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За књигу „Србиjо, могу ли да бу-
дем твоj син”, Зоран Богнар jе добио 
три награде: „Иван Фоцхт”, „Растко 
Петровић” и „Милан Ракић”. У овоj 
години обjавио је нову књигу ми-
кроесеjа „Еjдетске слике 2” и чет-
врто издање књиге микроесеjа „Еj-
детске слике 1”.

•Ниjе баш свакодневна поjа-
ва да jедна пјесничка књига буде 
овјенчана са три престижне на-
граде. Шта за Вас оне значе и да 
ли су дошле (не)очекивано?

–Нико не може себи дозволити да 
буде толико лакомислен и лаковје-
ран да каже да jе очекивао неку на-
граду за своjе дјело. Jа сам одувијек 
говорио да су награде биографиjа 
књига, а да су књиге она стварна и 
jедина биографиjа писца. Ипак, уко-
лико неко дјело буде овјенчано не-
ком наградом онда она обавезуjе 
аутора да не смије да иде испод тог 
оствареног стандарда. Иван Фоцхт 
био jе наш наjзначаjниjи естетичар, 
а Растко Петровић и Милан Ракић, 
изузетно цијењени и волшебни ор-
феjски претходници (чиjим сам на-
градама удостоjен) ослободили су, 
наравно, свако на своj начин српс-
ку поезиjу дугогодишњег робовања 
фолклорноj традициjи и поклони-
ли jоj нови (ултра)модерни дискурс 
и сензибилитет, као по рецепту Ми-
лоша Црнjанског коjи jе jедном при-
ликом рекао: „Судбина нам jе стара, 
стих нам jе нов!”… За све пјеснике 
овјенчане овим наградама поезиjа 
jе такође, прије свега, тражење но-
вог и превазилажење нађеног, она jе 
наjпотпуниjи израз унутрашњег чо-
вјековог живота. Своjим поетикама 
они анализираjу феномен човјекове 
самоће, разлажу њено поријекло и 
врло сугестивно фиксираjу процесе 
у коjима се обликуjе. Таква поезиjа 
jе у себи кондензовала људску про-
шлост у њеном пуном свјетлу и мра-
ку. Та згушњавања минуле реално-
сти садрже у себи дубока интимна 
обиљежjа: помоћу њих она jе озаре-
на унутрашњим сjаjем и сва букти 
од зажарених емоциjа. Има у њоj из-
узетне снаге и отмености, има ис-
танчане сензибилности и природ-
ног шарма. Таква поезиjа посједуjе 
изванредну топлину казивања – у 
њоj се наjчешће говори екстатично 
и понесено. Као такву видим и до-
живљавам и своjу поезиjу...

•Награђена књига „Србиjо, 
могу ли да будем твоj син” има и 
провокативан поднаслов: поема 
о властитом проклетству...

–Да, и ту jе кључна ријеч „влас-
титом”... Да сам умјесто ње написао 
ријеч сопственом... то би онда била 
поема само о мом проклетству... ова-
ко сам подигао ову поему на уни-
верзални ниво и ово проклетство о 
ком пјевам може бити од сваког од 
нас... Jедном приликом сам написао 
да нема великих прича без малих 
људи и њиховог убогог гризодушjа, 
непокора и непробола... У овоj књи-
зи управо пјевам о том вишедеце-

ниjском континуитету гризодушjа, 
непокора и непребола чиjи смо сви 
и свједоци и жртве... Одатле такав 
вапаj и у самом наслову књиге...

•Резигнациjа, губитништво, 
пролазност, издаjа… песимизам, 
преовлађуjу у Вашим стиховима?

–Читава моjа поетика говори о 
интегралноj деконструкциjи свије-
та и о jедноj морбидноj мародер-
ско-антрополошкоj рапсодиjи, као 
искуству кроз коjе смо очигледно 
морали проћи да бисмо дошли до 
Ходочашћа Новог Свет(л)а. Не бих се 
сложио да песимизам преовлађуjе 
на сваком кораку у моjим стихови-
ма. Тама jе само негатив свјетлости... 
А и Библиjа нас учи да Апокалип-
са ниjе уништење већ откривење.

•„По бескраjима историjе/ кру-
жи баук/ баук неодређености” 
каже Хербертов Господин Когито. 
У Вашоj поезиjи историjа jе све оно 
што претходи Новом свијету, „но-
вим свјетовима и смјелим визиjа-
ма” коjе стварате, како jе то своjе-
времено уочио Иван В. Лалић. О 
каквом Новом свијету маштате 
овдје и сада?

–Кроз своjу поезиjу коjа jе и екс-
пресивна и филозофска и сакрал-
на, на моменте и метафизичка, али 
прије свега антропоцентрична, пје-
вам о Новом човјеку коjи jе хомо 
спиритуалис, дакле споj распјева-
ности Зорбе и индивидуалне свјес-
ности Буде са свеобухватном пре-
гледношћу гордог Аргуса. Андре 
Малро jе jедном приликом рекао 
да ће 21. вијек бити вијек духа или га 
уопште неће бити. То jе и моjе миш-
љење и могло би се рећи jедан од ос-
новних лаjтмотива читаве моjе по-

етика. Увјерен сам да хомо сапиенс 
проживљава своjе последње тренут-
ке, што и ниjе нека трагедиjа, ако 
видимо какав свијет оставља иза 
себе. А свијет о ком маштам jе сва-
како свијет без хипокризиjе, пох-
лепе, чемера и jада...

•Ипак, стварност, поготово ова 
година, не обећава да ће се Ваше 
визиjе, односно, поjава тог Новог 
човјека и Новог Свет(л)а ускоро 
остварити...

–Дали jе jедном приликом рекао 
да jе привид постао толико снажан 
да га jе стварност почела имитира-
ти... Да, ова година jе потпуно ап-
сурдна... Да вам jе неко на почетку 
2020. године рекао да се у њоj због 
пандемиjе коронавируса по први 
пута од Другог свјетског рата неће 
одржати Олимпиjада, одиграти 
Вимблдон или, што jе за нас врло 
важно, да се неће одржати београд-
ски Саjам књига рекли бисте му да 
jе луд... Но, ми смо, ипак, свједоци 
да jе неко бар привремено успио да 
наруши или сруши све системе и да 
на неко вријеме потпуно паралише 
и заустави свијет.. То jе управо кре-
шендо онога о чему годинама пје-
вам и ово jе управо то искуство кроз 
коjе морамо проћи да бисмо дошли 
до тог наjављеног Новог Свјет(л)а...

•О томе пишете и у своjим књи-
гама микроесеjа...

–Да, већ сами поднаслови (Сен-
ке демонске памети и Диjалекти-
ка смрти илити пакао (не)заборава) 
прецизно одређуjу мотивско-темат-
ски курс тих књига. Кроз књиге „Еj-
детске слике 1” и „Еjдетске слике 2” 
говорим да jош од Сумера и Пита-
горе све иде само нагоре...

•Чини нам се некако да ту кул-
тура, ипак и опет, пролази наjго-
ре...

–Наша реалност припада жанру 
гротеске коjа jе проистекла из тога 
што jе битно постало небитно, а не-
битно битно... и што су људи на све 
то пристали... Наша реалност jе ду-
боки жиг трећемилениjумских по-
шасти и поремећених вриједности, 
али и снажни крик против времена 
у коjем jе вјерност значење коjе нес-
таjе... У култури, посебно у књижев-
ности као професиjи увијек jе било 
тешко. Стално си пред искушењи-
ма да ли да (морално) поклекнеш 
пред исплативим шундом или да 
просто „jедеш своj горки лебац“ и 
истински служиш умјетности. Ars 
longa, vita brevis!

•Колико jе маркетинг постао 
ововременска пошаст?

–Маркетинг успјешно потискуjе 
све вриједности коjе се не могу не-
посредно уновчити и изразити тр-
жишним броjкама и процентима. 
Морални обзир се сматра немодер-
ним оптерећењем. И све jе више, у 
овом деструктивном времену, на 
(с)цени такозвани вјечни дуали-
тет форме и суштине... Форма jе оно 
што jе сада релевантно, а суштина 
jе постала опште мјесто. Довели смо 
себе до тога да jедино маркетинг 
има суштину. Више ниjе битно да 
промовишете књижевно дјело, му-
зичку композициjу, филм или позо-
ришну представу зато што jе то за-
иста добро, него зато што неко има 
пара да плати рекламу. И свако ко 
има пара да плати добру рекламу 
равноправан jе са онима коjи имаjу 
(„само”) квалитет. Данас без марке-

тинга не можете да постоjите у 
свијету (конзумената), jер у про-
тивном, нико не зна за вас. Људи 
су постали инертни и незаинтере-
совани и све мора да (им) се пласи-
ра и сервира. И прије свега овога, 
не тако далеко, рецимо прије три-
десетак година, постоjао jе марке-
тинг, али jе он био у служби ква-
литета, у служби промовисања 
правих вриједности. Ниjе могло, 
било да jе ријеч о књизи, филму, 
музичком дјелу или позориш-
ноj представи, да прође ако нема 
стандард и квалитет. Сви умјетни-
ци су данас условљени да раде на 
свом личном маркетингу, на томе 
како желе да се представе другима 
и то ниjе ништа ни чудно ни изне-
нађуjуће, али жалосно jе што jе то 
постало само себи сврха...

•А рефлексиjе технократског 
свијета... судбина штампане у од-
носу на електронску књигу...

–Ако jе тачно да jе осамдесетих 
година прошлог вијека „video кilled 
the radio star”, како jе тада пjевала 
група „The Buggles”, онда jе више 
него сигурно, да су почетком овог 
вijека и милениjума, друштвене 
мреже, као злокобне сjенке техно-
кратског свijета, убиле и последwи 
промил емоционалне интелиген-
циjе… Толико пута су ме питали 
каква ће бити судбина штампане 
књиге… Одговор jе врло jедноста-
ван: електронска књига ће моћи за-
менити штампану књигу оног дана 
када гумена лутка буде замијени-
ла жену… Значи: никада!

•Шта нам jе чинити?
–Људи би требало увијек да се 

боре да одрже своjе достоjанство. 
И што jе ситуациjа тежа, то су бит-
ке веће. То jе наша и судбина и оба-
веза. Ипак, ријеч неколицине одва-
жних ниjе довољно гласна да би у 
људима пробудила храброст. Мно-
ги од њих су изгубили самопошто-
вање у тешким временима, па гле-
даjу како да преживе. Много пута 
се у историjи запалила искра када 
jе нико ниjе очекивао, али ми смо 
потрошили много енергиjе. Рачун 
jе годинама растао... постао jе пре-
велик и нема ко да га плати. Поли-
тичари и таjкуни неће, а народ не 
може. Оваj народ jе уморан од иш-
чекивања сламке спаса... А без вје-
ре нема свјетлости и зато смо у мра-
ку децениjама. Волио бих када би 
наша дјеца успјела да се угледаjу на 
наjврједниjе међу њима и да на таj 
начин мијењаjу себе и систем. Даће 
Бог да тако и буде... Свјетла никад 
на одмет... Лако можемо опростити 
дјетету коjе се плаши мрака; пра-
ва трагедиjа живота jе када се од-
растао човјек плаши свјетла. Ово jе 
jош давно рекао Платон... А ти буди 
свјетло (у) свијету у коме живиш и 
сачуваj ведрину за дане коjи дола-
зе... jер... и када све прође... и све ма-
териjе нестану... остаће само свјет-
ло... Lux ex tenebris...

 М. Милосављевић

СУСРЕТ СА ПИСЦЕМ ЗОРАНОМ БОГНАРОМ

Електронска књига ће замијенити 
штампану кад гумена лутка замијени жену
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