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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла дан Бај че та

ПЕ СИ МИ СТИЧ НИ СУ МА ТРА И ЗАМ
(Гој ко Бо жо вић: Док то не мо у мрак, На род на би бли о те ка  

„Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2021)

До не кле у сјен ци ау то ро вог из да вач ког и уред нич ког ан га жма на, већ чи та ве три 
де це ни је те че и пје снич ка би о гра фи ја Гој ка Бо жо ви ћа. Од књи ге Под зем ни би о скоп 
(1991), пре ко збир ки 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), до нај но ви јег на сло ва Док то не мо у мрак (2021), 
Бо жо вић је огра дио је дан ин тим ни лир ски про стор, ис пу нив ши га ви бра ци ја ма, или пак 
тек тон ским по ре ме ћа ји ма епо хе, пре ло мље ним кроз при зму вла сти тог ис ку ства. Њего-
ва по е зи ја, оби ље же на ур ба ном ам би јен та ци јом и оп те ре ће на сна жним ве ле град ским 
при ти ском на жи вот по је дин ца, ко ји ма се при дру жу ју ис ку ше ња са вре ме не исто ри је 
и вје чи та уну тра шња бор ба са вла сти тим би ћем, на ста је као од го вор на не ра зр је ши-
ве упи та но сти мо дер ног су бјек та у вре ви ме га ло по ли са. Би ло да се на ла зи на ули ци 
или град ском тр гу, у свом ста ну или кан це ла ри ји, рје ђе у при род ном окру же њу, пје-
сник ре а гу је на сиг на ле епо хал них зби ва ња, као и на уну тра шње ег зи стен ци јал не 
им пул се, ко ји вре ба ју у пу сто ши ма ово зе маљ ских да на по пут Ти хе звер ке по дне ва, 
ка ко гла си пје сни ко ва су мар на ме та фо ра до са да шње ства ра лач ке аван ту ре (2019).

Ћу дљи ви тре ну ци сва ко дне ви це, у ко ји ма се от кри ва (бе)сми сао по сто ја ња, па да ју 
сво јом сјен ком и на жи вот не сит ни це, не са мо на круп не до га ђа је свјет ско-исто риј ске 
ак ту ел но сти, до ка зу ју ћи за ко ни тост ста ре из ре ке: „И не ки ђа во сва ког да на / Спа ва у 
не ком од де та ља. / Де та љи су све сит ни ји, / Као пе сак ба чен / У вар љи ве очи, / Као кап 
во де ко ја је / По кре ну ла по пла ву“ („При че ви ше ни су до вољ не“). Пре по зна је се у на прег-
ну то сти пје сни ко ве ми сли не у ни шти ва ве за из ме ђу по је ди нач ног и оп штег, на слу ћу је 
се исти на да не знат ни до га ђа ји при ват них жи во та ути чу на круп ни ја со ци јал на по мје-
ра ња, као и обр ну то – да људ ска је дин ка не мо же оста ти иму на на све што се до га ђа 
у сви је ту. Бо жо ви ће во пје сни штво, тра ди циј ски по сма тра но, мо гло би се у том сми слу 
схва ти ти као ли ри ка пе си ми стич ног су ма тра и зма. 

У том прав цу још па жљи ви је осмо тре на, књи га Док то не мо у мрак знат ним сво јим 
ди је лом пред ста вља ди ја лог са тра ди ци јом срп ске, али и свјет ске по е зи је. При кри ве-
ни, ма да са свим ла ко пре по зна тљи ви, сре ћу се у Бо жо ви ће вим сти хо ви ма од је ци 
ли ри ке Кон стан ти на Ка ва фи ја и Сте ва на Ра ич ко ви ћа: „Нај бо ље пе сме о вар ва ри ма 
на пи са не су / Док су вар ва ри би ли да ле ко. / За то су вар ва ри би ли ре ше ње. [...] Вар ва ри 
тра же ре ше ње за нас / И не чи та ју пе сме о вар ва ри ма“ („Ме ђу вар ва ри ма“); „Где сте 
за те че ни, / Као што је ре као пе сник, / Да, баш та мо где сте за те че ни / То је ваш иза зов, 
/ Ту ће те ме си ти те сто да на, / И дан ће ме си ти вас, / Ту ће те ослу шки ва ти гла со ве / Које 
ни ка да не ће те чу ти до кра ја, / Не го ће те их увек / Слу ша ти пр ви пут“ („Тло“). „Оче ку ју ћи 
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вар ва ре“ Кон стан ти на Ка ва фи ја и „Ка ме на успа ван ка“ Сте ва на Ра ич ко ви ћа не са мо да 
су хи по тек сто ви ове дви је Бо жо ви ће ве пје сме, већ по сво јој при ро ди упра во на зна-
чу ју основ ну ди хо то ми ју ње го вог пје ва ња: лир ско са гле да ва ње чо вје ко вог по ло жа ја 
у нео д го не тљи вим то ко ви ма исто ри је и исто та квим ис ку ше њи ма жи во та све де ног 
на про сту чи ње ни цу по сто ја ња. Оту да се у овој збир ци нај ек спли цит ни ји ди ја лог води 
у пје сми „Епи таф“, по све ће ној Но ви ци Та ди ћу, ау то ру код ко јег су се с дра стич ним ре зул-
та ти ма ин фер нал не по ет ске сли ко ви то сти укр сти ли исти умјет нич ки иза зо ви: „Ни шта 
ти ни је мо гао жи вот / Чак ни кад је у са вез / С њим сту пи ла смрт“. 

На те мат ском пла ну, у по е зи ји Гој ка Бо жо ви ћа по ста је све ви дљи ви ји за о крет ка 
при ро ди, по вра так еле мен тар но сти, као вје ро ват но упра во ра ич ко ви ћев ски ин спи-
ри сан сен ти мент, или на про сто као од брам бе на ре ак ци ја на ин ва зив ност прет ход но 
опи са ног ис ку ства. Пје сме као што су „Мо ре ра сте“ или „Ва тра за сле пље на све тло шћу“ 
про на ла зе у ба зич но сти при ро де под сти цај за ори ги нал не ва ри ја ци је на древ не пје-
снич ке те ме. Вра ћа ње из во ри шту, не ка да су ро вој, али не ка да и го сто љу би вој при ро ди, 
ипак до но си у ову по е зи ју је дан ме лан хо лич ни то на ли тет, ко ји је под стак нут осје ћа њем 
људ ске про ла зно сти, упа дљи ви је ка да се ука же на фо ну не про мје њи во сти спо ља шњег 
сви је та: „Ко нач но ме ђу сво ји ма. / Зна мо сва ки ка мен. / Уди са ли смо већ овај ва здух. / 
Ле ђа по зна ју рас по ред трав ки. / А сто па ла от кри ва ју на пу кли не / Не ка да пре ђе ног пу та. 
/ Али не пре по зна је мо ни ког. / Ни ти нам ко иде у су срет / Са осме хом раз у ме ва ња / 
Или са сја јем у оку“ („Ме ђу сво ји ма“). У при ро ди је про стор рас кри ва ња тај не, ам би јент 
ме та фи зич ких оза ре ња, али ко ја су крат ко трај на, не из ре ци ва и про ла зна: „На ду гој 
ста зи кроз шу му / Док из ме ђу сва ке ре чи / Пад не по не ка кап ки ше, / Док ти се ого ле ле 
гра не др ве ћа / Уно се у ли це, сва ка за се бе, / Хук ве тра из го ва ра / Ми сти чан за вет ко ји 
раз у меш / Али га не мо жеш по но ви ти“ („Кроз шу му“). Та кве су још и пје сме зна ко ви тих 
на сло ва „Из гра да“ и „Дан у ви но гра ду“.

У овом кру гу је и вје ро ват но нај бо ља пје сма збир ке, „Др во ис пред ку ће“, ко ја са свим 
си гур но ни је слу чај но на ис так ну том, за вр шном мје сту: „Тре ба би ти ис тра јан. / По са-
ди ти др во ис пред ку ће, / Као мој отац што је то учи нио, / На осун ча ној сто пи зе мље, / 
И он да из да на у дан, / Из го ди не у го ди ну, / А по го то ву да нас, / Иза ћи пред ку ћу, / Ста ти 
у сен ку др ве та / И ћу та ти, сва ка ко ћу та ти, / По сао је већ ура ђен, / Али не ду же не го 
што је по треб но / Да се из го во ре нај ва жни ја име на у твом жи во ту. / За пам ти ти ли це 
при ја те ља / И кад се го ди на ма ни сте ви де ли, / И кад мо жда ви ше и ни сте при ја те љи. 
/ Не ме ша ти во ду с ви ном. / Во да је не за мен љи ва. / Ви но је страст ко ја је пре жи ве ла. 
/ А док си на ре ци, / Ћу ти и гле дај во ду, / Не ка оти че без ре чи, / Све док у њој не угле-
даш / Сен ку оно га по шта си / И ово га пу та до шао. / Кре ћу ћи на пут, / Знај ода кле си 
кре нуо / Ако не ћеш да стиг неш / На крај свог пу та.“ Су прот ста вља ју ћи еле мен тар не 
сим бо ле те мељ не ци ви ли за циј ске опо зи ци је – при ро да/кул ту ра – у окви ри ма ко је се 
кон сти ту и ше укуп но чо вје ко во по сто ја ње, пје сник по сред ством се ман тич ке опреч но сти 
др ве та и ку ће, во де и ви на, ри је ке и го во ра, ни зом упе ча тљи вих сти хо ва и сли ка, про-
на ла зи из лаз из сво је ег зи стен ци јал не не ла го де. Вје чи то не до сти жни мир слу ти се у 
рав но те жи пре по ло вље них стра на сви је та, ко ји ма пје сник не при па да у оба слу ча ја 
са свим, и из ме ђу ко јих оди сеј ски лу та, ка ко и су ге ри шу сти хо ви пје сме са име ном ан тич-
ког ју на ка „Оти шао сам / И ви ше се не ћу вра ти ти. / Ви ше се не ћу вра ти ти“ („Оди сеј“). 
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Ме ђу тим, по вра так, или у овом слу ча ју бо ље ре че но, по вра ци, очи глед но су за по ези ју 
на су шни, ко ли ко и за жи вот сам, ка ко је то не по бит но, за вјеч ност, утвр дио хе лен ски 
мит.

По ред пре до че них ка рак те ри сти ка књи ге Док то не мо у мрак, при мје ћу је се у њој 
и не што ве ћи удио на ра тив но сти у од но су на ра ни ју Бо жо ви ће ву по е зи ју, што као лир-
ска те ма пра ти и са мо при ча ње при че. Та ко је већ од про ло шких пје са ма „При ча пр ва“ 
и „При ча дру га“. Нај бо љи при мјер овог по е тич ког афи ни те та на ла зи се ис под на сло ва 
„Гне здо“, спе ци фич ног и по то ме што у хо ри зонт уво ди уве ли ко умјет нич ки за по сјед-
ну ти мо тив не дав не пан де ми је. На три стра ни це ис при по ви је дан је лир ски си же о 
го лу бо ви ма као но вим ста на ри ма на те ра си пје сни ко вог до ма у ври је ме ка ран ти на, 
кроз ко ји про ви ја ва ју и дру штве но-кри тич ки то но ви: „Док нас је пан де ми ја / За тва ра ла 
у ку ће и ста но ве, / Да ту оста не мо на си гур ном / Јер ће та ко и вла сти би ти си гур не.“ 

Ова ква пје сни ко ва спо соб ност да по ста ви ин вен ти ван угао по сма тра ња и за тим 
кроз ту оп ти ку пре ло ми не ко ли ко из у кр шта них пер спек ти ва, кључ ни је ква ли тет Бо-
жо ви ће ве по е зи је. У пје сми „Ствар ни свет“ се, нео че ки ва но, те ма ти зу је пи са ње књи-
жев не кри ти ке, као још је дан од ис трај них ства ра лач ких ан га жма на Гој ка Бо жо ви ћа. 
Ме ђу тим, то не оста је је ди ни ни во лир ског уоб ли че ња стра сти чи та ња и оста вља ња 
тра га о сво јим ода тле про ис те клим ин тен зив ним ути сци ма, већ се кри за књи жев но-
кри тич ке дје лат но сти от кри ва као но ва пу ко ти на у сви је ту, ко ја још јед ном ка рак те-
ри стич но по ет ски опо ми ње: „Не што би сва ка ко ожи ве ло у ме ни, то је та раз ме на / Са 
све том у ко ме су по но вље ни ур ли ци за ме ни ли кри ти ку“. У сви је ту ко ји не да је из гле-
да сјај ни јој бу дућ но сти, пје сник по лу и ро нич но ис ка зу је сво ју на кло ност кри ти ци, за 
чи ју је суд би ну, та ко ђе, ау то и ро ниј ски на ив но за бри нут. Ипак, чи ње ни ца да још уви јек 
на ста је до бра по е зи ја, да се чи та и да се о њој не пре кид но го во ри, мо жда је знак за 
не по вје ре ње пре ма пје сни ко вом пе си ми зму, ко ли ко за ука за но по вје ре ње ње го вом 
очи то ва ном по ет ском уми је ћу. Још уви јек, ка ко ка же на слов јед ног Бо жо ви ће вог кри-
тич ког тек ста, у јед ној ли је пој ли те рар ној па ра фра зи – а збир ка Док то не мо у мрак то 
увјер љи во до ка зу је – кри ти ча ру има ко да пи ше.


