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И Н  Т Е Р  В Ј У

ГОЈ КО ЂО ГО

НЕ МА НАД МЕ ТА ЊА СА СЛА ВУ ЈЕМ

Раз го вор во дио Лу ка Баљ

Лу ка Баљ: На гра ди ко ју бре ме ни име „кне за срп ских пе сни ка” 
сим бо лич ки зна чај ни је по треб но по себ но на гла ша ва ти, по го то во 
ако се ра ди о до бит ни ку ко ји по ти че из истог ужег го вор ног и 
ге о граф ског аре а ла као и сам Ду чић. Шта је онај, због ко га су не кад 
кри ти ча ри пе сни ци ма са ве то ва ли да се „пр ви Ду чи ћи у во ду ба
ца ју”, са вре ме ном пе сни ку? 

Гој ко Ђо го: Ду чић је сам сво је „пр ве ма чи ће”, иа ко вр ло хва
ље не, у во ду ба цио, чак де вет пе са ма – од три де сет три – из зна ме
ни те Ан то ло ги је но ви је срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа ни је увр
стио у Са бра на де ла. На кон што је те ме љи то од шко ло вао свој дар 
и утвр дио по е тич ка уве ре ња, на ви со ко је по ди гао пе снич ку ме ту, 
до ко је ни су до ба ци ва ли ње го ви „ра ни ра до ви”. „Пр ви Ду чи ћи” су 
пр ве жр тве ње го ве пе снич ке док три не пре ма ко јој је: „Лир ска пе сма 
је ди ни род умет но сти где осред ње зна чи исто што и рђа во и где 
ни шта ни је до бро што ни је са вр ше но.” До кра ја жи во та је „уса вр
ша вао” ве ћи ну пе са ма. 

На сла ња ју ћи се нај пре на Во ји сла ва Или ћа, по том на са вре
ме ну фран цу ску по е зи ју, по сту ла те пар на са и сим бо ли зма, Ду чић 
„дог ма ти зу је” есте тич ко на че ло по ко ме је стил пе снич ког ка зи
ва ња би тан ко ли ко и оно што се хо ће ре ћи. Сво јим сти хо ви ма на 
убе дљив на чин пре ва зи ла зи по де лу на фор му и са др жи ну умет
нич ког де ла, као на сле ђе ро ман ти ча ра и ре а ли ста. И то је мо жда 
ње гов нај ве ћи до при нос на шем мо дер ном пе сни штву. 
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Сле ду ју ћи овај есте тич ки упут, на ша по е зи ја са Ду чи ћем, Ра
ки ћем, Ди сом и још мо дер ни јим Цр њан ским, Раст ком Пе тро ви ћем 
и На ста си је ви ћем хва та ко рак са са вре ме ним европ ским књи жев
но сти ма.

От ка ко чи там и пи шем, увек сам се ди вио Ду чи ће вом мај стор
ству су бли ма ци је лич ног и ко лек тив ног ис ку ства у пе снич ки је зик. 
У ње го вом осе ћа њу и по и ма њу све та, ка ко се то обич но ка же, амал
га ми ра ни су тра го ви на ше исто ри је и тра ди ци је са од је ци ма мо
дер не европ ске кул ту ре. Та кво је дин ство зву ка и зна че ња, лир ске 
ме ди та ци је и нај ду бљих лич них осе ћа ња без прем ца је у на шој 
по е зи ји. Мо жда би му се још са мо На ста си је вић, на свој на чин, мо
гао при мак ну ти. Го то во сва ка ње го ва реч бри жно је оте сан ка мен 
узи дан у пре ци зно раз ме ре ну и склад но озву че ну зи да ни цу. А сва
ко осе ћа ње про це ђе но на ду хов ном це ди лу. Ду чић се не од ри че 
се бе, али се и не ис по ве да, не при ва ти зу је и не при зе мљу је, ка да 
го во ри о се би, го во ри о Пе сни ку као Ства ра о цу. За ње га је пе сник 
дру го име Ство ри те ља. Та кво са мо по што ва ње и ува жа ва ње пе сни
ко ве за да ће, ње го ве дру штве не уло ге и зна ча ја по е зи је, да на шњи 
пе сни ци би, ма ко ли ко се раз ли ко ва ли, мо гли да при ме као ва жну 
опо ру ку.

Ду чи ће во де ло окру њу је ма тич ни ток на ше пе снич ке исто
ри је ко ји по чи ње са на род ном по е зи јом, Ње го шем и Зма јем. И за 
ње га вре ди оно што је ре че но за Бо дле ра: мо де про ла зе, Бо длер 
оста је. И Ду чић оста је, упр кос свим мо да ма, то нај бо ље по твр ђу је 
из у зет но по што ва ње По пе и М. Па вло ви ћа, на ших „нај мо дер ни
јих” пе сни ка, да нас већ кла си ка. Ду чи ће ви тра го ви при мет ни су 
код не ма лог бро ја на ших са вре ме ни ка. 

А ја, кад год про ђем тре бињ ском глав ном ули цом, чи ја вид на 
оса упи ре пра во у вра та Гра ча ни це, и по гле дам на ви ше, чи ни ми 
се да су вра та хра ма увек отво ре на и да на пра гу бди је пе сни ко ва 
сен. Као да Ду ка, од о зго са Цр кви не, сва кад над гле да ста зу ко јом 
хо дим и опо ми ње да у све му што ра дим и ка ко жи вим, ко ли ко мо гу, 
по сто ја но сле дим сво ја жи вот на убе ђе ња, пе снич ка, ду хов на, гра
ђан ска и па три от ска. 

Спа да те у ред оних срп ских пе сни ка чи је је де ло, уз све уза јам
не по е тич ке ра зно ли ко сти, у зна чај ној ме ри ве за но за за ви чај ну 
те ма ти ку и је зик. Шта за Вас зна чи та за ви чај на ин спи ра ци ја, 
ка ко оце њу је те њен ути цај на на ста нак умет нич ке сли ке све та, 
по го то во у са вре ме ном пе снич ком из ра зу?

Мој за ви чај је мој је зик, ту фло ску лу пи сци че сто ко ри сте, 
иа ко за ви чај ни је са мо је зик, ни ма тер њи ни усво је ни. Кад би та ко 
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би ло, сви би срп ски пе сни ци би ли Хер це гов ци, јер пи шу хер це го
вач ким је зи ком ко га зо ве мо срп ски. Ша лу на стра ну, и то би би ло 
бли же па ме ти не го „бе ха ес”, ка ко срп ски је зик по кр шта ва ју у Ха гу. 
По па је Хер це го ви ну на звао То ска ном срп ског је зи ка и пи сао је 
„то скан ски”, иа ко му то ни је био ма тер њи је зик. Да не по ми њем 
дру ге ве ли ке пи сце, од Кон ра да до Бе ке та, ко ји су пи са ли „ту ђим” 
је зи ком. Кад би то био са мо је зик, пи сци би мо гли да би ра ју свој 
за ви чај. За ви чај је сте и је зик, али и тра ди ци ја и кул ту ра, исто ри ја, 
ге о гра фи ја, под не бље, кра јо лик... Све то је сте, али је сте и још не
што, што је го то во ата ви стич ко. Не ко осе ћа ње при пад но сти сра сло 
са на шим уну тар њим би ћем, не што при ват но и при ви ле го ва но у 
на шој све сти и под све сти.

То ро ман тич но осе ћа ње и ја де лим са број ним срп ским за ви
чај ци ма, ма да знам да одав но ни је „à la mo de”. 

Не осе ћа ју то јед на ко се ља ци и гра ђа ни, по по ре клу. Они из 
ве ли ких гра до ва, што че сто ме ња ју ули це и адре се или се се ле из 
гра да у град, из зе мље у зе мљу, као но ма ди, Аме ри кан ци и Ци га
ни, по пут Ахас фе ра, не ма ју за ви чај. Аме рич ки пе сник срп ског 
по ре кла Чарлс Си мић ка же да се као град ско, бе о град ско де те, у 
сва ком ве ли ком гра ду осе ћа као код ку ће. Ово осе ћа ње ду шев не 
при пад но сти, из гле да, пла ми ња са мо у за ве три ни, не оп ста је на 
ве тро ме ти ни. Оту да је за ви чај на по е зи ја че сто пре оп те ре ће на ло
кал ним ко ло ри том. 

Ова емо тив на бо ле ћи вост по до ста за ви си и од ста ро сне до би, 
код де це и оних у по зним го ди на ма она је ду бља, го то во ми стич на. 
Ср би што по след њи час иш че ку ју не где у ту ђи ни по не кад тра же 
да им не ко у ави о ну до не се ке си цу зе мље „из за ви ча ја”, да им уто
пли и опле ме ни веч но по чи ва ли ште. Не бих ре као да је то не ка по
себ на од ли ка са мо по гу бље них сло вен ских ду ша, и дру ги на ро ди 
по зна ју ту жуд њу за гне здом. Зар Та ли ја ни не ка жу: Ви ди На пуљ 
и умри! – иа ко од ле пог На пу ља има и леп ших гра до ва.

За ви чај је од вај кад опој на пе снич ка те ма. Ни је ла ко пре по зна
ти ка ко и на ко ји на чин тај зов од ле же у на ма. У ства ри, ди стинк
ци ја из ме ђу за ви чај не и па три от ске, ро до љу би ве ли ри ке је нео д
ре ди ва, че сто се ти мо ти ви пре пли ћу. Та ква укр ште ни ца је сјај ни 
Ла мент над Бе о гра дом Цр њан ског. Ду чић је во лео род ни град, 
али је, за раз ли ку од Шан ти ћа, за зи рао од ло кал них мо ти ва, од при
ки ва ња за сво ју сте ну, па се из Тре би ња спу стио у Ду бров ник да 
би свој лир ски круг про ши рио на Ме ди те ран, и још да ље и ду бље, 
на по вест и на ци о нал ни мит, Ви зан ти ју и цар ски При зрен. Има мо 
ми и да нас ве ли ких пе сни ка ко ји уме ју да про ши ре свој за ви чај ни 
лир ски аре ал и да ис ко ри сте ње го ву чар, као Но го, Сла до је, Ми
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ло сав Те шић, и Бећ ко вић на не што друк чи ји на чин. Да не на бра јам 
да ље, огре ши ћу се.

Не ком се мо же чи ни ти да су ти мо ти ви, та ло кал на ар хе о ло
ги ја и то по ни ми ја, део јед не тра ди ци је од гур ну те у исто ри ју књи
жев но сти. Ако цео свет по ста је јед но се ло, он да је наш за ви чај цео 
свет, за што би то би ли са мо мо је се ло, мој град или крај? Без бој ни 
ур ба ни пеј заж је сто га при клад ни ји рам за сли ке и осе ћа ња ко је 
по бу ђу је не до ста так ви зи је и не из ве сна пла не тар на по мет ња што 
из ну тра раз је да све ства ра о це и све ху ма ни сте. И до и ста, без ду шна 
пу стош и ег зи стен ци јал на стреп ња про жи ма зна тан део са вре ме не 
по е зи је. На овај ци ви ли за циј ски ду хов ни иза зов пе сни ци дво ја ко 
од го ва ра ју. На спрам по ку ша ја да се са све том ус по ста ви кри тич ки 
ди ја лог, све при мет ни ја је и жуд ња за то пли јим, уто пиј ским ста
ни штем и скло ни штем, за сво јом Ита ком, као ми то ло шким за ви ча јем. 
То је сте бек ство, али и бек ство је не ко ре ше ње. На но и бан ковар
ва ри ни су ни ка кво, ма шта ми слио Ка ва фи. Ве ли ки на но вар ва ро
по лис ни кад не ће би ти пе сни ков за ви чај. Не ко се ло у бр ди ма још 
мо же би ти до бар азил. Ме ни је мо ја ста ра ку ћи ца у Вла хо ви ћи ма 
и да нас ду ши оду шак.

Кри ти ка је на зна чи ла глав ни ну пе сни ка с чи јим вас де лом, по 
по е тич ким срод но сти ма, до во ди у ве зу. Ко ја би сте име на, из тра
ди ци је или са вре ме не срп ске пе снич ке пле ја де, по тој огла ше ној 
срод но сти или лич ном афи ни те ту, Ви апо стро фи ра ли?

Сви су пе сни ци у срод ству и обич но из бе га ва ју по ми ња ње 
чла но ва уже по ро ди це. Не ки би пре про гу та ли жа бу не го да пре ко 
је зи ка пре ва ле име не ког „бра та по не са ни ци”. Има за то не ко ли
ко раз ло га. Нај пре, не ког ће не пра вед но за бо ра ви ти. По том, пи сци, 
као и дру ги ства ра о ци, про ла зе кроз раз ли чи те фа зе, па иа ко је 
мај стор ска ру ка пре по зна тљи ва, ве о ма су рет ка мо но лит на де ла. 
Упо ре до са на шим по е тич ким уве ре њи ма ме ња се и на ша лек ти
ра. Да нас ра до чи та мо јед ног, су тра дру гог пе сни ка.

А од ко га учи мо? Од сва ког. При ча о умет нич кој ори ги нал но
сти ни је пре ста ра, а мо гла би с на шим ве ком би ти и ар хи ви ра на. 
Још је Ге те го во рио о свет ској књи жев ној за јед ни ци. Не ко је, ша
љи во, умет ност озна чио као по ро ди цу по кра де них кра дљи ва ца. 
Као што су у по ро ди ци сва ли ца раз ли чи та, иа ко се ге ни мо гу пре
по зна ти, та ко је и у умет но сти, по себ но по е зи ји: иа ко се сви ори
ги нал ни ру ко пи си раз ли ку ју, ге ни се, ипак, не мо гу из бри са ти. 
Та ко је са мном и сва ким дру гим. Про блем је ка ко свој ка ми чак угра
ди ти и за јед нич ку ку ћу. И он да кад уда ра мо не ком сво јом стран
пу ти цом, ни смо да ле ко од не ке дру ге ста зе. На на ше ства ра лач ко 
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опре де ље ње, ка кво год би ло, ути че и оно што смо на у чи ли од дру
гих, бар да не по на вља мо ту ђе ис ку ство или да не иде мо пра вим, 
ута ба ним пу тем, јер је прав пут до са дан и ни ког не при вла чи.

Да кле, куд год кре не мо – ево и у овом раз го во ру – вре ба ју вас 
ута ба на ста за и оп шта ме ста. Сто га је бо ље да се вра тим „мо јим” 
пе сни ци ма, све јед но да ли хо де пу тем или не пу тем, да ли су ми 
„ге нет ски” бли ски или ни су, не ка се ти ме кри ти ча ри ба ве. По ред 
оних ко је сам по ме нуо, ра до чи там На ста си је ви ћа, Ује ви ћа, Ду
чи ћа, По пу, Миљ ко ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа... 
Прем да не тре ба сме та ти с ума да на ша пе снич ка тра ди ци ја ни је 
стро го оде ље на од свет ске пе сма ри це. Наш про зор пре ма све ту 
ши ром је отво рен још од по че та ка на ше но ви је књи жев но сти, од 
До си те ја, Ву ка и Ње го ша, као што је био отво рен и у ста ри ни, од 
Све тог Са ве. Пра вед ни је би би ло ре ћи да сва ки пе сник де сном ру
ком за и ма из до ма ћег, а ле вом кра дуц ка из свет ског ам ба ра. За јед
нич ка је то ба шти на. Зар и Ге те ни је (о)вен чао на шу Ха са на ги ни цу?

Ко ли ко је по е зи ја да нас, у усло ви ма са вре ме не дру штве но по
ли тич ке кон сти ту ци је на на ци о нал ном и гло бал ном ни воу, у ста њу 
да оства ру је по тен ци јал свог апо криф ног сми сла и суб вер зив не 
мо ћи?

Не ма по год на вре ме на за по е зи ју. Из гле да да не по го да пе сни
ку ви ше го ди, да је не сло бо да плод ни ја од ства ра лач ке сло бо де и 
не сре ћа од сре ће. То је сте па ра докс, али исто ри ја књи жев но сти га 
ове ра ва. По е зи ја је, кан да, не ка ква из ним ка, за њу не ва жи при род
но и дру штве но пра ви ло да под мра зом цве ће не цве та. 

На рав но, ми ну ла су вре ме на па не ги ри ка; не ма дру штва без про
тив реч ја. Има и да нас ле пих ода ра до сти и уз бу дљи вих љу бав них 
уз да ха, али пе сни ко во око је упра вље но ви ше на оно што је ду би
о зно у дру штву и за там ње но у чо ве ку. То је на лог мо рал не са ве сти. 
Кад не би ве ро вао да ње го ва реч мо же да уз не ми ри још не чи ју са
вест и та ко бар ма ло до при не се да свет бу де бо љи, пе сник би имао 
про бле ма сам са со бом. Пи тао би се че му уоп ште по е зи ја, ако бес
при зив на си ла уре ђу је свет. У осно ви пе снич ког чи на је убе ђе ње 
да та по себ на вр ста је зи ка има и по себ ну моћ. Мо ја пе сма је мој 
нож, ка же Ен цен сбер гер. Пе сни ци не ма ју дру гог оруж ја ни ору ђа. 
То је и мо је уве ре ње. 

Не ве ру јем у бе за зле не и бе сми сле не лир ске со на ти не, ма ка ко 
би ле озву че не. Сло ва ни су но те, ле по из го во ре на мо гу ле по зву ча ти, 
али увек не што зна че, не што по ру чу ју. Пе сник се не над ме ће са 
сла ву јем. Свет не мо же би ти леп ши ако ни је и бо љи. И нај суп тил
ни ја лир ска пе сма или је ис по вест или мо ли тва, ме лем на ра ну 
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или из раз ем па ти је, не ко по сре до ва но на го ва ра ње, за во ђе ње; ма кар 
би ла и гу гу та ње, ба ја ње, увек је то не ки апел. Мо ра има ти упо треб
ну вред ност. Пи сац мо ра има ти не ки циљ „ко ји се мо же до сти ћи 
са мо у је зи ку”. Он је ја сан и не ја сан, а чи та лац га мо же про чи та ти 
или учи та ти.

Бу ду ћи да је пе снич ки је зик ме та је зик, ни је на у чен од мај ке 
не го ство рен у не пред ви ди вој игри ре чи ма, не сво див је на јед но 
зна че ње и не под ле же фор ма лоло гич ким ни прав ним за ко ни ма. 
Ову ман тру, на жа лост, пе сни ци мо ра ју че сто по на вља ти. На го ве
ште ни сми сао јед но вре ме но мо же би ти и ве ран и не ве ран, и сми
слен и бе сми слен, за ви сно од са рад ње чи та о ца. Обе ћа ни сми сао 
уи сти њу је чи та лац, не пе сник. Упра во у тој за го нет ној не ја сно ћи 
по е зи је, ко ја исто вре ме но не што скри ва и от кри ва, за то мље на је 
и ње на умет нич ка чар и ње на суб вер зив на моћ.

„Не ја сно ћа је сун це ја сно ће”, пе ва Ује вић. То „сун це” не мо же 
да по мра чи ни ка кав мрак ни облак. Ни ти га би ло ка ква све тлост 
и сло бо да мо же учи ни ти из ли шним. Пе сник је за точ ник са вр шен
ства, да ка ко, не до сти жног. Али на де има и кад је не ма. 

 При ча о гло бал ној и на ци о нал ној не по го ди је сте ре о тип, но ва 
је са мо по ја ча на сум ња у моћ пе снич ког је зи ка. Мо ћи не мо же ни 
би ти без ко ре спон ден ци је, без раз го во ра. А ка ко да раз го ва ра те 
кад вас ни ко не чу је, кад не ма мо гућ но сти да вас чу је. За глу шу ју ћа 
ме диј ска бу ка и бес не оста вља ни нај ма ње про сто ра за пе снич ки 
ша пат. Уз то, уло га си ле и сил ни ка у уре ђе њу све та, бру тал на или 
со фи сти ци ра на, ни кад ни је би ла из ра же ни ја. Ни јед но дру штво не 
мо же оста ти изо ло ва но ни по ште ђе но овог гло бал ног ду хов ног по
ро бља ва ња. У том но вом роп ству Си ре не су за ме ни ле му зе. Пе
сник, ипак, не сме на ли ти во сак у уши, он мо ра, по пут Оди се ја, 
ве зан за свој јар бол, гле да ти и слу ша ти, да би мо гао све до чи ти о 
за во дљи во сти и тра ги ци пло вид бе. Али ка ко и за што и ко ме, кад 
ње го во све до че ње ни ког не за ни ма, кад ње го ви са пут ни ци ме сто 
во ска др же слу ша ли це у уши ма и ода зи ва ју се на глас Си ре на?

Ису ка ти мач ре чи или ућу та ти, пи та ње је сад. Са вре ме на 
по е зи ја ба ви се са ма со бом, те ма ти зу је сво ју дру штве ну уло гу и 
сми сле ност пе снич ког чи на. Ни је то лар пур лар (l’art po ur l’art), 
не го све ду бље уве ре ње да се на но ве иза зо ве вре ме на по е зи ја не 
мо же ода зи ва ти на до са да шњи на чин. Ње но чи та ње вре ме на је 
не му што. Не мо же се ви ше пе ва ти као Ма лар ме, Рил ке, Сен Џон 
Перс; Ко ра Вас ка По пе и 87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа, не кад 
ва ља ни пу то ка зи, одав но су са мо дра го це ни ар те фак ти на ше пе
снич ке ри зни це. Ти пу те ви ви ше ни куд не во де. Ако реч – сва је 
при ли ка – мо ра би ти мач, ка кав мо ра би ти тај мач и ка ко га ис ко
ва ти? То је нај ве ћа му ка са вре ме не по е зи је и сва ког пе сни ка. 



Кад пи сац се да за сто, да бо ме, не се да сам за бе ли па пир, са 
њим је жи вот но ис ку ство, це ла би бли о те ка, тра ди ци ја, исто ри ја, 
по ли ти ка и да на шњи дан, мо жда сун це или ки ша, све је то по тен
ци јал но скри ве но под је зи ком и вољ но или не вољ но, све сно или 
не све сно, про ма ља пре ко зу ба и као по се бан из раз на па пи ру оста
вља траг. Али ту ни су до вољ не ми сли и стра сти, ни је до вољ но 
са мо во ле ти или мр зе ти, за то су нео п ход не ре чи. При том, ако му 
је до раз го во ра, до не чи јег раз у ме ва ња, пе сник мо ра не што го во
ри ти о мо гу ћем, а не о не мо гу ћем, ка же по зна ти ма ђар ски пи сац 
Пе тер Естер ха зи. Не по сту па ти по бо жан ским за ко ни ма, као Ан ти
го на, већ за јед но са Исме ном го во ри ти у се би: „За не мо гу ћим не 
ва ља по се за ти”.

Да ли то Естер ха зи пре по ру чу је да пи сац бу де про све ти тељ 
или не ка вр ста све ште ни ка, али оног про те стант ског, бли жег зе мљи 
не го не бу, чи је би про по ве ди би ле ра зум не и сви ма ра зу мљи ве, или 
да бу де да ле ко вид по ли ти чар, у нај бо љем слу ча ју иде о лог? Не ве
ру јем. Пре ће би ти да је то са мо опо ме на ка ко пи сац, да би ус по ста
вио не по сред ни ји ди ја лог са чи та о цем, мо ра сво ју по ру ку учи ни ти 
ја сни јом и при влач ни јом, „као онај ко ји др жи го вор”, ина че ње го во 
рва ње са не мо гу ћим ни ко не ће раз у ме ти. Ово је са мо је дан од при
ме ра ка ко пи сци по ку ша ва ју ко ри го ва ти ели ти стич ко по и ма ње 
књи жев но сти ко је је пре вла да ва ло у ми ну лом ве ку и, без ве ли ких 
усту па ка чи та о цу, олак ша ти ре цеп ци ју свог де ла. Јер је де ло без 
чи та о ца мр тво, пред мет ко ји не ма упо треб ну вред ност.

Све рас пра ве о са вре ме ној по е зи ји, па и ова ана хро на, о мо гу
ћем и не мо гу ћем, у су шти ни, ба ве се са мо јед ним озбиљ ним пи та њем: 
шта то та ко ва жно пе сник мо ра го во ри ти да би чи та лац по же лео 
да га чу је? Ка ко тај циљ до сти ћи? За то су, да по но вим, по треб не 
ре чи, пе снич ки је зик. Ка кве ре чи и ка кав је зик, то је „гло бал ни” 
пе снич ки про блем. 

У срп ској по е зи ји – да се вра тим ку ћи – пе сни ци баш и не ха ју 
да пре мо сте све ду бљи јаз ко ји их одва ја од чи та ла ца, не ма озбиљ
них ис ко ра ка ни ве ћих од сту па ња од тра ди ци је. За чу ђу ју ће је ко
ли ко мла ђих пе сни ка сво је сти хо ве са би ја у со не те и ду чи ћев ске 
ка тре не, шта ће ра ди ти кад осе де. У по е зи ји је не у по ре ди во опа сни
је би ти млад а би ти стар, не го би ти стар а би ти млад. Још увек је, 
чи ни се, Бећ ко вић нај мла ђи срп ски пе сник, он још увек има нај
ви ше ства ра лач ке ку ра жи да се оти сне у не по зна то, да ис ку ша ва 
но ве мо гућ но сти пе снич ког из ра за. 

Пе сник сте за чи ју се по ја ву, твр де по зна ва о ци при ли ка из кри
ти чар ских ку ло а ра, ве зу је ути сак о лич ној скром но сти, не е страд
но сти и од ре ђе ном, за књи жев не пре га о це по не кад не ка рак те ри
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стич ном, не ха ју за на гра де. Ви, са сво је стра не, твр ди те да пе сник 
од го ва ра де лом и де ла њем. Ко ли ко је за пе сни ка ну жна, а ко ли ко да нас 
и оства ри ва, бри га о еле мен тар ном ин те лек ту ал ном по ште њу?

Ни је баш та ко. Исти на, не тру дим се пре ви ше око ме диј ске 
про мо ци је оног што ра дим. Бих ја, али не умем. Сто га не гу јем 
сво ју ства ра лач ку до ко ли цу, што је, ве ро ват но, са мо из го вор за ле
ност. Знам да је мар ке тин шки про во да џи лук у овој за глу шу ју ћој 
бр бља о ни ци ну жан. Ка ко друк чи је до спе ти до оних за ко је пи ше мо? 
Иа ко по е зи ја ни је не ка тр жи шна ро ба. Она је одав но из гу би ла 
сво је му ште ри је. За њу, до ду ше, не ва жи ни ди ја лек ти ка по ко јој 
кван ти тет пре ла зи у ква ли тет. Пе сник, по уну тар њем на ло гу, мо ра 
пи са ти, али и ме ни се по не кад чи ни да зби р ке пе са ма тре ба об ја
вљи ва ти са мо у три при мер ка: за се бе, за же ну или љу бав ни цу и за 
на ци о нал ну би бли о те ку. До вољ но. Че му тро шак кад до бит ка ни
ка ква не ма. А ни кри ти ча ри и про фе со ри књи жев но сти не за ма
ја ва ју се пре ви ше сти хо ви ма. Ни књи жев не ве че ри и про мо ци је 
ни су баш не ки ми тин зи ко ји ути чу на ти ра же. Не про да ју се ула
зни це, што ка пи та ли зам на За па ду прак ти ку је. Ода зи вам се и ја 
на те по зи ве, слу жим и ка дим, али се по че сто вра ћам не ве сео. 

Нај зад, др жим да пе сма, ако ва ља, не ка ко ис пли ва на по вр ши
ну, ако не ва ља ту по мо ћи не ма. Знао сам до ста пе сни ка чи је је име 
од је ки ва ло у јав но сти, а кад про ми ну све том, као да ни су ни жи
ве ли. Има ре ин кар на ци ја, ис пли ва по не кад и пи смо у бо ци, али 
вр ло рет ко. Ле по је, да кле, би ти на гла су и на гра де до би ја ти, то је 
три бут на шој су је ти, али пе сни ци су као оско ру ше, пра ву вред ност 
по ка жу тек кад ис тру ле, ре као би Љу ба Не на до вић. 

Кад је о по ште њу збор, на ше вре ме под се ћа на ста ри Рим, ни
кад ви ше мо ра ли ста и ни кад ви ше ли це ме ра. Има, на рав но, љу ди 
ко ји и да нас, као мо рал не па ра диг ме, бра не образ на шег до ба и 
уста ју у од бра ну прав де и сло бо де, али то су гла со ви у пу сти њи. 
И Рим је имао сто и ке, сва ко вре ме има по не ког спрем на да за сво ја 
уве ре ња из го ри на ло ма чи. Не бих хтео да бу дем па те ти чан, али 
ово амо рал но, ци нич но ни по да шта ва ње еле мен тар не људ ско сти 
и за блу да да се свет мо же про све тли ти бом ба ма мо ра за вр ши ти 
но вом ка та кли змом. Пра во ву ка на ов цу не мо же би ти из над свих 
бо жи јих и људ ских за ко на. 

„Страх жи во ту ка ља образ че сто”, али страх и ши ћар, без 
ве ли ког ја да, не сме ју би ти али би за опор ту но сле га ње ра ме ни ма. 
По ште ње не при зна је „ву не но вре ме”. Пи сац мо ра би ти за то че ник 
са ве сти и сво јим ства ра лач ким и мо рал ним чи ном слу жи ти вр ли ни. 
Ко ће дру ги, ако не ства ра лац, ма ли де ми јург, та ко ре ћи. Ако не 
слу жи до бру, слу жи де мо ну. Или или. Та ко се ме ни чи ни.
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Све до ци смо све ого ље ни јих при ме ра не по чин ста ва су ди о ни ка 
на ше кул тур не по ли ти ке, не бри ге за на ци о нал не кул тур не ин сти
ту ци је од ко јих су не ке је дин стве не у евр оп ским и свет ским окви
ри ма. Тр го ва ње ко жом, на ро чи то соп стве ном, по ста ло нам је ме ра 
при хва та ња ствар но сти у чи ју нас ну жност убе ђу ју...

Не по чин ства на ше да на шње кул тур не по ли ти ке мо ра ју се 
адре со ва ти пре вас ход но на ми ни стра кул ту ре, на ко га дру гог? Да 
је бар јед на од оних сим па тич них си ли кон ских ан те на на ње го вој 
гла ви при ми ла бар јед ну од оних раз бо ри тих по ру ка ко је су му упу
ти ли пред сед ник Ма ти це срп ске, Драган Ста нић и дру ги кул тур
ни пре га о ци, би ло би до вољ но да се ави за и опа ме ти. За кла ња ње 
иза Вла де, ка ква год да је, не ума њу је ње го ву дру штве ну и лич ну 
од го во р ност. Уто ли ко пре, што је и сам чо век кул ту ре. За што у 
знак про те ста не под не се остав ку, то би би ло вред но ва но не са мо 
као ви сок мо рал ни чин? Та ко би, за пра во, кул ту ри нај ви ше по мо
гао. Али ње му то не па да на па мет, сто га се то и мо ра раз у ме ти 
упра во као тр го ва ње сво јом ко жом и ко жном сто ли цом, ра ди ма
ло вај ди це и мно го ви ше при про сте та шти не, што је још го ре. Но, 
ма ни мо ми ни стра, да ли је мо гу ће да на ша „пре сви је тла” Вла да не 
схва та зна чај кул ту ре и кул тур них уста но ва као јед ног од те ме
ља ца ци ви ли зо ва ног дру штва? Да ли је мо гу ће да Вла да на ова кав 
на чин ома ло ва жа ва уло гу Ма ти це срп ске или, ако ни шта дру го, 
сим бо лич ни зна чај ње ног Ле то пи са, као пр во ра зред ног кул тур ног 
до бра ко јим би се по но си ле и кул ту ре знат но бо га ти је од на ше? 
Тек, да не га чем, као све бе ле вра не, о за тво ре ним му зе ји ма, му ка
ма Срп ске књи жев не за дру ге и дру гих кул тур них и на уч них уста
но ва све де них на про сјач ки штап. О том је би ло до ста го во ра. Ако 
нов ца не ма, за што наш кан це лар сва ки дан по на вља да нов ца има? 
Не ма га, ваљ да, са мо за кул ту ру, све је пре шни је. Не мам ни шта 
про тив да се Бе о град љу ља на во ди и за га зи у Са ву, али не по це ну 
кул тур не ис тра ге. 

По ја ва књи ге „Гра на од обла ка” је од кри ти ке при хва ће на као 
ау то ро во сво ђе ње ра чу на са све том, жи во том и по е зи јом. Ка ко 
Гој ко Ђо го ви ди ова кву ква ли фи ка ци ју? Мо же ли ње гов чи та лач ки 
кор пус да се на да још не ком на сло ву?

Сва ка пе сма сво ди ра чу не са све том и жи во том. А са по е зи јом 
ја се још об ра чу на вам, ни сам ба цио олов ку. И не ћу, на дам се, док 
не ба цим ка ши ку. 




