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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

 УС ПРАВ НО ПЕ РО ГОЈ КА ЂО ГА

Ми ха ил Еп штејн пи ше о то ме ка ко је га ше ње ства ра лач ке 
лич но сти дво стру ки зло чин – као уби ство труд не же не. Дар се да је 
од о зго, ка о  и жи вот. Ми не мо же мо са ми се би до ди је ли ти та ле нат, 
као што не мо же мо са ми се бе ро ди ти. И до да је да је дар жи вот 
уну тар жи во та пун ду ха ко ји се по ја вљу је гдје хо ће и ње го во за
ти ра ње је сте дво стру ко уби ство, а мо гло би се ре ћи и све то гр ђе, 
бу ду ћи да је ства ра лач ки та ле нат дар од Бо га.

Раз ма тра ју ћи про ти вр јеч ни од нос пје сни ка и ти ра ни на, Јо сиф 
Брод ски ка же да пје сник мо же да раз го ва ра са ти ра ни ном, али са 
де мо кра том ни ка ко. Они су на чу дан на чин по ве за ни же љом за 
пре вла шћу над цен тром ма те ри јал не од но сно ду хов не мо ћи и у 
тој бор би ре дов но стра да пје сник као „не при зна ти го спо дар сви
је та”. Све је то по че ло у Ри му, ка же Брод ски ми сле ћи на Ови ди ја. 
А по че ло је, за пра во, мно го ра ни је по што и мит ски пје ва чи по пут 
Мар си је и Ор фе ја стра да ју у нат пје ва ва њу са бо го ви ма, а у Пла то
но вој, и не са мо ње го вој, „иде ал ној др жа ви” мје ста за пје сни ке не ма. 
Ис ка зи ове дво ји це ис так ну тих ру ских књи жев ни ка за сно ва ни су, 
јед ним ди је лом, и на тра гич ном ис ку ству њи хо вих слав них прет
ход ни ка ко ји су у „иде ал ној др жа ви” на раз не на чи не стра да ли – 
про го ње ни, за тва ра ни, уби ја ни... Сје ти мо се Ман дељ шта ма, Хар мса, 
Ба бе ља, Бул га ко ва, За бо лоц ког, Гу ми љо ва, Па стер на ка, Ах ма то
ве, Цве та је ве, Ша ла мо ва, па  и са мог Брод ског.

Слич на суд би на за де си ла је, при је три де се так го ди на, и пје
сни ка Гој ка Ђо га, ово го ди шњег до бит ни ка Зма је ве на гра де ко ји 
је ово при зна ње мо гао до би ти и мно го ра ни је, али про по зи ци је не 
до пу шта ју да не ко исто вре ме но бу де и ка жњен и на гра ђен. Гој ко 
Ђо го ни је од оних ка фан ских, естрад них ди си де на та, ка квих је у 
то ври је ме би ло на па сја пре ска ка ла, ни ти ор га ни зо ва ни др жав ни 
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не при ја тељ по пут Бо ри сла ва Пе ки ћа, на при мјер. Он је био слу
жбе ник бе о град ског До ма омла ди не гдје је уре ђи вао књи жев не 
про гра ме, и уз то пи сао „не ја сне пје сме” чи ја су зна че ња и струч ни 
чи та о ци је два од го не та ли. Та ко је и Јо ван Де лић, пи сац те ме љи тог 
и оп се жног пред го во ра за Гра ну од обла ка, мо рао да по тег не мно га 
зна ња и ин тер пре та тив не вје шти не ка ко би осви је тлио се ман тич
ка за там ње ња Ђо го вог ра ног пје сни штва. 

То је сте по е зи ја „тај ног зна ка” и „за ве за ног је зи ка” гдје се тзв. 
објек тив на ствар ност час згу шња ва а час рас та че у сим бо ли ма, 
ме та фо ра ма, але го ри ја ма, у зо о ло шким и бо та нич ким па ра бо ла ма, 
мит ским про јек ци ја ма и ар хе тип ским сли ка ма, а има, за што не 
ре ћи, и пје са ма ко је се гу бе у лир ским ап страк ци ја ма и за мр ше
ним асо ци ја ци ја ма.

За раз ли ку од ве ћи не ди нар ских пје сни ка, Ђо го сво ју пје сму 
не за сни ва на еп ском на сље ђу, де сте рац се је два чу је у ње го вом 
сло бод ном, по ма ло ра чва стом, али рит мич коме ло диј ски па жљи
во гра ђе ном сти ху. Он пје снич ку гра ђу, да не ка жем пре ђу тра жи 
и на ла зи у лир ској на род ној по е зи ји, у оним ми то ло гич ким пје сма
ма, ка ко би Вук ре као и у усме ном фол кло ру – по пут На ста си је ви
ћа и По пе – у гат ка ма, ба сна ма, ба ја ли ца ма, за го нет ка ма, ту жба
ли ца ма, успа ван ка ма, ру га ли ца ма и на ро чи то у ми ту – хе лен ском, 
би блиј ском, сло вен ском и за ви чај ном, ра зу ми је се. У там ним и 
ду бо ким мит ским сло је ви ма, у „објек тив ним ко ре ла ти ви ма” и 
„шу ми сим бо ла” запрeтан је и лир ски су бјект ове по е зи је и за то
мље на ње го ва осје ћај ност. Тим „за ве за ним је зи ком”, бо га те и ра
зно вр сне, за са вре ме ног чи та о ца све ар ха ич ни је лек си ке, ис пи са
не су ра не Ђо го ве књи ге – Ту га пин гви на, Мо дри ца и пре те жним 
ди је лом Ку ку та. Чи ни се као да је Ђо го, ду го и стр пљи во, опре мао 
сво ју пје сму за из ла зак у ствар ни, сва ко днев ни сви јет и су срет „на 
стра шном мје сту”. А кад се је зик раз ве зао и пје сма отво ри ла, пје
сник је и бу квал но био ве зан и за тво рен – са мо за то што су слу жбе
ни ту ма чи у ње го вој по е зи ји про на шли опа ке алу зи је на лик и 
дје ло не до дир љи вог го спо да ра на ше Ар ка ди је, у ко ју је већ би ла 
угра ђе на па кле на ма ши на чи је је от ку ца је осје тљи ви пје сник чуо 
и чи та о ци ма по ку шао да до ја ви. У пра ву је Јо ван Де лић кад ка же 
да у овом слу ча ју ни је стра дао са мо пје сник, већ и ње го ва пое зи ја 
ко ја је „ве зи ва њем за мр ца” све де на на по вр шну, пам флет ску јед
но знач ност. Исти ни за во љу, Ву не на вре ме на се ни да нас не мо гу 
чи та ти без по ли тич ких при ми сли, јер у по е зи ји, ка ко не ко ин вен
тив но ре че, по ли ти ке има оно ли ко ко ли ко у по ли ти ци има тра ге
ди је. А ба рем у то ме ни смо оскуд ни – ни он да ни да нас. Ни је Ђо го 
окле ве тао са мо го спо да ра већ, мо жда и ви ше, ње го ве слу ге – оне 
вје чи те ли фе ран те иде о ло шке ма гле и раз дра га ног кет ман ства, 
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као вр хов ног жи вот ног и мо рал ног на че ла. И то му још уви јек ни је 
опро ште но. Кад би, са да и ов дје, не ко про вео ано ним ну ан ке ту 
ме ђу срп ским ин те лек ту ал ци ма и књи жев ни ци ма, бо јим се да би 
пре те гло на Бро зо ву стра ну. А Ђо го је и да ље под сум њом, али 
са да као срп ски на цо на ли ста, иа ко у ње го вој по е зи ји не ће те на ћи 
није дан при мјер јеф ти ног, пла кат ског ро до љу бља или до бо шар ског 
ср бо ва ња. Али има ту ге, пин гвин ске, и има бри ге, јер Ђо го је од 
оних Ан дри ће вих бри жних љу ди, због са ти ра ња срп ског на ро да 
и рас та ка ња ње го ве др жа ве и кул ту ре – ко је тра је и кра ја му се не 
ви ди. А пред тим, ако ни шта дру го – сло бод но је уз дах ну ти, ка ко 
би Змај ре као.

Ву не на вре ме на, ни по сли је три де це ни је, ни су из гу би ла на 
мо де р но сти и је зич кој свје жи ни, а мит скоар хе тип ска осно ва чу ва 
уни вер зал ност пје снич ког из ра за. Ова по е зи ја је, на жа лост, и да ље 
ак ту ел на – као да се сви јет, пре пи су ју ћи пје сни ка, у ме ђу вре ме ну 
пре о бра тио у ону кро ко дил ску че љуст ко ју, за стан и хра ну, одр жа
ва ма ју шна пти ца тро хил из исто и ме не Ђо го ве пје сме. А да би се 
у том сви је ту оп ста ло, мо ра се би ти тро хил ски си тан и бе зна ча јан 
или не ми ло ср дан као кро ко дил.

Па ипак, тре ба ре ћи да, по не кад, и нај мрач ни је пје сни ко ве 
ви зи је дје лу ју иди лич но у од но су на ствар ност у ко јој пре би ва мо 
– при ти сну ти цр ним ру ном, пу ни мо дри ца и ту жни ји од пин гви на.

Два десет го ди на на кон Ву не них вре ме на и истин ске људ ске 
и ства ра лач ке дра ме, Гој ко Ђо го је об ја вио ви ше стру ко зна чај ну 
књи гу Цр но ру но. И опет се, већ у на сло ву, по ја вљу је ву на као оп се
сив ни мо тив овог пје сни ка. На слов но ру но мо же би ти оно за ко јим 
ар го на ут ска по тра га не пре ста је, а мо же се ту ма чи ти и као знак 
тра гич не из дво је но сти и уса мље но сти у пре те жно би је лом ста ду. 
Ка ко год би ло, пје сник и ов дје на ста вља ра спру са зло ду си ма епо
хе ко је је сво јом пје смом про бу дио – са су ди ја ма, исљед ни ци ма, 
жби ри ма, го ни о ци ма и чу ва ри ма и дру гим „слу жбе ним са бла сти
ма” и гро теск ним фи гу ра ма јед не рђа во ми то ло ги зо ва не ствар но
сти, а на дру гој стра ни, у епи сто ла ма, обра ћа се слав ним пре ци ма, 
као по у зда ним ослон ци ма у раз де ше ном сви је ту – Сте фа ну Де чан
ском, Ву ку Ка ра џи ћу, ефе шким му дра ци ма, рат ним по бјед ни ци
ма... И да не за бо ра вим пје сму „Аја Со фи ја” о град њи цр кве над 
цр ква ма, ко ја као да је ис па ла из не ког древ ног ље то пи са. Али она 
за слу жу је по се бан осврт, као и не ке дру ге Ђо го ве пје сме ко је го
во ре о вер ти кал ном по сто ја њу, о оно ме што стре ми у ви си ну, на
су прот при зем ном, пу зе ћем сви је ту.

Тек кад су га при тје ра ли уз за твор ски зид, пје сник је отво рио 
ду шу, а ко ме дру гом до оним бе сло ве сним, не зло би вим ство ре њи
ма без ко јих ње го ва пје сма не мо же. Са је жом, гр ли цом, па па га јем, 
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је лен ком и њи ма слич ним, из оп ште ни пје сник во ди при сне и по
вјер љи ве раз го во ре и пре тре са лич на, исто риј ска, мо рал на, ме та
фи зич ка и по е тич ка пи та ња.

Ту су, у из ван ред ној пје сми, и за твор ски ја бла но ви, као при
мје ри вер ти кал ног по сто ја ња, ко је, као и пје сни ка, ни шта осим 
сје ки ре не мо же ућут ка ти док се у ви си ни са шап та ва ју, мо жда баш 
са оним Ду чи ће вим. Онај за пре та ни и ду го при гу ши ва ни Ђо гов 
ли ри зам „про ра ди ће” и у нео бич ним, по тре сним љу бав ним сти
хо ви ма пи са ним у ази лу. А кад Хер це го вац пи ше љу бав ну пје сму, 
па још сво јој же ни, то је већ лир ско чу до и под виг на ро чи те вр сте.

У за вр шном ци клу су „Пут за Хум” још се чу ју, али са свим 
ти хо, од је ци ву не них вре ме на, док се пје сник све че шће окре ће 
оно стра ном, за ум ном, ме та фи зич ком. А ли ри ка је, ка ко Ду чић 
ка же, вр хун ски из раз ме та фи зи ке. Та ди мен зи ја Ђо го ве по е зи је 
уоч љи ва је од по чет ка, с тим што ми се чи ни да ме та фи зич ко та мо 
ви ше по ти че из по е тич ког на че ла не го из лич ног до жи вља ја. Пут 
за Хум и За(х)умље на ко ји пје сник кре ће, на кон свих те шких и 
дра ма тич них го ди на, во ди за пра во у за ви чај – у мит ску зе мљу и 
би блиј ски пеј заж гдје са сва ке чу ке пу ца ви дик „на оба све та”. 
Ри јеч је, у ства ри, о сво је вр сном сво ђе њу ра чу на са сви је том и љу
ди ма, оп сје на ма ито ри је и три ца ма сва ко дне вља, са соп стве ним за
блу да ма и за но си ма. И то пје сник чи ни без па те ти ке и са мо са жа
ље ња, ли шен сва ке же ље да по пра вља и уљеп ша ва, по у ча ва и тје ши. 
Ђо го ве „по зни це”, оте жа ле од тра гич ног ис ку ства – лич ног и ко
лек тив ног – у из ра зу су све де не и јед но став не, без по е тич ких по
ма га ла, за у зла них сим бо ла и пре на прег ну тих ме та фо ра. Та ко у 
пје сми „По глед с Ле о та ра” пје сник се још јед ном увје ра ва да „оно 
што за ми че иза ме ђе мо дре”, што кри је „про ва ли ја из над про ва ли
је” зна је ди но Тво рац. Чо вје ку, ма ко ли ко се пео, оно стра не тај не 
оста ју не до ку чи ве; „по шта са не бом„ и да ље је у пре ки ду, а лир ска 
тран сцен ден ци ја, ка ко би уче ни ре кли, оне мо гу ће на. У „Омо ри ни”, 
у ко ју се сле гла сва те го ба жи во та и сви је та, пје сник „по ку њен 
као ци ган ски коњ” тра жи са мо „ка кав зе лен из да нак што се на ве тру 
љу ља а не ло ми” на ко ји би се мо гао осло ни ти, а у пје сми „На бре гу”, 
у хла ду, „пун  ра на и пра зних тро па ра” пам ти и би ље жи са мо јур
ња ву оба до ва и ко ња као ар хе тип ску сли ку „бор бе не пре ста не”, у 
све му. У ан то ло гиј ској „Про лет њој шет њи” на ори ги на лан на чин 
ожи вља ва и очу ђу је оп ште лир ско мје сто о двој ни ку; у „Клуп ку” 
ко је ра сте док се пје сник сма њу је, на мо та ва го ди не „око ка мен чи ћа 
у гру ди ма”; у „Ал хе ми ча ру” жу ди за пче ли њим тво рач ким уми
је ћем, а у „Тр но ву”, у спа ље ној цр кви др жи пје снич ко опи је ло... 
Књи га се за вр ша ва „За ду шни цом ми ну лом ве ку” ко ји ће, ка ко 
пје сник на дру гом мје сту ре че, про сла ви ти там ни це и ло го ри. Ако 
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сам до бро уо чио, то је је ди на пје сма у књи зи пи са на у ве за ном 
ри мо ва ном сти ху. Као да је пје сник при вре ме но под ве зао чвор на 
сво јим ву не ним стру на ма.

Ђо го во „жи ти је ис пи са но на ко жи са уну тар ње стра не” ипак 
оста је отво ре но. „Пут за Хум” се на ста вља, а од по пуд би не пје сник 
но си са мо нај ну жни је, али за пје сму до вољ но – гор ко ис ку ство 
чо вје ка ко ји је сви јет спо знао и с ли ца и с на лич ја, за ви чај не ри је чи 
ко је ра сту на гра ни од обла ка и оно не у кро ти во, ус прав но пе ро 
– нај у справ ни је у са вре ме ној срп ској по е зи ји.*1

* Реч при ли ком уру че ња Зма је ве на гра де Гој ку Ђо гу за књи гу пе са ма 
Гра на од обла ка (Orp he us, Но ви Сад 2014), на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, 
16. фе бру а ра 2015. го ди не.




