је: пра вио сам их с ја сном на ме ром, 
увек ви ше во де ћи ра чу на о њи хо вим раз ло зи ма не го о њи хо вој це ни, же ле ћи да они 
бу ду та кви да увек мо гу да их по но вим.

Р. Г. П.: На књи жев ном по љу ја ви ли сте се збир ка ма Под зем ни би о скоп, Ду ша зве ри, 
Пе сме о ства ри ма, Ар хи пе лаг. Ме ђу тим, Са ша Ра дој чић је за па зио да су Ва ши пр ви обја-
вље ни тек сто ви би ли – афо ри зми. Да ли, мо жда, упра во тај афо ри стич ки на чин бр зог, 
елип тич ног ми шље ња од го ва ра ва шој кон сти ту ци ји и ја кој по ен те у лир ском тек сту?

Г. Б.: Не, ни су мо ји пр ви тек сто ви би ли афо ри зми. Мо ји пр ви тек сто ви би ле су пе-
сме. На са мом кра ју осам де се тих и по чет ком де ве де се тих јед но вре ме сам се ба вио 
по ли тич ким афо ри змом. То ми је та да би ла ин спи ра тив на фор ма из не ко ли ко раз ло га. 
Је дан раз лог је, на рав но, по ли тич ки кон текст у ко ме је афо ри стич ки го вор био мо дел 
пре ва зи ла же ња још по сто је ћих со ци јал них и по ли тич ких гра ни ца. Дру ги раз лог је 
ис ку ство ми ни ма ли зма ко је ми је увек би ло за ни мљи во, ни да нас ни је дру га чи је. На 
ма лом про сто ру, у ма ло ре чи, по треб но је да об ли ку је те чи тав је дан свет. То је за јед-
нич ко и пе сми и афо ри зму, а то ис ку ство ни је до вољ но ко ри шће но у на шој по е зи ји, 
ни та да, ни са да. Тре ћи раз лог је то што је пи са ње афо ри за ма од ли чан на чин за ис тра-
жи ва ње је зи ка. Ви у пет-шест или нај ви ше де се так ре чи мо ра те да на пи ше те свој Рат 
и мир да тог тре нут ка. Мо ра те би ти елип тич ни, али и у тој елип тич но сти об у хват ни и 
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це ло ви ти. До вољ на је јед на реч мањ ка да це ли на оста не не из гра ђе на или јед на реч 
ви шка па да се це ла кон струк ци ја сру ши под су ви шним те ре том. Ту, да кле, нај ми ни-
мал ни јим мо гу ћим сред стви ма, на опа сној гра ни ци из ме ђу не до вољ ног и су ви шног, 
мо ра те од ла зи ти у ду би не је зи ке не би сте ли та мо про на шли нео че ки ва не од но се, си-
ту а ци је, зна че ња и још не по тро ше не ре чи. Зар то ни су и кључ ни иза зо ви лир ске пе сме? 

Са ста но ви шта мо је по е ти ке, афо ри зми су би ли ва жни и из још нај ма ње јед ног раз-
ло га. На ша по е зи ја је су ви ше скло на да се ода два ма по ро ци ма. Је дан је сен ти мен тали-
зам, дру ги је по е тич ност. Сен ти мен та ли зам под ра зу ме ва по ма ло или по ви ше на ив ни 
од нос пре ма све ту у ко ме се стал но чу ди мо и као да се тру ди мо да што ма ње раз у ме-
мо. По е тич ност под ра зу ме ва на ки ће ност и на кр ца ност стил ским фи гу ра ма ко је су 
свр ха са ме се би, без ика кве при род не ве зе с пе снич ким го во ром. Под тим те ре том 
те шко оп ста ју пе сме. Афо ри зам зах те ва пре ци зно и ис тан ча но ми шље ње ко је је, у 
исто вре ме, и ме та фо рич но ис пу ње но. Све су то би ли раз ло зи због ко јих сам не ко ли-
ко го ди на, на раз ме ђи две де це ни је, био за ин те ре со ван за по ли тич ки афо ри зам. То је 
био, из ме ђу оста лог, на чин на ко ји сам из ра жа вао свој по ли тич ки став, што ми је би ло 
ва жно и та да и са да, али је нај ма ње то ли ко то за ме не пред ста вља ло и ис тра жи вач ки 
про цес у од но су пре ма жан ру, фор ми, је зи ку, го во ру, по ступ ку. То су ва жна ис ку ства, 
а по е зи ја ни јед но ис ку ство не од ба цу је уна пред, већ из сва ког на сто ји да узме оне 
са др жа је и ме ха ни зме ко ји су јој нео п ход ни. Пре ци зност у из ра зу, обр ти у зна че њу, 
са же тост у из ла га њу – то су по ступ ци од ко јих ни сам од у ста јао ни у го ди на ма и већ 
де це ни ја ма кад сам се од по ли тич ког афо ри зма окре нуо дру гим жан ро ви ма – од књи-
жев не кри ти ке до есе ја – све вре ме пи шу ћи по е зи ју као свој основ ни књи жев ни из раз. 

Под зем ни би о скоп пи сао сам у по след њим раз ре ди ма гим на зи је у Пље вљи ма, књи-
гу Ду ша зве ри по до ла ску у Бе о град, ра за пет из ме ђу пи та ња да на ко ји ма сам се мо рао 
ба ви ти и пи та ња књи жев но сти ко ју сам иза брао и као свој по зив и као на чин уте ме-
ље ња у ствар ном жи во ту. Пе сме о ства ри ма на ста ја ле су по ло ви ном де ве де се тих, док 
је Ар хи пе лаг пи сан на кра ју де ве де се тих и по чет ком две хи ља ди тих, у два по мно го 
че му раз ли чи та тре нут ка, с ја сним осе ћа њем на пе то сти из ме ђу исто риј ског при ти ска 
ко ји се ин тен зив но осе ћао и су бјек тив ног раз у ме ва ња све та ко ји се ме њао и ко ле бао 
про жет про тив реч но сти ма ко је ни до да нас ни су раз ре ше не.

Р. Г. П.: За ни мљи ва је Ва ша бе ле шка у књи зи есе ја По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по-
е зи ји дру ге по ло ви не XX ве ка, где кон ста ту је те: „Ни ко ви ше не чи та књи ге, па за што 
би се чи та ле и књи ге о књи га ма.“ Да ли је кри ти ка кра јем де ве де се тих, пр ви пут у исто-
ри ји срп ске пе ри о ди ке, из гу би ла про стор свог об ја вљи ва ња?

Г. Б.: У кри ти ци увек го во ри те из кон тек ста и у ди ја ло гу с окол но сти ма свог вре ме на 
и сво је дру штве не за јед ни це. Кад сам пи сао есе је из књи ге По е зи ја у вре ме ну, ја сно сам 
до жи вља вао ка ко књи жев на кри ти ка, увек ва жна у исто риј ском раз во ју мо дер не срп-
ске књи жев но сти, гу би зна чај ко ји је има ла, јав ни про стор ко ји јој је при па дао и, што 
је нај ва жни је, уло гу ко ја ни је би ла ва жна тек кри ти ци, већ и са мој књи жев но сти. То 
ни је по га ђа ло са мо књи жев ну кри ти ку. Био је то не за у ста вљив про цес гло бал не мар-
ги на ли за ци је чи та ве ви со ке кул ту ре ко ја је у јав ном про сто ру и у об ли ко ва њу дру штва 
усту па ла ме сто ма сов ној кул ту ри. Ма сов на кул ту ра је кул ту ра по пу лар но сти, спек та кла, 
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ва тро ме та и бес крај не по тро шње, па јој као та квој ни су по треб ни ни кри тич ко ми шље-
ње, ни би ло ка кви уте ме ље ни и ар гу мен то ва ни кри те ри ју ми. То је по себ но по га ђа ло 
дру штва у ко ји ма је кул ту ра по си ли тра ди ци је и при ро де исто риј ског раз во ја има ла 
на ро чи то ме сто и ја сну со ци јал ну функ ци ју. Ако не ма те чвр сте, из гра ђе не и тра ди ци-
јом про ве ре не ин сти ту ци је, он да је уло га кул ту ре уто ли ко зна чај ни ја, јер она об ли ку је 
– или ба рем ко ри гу је – укус, оби ча је и вред но сти, чи та ве си сте ме дру штве них нор ми 
и од но са. Кра јем де ве де се тих у срп ском дру штву кри ти ка је у нај ве ћој ме ри из гу би ла 
про стор свог об ја вљи ва ња. То је не по вра тан исто риј ски до га ђај, по сле ко га је про стор 
кри ти ке био све су же ни ји. Кри ти ка је из гу би ла јав ни про стор и ути цај, али је мно го 
ви ше из гу би ла са ма књи жев ност. Она је оста ла у без ва зду шном про сто ру, без кри те-
ри ју ма и ка квих-та квих ори јен ти ра, из ло же на при ти ску ко ме р ци ја ли за ци је, мар ке-
тин шких стра те ги ја, по ли тич ке ко рект но сти и не скри ве них ма ни пу ла ци ја. Књи га има 
мно го, а чи та о ци ма ви ше ни ко не по ма же у из бо ру. 

Јед на по сле ди ца не стан ка јав ног про сто ра књи жев не кри ти ке је сте то да је срп ска 
кул ту ра ве ро ват но је ди на европ ска кул ту ра у ко јој је пре ве де на књи жев ност чи та ни-
ја од до ма ће књи жев но сти. Дру га по сле ди ца је сте то да ми већ ви ше од два де сет 
го ди на не ма мо ни јед ну ар ти ку ли са ну по е ти ку у срп ској књи жев но сти. По е ти ке су се у 
XX ве ку у срп ској књи жев но сти ја вља ле на сва ких де се так го ди на, у не скри ве ној ин тер-
 ак ци ји из ме ђу са ме књи жев но сти и ак ту ел не књи жев не кри ти ке. Не ма но ве по е ти ке 
ни ње не ар ти ку ла ци је без књи жев не кри ти ке. А кри ти ка не мо же ар ти ку ли са ти ни ка кву 
по е тич ку сли ку са вре ме не књи жев но сти ако не ма при ли ку да ко му ни ци ра с мо гу ћим 
и ствар ним чи та о ци ма књи жев но сти. Кри тич ки су бјект се ства ра са мо у ди ја ло гу с 
јав но шћу, а кри ти ка сти че сво ју суд би ну и ре пу та ци ју са мо на дру штве ној по зор ни ци 
свог вре ме на. При то ме, ми да нас има мо ве ро ват но, про сеч но узев, нај о бра зо ва ни ју 
но ву ге не ра ци ју у срп ској књи жев ној кри ти ци. Али они ни су у при ли ци да по ста ну де-
лат ни и ути цај ни кри ти ча ри, јер то мо гу по ста ти је ди но пред ли цем јав но сти, у не пре-
ки ну том јав ном ди ја ло гу с књи га ма, пи сци ма и чи та о ци ма. За ми сли мо не ког мла дог 
и ен ту зи ја стич ног књи жев ног исто ри ча ра ко ји ће за сто го ди на по же ле ти да исто ри-
зу је срп ску књи жев ност у пр ве две де це ни је XX ве ка. Пла шим се да то не ће би ти ис тра-
жи вач ки за да так не го не мо гу ћа ми си ја. Не мо гу ће је про чи та ти све књи ге ко је су се 
по ја ви ле у ове две де це ни је, а не по сто је кон ти ну и ра на и јав но до ступ на ре цент на 
кри ти ка, ни но ва чи та ња са вре ме не срп ске по е зи је, пр о зе, дра ме или есе ји сти ке.

Р. Г. П.: Књи га есе ја Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској по е зи ји (2009) об у хва та ге не-
ра циј ски и по е тич ки ра спон у са вре ме ној срп ској по е зи ји. С јед на ком па жњом пи ше те 
о ау то ри ма ме ђу соб но ве о ма уда ље ним у по е тич ком про сто ру, о тра ди ци о нал ним и 
аван га рд ним пе сни ци ма, али и о ау то ри ма кла сич не и мо дер не вред но сти.

Г. Б.: Есе је у тој књи зи пи сао сам у дру гој по ло ви ни де ве де се тих, а књи гу сам скла-
пао од про ле ћа до ра не је се ни 2000. го ди не, у уза вре лим окол но сти ма кад сам ви ше 
вре ме на про во дио на ули ци не го на по слу или за рад ним сто лом. Али и у тим окол-
но сти ма, кад су се при ли ке ме ња ле из да на у дан, а исто ри ја би ла опи пљи ва пр сти ма, 
по е зи ја ми је би ла стај на тач ка, на чин да жи ви те у свом вре ме ну, без од ма ка, и да бо ље 
раз у ме те сво је вре ме, као да га са гле да ва те с не ког до бро по ста вље ног ви ди ков ца. 
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Ни кад ни сам био ис кљу чив чи та лац и кри ти чар. Ра ду јем се књи га ма и у њи ма тра жим 
бо ље стра не. На рав но, ако их је мо гу ће на ћи. Ни сам се ус те зао да пи шем вр ло не га тив-
не кри ти ке о књи га ма за ко је сам ми слио да ни су до бре или да су пре хва ље не јер су 
њи хо ви ау то ри из ових или оних раз ло га ка но ни зо ва не фи гу ре, па чак и о књи га ма 
пи са ца ко је це ним, али чи је по је ди не књи ге ни су на ви си ни њи хо вог опу са. Ве ру јем 
да кри ти чар и есе ји ста мо ра би ти по е тич ки то ле ран тан. Ина че ће му из ма ћи це ли на 
јед ног књи жев но-исто риј ског до ба и це ли на јед не књи жев но сти. То ни по што не зна чи 
вред но сно не у тра лан или по то нуо у ком про ми се, већ отво рен за вред но сти до ко јих 
се до ла зи раз ли чи тим пу те ви ма. Књи жев ност ни је са мо јед на по е ти ка, ни ти је тра ја ње 
ма ко је по е ти ке веч но. Не би то ни би ло до бро. Сва ка по е ти ка је из раз јед не ге не ра ци-
је, јед ног сен зи би ли те та, јед ног дру штве ног и исто риј ског тре нут ка. У дру гом тре нут-
ку и у дру га чи јем сен зи би ли те ту она се мо же пре о бра зи ти у су прот ност са мој се би 
или у ана хро ни зам без ика квог те ме ља. Пе сни ке ва ља са гле да ва ти у окви ри ма њи хо-
ве по е ти ке и у ди ја ло гу с вре ме ном у ко ме пи шу и об ја вљу ју сво је пе сме. Књи жев ност 
не мо же без вре мен ског кон тек ста у ко ме на ста је. Тај кон текст јој да је и те ме, и епо-
хал ни из раз, и еле мен те је зи ка, и то ко ве но ве осе ћај но сти. Оста ју ћи у ди ја ло гу с да тим 
вре ме ном, књи жев ност ни по што не ће учи ни ти до бро ни ако пре ви ди вре мен ски 
тре ну так вла сти тог на стан ка, ни ако на ста је не ми сле ћи на сва људ ска вре ме на: и на 
оно ко је је ми ну ло, а ипак тра је у нај бо љим из ра зи ма, и на она ко ја ће тек до ћи, али 
ће оста ти са мо у оним еле мен ти ма вред ним да се на зо ву тра ди ци ја.

Р. Г. П.: У књи зи пе са ма Обли жњим бо жан стви ма при зи ва те по из ве сним осо би на ма 
по е зи ју Ј. Хри сти ћа и М. Па вло ви ћа, и дру гих. Али ова по е зи ја не ну ди ни оп ти ми зам ни 
ве дри ну, већ пре укус гор ког ис ку ства исто ри је. Да ли она по ка зу је још са мо по но вљи-
вост и пред ви дљи вост тра гич не си ту а ци је?

Г. Б.: Кри ти ча ри ко ји су о том го во ри ли ве ро ват но су има ли у ви ду да пе сме у књи-
зи Обли жња бо жан ства на ста ју у ди ја ло гу с кул тур но-исто риј ским иза зо ви ма. То је у 
јед ном тре нут ку би ло ва жно ис ку ство срп ске по е зи је, па је по том на пу ште но у ко рист 
со ци јал ног ве ри зма, по ста ван гар них ис ку ста ва или је зич ке по е зи је. Ис ку ства се, ме-
ђу тим, не мо гу об но ви ти на исти на чин у раз ли чи тим вре ме ни ма. Та ко је и у по е зи ји. 
Кул тур но-исто риј ски аспект пе сни штва увек ме је за ни мао, а он је по себ но из ра жен 
у пе снич кој три ло ги ји ко ју сам пи сао по сле 2000. го ди не, од Еле ме на та, пре ко Обли-
жњих бо жан ста ва, до Ма пе. У тим књи га ма сам по себ но био за ин те ре со ван за од је ке 
мит ског го во ра и ми шље ња у ис ку ству мо дер ног чо ве ка. И не слу те ћи, ми вр ло че сто 
из го ва ра мо мит ске је зич ке фор ме, као да не при па да ју ми ту, као да су на ше и као на ше 
ис ку ство не мо же мо ис ка за ти ни на је дан дру ги на чин. Али то га по пра ви лу ни смо све-
сни, већ по вр шно ко ри сти мо је зик да би смо из го во ри ли ства ри ко је не би сме ле да 
бу ду ни слу чај не, ни по вр шне. У је зи ку, ме ђу тим, по сто ји мно го ду бље ис ку ство не го 
што смо по не кад спрем ни да при хва ти мо. Ме не је у пе сма ма из те три ло ги је, ко ја је 
сво је за о кру же ње до би ла у књи зи иза бра них пе са ма из те три књи ге Ти ха звер ка по дне-
ва (2019), за ни ма ло упра во то: ка ко ми то ви из вр ло ста рих вре ме на до спе ва ју до нас, 
ка ко би ра мо ми то ве та ко да су не ки од њих де лат ни у на шој са вре ме но сти, док су дру-
ги од ба че ни или су при сут ни са мо као ока ме ње ни и ри ту ал ни је зич ки из раз, шта нам 
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ми то ви да нас го во ре, да ли ми ми то ве ко ји до ла зе до нас пре о бра жа ва мо, ме ња мо и 
про ду бљу је мо или их узи ма мо здра во за го то во, као веч но да те и не про ме њи ве фор-
ме ис ку ства? У ко јој ме ри су на ше сва ко днев но ис ку ство и наш уну тра шњи свет дру-
га чи ји због при су ства ми то ва у ње му? Жи ви мо у вре ме ну у ко ме се уо би ча је но го во ри 
о ра за ра њу ми то ва, о то ме да су ми то ви сру ше ни, а мит ско ми шље ње од ба че но. Жи-
ви мо у вре ме ну кад по ли тич ка зло у по тре ба ми то ва ни ка да ни је би ла ма сов ни ја и бру-
тал ни ја. Али, ка ко год, ми то ви су и да ље ту, с на ма, ма кар то не би ло осве шће но ни у 
на шим ин ди ви ду ал ним, ни у на шим ко лек тив ним пред ста ва ма. 

Ако ме је за ни ма ло при су ство ми та као при ча ду гог тра ја ња у мо дер ном све ту, у 
пе сма ма из ове три књи ге јед на ко ме је за ни ма ло и пи та ње да ли смо ми као љу ди 
овог вре ме на и на ро чи тог ис ку ства сте че ног у ње му спо соб ни да ство ри мо но ве при че 
ду гог тра ја ња ко је ће, ко ли ко и на ма, би ти ва жне, жи ве и окре пљу ју ће и љу ди ма пот-
пу но дру гог вре ме на и дру гог ис ку ства. Би ло је то пу то ва ње у оба сме ра: пре ма ду бина-
ма ми то ва ко ји не пре ста но ожи вља ва ју и за ми ру, и пре ма ис ку стви ма мо дер но сти у 
ко ји ма се од и гра ва дра ма пу но ће или пра зни не на шег вре ме на. И нас у том вре ме ну. 

Р. Г. П.: Књи гу Обли жња бо жан ства пи са ли сте ду же од шест го ди на. Да ли су Вас 
са мо ин те ре со ва ле при че ду гог тра ја ња ко је су у је два из ме ње ном об ли ку до спе ле и до 
на шег вре ме на, све јед но што то не ис то рич ни су бјект мо дер них вре ме на углав ном не 
при ме ћу је. И да ли је за то глас хро ни ке је дан од нај сна жни јих гла со ва те књи ге?

Г. Б.: То је от при ли ке не ко про сеч но вре ме пи са ња мо јих пе снич ких књи га од Пе-
са ма о ства ри ма (1996) на о ва мо. Пи са ње пе са ма за ви си од нај ра зли чи ти јих окол но сти, 
не ка да пе сма на ста не у тре нут ку, па чак и ви ше пе са ма, не ка да пе сму но си те у се би 
го ди на ма пре не го што је за пи ше те у об ли ку у ко ме ће се ма ње-ви ше по ја ви ти пред 
чи та о ци ма. Обич но по ђе те од јед ног сти ха ко ји се на мах пре тво ри у це лу пе сму. Или 
тај стих го ди на ма оста је „слам ка ме ђу ви хо ро ве“, као је ди нац у не пред ви дљи вом све ту 
ре чи, иде ја и ства ри, пре не го што од ње га на ста не пе сма. Оба по ступ ка су дра го це на 
у мом пе снич ком ис ку ству: и му ње ви та об ја ва пе сме и дуг пут до пе сме, ње но по сте-
пе но ра ђа ње иза ко га као да сто ји чи та во про жи вље но и про ми шље но ис ку ство.

Су бјект мо дер них вре ме на је за и ста у ве ли кој ме ри не ис то ри чан, и као да све ви ше 
по ста је не ис то ри чан. Исто ри ја се од ба цу је као да ни је ис ку ство до вољ но ду гог тра ја-
ња да би у ње му на ста ле раз ли чи те фор ме ми шље ња и раз ли чи те фор ме по сто ја ња. 
Ни су и не мо гу све те фор ме би ти при ме ње не у на шем вре ме ну, и до бро је да је та ко, 
али ми шље ње је је два за ми сли во без исто риј ског кон ти ну и те та. Крај исто ри је ни је 
мо гућ ни у со ци јал ној рав ни, као веч но тра ја ње јед ног со ци јал ног или иде о ло шког 
мо де ла, а по го то ву ни је мо гућ у ми шље њу, као од ба ци ва ње це ло куп ног исто риј ског 
ис ку ства ко је је на овај или онај на чин угра ђе но у са вре ме не окол но сти. Ми ни смо до-
шли у пра зан свет, већ у свет у ко ме по сто је ре ла ци је и вред но сти, је зик и тра ди ци ја, 
оби ча ји и на ви ке, ми то ви и гла со ви ми ну лих вре ме на. Ми не мо же мо при хва ти ти да 
је то свет ко на чан и не про ме њив, јер би он да би ли ро бо ви ока ме ње ног све та и око шта-
лог ми шље ња. Али ди на мич ки ме ђу од нос за те че ног и но вог све та, по сто је ћег и но вог 
сен зи би ли те та, по твр ђе них ис ку ста ва и ис ку ста ва ко је тек тре ба сте ћи и ство ри ти је сте 
ну жан ка ко би смо об ли ко ва ли ствар ност ко ја је, исто вре ме но, и на ша и ста ри ја од нас. 
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Уто ли ко су при че ду гог тра ја ња, а то су ми то ви и при че из исто ри је, би ле иза зов не за 
мо дер но пе снич ко ми шље ње ка ко би се про ве ри ло њи хо во при су ство, деј ство и мо-
гу ћа жи во твор ност, али и ка ко би се про ве ри ла трај ност при ча ко је на ста ју пред на шим 
очи ма, као из раз не по но вљи во сти на шег ис ку ства. У та квој по е тич кој си ту а ци ји хро-
ни ка се по ка за ла као под сти ца јан пе снич ки жа нр, јер у њој ожи вља ва ју нај ра зли чи ти ја 
вре ме на, гла со ви и ис ку ства. Све то ми је би ло нео п ход но у пе сма ма из књи га Еле мен ти, 
Обли жња бо жан ства и Ма па.

Р. Г. П.: Ва ша књи га иза бра них пе са ма Име је зи ка, ко ја је пре ве де на на бу гар ски, ка ко 
кон ста ту је Људ ми ла Мин до ва, го во ри „упра во о том ча су ка да чо век не рас по ло же 
дру гим из ла зом осим да по тра жи но ве, још не по зна те фор ме у ко ји ма ослу шку је при-
по ве да ње скри ве них бо жан ста ва“. Да ли Ва ша по е зи ја го во ри о гу бит ку до ма, си гур но сти, 
тла под но га ма, о мо сто ви ма ко ји су по ру ше ни?

Г. Б.: Бу гар ска пе сни ки ња и књи жев на кри ти чар ка Људ ми ла Мин до ва је дан је од 
нај па жљи ви јих ту ма ча мо је по е зи је. У мо дер ном вре ме ну згу сну ла се исто ри ја. У на шем 
ис ку ству има мо не са мо пре ви ше ин фор ма ци ја, с ко ји ма не зна мо увек шта да ура ди-
мо ни у емо тив ном ни у ин те лек ту ал ном сми слу, не го и пре ви ше ис ку ста ва. Ме ђу тим 
ис ку стви ма упра во је мно го оних ко ја све до че о гу би ци ма, не си гур но сти и не из ве-
сно сти. Тех но ло шки раз вој раз дво јен од ху ма ни стич ке ко рек ци је учи нио је мо дер ног 
чо ве ка ма ње ем па тич ним и ма ње за пи та ним. Али му је улио и јед но осе ћа ње су пер-
и ор но сти и са мо у ве ре но сти. Без же ље да ге не ра ли зу јем, ми слим да не гре шим ако 
ка жем да је ве ћа ве ро ват но ћа да ће мо сре сти са мо у ве ре ног не го со ли дар ног чо ве ка. 
Мо жда се и за то оси па јед на по јед на из ве сност на шег све та ко ји гре зне у де ка ден ци-
ју, уса мље ност и по тро шач ку еу фо ри ју. Мно го је по ру ше них мо сто ва у на шем све ту, 
по не кад из гле да да се си сте ма тич ни је ру ши не го што се гра ди, али не мо же мо од у-
ста ти од ху ма ни стич ког ви та ли зма ко ли ко год он не био на це ни или од об но ви тељ ских 
си ла дру штва ма кар ко ли ко оне би ле у сен ци си ла по тро шње.

Р. Г. П.: Да ли Ви, као пе сник, че сто ви ше сто ји те у сен ци сво јих дру гих уло га, с ко ји ма 
је по ве за на и ве ћа ме диј ска па жња и бо ља по зи ци ја у раз ме ни дру штве не мо ћи?

Г. Б.: Мо жда и сто јим. Али ја сам све те уло ге иза брао и у њи ма на сту пам она ко 
ка ко сам иза брао. Љу ди во ле да вас ста ве у не ку фи о ку и да вас до жи вља ва ју у са мо 
јед ној уло зи, оној ко ја је њи ма нај ва жни ја, нај бли жа или пак нај ко ри сни ја. Али чо век 
је све оно што ра ди и, ни шта ма ње, све оно што не ра ди. У књи жев но сти уче ству јем у 
раз ли чи тим уло га ма, али оно што их по ве зу је је сте са ма књи жев ност.

Р. Г. П.: Да ли се мо же ре ћи да сте књи гом Ма па за о кру жи ли пе снич ку три ло ги ју за-
по че ту књи га ма Еле мен ти и Обли жња бо жан ства?

Г. Б.: Ма па је за вр ше так те три ло ги је ко ја је на ста ја ла ско ро два де сет го ди на. То је 
су ви ше ве ли ка те ма да би се из ра зи ла и за о кру жи ла у јед ној књи зи. Та те ма ме је до-
вољ но при вла чи ла и под сти ца ла да јој по све тим не са мо три књи ге већ и ду го вре ме 
ис тра жи ва ња, раз ми шља ња и пи са ња. Пи та ње ми то ва, но вих и ста рих, оста ло је кључ-
на те ма у тој три ло ги ји, док је хро ни ка до ми нант ни пе снич ки жа нр у те три књи ге. 
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Же лео сам да у јед ној пе сми, по том у јед ној књи зи, он да у јед ној три ло ги ји про го во ре 
укр ште ни гла со ви ис ку ства, од је ци мит ског, исто риј ског и са вре ме ног вре ме на, при-
зо ри све та у не пре ста ној про ме ни, вр ло че сто ду бљој не го што смо спрем ни да се 
су о чи мо са свим ње ним то ко ви ма и по сле ди ца ма.

Р. Г. П.: Пр ви ци клус у књи зи Ма па, „Пу то ва ње у ноћ“, на не ки на чин алу ди ра на на-
слов дра ме Ју џи на О’Ни ла „Ду го пу то ва ње у ноћ“. Да ли ти ме про бле ма ти зу је те те му 
оту ђе ња и уса мље но сти у го ми ли и: шта Ва ма зна че пу то ва ња, при ват на или слу жбе на?

Г. Б.: На ста вља ју ћи да се ба ви ми то ви ма ко ји тра ју, ми то ви ма ко ји не ста ју и ми то-
ви ма ко ји мо жда на ста ју, а го во ре ћи вр ло че сто гла сом хро ни ке, Ма па има уну тра шњу 
струк ту ру до ко је ми је ве о ма ста ло. То је фи гу ра пу то ва ња као кључ на фи гу ра књи ге. 
Од пр ве пе сме и пр вог ци клу са до по след њег ци клу са и по след ње пе сме то је јед но 
не пре ки ну то пу то ва ње у ко ме се лир ски су бјект из ме шта ка ко у вре ме ну, та ко и у 
про сто ру, у уну тра шњем, али и у спо ља шњем све ту, ме ђу иде ја ма и гла со ви ма, али и 
ме ђу кон кре ти зо ва ним љу ди ма и ис ку стви ма. Чо век се ну жно ме ња, чак и ка да то 
не ће, као што се ме ња и ње гов свет, ко ли ко год би ле моћ не си ле ко је се опи ру сва кој 
про ме ни. Пу то ва ње је јед на од си ту а ци ја ко је нас нај ви ше ме ња ју, по го то ву ако се не 
по ме ра мо на про сто са мо у про сто ру, већ је то по ме ра ње пра ће но нај ду бљим уну тра-
шњим са зна њи ма, па се оно од ви ја на оба ко ло се ка и на обе по зор ни це на ше ег зи-
стен ци је, и на оној уну тра шњој ко ја све при ма и упи ја, до жи вља ва и про ми шља, и на 
овој спо ља шњој, где је свет с ко јим тре ба жи ве ти и у ко ме тре ба де ло ва ти. До бар део 
на шег оту ђе ња на ста је због то га што не де лу је мо у све ту у ко ме жи ви мо, већ ства ра-
мо ми кро све то ве, свет на ших при ват них и са мо до вољ них фа сци на ци ја. То је свет 
пот пу не уса мље но сти у ко ме дру штво од жи ве и истин ске за јед ни це не из бе жно по-
ста је оту ђе на го ми ла. Ми смо дру штве на би ћа, а све ви ше бе жи мо од дру штве но сти. 
При ват ни са др жа ји су по ста ли то ли ко до ми нант ни у јав ном про сто ру да је из јав но сти 
по ти сну то или је у њој мар ги на ли зо ва но све оно што би тре ба ло да се ти че свих. Уме-
сто јав ним пи та њи ма, без ко јих не ма дру штва, у јав ном про сто ру се ба ви мо при ват ним 
фа сци на ци ја ма ко је, ко ли ко год не ко ме би ле ва жне, не мо гу би ти за ме на за јав ност. 
На кра ју су на гу бит ку и дру штво и по је дин ци, и јав но и при ват но: дру штво јер не ма 
кри тич ког ми шље ња и до го во ра о јав ном до бру, по је дин ци јер су изо ло ва ни у сво јим 
при ват ним све то ви ма, уса мље ни и одво је ни од дру штва.

Пу то ва ња су ми увек би ла ва жна. До вољ но је да оде те на је дан дан у обли жњи 
град, па да ма ло дру га чи је са гле да те свој сва ко днев ни жи вот, свој по сао или свој свет. 
Про ме ни те жар гон, про ме ни те те ме, про ме ни те љу де ко је сва ко днев но ви ђа те или 
ства ри с ко ји ма се су о ча ва те. То је су ви ше дра го це но да би се од ба ци ва ло. Пу то ва ња 
су от пор пре ма ру ти ни и нај бо љи на чин да чо век пре ва зи ђе же љу да се ни кад ни шта 
не ме ња, а нај пре он сам. Ниг де као на пу то ва њи ма не ожи вља ва ју об но ви тељ ске 
сна ге ис ку ства, са зна ња и во ље да се ства ри са гле да ју из дру гог угла. И ниг де лак ше 
ни с ви ше ра до сти не пра ви те пла но ве за бу ду ће да не не го на пу ту.

Р. Г. П.: У пе сми „Но ви жи вот“ ка же те: „Се ћа те ли се тре ну та ка / У ко ји ма се ме њао 
ваш жи вот?“ и го во ри те да „се ћа ња су при ча за се бе“, „рат не ва тре“, „спа ље на зе мља“, 
„спр же но ка ме ње“. Да ли сте Ви има ли тај тре ну так ве ли ких про ме на?
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Г. Б.: Да, ка ко да не. Сва ко мо је ге не ра ци је или не ко ли ко су сед них ге не ра ци ја имао 
је ба рем по не ко ли ко та квих тре ну та ка у сво јој со ци јал ној ег зи стен ци ји, да оста ви мо 
по стра ни при ват не до жи вља је чи ју ин ти му не тре ба по сва ку це ну на ру ша ва ти. Жи-
ве ли смо у су ви ше уз бу дљи вим исто риј ским, со ци јал ним и по ли тич ким вре ме ни ма 
да не би смо има ли та кве тре нут ке. Да по ме нем са мо не ке ко ји су за ме не има ли сми-
сао ве ли ких про ме на: пад Бер лин ског зи да, Ру мун ска ре во лу ци ја, до ла зак у Бе о град 
у ав гу сту 1991. го ди не, по че так гра ђан ских ра то ва у бив шој Ју го сла ви ји, бом бар до ва-
ње Ср би је 1999, 5. ок то бар 2000, осни ва ње Ар хи пе ла га у ма ју 2007, об но ва ау то ри та-
ри зма у Ср би ји по сле 2012, по пу ли стич ки та лас ко ји не на пу шта свет по сле Свет ске 
еко ном ске кри зе, пан де ми ја ко ро на ви ру са, рат у Укра ји ни...

Р. Г. П.: Ако ка же те: „До шла су те шка вре ме на“, да Вас упи та мо: ка ко је да нас у из-
да ва штву? 

Г. Б.: Тач но та ко: „До шла су те шка вре ме на.“ Из да ва штво већ ду го ни је по сао с ве-
ли ким дру штве ним од је ком и ве ли ким еко ном ским по тен ци ја лом. Не мо же то ни 
би ти у вре ме ни ма по ти сну те кул ту ре. Мо дер на исто ри ја кул ту ре пам ти раз ли чи та 
вре ме на, бо ља и го ре, с ма ње или с ви ше сло бо де, с уз ле ти ма и па до ви ма, али не 
пам ти тре ну так у ко ме је кул ту ра би ла све де на на хо би и по све ће ност, на тан ку јав ност 
и со ци јал ну мар ги ну. Исто ри ја мо дер не Евро пе је исто ри ја кул ту ре у исто то ли кој 
ме ри у ко јој је исто ри ја по ли ти ке и исто ри ја дру штва. У нај ра зли чи ти јим окол но сти ма 
XIX и XX ве ка, па и чак он да ка да је из гле да ло да „жи ви за ви де мр тви ма“, кул ту ра је 
би ла јед на од основ них дру штве них и по кре тач ких си ла. У кул ту ри су уте ме ље ње и 
дру штве ну ле ги ти ма ци ју тра жи ла и дру штва сло бо де и дру штва ре пре си је, и др жа ве 
бла го ста ња и др жа ве ко манд не еко но ми је, и ли бе рал ни и то та ли тар ни по ре ци. Би ло 
је окол но сти у ко ји ма је кул ту ра уз ми ца ла или у ко ји ма је пра ви ла ве ће и ма ње ком-
про ми се. Дру га по ло ви на XX ве ка у срп ском дру штву је сте је дан та кав при мер. Кул-
ту ра је при хва ти ла до ми на ци ју иде о ло ги је, у том по рет ку дру га чи је ни је ни мо гло 
би ти. При хва та ју ћи до ми на ци ју иде о ло ги је, кул ту ра се у мно гим ства ри ма од ре кла и 
вла сти те ау то но ми је, пра ве ћи жр тве и ком про ми се, при зна ју ћи не до дир љи ве та буе 
и по ли тич ке идо ле. Пи та ње је, ме ђу тим, да ли је кул ту ра мо ра ла да на пра ви баш то-
ли ко ком про ми са ко ли ко их је на пра ви ла или је би ла пре ви ше ко рум пи ра на по ну ђе-
ним све тли ма кон тро ли са не по зор ни це и др жав ном на кло но шћу пла ће ном ску пим 
та бу и ма и ја сно при хва ће ним огра ни че њи ма. Ми слим да це ну тих ком про ми са пла-
ћа мо и да нас. Али не мо же мо пре ви де ти ни ве ли ка де ла ко ја су на ста ла у кул ту ри тог 
вре ме на, под та квим окол но сти ма, па и у са мом из да ва штву. 

Ма сов на кул ту ра чи ји смо са вре ме ни ци, а мно ги и кон зу мен ти, већ нај ма ње три-
де сет го ди на по ти сну ла је и ви со ку кул ту ру и поп кул ту ру. Ни је јој то би ло те шко да 
учи ни, јер је она истин ски из да нак ду ха овог вре ме на. У по ли тич ком сми слу, она је 
прет ход ни ца и нај ве ћи са ве зник по пу ли зма. У еко ном ском сми слу, она је пра ви из раз 
по тро шач ког дру штва и ње го ве еу фо ри је при вре ме не сре ће и крат ко трај них за до вољ-
ста ва. У ме диј ском сми слу, она је глав ни са др жај и кла сич них и но вих ме ди ја. По вр шност 
и култ ла жне сре ће, као не ке од по јав них фор ми ма сов не кул ту ре, по ста ли су за ме на 
за кри тич ко ми шље ње без ко га је не за ми сли ва ви со ка кул ту ра. У та квим окол но сти ма 
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до шло је, пр ви пут у исто ри ји из да ва штва, до рас ки да ду ге и пло до но сне ве зе из ме ђу 
тр жи шта и ви со ке кул ту ре. Док је не ка да сма тра на под ра зу ме ва ју ћим од но сом, у коме 
је тр жи ште би ло про стор за за сту па ње и про ве ра ва ње иде ја, а ви со ка кул ту ра си стем 
вред но сти ко ји об ли ку је кри те ри ју ме и из да ва ча и чи та ла ца, да нас је та ве за са мо из у-
зе так. Из да ва штво се су о ча ва с три ве ли ке кри зе. Јед но је тех но ло шка кри за. Не ко ли-
ко на ших ге не ра ци ја на шло се усред не ко ли ко упо ред них тран зи ци ја. Јед на од тих 
тран зи ци ја је сте ми гра ци ја све ве ћег бро ја љу ди из штам па них ме ди ја у елек трон ске 
ме ди је. То не по га ђа са мо но ви не и ча со пи се, то се нај ди рект ни је од но си и на књи ге. 
Дру го је еко ном ска кри за ко ја под раз ли чи тим на зи ви ма и с од ре ђе ним спе ци фич но-
сти ма од зе мље до зе мље тра је већ до вољ но ду го да је мо же мо раз у ме ти и као рђа ву 
сва ко дне ви цу. Тре ћа кри за је нај о па сни ја, не са мо за из да ва штво већ за осно ве дру-
штва. То је кри за уку са. По ду би ни и оп се гу, ова кри за пред ста вља је дан од кључ них 
про бле ма у све ту у ко ме жи ви мо, уто ли ко ве ћи про блем што се вр ло че сто сма тра да 
он ни је то ли ко зна ча јан. А за пра во рђав укус је као по пла ва. На до ла зи по ла ко и нео сет-
но, узи ма јед но по јед но по ље од бра не, на ви ка ва нас на се бе, ши ри се ла ко и нео сет-
но, та ко да кад до ђе до гр ла ми ди же мо ру ке јер ви ше ни смо ни у ста њу да се бра ни мо. 
Рђав укус се нор ма ли зо вао, за хва тио је љу де, ин сти ту ци је и про фе си је. Он је сву да око 
нас и ви ше се не пре по зна је као ин ди ви ду ал ни и дру штве ни про блем, ни као сле пи 
пут ник ко ји је пре у зео кор ми ло. То је стра шна де ка ден ци ја ко ја раз је да осно ве дру штва 
и спре ча ва љу де да се су о че са со бом у вре ме ну и про сто ру. У та квом вре ме ну кул ту-
ра мо же да пре жи вља ва, али не жи ви пу ним жи во том, ни ти ис пу ња ва људ ску сва ко-
дне ви цу. Та ко је и с из да ва штвом ако га раз у ме мо као део ви со ке кул ту ре. Од мак не мо 
ли по глед од бен гал ских ва три по диг ну тих из ме ђу нас и ствар но сти у ко јој жи ви мо 
– а ја ми слим да је то основ ни за да так кул ту ре у сва ком вре ме ну: да раз у ме вла сти то 
вре ме и да по мог не љу ди ма свог вре ме на да рас по зна ју свет у ко ме жи ве и у ко ме би 
тре ба ло да де лу ју, а не да бу ду ане сте зи ра ни ло шим уку сом и де суп стан ци ја ли зо ва ним 
про из во ди ма ма сов не кул ту ре и ри ту а ли ма ма сов ног по тро шач ког дру штва – ви де-
ће мо да ствар ност ва пи за су штин ским раз у ме ва њем, јер ни јед на кри за не ће би ти 
пре ва зи ђе на у окви ри ма по рет ка ко ји оп ста је на про из вод њи кри за.

Р. Г. П.: Ме ни је по себ но драг ци клус „Гле дао сам љу де ка ко од у ста ју“. Ре ци мо, пе сма 
„Страх“: „Страх се мо гао опи па ти пр сти ма“. Од че га се све у чо ве ку ја вља страх пре то чен 
у стих? Или „На си ље“, ко је увек „по чи ње ре чи ма / Али се ни ка да не за вр ша ва ре чи ма“?

Г. Б.: То су са свим ствар на ис ку ства пре тво ре на у по е зи ју. Ка ко је про ла зи ло вре ме, 
то сам се у књи га ма пе са ма све ви ше су о ча вао с пи та њи ма ствар но сти, па са мим тим 
и с ис ку стви ма со ци јал ног и ма гиј ског ве ри зма. То је био при ро дан пут из пер спек ти ве 
кул тур но-исто риј ског и хро ни кал ног ис ку ства из три ло ги је на ста ја ле две хи ља ди тих. 
Исто ри ја ни је за ћу та ла ни у на шем вре ме ну, на про тив, она је пре не бре гла об ја ву краја 
исто ри је. Док пе сма мо же би ти хро ни ка не са мо не ке уда ље не исто ри је, већ и исто-
ри је ко ја је упра во у то ку, хро ни ка ствар но сти ко ју об ли ку је мо и ко ја у још ве ћој ме ри 
об ли ку је нас са ме. У тој ствар но сти за и ста сам ви део пре ви ше љу ди ко ји су се по ву кли 
и од у ста ли. У бо љим вре ме ни ма они би и са ми би ли бо љи, али ни су ус пе ли да одо ле 
рђа вој сва ко дне ви ци. Би ло би не пра вед но тра жи ти од љу ди да бу ду од ре да хе ро ји и 
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при ме ри са вр ше них би о гра фи ја, али не ки ми ни мум у очу ва њу људ ског до сто јан ства 
мо рао би из но ва би ти про на ђен и об но вљен. Стра хо ва је мно го, ни је их мо гу ће ни на-
бро ја ти. Стра хо ви су ира ци о нал ни, али мно ги од њих, по го то ву они ко ји на ста ју у 
со ци јал ној сфе ри, има ју са свим ра ци о нал ну осно ву. Оста ју ћи уса мљен, изо лу ју ћи се 
од дру штва и од пи та ња ко ја се ти чу свих, од ри чу ћи се кул тур но-исто риј ских из во ра 
и са знај них ис ку ста ва, кри тич ког ми шље ња и на ње го вом осно ву уоб ли че ног де лова-
ња, чо век се сам из ру чу је мре жи стра хо ва, по ста је њи хов роб и њи хо ва жр тва. Жи ви 
у стра ху, уме сто да жи ви у ми ру са со бом. На си ље увек по чи ње ре чи ма. И ко ли ко год у 
том об ли ку би ло ра зор но и бол но, на си ље се ни ка да не за вр ша ва ре чи ма. По чи њу ћи ре-
чи ма, оно нас, за пра во, по сте пе но на ви ка ва на се бе, да би пре ра сло у чи та во ис ку ство.

Р. Г. П.: Ка ква је Ва ша „Ма па гра да“? О гра до ви ма... Ска дар, За греб, Бе о град?

Г. Б.: Бе о гра да, на рав но, има нај ви ше. У мо јим пе сма ма град је, на јед ној стра ни, ме-
та фо ра бо рав ка и ми ро ва ња, жи во та у од ре ђе ном и пре по зна тљи вом про сто ру. На 
дру гој стра ни, град је ме та фо ра ис тра жи ва ња и не из ве сно сти, ме та фо ра кре та ња и 
из ме шта ња, по тра га за то по си ма на ко ји ма ће се још јед ном, мо жда и на од лу чу ју ћи 
на чин, про ве ри ти на ше до са да шње ис ку ство. Град је жи ви ор га ни зам са чи њен од оног 
што зна мо и оног што слу ти мо, од гла со ва ко ји се сли ва ју и од гла со ва ко ји се су да ра ју, 
од мно штва ли ца и од још мно го ви ше сен ки, од ин тим них про сто ра и од про сто ра од 
ко јих мо ра мо зеп сти. Ни јед на по зна та струк ту ра ни је у тој ме ри по ли фо ниј ска као што 
је град. Та ко до жи вљен, град при род но по ста је по зор ни ца жи во та и по е зи је, ми шље ња 
и ис тра жи ва ња, пре пу шта ња и буд но сти.

У књи зи пе са ма ко ју са да пи шем би ће мно го ви ше гра до ва: од исланд ских гра до ва 
до Пу не у Ин ди ји и Ма ни ле на Фи ли пи ни ма, од ру ских гра до ва до ста рог гра да Ма-
гли ча по над Ибра, од Ла во ва до Кве бе ка, од острв ских гра до ва до гра до ва на ду бо ком 
кон ти нен ту. То ни су ни пе снич ки пу то пи си, ни пу ту ју ће пе сме ко је у ле ту хва та ју пр ве 
ути ске и до жи вља је, то је на сто ја ње да се у не си гур ном, увек из ме ште ном окру же њу 
пре по зна ју не по но вљи ви тре ну ци и мо гу ће стај не тач ке с ко јих се, ма кар на час, мо же 
са гле да ти уз бу р ка ни свет у ко ме жи ви мо. Ми жи ви мо у гра до ви ма и мо ра мо се с њи ма 
са жи ве ти. А то зна чи осе ти ти и дух гра да, тра јан ко ли ко и са вре мен, фи гу ре кул тур не 
исто ри је ко ли ко и при зо ре ко је ако не ви ди мо да нас не ће мо их ви де ти ви ше ни ка да. 
Ма па гра да мо ра са др жа ти и цен тар и пе ри фе ри ју, и град ске ви со ве и по но ре у ко ји ма 
се окон ча ва ју град ске суд би не, и ме ста где град ба ца све тла и се но ви те при зо ре за 
ко је тре ба има ти и вре ме на и ока, и стр пље ња и сре ће.

Р. Г. П.: Го во ри ти и о мр твим при ја те љи ма чи ји број те ле фо на ни ка да не мо же те 
да из бри ше те. Али и о бр бљив ци ма. „Жи вео сам сам и с дру ги ма.“ „И што су ви ше це ни-
ли се бе / Све ма ње је оста ја ло тра го ва.“ Да ли је за бо рав та ко при ро дан? Шта би сте 
во ле ли да из бри ше те из се ћа ња?

Г. Б.: За бо рав је, на рав но, при ро дан, али ако при хва ти мо за бо рав као основ ни из-
раз свог вре ме на, од кул ту ре не ће оста ти ни шта. Ма да ни је при род но, пам ће ње је осно-
ва кул ту ре. Око за бо ра ва не мо ра мо да се тру ди мо, он до ла зи сам по се би. Пам ће ње, 
као и све што се ти че кул ту ре, зах те ва на пор, од го вор ност и са мо свест. За то је за бо рав 



89

лак и ко руп ти ван, де лу је осло ба ђа ју ће и олак ша ва ју ће. Ла ко се на ви ка ва мо на за бо-
рав, и то је оно што бри не. Не бих же лео ни шта да из бри шем из се ћа ња. Јер сам ја све 
че га се се ћам, а оно што сам за бо ра вио то је не по врат но из гу бље но. И то ви ше ни сам 
ја, док то за бо ра вље но ис ку ство не ким чу дом не ожи ви у не ком про све тљу ју ћем тре-
нут ку. Си гур но сам мно го то га за бо ра вио. У тој бор би за бо ра ва и пам ће ња про ти че 
наш жи вот и на ста ју си ле ко је об ли ку ју наш по глед на свет. 

Да, све је ви ше мр твих при ја те ља. Они су ис пу ни ли наш жи вот, а је ди но се ћа ње на 
њих мо же да ума њи ду би ну гу бит ка. Не бри шем те ле фо не мр твих при ја те ља из ме-
мо ри је мо бил ног те ле фо на. Они су траг јед ног вре ме на. Ту пе сму, „Гла со ви“ из књи ге 
Ма па, у пот пу но сти ду гу јем ис ку ству. Ни то ис ку ство ни сам хтео да из бри шем из пе сме, 
као ни мно га дру га са свим ствар на ис ку ства о ко ји ма сам го во рио у књи га ма пе са ма, 
по го то ву од књи ге Ар хи пе лаг (2002) до књи ге Док то не мо у ноћ (2021).

Р. Г. П.: У пр вом де лу књи ге Књи жев ност и да ни пи са ли сте о по е тич ким пи та њи ма 
са вре ме не књи жев но сти, о пи сци ма са вре ме не свет ске ли те ра ту ре ко ји су Вам би ли 
ва жни у по след њих де се так го ди на, а у за вр шном ци клу су есе је о то ме ко ли ко из ме ње не 
ме диј ске, тех но ло шке и дру штве не окол но сти, а по го то ву ра ди кал на мар ги на ли за ција 
кул ту ре, ути чу на пи са ње и раз у ме ва ње са вре ме не књи жев но сти. А са да шња књи жев на 
сце на?

Г. Б.: У књи зи Књи жев ност и да ни на ла зе се есе ји о по е тич ком и кул тур но-исто риј-
ском окви ру са вре ме не књи жев но сти, јер је ва жно раз у ме ти кон текст у ко ме књи ге 
на ста ју и пр во бит но се чи та ју. У сре ди шњем де лу књи ге су есе ји о ни зу пи са ца мо дер не 
свет ске књи жев но сти. Ма ко ли ко да нас по не кад из гле да ло да књи жев ност ви ше не 
рас пра вља по е тич ка пи та ња или да је и са му књи жев ност за хва тио ани сто риј ски дух, 
књи жев ност, све јед но, не на ста је у без ва зду шном про сто ру, ли ше на кон крет ног вре-
мен ског кон тек ста и епо хал ног из ра за. При род но је свој ство књи жев но сти да, на ста-
ју ћи у од ре ђе ном вре ме ну, ис ка зу је са знај не, тех но ло шке, дру штве не, оби чај не стан-
дар де тог вре ме на. Чак и ка да бе жи од њих, она не на ста је у ане мич ном, ап стракт ном, 
асеп тич ном окру же њу, већ у се би са др жи еле мен те вла сти тог вре ме на у из ра же ном 
или по ти сну том об ли ку, али у не кој ме ри сва ка ко. Оту да је књи га Књи жев ност и да ни 
пра ти ла јед ну од тран зи ци ја ко јој смо све до ци, иа ко се о њој мно го ма ње го во ри не-
го о еко ном ским, тех но ло шким или по ли тич ким тран зи ци ја ма на шег вре ме на. И са ма 
књи жев ност, као по себ но ва жан сег мент кул ту ре, је сте у тран зи ци ји од цен тра дру-
штве них ин те ре со ва ња до мар ги не јав ног при су ства. По ти ски ва ње ви со ке кул ту ре, 
без ко је се не мо же пре по зна ти ни опи са ти исто ри ја би ло ког мо дер ног европ ског 
дру штва, на ро чи то је ви дљи ва на при ме ру књи жев но сти. Књи жев ност је об ли ко ва ла 
осни вач ке при че свих европ ских на ци ја и дру шта ва, а да нас, не пу на два ве ка ка сни је, 
ни у јед ном европ ском дру штву књи жев ност ни је ни бли зу до ми нант них дру штве них 
жан ро ва. По што је мар ги на ли зо ва на, књи жев ност ни је мо гла да са чу ва вла сти ту дру-
штве ну функ ци ју, по ко јој је нај ду же би ла пре по зна та на ис то ку Евро пе, а ни је сте кла 
ни не ку дру гу функ ци ју, већ се на шла у из ра зи то мар ги нал ном про сто ру и по ста ла 
пред мет пра вог ма њин ског ин те ре со ва ња. Она не жи ви пу ном сна гом на дру штве ној 
по зор ни ци, већ пре жи вља ва за хва љу ју ћи по све ће ним чи та о ци ма, при че му за сва ког 
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по је ди нач ног чи та о ца има по себ ну, ин ди ви ду ал ну функ ци ју: од за бав не до са знај не, 
од је зич ке до кул тур но-исто риј ске. Али ни јед на од тих функ ци ја ни је об је ди њу ју ћа у 
тој ме ри да би књи жев ност по но во учи ни ла дру штве но по вла шће ним и ши ро ко ути-
цај ним об ли ком го во ра у ко ме се рас пра вља ју кључ не те ме јед ног до ба. Тен ден ци је 
ко је су опи са не у књи зи Књи жев ност и да ни ни су се про ме ни ле ни да нас, већ и да ље 
до ми нант но об ли ку ју књи жев ну сце ну. Ако ни је пре тен ци о зно на зва ти сце ном та ко 
су жен јав ни про стор на ко ме не ма ви ше ни ка кве пре глед но сти, јер не ма ути цај не 
књи жев не кри ти ке, уоб ли че них по е ти ка и ши ре при хва ће них вред но сти.

Р. Г. П.: За ни мљи во је да сте се у ис тој књи зи освр ну ли и на књи жев ност и при сут ност 
пи са ца на јав ној сце ни. „По гле дај те Ср би ју кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих: 
ни јед но пи та ње од де мо кра ти је до де мо гра фи је, од кур са ди на ра до др жав них гра ни ца 
ни је се мо гло за ми сли ти без уче шћа пи са ца. Да нас пи са ца не ма ни у по ли тич ким кам-
па ња ма, ни у јав ном про сто ру. Не ка да су пи сци би ли ва жни и пре по зна тљи ве јав не 
фи гу ре, па су би ле ва жне и њи хо ве књи ге...“ Шта мо же те ре ћи три де сет го ди на ка сни је?

Г. Б.: Мо гао бих то да по но вим истим ре чи ма и да нас. Пи сци су со ци јал но не ви дљи-
ви. Да нас ве ћи јав ни од јек има про се чан ко лум ни ста или ин флу ен сер на дру штве ним 
мре жа ма не го нај лу цид ни ји пе сник или пак ро ман си јер нај сло же ни јег до жи вља ја све-
та. И то до вољ но го во ри о на шем све ту и на шем вре ме ну. Си ту а ци ја се у овом ме ђу-
вре ме ну ни је су штин ски про ме ни ла, ни ти ће се у ско ри је вре ме про ме ни ти. Као што 
пут до мар ги не ни је био ни јед но ста ван, ни брз, та ко се ни на пу шта ње мар ги не не ће 
од и гра ти од јед ном. Пред књи жев но шћу је озби љан тест оп те ре ће ња. Она ће мо ра ти 
да се су о чи са ма са со бом, да се на вик не на су жен јав ни ин те рес, да об ли ку је вред но-
сти за сра змер но не ве ли ке кру го ве чи та ла ца, да из о штри по е тич ку оп ти ку, да бу де 
со ци јал но суб вер зив на и епо хал но са мо све сна, ма кар све вре ме би ла без ве ћег од је ка 
и ути ца ја. Што све ни је ла ко, упра во за то што је та ко ду го књи жев ност на у чи ла на све тла 
ве ли ке јав не сце не и за то што она има при род ну по тре бу за ши ром ко му ни ка ци јом. 
Ако у то ме успе, ако се од у пре хи ме ра ма за ба ве и за во дљи вих трен до ва, ако не бу де 
пра ви ла ком про ми се ко ји ће је чи ни ти де лом за бав ног про гра ма а од у зи ма ти јој суп-
стан цу, књи жев ност не мо ра да бри не ни за сво ју са да шњост, иа ко зна за бо ља време-
на, ни за сво ју бу дућ ност, ко ју ће у том слу ча ју не сум њи во за слу жи ти.

Р. Г. П.: Ми хај ло Пан тић је по во дом књи ге иза бра них пе са ма и хро ни ка Ти ха звер ка 
по дне ва за пи сао: „По е зи ја Гој ка Бо жо ви ћа пред ста вља сти ша ни го вор о мо дер ном све-
ту у ра спо ну из ме ђу епи фа ни ја сва ко дне ви це и по нор них уде са исто ри је и дру гих ве ли-
ких при ча. Бо жо ви ће ва по е зи ја оли ча ва су срет чул ног и ин те лек ту ал ног, епи фа ниј ског 
и еру ди циј ског, стра сног и ра зум ног, при че му се у пе сни ко вим сти хо ви ма ука зу је ка ко 
иза зов не те ме са вре ме но сти, та ко и сло је ви ти ви ди ци у ко ји ма се ства ра ди ја лог са 
пе снич ком тра ди ци јом и тра ди ци јом ми шље ња.“ С ким нај ра ди је во ди те ди ја лог?

Г. Б.: По е зи ја је, пре све га, ди ја лог. Она је ти хи го вор о озбиљ ним ства ри ма. Или 
стр пљив го вор о сло же ним пи та њи ма. Она тра жи све то: сти ша ност, са бра ност, стр-
пљи вост, про ми шље ност, ду би ну уви да, сми сао за ни јан се, отво ре ност за раз ли ке и 
нај ра зли чи ти је гла со ве, по сте пе ност, је зич ку па жњу и бри жљи вост. По гле дај те сва ку 
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од ових осо би на: ни јед на да нас ни је на на ро чи тој це ни, али без њих, узе тих за јед но и 
узе тих по себ но, по е зи ја не мо же у ис тој ме ри као што чо век не мо же без ки се о ни ка. 
Али по е зи ја тра жи и озбиљ ност и ху мор, и при чу и ми шље ње, и ме та фо рич ност и 
пре ци зност, и сло же ност и јед но став ност. И све то у исти мах. По е зи ја ни је апо дик-
тич но ми шље ње. Она не из ри че не го пи та. Она не од се ца не го ис тра жу је. По е зи ја се 
не сме сво ди ти, као што се пре че сто чи ни, на пи та ње је зи ка, јер је она сва ка ко умет ност 
је зи ка, али је и мно го ви ше од то га: чу до ми шље ња, дух раз го во ра, страст рас пра ве, 
енер ги ја до жи вља ја, сна га при че. Не сме се сво ди ти ни на ба рок но ни за ње стил ских 
фи гу ра, јер је то нај си гур ни ји на чин да, уме сто пе сме ко ја нас по ме ра и од зе мљу је, до-
би је мо по е тич ност ко ја је са ма се би свр ха и чест грех мо дер не по е зи је. По е зи ја ни је 
роб тра ди ци је, ни слу шки ња мо дер ни за ци је. Ни је ап стракт но ми шље ње, ни адре на лин-
ско ужи ва ње у је зич ким обр ти ма. Ако ни је ди ја лог, он да по е зи ја ри зи ку је да оста не 
за тво ре на са ма у се би, без ду бљег до ди ра са са вре ме но шћу у ко јој на ста је и са чи та-
о ци ма ко ји ће мо жда до ћи. Сва зна ња, сва ис ку ства, сва чу ла, сва ки тип има ги на ци је, 
сва ки об лик ин ту и ци је про го ва ра ју у по е зи ји. Оту да је по е зи ја ди ја лог с пе снич ком 
тра ди ци јом и тра ди ци јом ми шље ња, са чи та о ци ма ко је слу ти мо и са чи та о ци ма ко је 
зна мо, са са мим со бом, с исто риј ским и со ци јал ним окру же њем. У том не пре ки ну том 
ди ја ло гу ја вља се мно го гла со ва и ни је дан не мо же би ти ни по след њи ни ко нач ни.

Р. Г. П.:  „Пе сни штво Гој ка Бо жо ви ћа по но во на дах њу ју жи вот и оба сја ва све тло шћу 
све оно што је без сми сла и уку са по сла то све ту за бо ра ва и сен ки, све оне не ви дљи ве 
би бли о те ке, не ви дљи ве љу де, не ви дљи ве гра до ве. Не мо гу ће је да се не чи та по е зи ја ко ја 
чи ни та ко не што“, за пи са ла је Људ ми ла Мин до ва. А Са ша Ра дој чић: „Нај ва жни је сим-
бо лич ке ве зе оства ру ју се око то по са гра до ва и то по са пу то ва ња. Бо жо вић окре ће 
на глав це по зна ту нео кла си ци стич ку пред ста ву о гра ду, ци ви ли за ци ји, и де струк тив ним 
си ла ма, Ка ва фи, Хри стић и ини пе сни ци те си ле су ви де ли као спо ља шње, у ли ку вар ва-
ра ко ји до ла зе од не куд из ван ци ви ли за ци је и исто ри је: за Бо жо ви ћа оне су у са мом гра ду.“ 
Гра до ви, за бо рав, би бли о те ке?

Г. Б.: Гра до ви су окви ри мо дер не ци ви ли за ци је, би бли о те ке су по след ње твр ђа ве 
пам ће ња, а за бо рав, ко ли ко год био при ро дан, су прот ност је и ци ви ли за ци ји и памће-
њу. Пу ту ју ћи, ми се не из ме шта мо са мо у вре ме ну и про сто ру, ми та ко под ра зу ме ва мо 
и чу ва мо јед ну ши ру це ли ну ко јој при па да мо. Кул ту ра ко ја нам је ва жна и нео п ход на 
не на ла зи се са мо у гра ни ца ма јед ног ис ку ства, ни у гра ни ца ма са мо јед ног гра да. По е-
зи ја нас под се ћа ви ше не го ије дан дру ги књи жев ни или дру штве ни жа нр ко ли ко су 
ду бо ке ве зе из ме ђу исто риј ских и кул тур них фор ми, али и ко ли ко је, на дру гој стра ни, 
за бо рав као отво ре на мо гућ ност и не скри ве на прет ња уко ре њен у на ше ис ку ство и 
у на шу ствар ност. Од у ста ју ћи од исто риј ске све сти и од ви со ке кул ту ре, мо дер ни чо век 
и мо дер но дру штво су се из ло жи ли опа сно сти по вр шног хе до ни зма, де ка дент не за-
ба ве и те мељ ног за бо ра ва. По е зи ја не мо же без пам ће ња, али се ни ста бил но дру штво, 
ни це ло вит чо век не мо гу из гра ди ти на са мо за бо ра ву.

Р. Г. П.: Књи га есе ја Кра љев ства без гра ни ца. Есе ји о срп ској по е зи ји XX и XXI ве ка 
пред ста вља опус јед ног бро ја мо дер них и са свим са вре ме них пе сни ка. То су раз ли чи те 
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ге не ра ци је и раз ли чи те по е ти ке. Да пи та мо: ка да се за не ку књи гу, од но сно ау то ра 
од лу чу је те, шта је пре суд но?

Г. Б.: Кра љев ства без гра ни ца су тре ћа мо ја књи га есе ја о срп ској по е зи ји XX и XXI 
ве ка. Тај низ је по чео књи гом По е зи ја у вре ме ну, на ста вио се књи гом Ме ста ко ја во ли-
мо, са да по ла ко на ста је че твр та књи га у тој се ри ји. На сто јао сам да у тој се ри ји књи га 
есе ја ство рим што је мо гу ће це ло ви ти ју сли ку срп ске по е зи је у вре мен ском ра спо ну 
ду жем од сто ти ну го ди на, укљу чу ју ћи раз ли чи те по е ти ке, по ступ ке и те ме. То је уз бу-
дљив пе ри од у исто ри ји срп ске по е зи је, с из у зет ним по је дин ци ма и вр хун ским књи-
га ма и чи та вим опу си ма, с ве ли ким по е тич ким про ме на ма и књи жев но-исто риј ским 
пре ло ми ма, с нео бич но сло же ним и тур бу лент ним исто риј ским и со ци јал ним кон тек-
стом ко ји је не по сред но ути цао на те ме и раз вој по е зи је. Раз у ме ва ње по е зи је мо ра 
пра ти ти све те про ме не, ка ко са ста но ви шта су ме јед ног књи жев но-исто риј ског тра-
ја ња, та ко и са ста но ви шта фа за у исто ри ји мо дер не срп ске по е зи је. И кад је реч о 
мо јим са вре ме ни ци ма, и кад је реч о мо дер ним кла си ци ма, ло ги ка из бо ра је слич на: 
би рам пе снич ке књи ге и пе снич ке опу се ко је сма трам из ра зи тим и ка рак те ри стич ним 
за са вре ме ну срп ску по е зи ју или за њен исто риј ски раз вој. Есе ји увек на ста ју не ким 
по во дом. Ти по во ди су не по сре дан под сти цај за ис тра жи ва ње. Али по во ди ни ка да 
ни су до вољ ни, ну жан и до во љан раз лог за из бор не ке књи ге или пе снич ког опу са 
је сте са ма њи хо ва вред ност. Пре де се так го ди на при ре дио сам ан то ло ги ју са вре ме не 
срп ске по е зи је на ен гле ском је зи ку (Pla ces We Lo ve. An Ant ho logy of Con tem po rary Ser bian 
Po e try). Књи ге есе ја о мо дер ној срп ској по е зи ји об ли ку јем као да са ста вљам ан то логи-
ју срп ског пе сни штва тог пе ри о да. У тој ан то ло ги ји ко ја на ста је и по твр ђу је се из јед не 
књи ге есе ја у сле де ћу из два јам и пре по ру чу јем пе сме, пе снич ке књи ге и пе снич ке 
опу се из оби ља мо дер не срп ске по е зи је, да ју ћи обра зло же ња за што је из бор упра во 
та кав. То је пле до а је за мо дер ну срп ску по е зи ју, али и по е тич ки отво ре на и то ле рант на 
сли ка те по е зи је у ње ним про ме на ма и до ми нан та ма, сли ка ње них вр хо ва и на чи на 
на ко је је она до ла зи ла до тих вр хо ва. 

Р. Г. П.: За ни мљив је у књи зи Док то не мо у мрак ци клус „Ка ко жи ве ти жи вот“, пе сма 
„При ча пр ва“, ка да ау тор де ци при ча при че у ко ји ма, из гле да, не ма про ме не. Да ли је 
исто и с од ра сли ма ко ји увек при ча ју исте при че у књи жев но сти?

Г. Б.: Као што сва ко дру штво има при ви ле го ва не ми то ве, та ко и сва ко де те има оми-
ље не при че у де тињ ству. На дру гој стра ни, ако па жљи ви је слу ша те ста ри је љу де, пред 
сми рај њи хо вог жи во та, ви де ће те да сва ко од њих на не ки на чин, не мо же мо увек зна-
ти на ко ји на чин, иза бе ре не ко ли ко при ча ко је су из раз лич ног ис ку ства и ко је по том 
не пре ста но у по след њим го ди на ма свог жи во та, увек истим ре чи ма, при ча ју сви ма, 
па и они ма ко ји су их у том не про ме ње ном об ли ку чу ли мно го пу та. У оба слу ча ју, и 
код де це и код ста ри јих љу ди, узрок по вла шће них при ча је исти. И јед ни и дру ги, јед-
ни на по чет ку, дру ги на кра ју жи во та, же ле ста бил ни ји свет и по твр ђе но ис ку ство. 
Не пре ста ним по на вља њем при че ко је при ча мо де ци и при че ко је нам при ча ју ста рији 
љу ди по ста ју истин ски ми то ви, су штин ске исти не јед ног жи во та. Упра во за то што се 
ка зу ју у не из ме ње ном об ли ку те при че би ва ју за пам ће не и оне осве тља ва ју и жи вот 
ко ји тек по чи ње и жи вот ко ји се по ла ко за вр ша ва и баш због то га же ли да оста ви при чу 
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као траг о се би. О то ме го во ре те две пе сме, „При ча пр ва” и „При ча дру га” из књи ге 
Док то не мо у мрак. Али оне го во ре и о то ме да не са мо кон крет ни љу ди на шег ис ку ства 
већ и дру штва и са ма књи жев ност, уо ста лом, по чи ва ју на та квим про це ђе ним при ча ма 
ис ку ства, са же тим об ли ци ма у ко ји ма се ка зу ју нај ду бља са зна ња ко ја смо спрем ни 
да чу је мо и да их по том истим ре чи ма пре не се мо дру ги ма. 

Р. Г. П.: Да ли ствар но ла ко пла не те, као што у пе сми ка же те?

Г. Б.: На дам се да не. То је јед но од оних пи та ња на ко је би сви дру ги да ли бо љи 
од го вор од ме не. Тру дим се да вла дам со бом, ма да је то нај те же и ма да вла да ње со бом 
ви ше уоп ште ни је пре сти жно, ни по пу лар но. Све јед но: увек ми је би ло ви ше ста ло да 
вла дам со бом не го дру ги ма.

Р. Г. П.: Док сам се при пре ма ла за овај раз го вор, сти ца јем окол но сти чи та ла сам 
ци клус „Кон церт за тво је уши“ и пе сму „Дан у ви но гра ду“ из књи ге Док то не мо у мрак, а 
ја сам упра во би ла у ви но гра ду. Ка кав је Ваш од нос пре ма при ро ди?

Г. Б.: Има мно го при ро де у мо јим пе сма ма. Ве ро ват но нај ви ше у књи зи Док то не мо 
у мрак. У свим књи га ма ко је сам на пи сао по сто је пе сме и ци клу си пе са ма о во ди. То је 
те ма ко јој се стал но вра ћам и ко ју не на ме ра вам да ис цр пим. По том су ту при зо ри с 
пу то ва ња, осво је ни ви ди ци и сли ке ухва ће не у не ком тре нут ку ко ји се ви ше не мо же 
по но ви ти, ма кар ко ли ко де ло вао оби чан. Обич но је оно због че га га ви ди мо као пре-
по зна тљи вог и сва ки да шњег, а не по но вљи во је оно што га чи ни из у зет ним, вред ним 
за пе сму и ис ку пљу ју ћим за жи вот, онај ви шак у ко ме де таљ људ ског жи во та од јед ном 
ис пу ни про све тљу ју ћим са зна њем чи тав уну тра шњи и чи тав спо ља шњи свет. Па и сам 
град је сте про стор у при ро ди. Ко ли ко год га об ли ко ва ли, а не рет ко и на ру жи ва ли, град 
се не мо же одва ја ти од при ро де. Мо дер ни пе сни ци су пре по зна ли град као основ ну 
по зор ни цу људ ског жи во та и са мим тим као ис ку ство ко је мо ра про на ћи из раз у мо-
дер ној по е зи ји. Не ки су град ви де ли као екс пан зив ни про стор не пре ста не мо де р ни-
за ци је и за хук та лог људ ског жи во та. Дру ги су у ње му ви де ли сен ке и прет ње, ис пра-
жње ност од људ ског сми сла и отво ре ну прет њу ау тен тич ном до жи вља ју. Не ки су опет 
у при ро ди ви де ли на пу ште ни про стор по е зи је, ис цр пљен у ис ку ству ра ни јих по е ти ка, 
нај ка сни је до осви та сим бо ли зма. Али по е зи ја не ма ни на пу ште них те ма, ни су ви шних 
ис ку ста ва, ни ис цр пље них са др жа ја. Сва ко ис ку ство људ ског жи во та мо же по ста ти 
ис ку ство са ме пе сме. И ја сам то ис ку ство не рет ко тра жио и на ла зио у при ро ди.

Р. Г. П.: Да ли ствар но жи ви мо „У нај го рим вре ме ни ма“, ка ко нам ка зу је Ва ша пе сма?

Г. Б.: Са ве ме ни ци ма че сто њи хо ва вре ме на де лу ју као нај го ра, а њи хо ва ис ку ше ња 
као об ја ва нај го рих људ ских ис ку ста ва у исто ри ји. Пре ви ше се че сто по се же за исто-
риј ским уоп шта ва њи ма и за не ком вр стом так ми че ња и ран ги ра ња до га ђа ја и про це-
са у исто ри ји. То је дух овог тре нут ка: све мо ра би ти мер љи во, све мо ра би ти из ра же-
но бро је ви ма, оно што се не мо же из ра зи ти бро јем или ме ром на не кој има ги нар ној 
или ствар ној та бе ли то као да и не за слу жу је да по сто ји. То, за пра во, по ка зу је ве ли ку 
не си гур ност, још јед но обе леж је са вре ме ног тре нут ка, али по ка зу је и да се тај тре ну-
так су ви ше пре пу стио по вр шној игри и раз о бру че ној за ба ви, так ми че њу ко је је са мо 
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се би свр ха. Ни је нај ва жни је да свој до жи вљај све та про гла си мо за нај по ра зни ји до-
жи вљај у људ ској исто ри ји, ни ти да сво је вре ме утвр ди мо као нај го ре. Мно го је ва-
жни је и мно го до стој ни је исто риј ског прег ну ћа да се раз у ме ју окол но сти вла сти тог 
вре ме на, про сто ра и дру штва, ка ко би на те ме љу тог раз у ме ва ња би ли спо соб ни да 
не што про ме ни мо и да не што из гра ди мо. Ово су сва ка ко рђа ва вре ме на и не мам ни-
ка кве сум ње да ће би ти пам ће на и ту ма че на као та ква. Још ће го ре би ти ако бу де мо 
за пам ће ни као ге не ра ци ја ко ја ни шта но во ни је ство ри ла, али је за то про пу сти ла све 
при ли ке и упро па сти ла све што су дру ги љу ди и дру ге ге не ра ци је у овом дру штву 
из гра ди ле, осми сли ле и ство ри ле.

Пе сме у књи зи Док то не мо у мрак пред ста вља ју те мат ско по ме ра ње пре ма ис ку-
ству не по сред не ствар но сти. Оту да су ту и сли ка пан де ми је, и сли ка со ци јал них про-
це са, и по ли тич ких и ме диј ских ма ни пу ла ци ја, и жи вих стра хо ва ко је па ра ли шу љу де 
на шег вре ме на. На слов на ме та фо ра је, на рав но, све до чан ство ис ку ства у ко ме мрак 
не де лу је то ли ко као бру тал на ко ли ко као ре ал на сли ка јед ног по то ну ћа и зга шња ва-
ња мно гих сна га у то ко ви ма са вре ме но сти. Али мрак ни је јед но став на ме та фо ра и не 
го во ри са мо о ис ку ству па да ко ји је не по ре цив ка ко у ло кал ним, та ко и у гло бал ним 
окви ри ма. Мрак је и ме та фо ра тре нут ка у ко ме смо са ми са со бом, су о че ни са соп-
стве ним ис ку ством, да ле ко од свих ком про ми са ствар ног све та, оно што је смо.

Р. Г. П.: Кроз пе сму „Ла за рет“ го во ри те о пан де ми ји. Шта сте у то вре ме ра ди ли?

Г. Б.: Чи тао сам књи ге. Ма ње сам се кре тао. Ма ње сам пу то вао. Ре ђе сам се сре тао 
с љу ди ма, што ми је нај те же па да ло. Ни кад ни сам имао оскуд ни ји со ци јал ни жи вот. 
Тру дио сам се да оста нем при бран, да не под лег нем ни стра хо ви ма, ни рас по ја са но-
сти, ни рав но ду шно сти. За вр шио сам књи гу есе ја о срп ским пи сци ма XIX и XX ве ка 
Играч ке суд би не. Тај на слов, узет као иро ниј ска ре пли ка на Еу ри пи да, учи нио ми се 
по го дан да об је ди ни есе је ко је сам пи сао о но ви јим и ста ри јим кла си ци ма. На пи сао 
сам низ пе са ма ко је су се на шле у књи зи Док то не мо у мрак. Окол но сти су се са ме по 
се би укла па ле у тај на слов. На пи сао сам и не ке пе сме ко је ће сво је ме сто на ћи у не кој 
бу ду ћој књи зи пе са ма.

Р. Г. П.: Го во ри те че сто о стра ху: „Јер смо жи ве ли у стра ху и по ко ри“. Да ли?

Г. Б.: Из гле да да је смо. Из гле да да и да ље жи ви мо ви ше у об зор ју стра ха не го у 
зна ку ра зу ма. Пре ви ше је стра ха око нас и у на ма. То је јед но од осе ћа ња ко ја су све 
ин тен зив ни ја у мо дер ним вре ме ни ма, а то ни ма ло ни је до бар знак. Страх је људ ски и 
при ро дан. Ако не ма те ни ка квог стра ха, он да ни сте чо век. Али ако има те пре ви ше 
стра хо ва и ако се пла ши те све га, он да тек ни сте чо век.

Р. Г. П.: Ако у пе сми „Ствар ни свет“ ка же те: „То ли ко сам се за же лео пи са ња књи жев-
не кри ти ке“, до кле сте сти гли, кад ће но ва књи га?

Г. Б.: Ја сам већ ду го из да вач да бих и да ље мо гао да бу дем књи жев ни кри ти чар. Оду-
ста нак од књи жев не кри ти ке, ко јом сам се ин тен зив но ба вио у пр вој по ло ви ни де ве-
де се тих, би ла је це на ко ју сам пла тио да бих по стао из да вач. Од лу ка да се по све тим 
из да ва штву под ра зу ме ва ла је да пре ста нем да пи шем кри ти ку, јер би то, у мом ви ђе њу 
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ства ри, био су коб ин те ре са. Ако не пи ше те о књи га ма ко је об ја вљу је те, он да ни сте ко-
рект ни пре ма ау то ри ма. Ако пи ше те о књи га ма чи ји сте уред ник, чи та о ци не ма ју раз-
ло га да вам ве ру ју. Ме ни је кри ти ка би ла ва жна у лич ном, људ ском и ин те лек ту ал ном 
са зре ва њу. Са мим тим та од лу ка ни је би ла ла ка, али је би ла је ди но мо гу ћа. И да нас ми 
кри ти ка не до ста је, по го то ву ка да чи там не ки до бар ру ко пис или не ку до бру књи гу. 
Ра ду јем се књи га ма и сми сао кри ти ке сам увек ви део у то ме да са чи та о ци ма по де лим 
ра дост због не ке до бре књи ге или због не ког ре ше ња у књи зи ка ко оно не би оста ло 
не до вољ но уо че но. Или за бри ну тост због не ке по ја ве у књи жев но сти, на ру ша ва ња 
вред но сти или не ке рђа ве књи ге ко ја се у књи жев ној јав но сти пред ста вља као ла жна 
вред ност. Из тог до жи вља ја на ста ла је и пе сма „Ствар ни свет“ из књи ге Док то не мо у 
мрак. Та ко да не ће би ти но ве књи ге кри ти ка, али пи шем но ве есе је ко ји се по ла ко 
скла па ју у две-три те мат ски ор га ни зо ва не књи ге есе ја, за шта ће ми, на рав но, би ти 
по треб но још вре ме на.

Р. Г. П.: Да ли се мо же ре ћи да је из да ва штво Ваш по сао, есе ји сти ка и кри ти ка на чи-
ни ба вље ња књи жев но шћу, док је по е зи ја сва ка ко ваш из бор?

Г. Б.: Из да ва штво је мој по сао. Већ пет на ест го ди на из да ва штвом се ба вим у Ар хи-
пе ла гу, ко ји сам осно вао, пре то га сам де сет го ди на био глав ни уред ник у Сту бо ви ма 
кул ту ре. У из да ва штву сам уред ник ка кав сам у књи жев ној кри ти ци био кри ти чар. За-
сту пам ау тор ски и про грам ски кон цепт из да ва штва ко ји по чи ва на ве зи из ме ђу тр жи-
шта и ви со ке кул ту ре. Та ко да је из да ва штво на ста вак ба вље ња књи жев но шћу дру гим 
сред стви ма. Дру гим ре чи ма, об ја вљу јем књи ге ко је бих во лео да чи там као чи та лац. 
Што, пре и по сле све га, и је сам. По све ће но сам го ди на ма пи сао кри ти ку, по го то ву у 
пр вој по ло ви ни де ве де се тих, и то нај ма ње је дан текст не дељ но, што је брз ри там, али 
мо гућ и нео п хо дан ка да сте ак тив ни књи жев ни кри ти чар. Есе ји сти ка је та ко ђе мој 
из бор. Тај из бор ми је олак шао од у ста нак од књи жев не кри ти ке. Есеј је увек рас пра ва 
о вред но сти ма, та рас пра ва на ста је кон крет ним по во дом ко ји се он да ну жно сме шта 
у ши ри са знај ни оквир. Есеј је јед на од по след њих оа за кри тич ког ми шље ња, па ми је 
уто ли ко ва жни ји и као чи та о цу и као пи сцу. А по е зи ја је сва ка ко основ ни из бор. Пи-
шу ћи по е зи ју, су о ча вам се са све том у ко ме жи вим. То је, исти на, мо гу ће и у дру гим 
фор ма ма и на дру ге на чи не. Али, пи шу ћи по е зи ју, су о ча вам се и са са мим со бом. Као 
што до бро зна мо, све је те же су о чи ти се са со бом и жи ве ти у ми ру са со бом. По е зи ја 
је је дан та кав, ре дак и не за мен љив на чин у бу ци вре ме на, у бе су све та, ме ђу то ли ким 
бр бљи вим и по вр шним, по тро шним и ис пра жње ним жан ро ви ма јав ног жи во та.

Р. Г. П.: Сма тра те да је од основ не ва жно сти да се у дру штву об но ве кри тич ко ми-
шље ње и јав ни ди ја лог.

Г. Б.: Кри тич ко ми шље ње и јав ни ди ја лог су у осно ва ма укуп ног раз во ја мо дер ног 
дру штва. Дру штво се не мо же без те шких по сле ди ца сво ди ти на је дан укус, је дан тон, 
јед ну бо ју. По при ро ди ства ри, дру штво је увек ра зно вр сно и те раз ли ке се мо гу рас-
пра вља ти је ди но у јав ном ди ја ло гу. Ина че ће дру штво би ти не ста бил но, пу но на пе то сти 
ко ја ра сте и кон фу зи је ко ја оне спо ко ја ва. Кри тич ко ми шље ње је услов сло бо де. Оно нас 
раз ре ша ва ма ни пу ла ци ја, от кла ња од нас про па ган ду, по ма же нам да се ори јен ти шемо 
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у мо ру ин фор ма ци ја и да раз дво ји мо бит но од не бит ног. Кри тич ко ми шље ње је у са-
вре ме ном тре нут ку угро же но из раз ли чи тих раз ло га. Ње му ни су на кло ње ни ни ау то-
ри та ри зам ко ји се об на вља у мно гим дру штви ма, укљу чу ју ћи и на ше, ни по пу ли зам 
ко ји је већ го ди на ма гло бал ни по ли тич ки про цес, ни по тро шач ка ци ви ли за ци ја ко ја 
кри тич ко ми шље ње до жи вља ва као сво ју су прот ност. У окви ри ма по тро шач ке ци ви-
ли за ци је ни је ва жно по зна ва ње ства ри и пред ме та, ни рас пра ва о вред но сти ма, већ 
на ша емо тив на ве за ност за њих. Оту да ви ше ни су у ве ли кој мо ди ни струч на, ни умет-
нич ка, ни књи жев на, ни со ци јал на, ни еко ном ска, а на ро чи то не по ли тич ка кри ти ка. 
Ако би об но ви ло кри тич ко ми шље ње, дру штво би по ста ло све сно и сво јих вр ли на и 
сво јих ма на, и сво јих мо гућ но сти и на чи на да се те мо гућ но сти оства ре. Об но ва кри-
тич ког ми шље ња је на су шна по тре ба кул ту ре и дру штва, и пр во ра зре дан иза зов мо је 
ге не ра ци је.


