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ПЕ СНИК ЈЕ ГЛА СНИК ПРЕД УНЕ ЗВЕ РЕ НОМ  
ГО МИ ЛОМ
(Гој ко Бо жо вић: Ти ха звер ка по дне ва – иза бра не пе сме и хро ни ке, Кон траст 

из да ва штво, Бе о град, 2019)

Кон цепт иза бра них пе са ма обич но под ра зу ме ва из бор из пе сни ко вог це ло куп ног 
до та да шњег ства ра ла штва. Сто га чи та о ца мо же из не на ди ти збир ка Ти ха звер ка по дне
ва пе сни ка, есе ји сте, уред ни ка и из да ва ча Гој ка Бо жо ви ћа (1972), ко ја за пра во пред-
ста вља из бор из ње го ве по след ње три збир ке: Еле мен ти (2006), Обли жња бо жан ства 
(2012) и Ма па (2017). При бли жем раз ма тра њу, ме ђу тим, овај уред нич ки по тез ис по-
ста вља се као са свим ло ги чан и оче ки ван, јер по след ње три збир ке тво ре сво је вр сно 
трок њиж је, ка ко ау тор и сам ис ти че у бе ле шци на кра ју, и са свим не сум њи во при па-
да ју истом пе снич ком кон ти нен ту. Кон цепт трок њиж ја или на до ве зи ва ња три уза стоп-
не пе снич ке збир ке јед ног ау то ра по не кој од по е тич ких вер ти ка ла, или ви ше њих 
(те мат ско-мо тив ској, стил ско-је зич кој, и та ко да ље) ни је рет ка по ја ва у срп ској са вре-
ме ној по е зи ји, на ро чи то код пе сни ка та ко зва не тран ссим бо ли стич ке ли ни је, ка ко је 
ову по е тич ку тен ден ци ју по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка име но вао Ти-
хо мир Бра јо вић. Та ко су трок њиж ја при сут на и код Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 
Са ше Је лен ко ви ћа, Во ји сла ва Ка ра но ви ћа и дру гих.

У пи та њу је при лич но оби ман из бор, са чи њен од не што ви ше од сто два де сет пе-
са ма, што по зна ва о ца Бо жо ви ће вог пе сни штва не из не на ђу је, јер ње го ве збир ке ни кад 
ни су би ле од оних ма њег, све де ни јег оби ма, већ су укљу чи ва ле не кад и ви ше од пе-
де сет пе са ма. Без об зи ра пак на ве ли ки број пе снич ких тек сто ва, као и на од су ство 
фор мал не ор га ни за ци је (збир ка ни је по де ље на по ци клу си ма), ова књи га чи та се без 
оп те ре ће ња, за у ста вља ња или пре ска ка ња, што је ре зул тат на ро чи те те мат ско-мо-
тив ске ујед на че но сти. Тач ни је, чи ни се да је ау то ров им пе ра тив при ње ном са ста вља-
њу био да се пе сме улан ча ју по те мат ско-мо тив ској осно ви (град, мит, сва ко дне ви ца, 
вре ме, пу то ва ње), што за по сле ди цу да је сво је вр сне „пре ћут не“ ци клу се рас по ре ђе не 
по за јед нич ким те ма ма, ко ји се на до ве зу ју је дан на дру ги у при род ном ни зу. Ау тор ска 
бе ле шка на кра ју књи ге до дат но осве тља ва прин цип по ком ју је пе сник струк ту ри сао, 
и ујед но ути че на чи та о че ву пер цеп ци ју са ме збир ке. Он, на и ме, ис ти че да овај из бор 
тре ба раз у ме ти и чи та ти као по себ ну, са мо свој ну пе снич ку це ли ну, те да је пе сме под-
вр гао ми ни мал ним из ме на ма. Од њих нај зна чај ни ја је она фор мал на ко ја, опет, ути че 
на се ман тич ку ра ван: ни је са мо из ме њен ре до след пе са ма уну тар ода би ра из по је ди-
нач них збир ки, већ су пе сме уоп ште ре ор га ни зо ва не и пре ком по но ва не не за ви сно 
од тре нут ка ини ци јал ног на стан ка. Тим по ступ ком Бо жо вић је на пра вио та ко ре ћи 
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но ву збир ку, ко ре спон ди ра ју ћи са јед ном од кључ них од ли ка пост мо дер не да ру ко пис 
не пре ста но на ста је, од но сно да ни кад не пре ста је да на ста је, исто вре ме но цр пе ћи 
пун по тен ци јал ста рог ма те ри ја ла. Он је, ме ђу тим, и са мо пе снич ко тки во сме стио у 
нов кон текст у ком хро но ло шки и те мат ско-фор мал но уда ље ни пе снич ки тек сто ви 
бо ље ко му ни ци ра ју јед ни с дру гим, те тво ре све у куп но ко хе рент ни ју и ком пакт ни ју 
це ли ну. 

О Гој ку Бо жо ви ћу мо же се го во ри ти као о пе сни ку ко ји при па да оној ли ни ји са вре-
ме ног пе сни штва чи ји опус све до чи о до след но сти, ли не ар но сти из ра за, не знат ној 
по е тич кој ам пли ту ди, на ро чи то ако се у об зир узме по след њих не ко ли ко збир ки чи-
ји фун дус пред ста вља сим бо лич ко пу то ва ње ве чи то дис ло ци ра ног су бјек та ко ји је 
не пре ста но у по кре ту, али ко ји не успе ва да про на ђе соп стве но ле жи ште или упо ри-
ште у овом све ту, ко ји не ма где да се вра ти а не где би се тре ба ло вра ти ти: „Пу то вао 
сам це лу ноћ, / Сам у го ми ли те ла, / Бу дио сам се ме ђу усну лим, / Бе сан и без сна, / Па 
он да за чу ђен што уоп ште пу ту јем / Ни сам знао где тач но идем / И ко га ћу сре сти на 
кра ју пу та“ („Пу то ва ње у ноћ“). На про тив – овај лир ски су бјект из но ва пре и спи ту је 
свет, што зна чи да осци ли ра у свом до жи вља ју ствар но сти и да је ре ла ти ви зу је. Оту да 
у овим пе сма ма пре о вла да ва ат мос фе ра не из ве сно сти, не де фи ни са но сти, од су ства 
ко нач но сти. Лир ски ју нак ис пи ту је сво је тре нут но окру же ње, али и исто ри ју у ди ја-
хро ни ји, про на ла зе ћи тра го ве ста рих при ча у мо дер ном ис ку ству и укла па ју ћи их у 
но во ство ре ни кон текст, не мо ћан да на пу сти исто ри ју. Та мит ска ма три ца и обли жња 
бо жан ства ко ја нас мо жда и не при мет но окру жу ју слу же као кон тра пункт са вре ме ној, 
су штин ски ис пра жње ној сва ко дне ви ци у ко јој се на ла зи мо дер ни, „не ис то рич ни“ су-
бјект: „Али ме ни ни је ла ко као у сну. / Ни ти знам ка ко сам / До спео у тај про стор, / 
Ме ђу не ис при ча не ми то ве, / Ни ти знам ка ко ћу се / Вра ти ти у свет бо ле стан од ствар-
но сти [...]“ („Као у сну“). Сми сао та квог по е тич ког ге ста је сва ка ко рас пра ва о вред но-
сти ма, де тек то ва ње ме ста исти не, али и при ча ње при че; при ча ње о јед ном тре нут ку 
људ ског ис ку ства ис под чи јих ће сло је ва про го во ри ти и не ка дру га ис ку ства.

Ов де смо на тра гу из у зет но ва жног аспек та овог из бо ра, а то је под на слов „Иза-
бра не пе сме и хро ни ке“. У на по ме ни на кра ју ау тор по ја шња ва да „иза гла са пе сме 
нај че шће сто ји глас хро ни ке“, од но сно хро ни ча ра, иа ко у овој књи зи не ма хро ни ке у 
кон вен ци о нал ном сми слу те ре чи. Књи жев но и сто риј ски и тра ди циј ски гле да но, хро-
ни чар је сво је вр сни ту мач све та са све шћу о ну жно сти об у хва та ња исто риј ске ди мен-
зи је и це ло ви то сти вре ме на и до га ђа ја, ле то пи сац с ау ром дав них вре ме на, не ко ко ме 
је по ре дак по ком свет функ ци о ни ше у пот пу но сти ја сан. На да ље, хро ни ка као жа нр 
у сво јој тра ди ци о нал ној фор ми у се ћа ње при зи ва и ан тич ко и (срп ско)ви зан тиј ско 
на сле ђе и под ра зу ме ва про зну фор му. Бо жо вић пак амал га ми ше древ но са са вре ме-
ним и тран сфор ми ше овај жа нр у пе сме ко је до но се фи гу ре се ћа ња и ис ку ства, ин ди-
ви ду ал них и со ци јал них стра хо ва, чи ји про та го ни ста ко на чи ште свог и оп ште људ ског 
по сто ја ња про на ла зи у ми ту, ре ли ги ји, исто ри ји. Лир ско ја тек при вид но с дис тан це 
про го ва ра о успо ме на ма на ми ну ле до га ђа је – он про шло сти „по зајм љу је свој глас“ и 
„све га се се ћа“. Ова кво на сто ја ње да се опи ше де ло ва ње исто ри је и мит ског се ћа ња 
у фраг мен ти ма са вре ме не људ ске сва ко дне ви це, уз из ра жен кри тич ки ко мен тар, глас 
опо ме не у по гле ду со ци о по ли тич ке ствар но сти, про из во ди по тра гу за уни вер зал ним 
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сми слом по сто ја ња. Лир ски ју нак је не спо ко јан, и мо гло би се ре ћи да је у ко ре ну овог 
скеп тич ног од но са пре ма ствар но сти упра во че жња за по нов ним ус по ста вља њем 
дав но из гу бље не хар мо ни је. 

Бо жо ви ћев по ет ски про стор је, да кле, про стор не ис при ча них ми то ва или пак по-
зна те, у алу зи ја ма на зна че не мит ске гра ђе ко ја би ва укло пље на у но ви, ур ба ни кон-
текст. Мит пред ста вља ва жну те мат ску це ли ну овог из бо ра: у мно гим пе сма ма лир ски 
ју нак се кре ће ди ја хро ниј ски, има спо соб ност да се раз мах не до вре мен ски, од но сно 
исто риј ски уда ље них та ча ка и то у свој ству све до ка: „Још пам тим дан ка да су / Про-
па да ле им пе ри је. / Био сам све док и он да и са да. / И го во ри ћу о то ме да ну / Као о 
јед ном од да на мо га жи во та“ („Пад им пе ри ја“). У овим пе сма ма, на ро чи то оним ко је и 
у свом на сло ву но се реч хро ни ка („Хро ни ке су за ћу та ле“, „Хро ни ка“), осет на је из ве сна 
ре то рич ност, као да се при по ве да с дис тан це све до ка-хро ни ча ра. У том сми слу, стих 
ко ји из ван ред но по ве зу је две кључ не те мат ске це ли не овог из бо ра је сте „исто ри ја се 
спу сти ла на град“ и на ја вљу је град као на ред ну ве ли ку те му књи ге. То пос гра да тра-
ди ци о нал но су ми ра ис ку ства мо дер ног по је дин ца ко ји је из дво јен у гу жви и бо дле-
ров ској ру љи и са др жи на но се су ко ба, гне ва и емо тив не рас тр за но сти, али је у овим 
пе сма ма пре до чен исто вре ме но и као ру ше ви на, оста так про па ле им пе ри је („Гла со ви 
гне ва“, „Бес“). Са вре ме ни тре ну так је не дво сми сле но до ба гр ча, из не ве ре них вред но-
сти, што је оки дач за пе сни ко во при зи ва ње ста рих при ча и под се ћа ње на њих: „Ла ко 
је са да ре ћи / Шта се до го ди ло пре по ла ве ка. / Или у хро ни ка ма ве ко ва. / Шта се, ме-
ђу тим, до га ђа са да?“ („До дир без све до ка“). По што у гра ду „не ма ми ра“, при бе га ва се 
ожи вља ва њу мит ске и исто риј ске ме мо ри је. 

Гра ду се, ме ђу тим, као до пу на или про тив те жа у овим пе сма ма ја вља про стор при-
ро де, те се кон ти нен тал ном су прот ста вља при мор ски, ме ди те ран ски кор пус мо ти ва 
(во да, та ла си, оба ла, лу ка, брод, ри ба и та ко да ље), и то, из ме ђу оста лог, у пе сма ма 
„Цр теж“, „На луч ком хо ри зон ту“, „Ви дик“ и „Са ти“. Мо тив во де пак дво ја ко је ко но ти ран, 
па је она не рет ко и сим бол не у мит не сна ге при ро де, оне мит ске из до њег све та ко ја 
је ве ћа од чо ве ка и ко ја га на ди ла зи: „Осе ћао сам да то не мо. / Не што ја че од во де за-
зи ва ло нас је у во ду. / Не што ста ро као во да“ („Из над во де“). При су тан је и се о ски, или 
бар ам би јент хлад ног, мрач ног пред гра ђа: пр вих не ко ли ко пе са ма увод ног ци клу са 
ка рак те ри ше то по гра фи ја при ро де, али ого ље не и су ве, не ме и без то на, у пред ве-
чер је ка да се љу ди по вла че у сво је ку ће. У овом ам би јен ту, пра зном, мир ном, на из глед 
на пу ште ном, ис так нут је уса мље ни по је ди нац, ко ји сми ре но и ра ци о нал но оп сер ви ра: 
из „мут них ку ћа“ ни ко не из ла зи („Све тла“), „Ни ти се ије дан чо век / По ма љао дуж уса-
мље ног пу та“ („Низ па ди ну“). Овај ути сак за мр зну то сти, не му што сти и не мо сти на ја-
вљу је на ред не во де ће мо ти ве овог из бо ра, а то су звук, глас, реч, го вор, ко ји ма су 
са о бра же ни ћу та ње и ти ши на. Лир ски ју нак не пре ста но ис ти че сво ју по тре бу за гла-
сом, на ро чи то ка да је окру жен љу ди ма ко ји ћу те. По тре ба за при су ством дру го га, 
ма кар то био и са мо ете ри чан и нео пи пљив еле мент као што је глас, упу ћу је на ау тен-
ти чан осе ћај са мо ће и уса мље но сти лир ског ју на ка, чак и он да ка да је он „по ме шан 
са дру ги ма“. У том сми слу, пе сме „Страх“ и „Реч“ ова пло ћу ју ва жан аспе кат спе ци фи чан 
у Бо жо ви ће вој по е зи ји, а то је пре зир пре ма из ли шно сти ре чи или го во ра без са држа-
ја. Ре чи су је ди ни оста ци све до чан ства да је ме ђу љу ди ма по сто ја ла не ка ква за јед ница 
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и раз ме на, ма кар и при вре ме на и у фор ми раз го во ра; реч је, чак и у не сре ћи и стра ху, 
је ди ни знак људ ске то пли не и за јед ни штва, пе сник и оно ме што је про шло по зајм љу-
је свој глас („Се ћа ња су при ча за се бе“). Ова ко ви со ко вред но ва ње од ме ре ног чи на 
го во ре ња или оп ште ња под ра зу ме ва су штин ски не га тив но од ре ђе ње пре ма би ло 
ка квом об ли ку ло го ре ич ног го во ра или го во ра ко ји ге не ри ше бе сми слен са др жај: 
„Ако су на ше ре чи, / На ша пи сма и раз го во ри, / Крат ке по ру ке и жуч не рас пра ве, / 
Ле ње ре чи у до ко ли ци, / Бр бља ња и уз да си [...] / Још је ди ни до каз да смо не где би ли, 
[...] / Он да је то остав шти на за бу дућ ност, / Знак да ће не што, ипак, оста ти, / И да ни је 
све из гу бље но“ („Остав шти на“).

Је зич ко-стил ски гле да но, Бо жо ви ће ву по е зи ју ка рак те ри шу јед но став ност и не-
пре тен ци о зност: ово је на спе ци фи чан на чин охла ђе на по е зи ја ко ја не при бе га ва 
нео бич ним стил ско-је зич ким ре ше њи ма или тро пи ма. У пи та њу је не на ме тљив, про-
за и чан, раз го вор ни је зик, пре вас ход но на ра тив ног, али, за ни мљи во, не и де скрип тив-
ног ти па. Де скрип ци је, сли ков но сти, ли ков не има ги на ци је овој збир ци, шта ви ше, 
мо жда и мањ ка, па и ме та фо рич но сти у је зич ко-се ман тич ком сми слу, с об зи ром на то 
да су лир ске си ту а ци је у овим пе сма ма за сно ва не нај че шће са мо на фи гу ри по ре ђе ња. 
За ни мљи ва је, та ко ђе, упо тре ба ре фре на и ана фор ских по на вља ња у по је ди ним пе-
сма ма, би ло ар би трар ног ти па или у ви ду сти хо ва ко ји ма пе сма по чи ње и за вр ша ва 
се (на при мер, пе сма „Раз ло зи“ ко ја за по чет ни и за вр шни стих има ис каз „Не ма раз-
ло га за очај“, стих „Ви ше од све га по треб ни су нам гла со ви“ из исто и ме не по тре сне 
пе сме, или ре френ ско по на вља ње на по чет ку сва ке но ве стро фе у пе сми „Гле дао сам 
љу де ка ко од у ста ју“). Све ва жни је пе сме овог из бо ра (прем да је ово уоч љи во и у це-
ло куп ном Бо жо ви ће вом пе снич ком опу су) по чи њу вре мен ским при ло зи ма (ка да, пре 
не го што, це лу ноћ, и та ко да ље), и по сто ја ње вре мен ске пер спек ти ве ис по ста вља се 
као кључ но у про це су ме ња ња лир ског ја: „Ако се освр нем, / То ви ше не ћу би ти ја, / 
То ће би ти пр ви час но вог ми та, / По след њи тре ну так у ком мо гу да би рам. / И не смем 
да се освр нем, / Мрак је мој пут, / Вар љи ва све тлост се не на ла зи / На кра ју већ на по-
чет ку мо га кре та ња“ („Пр ви глас“). Но ва ис ку ства се та ко ра ђа ју при ли ком сме не вре-
мен ских схе ма, до ба да на или но ћи, што су че ља ва ка те го ри је вре ме на и про сто ра. 
По ред то га, лир ски ју нак на сту па као но стал гич ни ко мен та тор, гла сник пред уне зве ре
ном го ми лом, онај ко ји под се ћа и опа жа, стра ху је, опо ми ње, раз ми шља на глас. Сто га 
сти хо ви, по сво јој лин гви стич кој струк ту ри оба ве штај не ре че ни це, не кад има ју апо-
дик тич ки тон ис ка за, ак си о ма и у на ра ци ји се на сту па са ста вом от кри ва ња ве ли ке 
исти не: „До шла су те шка вре ме на. / Ова ко ни кад ни је би ло. / Го во ре и они ко ји не 
пам те / Дру га вре ме на, и они ко ји / Зна ју да је увек не ка ко би ло“ („До шла су те шка 
вре ме на“). Ова ин кли на ци ја жан ру за пи са, ко мен та ра, цр ти це, при че или есе ја на во ди 
нас да за кљу чи мо да би пе сме Гој ка Бо жо ви ћа од лич но функ ци о ни са ле и као пе сме у 
про зи. На ра тив ни глас пе са ма сво је тек сто ве чак и на зи ва при чом („За ми сли те шта ми 
се до го ди ло“), а при по вед на ин то на ци ја при сут на је у мно гим пе сма ма овог из бо ра: 
„За пра во“, „Ку ћа“, „Ви но“ и та ко да ље.

Пе сме Гој ка Бо жо ви ћа из књи ге Ти ха звер ка по дне ва ре флек сив не су при ро де, пи-
са не са све шћу о исто ри ји и вре ме ну схва ће ним и у нај у жем и у нај ши рем мо гу ћем 
сми слу, али и са све шћу о по себ ној енер ги ји пе снич ког тек ста и ре чи ко јом се при видно 
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сва ко днев ни са др жа ји про ши ру ју на але го риј ски план. На тра гу Ка ва фи ја и Хри сти ћа, 
с ко ји ма пе сник ус по ста вља и ја сне ин тер тек сту ал не ре ла ци је, про стор исто ри је – било 
дру штве не, би ло ми то ло ги зо ва не – ис по ста вља се као осно ва за пе ва ње и ми шље ње 
о са вре ме ном, мо дер ном све ту, уз мно го број на ин те лек ту ал на, еру ди циј ска те мат ска 
про ши ре ња. У том сми слу на слов на син таг ма збир ке Ти ха звер ка по дне ва су бли ми ра 
те жи шна ме ста ове по е зи је: ово под не, по ло ви на јед ног ци клу са, пре сек да на и но ћи, 
не при мет на је гра ни ца из ме ђу овог и оног све та, исто ри је и ак ту ел ног, мит ског и сва-
ко днев ног, иди лич ног и ру шев ног, вар вар ског и ци ви ли зо ва ног, про па да ња и по нов-
ног ус по ста вља ња по рет ка.


