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Др Ма ри ја С. Јеф ти ми је вић Ми хај ло вић 

ПЕ СНИЧ КО ПО ВЕ СМО ГОЈ КА ЂО ГА 
(по е ти ка Клуп ка у кон тек сту Ђо го ве „ву не не три ло ги је“)

У ра ду се ту ма чи нај но ви ја збир ка Гој ка Ђо га Клуп ко, у кон-
тек сту „ву не не три ло ги је“ (збир ки Ву не на вре ме на и Цр но ру но), 
али и у кон тек сту ди ја ло га са пе сни ко вим ау то по е тич ким есе ји ма, 
об ја вље ним у књи га ма По е зи ја као апо криф и Пут уз пут. Ру ко во-
де ћи се прин ци пи ма нео п ход но сти ши ро ког са гле да ва ња суд би не 
пе сни ка и суд би не књи ге, с јед не, и опре зно сти да књи жев не вред-
но сти не по ста ну пред мет дру штве но-исто риј ског ту ма че ња, с 
дру ге стра не, по ку ша ли смо да сво је за кљу ке усме ри мо на оне 
вред но сти, зна че ња и по ру ке књи ге ко је су из ван и из над по ме ну-
тих окол но сти, иа ко су је оне, на не ки на чин, из гра ди ле. На то 
по себ но оба ве зу је и пе сни ко ва на ме ра „раз ра чу на ва ња“ са ву не ним 
вре ме ни ма – са оним што су као по је дин цу, али и као при пад ни ку 
ко лек ти ва, до не ла – нај ек спли цит ни је из ра же на у иде ји увод не 
пе сме збир ке Клуп ко, у ко јој је пе сник сим бо лич но за па лио за ду шну 
све ћу ми ну лом ве ку. Ако пред у слов сва ког по ку ша ја раз ре ше ња 
не ког про бле ма ле жи нај пре у ње го вом по зна ва њу, он да се ни Клуп ко 
не да ра смр си ти пре не го што се упо зна при ро да ни ти од ко јег је 
са чи ње но. 

Кључ не ре чи: Гој ко Ђо го, ву не на вре ме на, ву не на три ло ги ја, 
клуп ко, по ве смо, по е ти ка. 

„Пе сма је по ве смо са чи ње но од пре пре де них ни ти. Сли ко
ви то ре че но, ви дим је као 

ми то ло шку вре жу што спа ја не бо са зе мљом, као Стуб 
бес кра ја ва ја ра Бран ку ша, 

ко ји се као упре де но бе тон ско уже ви нуо пут не бе са.“
(ЂоГо 2008: 45) 

Раз го вор о нај но ви јој збир ци пе са ма Клуп ко Гој ка Ђо га, ко ја је овен ча-
на на гра дом Пе чат вре ме на, био би пот пу но про из во љан и имао би од ли ке 
по вр шног ту ма че ња књи жев ног де ла, ако би се во дио из ван кон тек ста ко ји 
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са њом чи ни не са мо це ли ну, не го јој на не ки на чин чи ни и прет ход ни цу. 
На и ме, Клуп ком Ђо го за о кру жу је сво ју „ву не ну три ло ги ју“, за по че ту збир-
ком Ву не на вре ме на (1981), због ко је је пред Окру жним су дом у Бе о гра ду 
био осу ђен на две го ди не за тво ра због кри вич ног де ла „не при ја тељ ске про-
па ган де“1 и био про зи ван у озло гла ше ној Шу ва ре вој Бе лој књи зи, за тим 
на ста вио сво јом ре пре зен та тив ном збир ком там нич ке по е зи је Цр но ру но 
(2002), због ко је је про зван „цр ним Ар го на у том срп ског пје сни штва“ (делић 
2014: V), да би се тка ње тог „пе снич ког по ве сма“, ка ко је пре ма Ђо го вом 
соп стве ном све до че њу у есе ју На тук ни це о пе снич ком за на ту (Ђого 2008), 
име но ва на ње го ва „ву не на по е ти ка“, сим бо лич но и ме та фо рич но за вр ши ла 
Клуп ком (2018), ко је пред ста вља из ве стан по ку шај раз ра чу на ва ња са ву не
ним вре ме ни ма, ко ја су обе ле жи ла пе сни ков и жи вот и рад. Од те „ву не не 
пре ђе“ пе сник је са чи нио/иза ткао је дин стве ну три ло ги ју или трок њиж је, 
оста вља ју ћи та ко ау тен тич но обе леж је не са мо у свом књи жев ном опу су 
(за по че том дав но пре збир ке Ву не на вре ме на, зби р ком Ту га пин гви на (1967) 
и чу ве ном Ку ку том (1977)), већ и у це ло куп ној срп ској књи жев но сти.2 

Због то га је ја сно да ства ра лач ку и жи вот ну би о гра фи ју пе сни ка Гој ка 
Ђо га ни шта пре ци зни је и ни шта сим бо лич ни је не од ре ђу је не го ње го ва 
ме та фо ра „ву не на вре ме на“. Ву не на су вре ме на у ко ји ма се ро дио, ву не на 
су вре ме на у ко ји ма је до бар део жи во та про вео, пи сао, стра дао, али су на 
не ки на чин ву не на и ова у ко ји ма да нас жи ви и ства ра, у ко јем се дра ма, то 
јест клуп ко стра да ња, и лич ног и ко лек тив ног, и да ље не да раз мр си ти. У 

1 У је сен 1980. го ди не Гој ко Ђо го је, пре ма та да шњој прак си из да вач ког пред у зе ћа 
„Про све та“, пре дао ру ко пис Ву не них вре ме на. Књи га се по ја ви ла кра јем апри ла 1981. го-
ди не, спа ље на 25. ма ја, а Ђо го је ухап шен 29. ма ја 1981. го ди не. Су ђе ње пред Окру жним 
су дом у Бе о гра ду тра ја ло је 2, 3. i 8. ју ла, а на ста вље но 16. и 17. сеп тем бра 1981. Пе сник је 
осу ђен на две го ди не за тво ра због кри вич ног де ла „не при ја тељ ске про па ган де“, из вр ше ног 
„це лом књи гом, а по себ но са шест пе са ма“. Вр хов ни суд Ср би је пре и на чио је пре су ду и, за 
кри вич но де ло „по вре де угле да СФРЈ“, из вр ше но са че ти ри пе сме: Ови ди је у То ми ма, Ба
ла да о ће са ре вој гла ви, Све ти ли ште оца Црн бо га и Звер над зве ро ви ма, 16. фе бру а ра 1982. 
осу дио га на го ди ну да на, ко ју је јед ним де лом из др жао. 

Овај „слу чај“ био је по вод за за бра ну или „по вла че ње из про да је“ ви ше књи га (као 
што је књи га Слу чај Гој ко Ђо го – До ку мен ти (За пис, 1982) ко ју је при ре дио Дра ган Ан тић 
и ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је на ен гле ском је зи ку Ми о дра га Пе ри ши ћа The ta ste 
of the eig hti es (Re la ti ons, 1982), у ко јој су об ја вље не Ђо го ве пе сме), као и ли сто ва и ча со пи са 
ко ји су да ли по др шку пе сни ку. А у За гре бу је об ја вље на озло гла ше на Бе ла књи га Цен трал-
ног ко ми те та Хр ват ске, у ко јој је слу чај Ву не них вре ме на био увод но по гла вље. 

Го ди не 2017. Слу жбе ни гла сник је об ја вио дво том но из да ње Ву не на вре ме на, про цес 
и ко мен та ри (2011), на пре ко 1700 стра ни ца, у ко јем се осим зби р ке на ла зе и до ку мен ти, 
за пи сни ци, све до че ња и од лу ке ко је су пра ти ле „слу чај Ђо го“. 

2 То пе сник и сам по твр ђу је: „Ту ма ра ју ћи кроз ма глу и за пли ћу ћи се у вла сти ту мре жу, 
и ја сам се тру дио да од по све ма шње ʼту ге ,̓ сво јих ʼмо дри ца ,̓ бу ни ке и ʼку ку те ,̓ од ʼву неʼ 
и ʼву не них вре ме наʼ до ʼцр ног ру на ,̓ у ко је је оде нут наш век, ис пре дем сво је пе снич ко по-
ве смо. Хтео сам у злу да се по мо лим за до бро. Сва ка пе сма да бу де ба сма или мо ли тва“ (Ђого 
2008: 46). 
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раз го во ру са но ви на ром и књи жев ни ком Зо ра ном Ра ди са вље ви ћем Цр ве но 
и цр но ру но, из 2003. го ди не, Ђо го по твр ђу је да ву не на вре ме на и да ље тра-
ју, али да му је о њи ма не при јат но да го во ри. С јед не стра не, за то што су се 
„пр во бор ци и про ро ци то ли ко умно жи ли да истин ске жр тве не мо гу до ћи 
до ре чи“ (Ђого 2008: 141), а с дру ге стра не, за то што су те ме мо ар ске по ве-
сти обич но бај ко ви те, а сли ка ву не них вре ме на су ви ше упро шће на, ка же 
пе сник. Осим то га, ве о ма су зна чај на и не дав на пе сни ко ва све до че ња у јед-
ном ин тер вјуу, ко ја то исто по твр ђу ју: 

„Не бих ре као да су ми ну ла ʼву не наʼ вре ме на. На про тив, стра ха, 
стреп ње, опа сно сти, ка ко год чи та ли ову сим бо лич ну озна ку, ни код нас 
ни у све ту ни је ма ње не го пре по ла ве ка. У он да шњој би по лар ној по де-
ли све та, урав но те же на моћ уне ко ли ко је об у зда ва ла и За пад и Ис ток да 
ола ко и са мо вољ но не по те жу за при ме ном си ле над не ду жним и не ја ким, 
кад год им се на ђу на пу ту. И он да је би ло ра то ва и ве ли ких зло чи на, 
ва зда ће их и би ти, али рав но те жа стра ха је до при но си ла ње го вом ума-
ње њу. Знат но је друк чи је кад јед на си ла по ста не го спо дар гло бу са и кад, 
без ма ло, мо же чи ни ти шта јој је во ља. А то се зби ва у по след ње три 
де це ни је. Ми смо јед на од нај ве ћих жр та ва охо лих го спо да ра све та. Ко-
ли ко ће мо оста ти на том жр тве ни ку и ка ко се са ње га ско тр ља ти, ма ло 
за ви си од нас, а знат но ви ше од гло бал них на ме ра оних што су нас та мо 
и по ста ви ли. Слич на је суд би на и не ких дру гих на ро да. Кад год не ко од 
ма лих по ку ша да се ус пра ви, сле ди мла тац по гла ви“ (Ђого 2019: 3). 

И до да је: 

„Ове ʼву не неʼ би че ве мо гли би смо про че шља ти и на дру ги на чин, 
за др жа ва ју ћи се са мо у до ма ћој ву но вла ча ри, али то би већ би ло по на-
вља ње на ше сва ко днев не ја ди ков ке. По ме нуо сам, да кле, са мо тај гло бал-
ни раз лог, као је дан од нај бит ни јих – а има до ста и до ма ћих ја да – за што 
Ср би не ће уско ро ски ну ти ко рот но ̓ цр но ру ноʼ ко је смо, пре јед ног ве ка, 
са ми обу кли, пре не го што су ве ли ки кро ја чи све та уви де ли да ко ро ту 
ра до но си мо, па су по че ли да нам ши ју но ва оде ла, све цр ња од цр њих. 
Но, ʼпат ња ма се му дрост сти че ,̓ ка же Со фо кле. Мо жда је, ипак, до шло 
вре ме да се и ми поч не мо по ла ко пре са би ра ти и раз мо та ва ти ʼклуп коʼ 
на ше на ци о нал не суд би не. Па и сва ко свој лич ни смо ту љак. Да ви ди мо 
куд ће мо и ка ко ће мо. Да ми сли мо на сво ју ву ну (co gi ta re de la na sua), 
ре кли би Ла ти ни“ (исто). 

Ви ше је не го ја сно да су ове Ђо го ве ре че ни це о „цр ном ру ну“ и „ву не-
ним вре ме ни ма“ не за о би ла зне у раз у ме ва њу и ту ма че њу ње го вог „ву не ног 
пе снич ког по ве сма“, где се у са гле да ва њу мо за и ка ње го вих ара бе ски и ша-
ра, чи та ју тек сту ал на и из ван тек сту ал на зна че ња (ње го ве по е зи је, али и 
ње го ве епо хе), као што је, с дру ге стра не, нео п ход но би ти опре зан и не 
упа сти у зам ку вред но сног ту ма че ња ње го ве по е зи је пре ко „слу ча ја Ђо го“, 
на шта упу ћу ју и до бри по зна ва о ци Ђо го вог де ла. Та ко, Јо ван Де лић упо-
зо ра ва да упра во због тог „слу ча ја Ђо го“ по е зи ји овог пе сни ка пре ти зам ка 
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ре дук ци о ни зма – „зам ка јед но стра ног, јед но знач ног и упро шће ног чи та ња“ 
(делић 2018: 71), док Дра ган Ха мо вић, уред ник збор ни ка Гој ко Ђо го, пе сник, 
ка же да ма ко ли ко „име Гој ка Ђо га одав но пред ста вља ло за се бан при мер песнич-
ке и гра ђан ске хра бро сти и по сто ја но сти, књи жев не вред но сти ње го ве по ези-
је још увек оста ју у сен ци Ђо го вог дру штве ног слу ча ја“ (хамовић 2013: 7).3

Ру ко во де ћи се овим прин ци пи ма (нео п ход но сти ши ро ког са гле да ва ња 
суд би не пе сни ка и суд би не књи ге, с јед не стра не, и опре зно сти да књи жев не 
вред но сти не по ста ну пред мет дру штве но-исто риј ског ту ма че ња, с дру ге 
стра не), у по ку ша ју осве тља ва ња нај но ви је Ђо го ве збир ке Клуп ко, тре ба ло 
би, ан дри ћев ски ре че но, би ти усме рен на су шти не, од но сно на вред но сти, 
зна че ња и по ру ке ко је она но си, а ко је су из ван и из над по ме ну тих окол но-
сти, иа ко су је оне, на не ки на чин, из гра ди ле. На то по себ но оба ве зу је и 
пе сни ко ва на ме ра „раз ра чу на ва ња“ са ву не ним вре ме ни ма – са оним што 
су као по је дин цу, али и као при пад ни ку јед ног ко лек ти ва, до не ла – нај ек-
спли цит ни је из ра же на у иде ји увод не пе сме збир ке Клуп ко, у ко јој је пе сник 
сим бо лич но за па лио за ду шну све ћу ми ну лом ве ку. Но, ако је до шло вре ме 
да се, с јед не стра не, раз мо та клуп ко на ци о нал ног стра да ња, с дру ге стра-
не, до шло је и вре ме да и сва ко рас пле те „свој лич ни смо ту љак“, као што 
пе сник у ин тер вјуу ка же. Ако пред у слов сва ког по ку ша ја раз ре ше ња не ког 
про бле ма ле жи нај пре у ње го вом по зна ва њу, он да се ни Клуп ко не мо же 
ра смр си ти пре не го што се упо зна при ро да ни ти од ко јег је са чи ње но.

Иа ко се и пре Ву не них вре ме на сим бо ли ка ву не мо же на зре ти, на ро чи-
то у збир ци Ку ку та (1977), згуснутoј, ме та фо рич ној и хер ме тич ној, чи је 
чи та ње из и ску је не са мо сна жно осе ћа ње по е зи је, не го и сво је вр стан ин те
лек ту ал ни ан га жман чи та о ца ко је се кроз „гу сто тка ње“ ме та фо ра и сим бо-
ла мо ра про би ја ти до зна че ња пе сме, пра ва по ет ска екс пли ка ци ја ву не као 
Ђо го ве ау тен тич не пе снич ке ме та фо ре, по чи ње са збир ком Ву не на вре ме на, 
од но сно увод ном пе смом те збир ке – „Ву на“:

Ву на је звер
дла ка ва и глу ва
на би је на у на ше вре ће
и смо та на у твр до клуп ко
у тр бу ху.

Ње не ша пе у том бр ло гу
тка ју ша ре не тка ни це
и за ме ћу чво ри ће на сва ком ре бру
као на пер сиј ском раз бо ју.

3 Вред но је на гла си ти и Де ли ће во за па жа ње о са мој књи зи Ву не на вре ме на, ко је се на до-
ве зу је на по ме ну ти за кљу чак о пре те ћој „зам ци ре дук ци о ни зма“: „Књи га Ву не на вре ме на 
је сте књи га по трес (под ву ка М. Ј. М.). Она је би ла и оста ла култ на Ђо го ва књи га, али не до-
вољ но и су ви ше јед но стра но про чи та на у јед ном за га ђе ном кон тек сту, под при ти ском суд-
ског про це са и ла ви ном по ли тич ких дис ква ли фи ка ци ја“ (делић 2014: LXXXIV)



255

Ни ко не мо же да рас пре де
сво ју пуп ча ну врп цу,
од ру бље ни јој удо ви бр зо ра сту
и по ста ју би че ви и ве за ла.

За луд се че шља ти.
И не бе ско је цар ство од ста кле не ву не
при ве за но за ку де љу.
Ако не ко пре ки не јед ну узи цу,
не ће пре пре де на ужа и ко ла не,
пу ти ла и то вар ни не, огла ве и уте ге, 
шњу ре и уч ку ре, ни гај тан око вра та.
– Све су то ву не ни пр сти 
И ву ни на де ца. 

(Ђого 2005: 7–8)

Ову про ло шку пе сму тре ба по себ но па жљи во иш чи та ва ти, јер она је 
ал фа и оме га не са мо ове збир ке, не го и це ле „ву не не три ло ги је“. Број ност 
упо тре бље них тер ми на и си но ни ма ве за них за ву ну (смо тан, ве зи це, клуп ко, 
тка ју, тка ни це, чво ри ће, раз бој, пре ђа, рас пре да, врп ца, би че ви, ве за ла, че
шља ти, ку де ља, узи ца, ужад, ко ла не, огла ви, уте зи, шњу ре, уч ку ре, гај тан) 
не сум њи во све до чи о пе сни ко вој на су шној по тре би да про дре у тај ну ву не, 
од но сно тај ну ни ти ко је се од ње пре ду. За ни мљи во је да у За пи сни ку са 
ис пи ти ва ња окри вље ног пе сни ка Ђо га, са ста вље ног ма ја 1981. го ди не, чи-
та мо ње го ве ре чи да је ву на „не ка вр ста си но ни ма за страх, та кав си но ним 
ка кво га има мо у ар го је зи ку“ (Ђого 2011: 389). Тај страх ни је је ди но и ис кљу-
чи во ве зан за страх од ре пре си је у то та ли тар ном ре жи му; он у се би но си и 
зна че ње ар хе тип ског стра ха од хтон ских си ла, мит ских би ћа, ка квих је пуна 
на ша ми то ло ги ја, али и страх од са вре ме ног све та у ко ме се „Тро јан ски рат 
пре тво рио у Рат зве зда“, рат у ко ме се „не би је за љу бав јед не же не, не го за 
по сед це ле ва се ље не“ (Ђого 2008: 10). Та на гла ше на ам би ла вент ност Ђо го-
ве по е зи је, а на ро чи то ње го ве збир ке Ву не на вре ме на, до ве ла је до то га да 
се ова збир ка све до са да ни је на гла ше но до во ди ла у ве зу са тра ди ци јом са-
ти рич ног пе ва ња, што пре ма твр ђе њу Јо ва на Де ли ћа, мо ра би ти знак ње не 
осо бе но сти и по себ но сти (Де лић 2014: VI). У из ван ред ној сту ди ји о по е зи ји 
и по е ти ци Гој ка Ђо га, Цр ни Ар го на ут срп ског пје сни штва, об ја вље ној као 
пред го вор књи зи иза бра них пе са ма Гра на од обла ка, Де лић да ље ис ти че да 
је та осо бе ност Ђо го ве по е зи је, а са мим тим и оправ да ност не до во ђе ња у 
ди рект ну ве зу са тра ди ци јом са ти рич не по е зи је код нас, углав ном узро ко-
ва на на гла ше ном ам би ва лент но шћу, јер са мим тим што су „нај ма ње зна-
чењ ски дво смјер не“, оне су и „мно го сло же ни је, и бо ље, од јед но смјер не 
ра ци о на ли стич ке са ти рич не по е зи је“ (исто: VI).4 

4 У по ме ну том пред го во ру Јо ван Де лић се по е зи јом Гој ка Ђо га ба ви на не ко ли ко ни-
воа про у ча ва ња, од но сно не ко ли ко ре фе рент них тач ки. Пр ва од њих ти че се пе сни ко вих 
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За раз ли ку од го то во свих пе са ма ко је сле де за увод ном у Ву не ним вре
ме ни ма, у ко ји ма се пе сник са не су мљи вом же сти ном и са ти рич но шћу, 
прот ка ним алу зи ја ма и але го ри ја ма, кри тич ки од но си пре ма то та ли тар ном 
ре жи му јед ног чо ве ка (по че му су на ро чи то пре по зна тљи ве Све ти ли ште 
оца Црн бо га, Ба ла да о ће са ре вој гла ви, Ови ди је у То ми ма, Звер над зве ро
ви ма, Цр но круг на Тр гу Ре пу бли ке), але го риј ска пе сма Ву на ука зу је на то 
шта ву на је сте и ка ко она пре би ва у чо ве ку са мом, у ње го вим уну тра шњим 
гра ни ца ма ко је су оме ђе ње ву не ном пре ђом. Та кве уну тра шње гра ни це или 
не раз мр си во пле ти во би ћа до дат но је оја ча но спо ља шњим си сте мом ре пре-
си је и пре тво ри ло га у гај тан, чи ја са ма сим бо ли ка ука зу је на мо гу ћу смрт. 
Због то га се Ву на, ме та фо рич ки ре че но, пре ма оста лим пе сма ма збир ке од-
но си као осно ва пре ма по тки; пре ма њој се ис пре да ју и на њу се осла ња ју 
све оста ле пе сме, све оста ле те ме, ка ко оне ко лек тив не не сре ће и стра ха у 
„ње го во вре ме“ „цр них го ди на“, та ко и оне лич не, оли че не у не при ста ја њу 
и от по ру, у „ис пи ту зре ло сти“, од но сно сме ло сти „ђа во лу ка за ти да је црн“. 
Мно го знач ност и сим бо лич на згу сну тост ове пе сме чи ни је – већ са мом по 
се би и са мом за се бе – јед ним гу сто иза тка ним по ве смом, или пре ци зни је, 
мо де лом „ша ре“, „му стре“, на ко јој ће Ђо го из гра ди ти сво ју ви ше знач ну 
ву не ну ко смо ло ги ју и ко смо го ни ју, је дин стве ну и пре по зна тљи ву ка ко у срп-
ском пе сни штву, та ко и ши ре. 

Ако је ву на „звер / дла ка ва и глу ва“, ко ја се, на лик пан тљи ча ри, раз мно-
жа ва и ши ри уну тар би ћа, ства ра ју ћи „пу ти ла и то вар ни не, огла ве и уте ге, 
/ шњу ре и уч ку ре“ и „гај тан око вра та“, зна чи ли то да на та кву смрт (гај та-
ном) тре ба при ста ти или јој се су прот ста ви ти, уз сву из ве сност са зна ња да 
и „не бе ско је цар ство од ста кле не ву не“?! У кон тек сту але го риј ске сли ке о 
по ве сму ко га гра де осно ва и по тка, чи ни се ви ше не го ја сним по ру ка да, ако 
се већ ву не, као осно ве, ни ко не мо же осло бо ди ти, јер „од ње не пре ђе – пан-
тљи ча ре / ни ко не мо же да рас пре де / сво ју пуп ча ну врп цу“, а оно мо же 
ни ти по тке да усме ра ва пре ма соп стве ним мо гућ но сти ма (да гра ди соп-
стве ни стуб бес кра ја) и хра бро сти да за сво је „лу кав ство умет но сти“ – у 
чи јој је осно ви по тре ба за сло бо дом – сно си и по сле ди це. У том кон тек сту 
тре ба ис та ћи Ђо го во пре по зна тљи во по и ма ње пе сни штва као об ред ног жр тво-
ва ња, али и ње го во раз ли ко ва ње про ме теј ског чи на од го во ра ми ша из сво-
је ру пе (у есе ју Миш или Про ме теј Гој ко Ђо го екс пли цит но пре до ча ва ту 

„про грам ских“, од но сно ау то по е тич ких пе са ма, чи ме је же лео да на гла си Ђо гов из ра зи ти 
ау то по е тич ки слој. Дру ги се од но си на јед ну те мат ску ли ни ју Ђо го вог пе сни штва ко ја је 
до не кле оста ла у сен ци ње го ве ро до љу би ве и „про грам ске“ по е зи је, а то је ње го во љу бав но 
пе сни штво. По себ но зна чај ним чи ни се онај сег мент Де ли ће вог про у ча ва ња ко ји на гла ша ва 
од нос Ђо го ве по е зи је пре ма срп ским пе сни ци ма XX ве ка, где је ак це нат ста вљен на по е-
тич ке срод но сти (те ма, по сту па ка, пе снич ких сли ка, од но са пре ма тра ди ци ји), без ика кве 
же ље да се ре ак ту е ли зу је те о ри ја ути ца ја (Де лић 2014: VII). У пр вом ре ду, ус по ста вља ју се 
по е тич ке ре ла ци је и ко ре ла ци је са по е зи јом Мом чи ла На ста си је ви ћа, Вас ка По пе, Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Но ви це Та ди ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и дру гих. 
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раз ли ку, ко ја се у мо дер ној по е зи ји ис по ста вља као ал тер на ти ва: гле да ти 
свет из миш је ру пе или иза ћи на све тлост и су о чи ти се). 

У реч ни ци ма сим бо ла сим бо ли зам ни ти се го то во увек од ре ђу је као 
сим бо ли зам де лат ни ка ко ји „сва ста ња ег зи стен ци је по ве зу је ме ђу соб но и 
с њи хо вом осно вом“ (GerBran–ševalije 2013: 380). При том је не за о би ла зна 
и сим бо ли ка са Ари јад ни ном ни ти ко ја по ве зу је сре ди ште ла ви рин та и води 
из све та та ме у свет све тло сти. И упра во оту да по ти че, а у књи жев ној кри-
ти ци о дав но кон ста то ва но, да ма ко ли ко био пе сник мрач не ми то ло ги је и 
мрач не сва ко дне ви це, Гој ко Ђо го је „пе сник све тло сти“ ко ји не до зво ља ва 
да се оно „кан дил це“ у сва ком од нас уга си, ни ти при ста је на мрак. То што 
у есе ју по твр ђу је да стре ми сту бу бес кра ја, по пут чу ве не скулп ту ре ва ја ра 
Бран ку ши ја, са мо је по твр да ње го ве ду бо ке уко ре ње но сти у хри шћан ском 
до жи вља ју све та – стре мље њу ка веч но сти. 

Ђо го ва нит је ву не на, ја ка, не пре ре зи ва, по ве за на пуп ча ном врп цом за 
Не бе ско цар ство од ста кле не ву не, па ипак је он тај ко ји јој да је смер, ко ји 
је во ди кроз зо о врт ово зе маљ ског жи во та, кроз људ ски зве ри њак, до све тло-
сти. О то ме сјај но све до чи у есе ју На тук ни це о пе снич ком за на ту, без ко јих 
је го то во не за ми сло во раз у ме ва ње, али и са мо чи та ње ње го ве „ву не не три-
ло ги је“ – ње не исто ри је и пред и сто ри је, мо ти ва, иде ја и сим бо ла:

„Пе сма је по ве смо са чи ње но од пре пре де них ни ти. Сли ко ви то ре-
че но, ви дим је као ми то ло шку вре жу што спа ја не бо са зе мљом, као Стуб 
бес кра ја ва ја ра Бран ку ши ја, ко ји се као упре де но бе тон ско уже ви нуо 
пут не бе са.

У том пре ди ву су лич но осе ћа ње и ис ку ство сва ка ко нај де бље нити; 
око ло су из у ви ја на кул тур но и сто риј ска влак на и ве за ла, по том па ве ти на 
под не бља и за ви чај на сви ла, па лу та ју ћи еле мен ти ствар но сти и из ма-
шта не ан ти ци па тив не спој ни це – све сра сло и об ра сло у ме со пе снич ког 
је зи ка. А оно пе снич ко – то су не ви дљи ви ка пи ла ри што ту зе маљ ску 
хра ну кроз ста бло тран спо ну ју увис, спа ја ју ћи ко рен и цвет.

[...] 
Ту ма ра ју ћи кроз ма глу и за пли ћу ћи се у вла сти ту мре жу, и ја сам 

се тру дио да од по све ма шње ʼту ге ,̓ сво јих ʼмо дри ца ,̓ бу ни ке и ʼку ку те, 
од ʼву неʼ и ʼву не них вре ме на ,̓ до ʼцр ног ру на ,̓ у ко је је оде нут наш век, 
испре дем сво је пе снич ко по ве смо. Хтео сам у злу да се по мо лим за до бро. 
Сва ка пе сма да бу де ба сма или мо ли тва“ (Ђого 2008: 45–46). 

Клуп ко Гој ка Ђо га (2018) „на мо та но је“ од те исте ву не, од те исте пре ђе, 
ко ју у се би но си де це ни ја ма. Али, за раз ли ку од Ву не них вре ме на ко ја су у 
зна ку иро ниј ско-сар ка стич ног од но са пре ма тој „пан тљи ча ри“, чи ји се ру-
кав ци ши ре у чо ве ку и у дру штву, и за раз ли ку од Цр ног ру на, ко је је у зна ку 
сми ре ни јег, не та ко оштрог и кри тич ког то на пре ма ву не ним вре ме ни ма и 
ре пре си ји ко ју је оно до не ло, нај но ви ја збир ка пред ста вља и ме та фо рич но 
и сим бо лич но за о кру жи ва ње ву не не три ло ги је већ са мим на сло вом, јер се 
ов де ви ше ни шта не пре де, не рас пре да, ни ти пле те; клуп ко као сим бо ли ка 
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кру га, за о кру же но сти, це ли не не те жи да бу де раз мо та но, већ сим бо ли зу је 
за вр ше так (јед ног про це са, јед не епо хе – лич не и ко лек тив не). Тре ба ис та-
ћи да је та скло ност ка за о кру же но сти или бар сим бо лич ном из два ја њу 
кру го ва уну тар са мог Ђо го вог пе сни штва, ње го ва из ра зи та осо би на, јер је 
овај пе сник, по пут На ста си је ви ћа, склон да се сво јим пе сма ма вра ћа и до-
ра ђу је их, кле ше по пут ста туе, све док се сва ки ви шак не от кло ни, а пе сма 
бу де, као што Алек Ву ка ди но вић ка же – мо на да. 

Због све га на ве де ног, пот пу но је ја сно да се о Клуп ку не мо же го во ри ти 
из ван оно га што му прет хо ди, што чи ни ње го ву пред и сто ри ју, са чим во ди 
ди ја лог, а то су две по ме ну те збир ке ко је са овом чи не трок њижје, три ло ги ју 
или пе снич ко по ве смо. Осим то га, о Клуп ку, као ра зно род ној и мо тив ски 
раз у ђе ној збир ци, мо гу ће је и по треб но го во ри ти у кон тек сту ди ја ло га са 
пе сни ко вим ау то по е тич ким есе ји ма об ја вље ним у књи га ма По е зи ја као 
апо криф (2008) и Пут уз пут (2017). За пра во, мо гло би се ре ћи да на сли чан 
на чин на ко ји је Ђо го ва по е зи ја по ста ла не ком вр стом пред ме та по вр шног, 
исто риј ског ту ма че ња због по зна тог до га ђа ја 1981. го ди не (прем да га је са ма 
збир ка иза зва ла), ње го ви су вр хун ски есе ји, ко ји ма се осла ња на тра ди ци ју 
нај ве ћих есе ји ста срп ске књи жев но сти, од Ла зе Ко сти ћа, пре ко Ви на ве ра, 
На ста си је ви ћа, па све до Ки ша, и Мо дра га Па вло ви ћа, мо жда нео прав да но 
оста ли у сен ци ње го ве по е зи је. Под се ти мо да су Ђо го ви есе ји пра ви по ет-
ско-фи ло зоф ски трак та ти у ко ји ма се пе сник ба ви веч ним пи та њи ма по пут 
оних:

– У че му је апо криф ни сми сао по е зи је, од но сно суб вер зив на моћ књи-
жев но сти?

– Че му пе сни ци у оскуд но вре ме? (алу зи ја на чу ве ни Хел дер ли нов 
стих)

– У че му се са сто ји ди ја лог са пе снич ком тра ди ци јом и прет ход ни-
ци ма?

Ако је „са вре ме но оно што је све вре ме но“, да кле оно што је веч но, као 
што ка же Ма ри на Цве та је ва (Cve ta je va 1990: 53), од но сно да „бра ни ти у 
вре ме ну оно што је у ње му веч но или ове ко ве чи ти оно што је у ње му при-
вре ме но – ма ка ко се обр ну ло, увек се сво ди на исто: вре ме ну се – ве ку ово га 
све та – су прот ста вља онај свет“ (Isto: 56) са свим је ја сно да се ства ра ла штво 
Гој ка Ђо га, ка ко есе ји сти ка, та ко и по е зи ја, мо же по сма тра ти је ди но као 
са вре ме но, од но сно као веч но, јер је пе сни ку очи глед но бли зак прин цип 
пи са ња не за тре ну так, не го за веч ност. На то ука зу је и по ме ну ти прин цип 
сре ђи ва ња и на кнад ног ре ду ко ва ња већ об ја вље них и по зна тих пе са ма, јер 
је пе сни ку ста ло да та ко нач на вер зи ја ко ја ће би ти от пре мље на „за веч ност“ 
(ко ја ће, да кле, и са мог пе сни ка над жи ве ти) – бу де од веч но сти са ме. Се ти мо 
се са мо да на слов јед ног Ђо го вог огле да о Зма ју и Ла зи Ко сти ћу гла си ова ко: 
„Вре ме у по е зи ји је увек са да шње“ (Ђого 2017). 

Ђо го ва по е ти ка, ге не рал но го во ре ћи, за и ста ли чи на гу сто тка но пе
снич ко по ве смо, и сти че се ути сак да је пе сник ту сво ју (све сну или не све сну, 
пот пу но је све јед но) на ме ру, из ре че ну у есе ји ма и ин тер вју и ма, до след но и 
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са успе хом спро вео у де ло, од но сно да је то по ет ско по ве смо иза тка но у 
оним „по вла шће ним про сто ри ма ег зи стен ци је“ или по вла шће ним тре ну-
ци ма са мо по твр ђи ва ња у ду хов ној сфе ри, у ко јој пе сник „до жи вља ва пре-
о бра жа ва ју ћа жи вот на ис ку ства“ (јовановић 2005: 7). 

Па жљи вим иш чи та ва њем Клуп ка, ви де ће мо да сва ко од ових та ко са-
вре ме них, а та ко веч них пи та ња, свој го то во екс пли ци тан пе снич ки од го вор 
до би ја у не кој од три де сет три пе сме, у пет хар мо нич но рас по ре ђе них ци-
клу са збир ке Клуп ко. Ову збир ку пре ка рак те ри ше по ли ва лент ност, не го 
Ђо го ва пре по за тљи ва ам би ва лент ност, о ко јој је би ло ре чи, јер ма ко ли ко 
се пе сме ме ђу соб но раз ли ко ва ле, оне не чи не дис хар мо ни ју, већ ја сно пре-
ју ди ци ра ју иде ју од но сно на ме ру да се на не ки на чин ста ви тач ка на ди ле ме, 
про бле ме, па и стра хо ве, ко је су пе сни ко во би ће за о ку пља ле то ком ми ну лог 
ве ка. Та ко се у ве ћи ни пе са ма пи та ња ме ђу соб но пре пли ћу, чи не ћи да то 
пе снич ко по ве смо бу де гу сто иза тка но и прот ка но алу зи ја ма на пе сни ка као 
ал хе ми ча ра и ви но гра да ра ко ји спра вља чу де сан на пи так ки ке он.5 Ме ђу тим, 
та асо ци ја ци ја и алу зи ја ни је нај до ми нант ни ја; хри сто ли ка сим бо ли ка (пет 
ци клу са и увод на пе сма) књи ге те жи да „и са мог лир ског су бјек та ове књи-
ге на чи ни хри сто ли ким, или ма кар да опре де ли зна че ње ње го ве фи гу ре том 
прав цу“ (маринковић 2018). При то ме се стра да ње из два ја као до ми нант на 
нит; као да је она ву на (стра ха, мра ка, не по јам ног а стра хот ног), са да ис пре-
де на у чвр сту нит стра да ња, ко јом је, ка ко смо ви де ли, обе ле же на пе сни ко ва 
жи вот на и ства ра лач ка би о гра фи ја. 

Ме ђу тим, оно што Клуп ко раз ли ку је и из два ја, упр кос не рас ки ди вој 
ве зи са прет ход ним две ма збир ка ма из ву не не три ло ги је, је сте ње го ва по-
зи ци ја, као и по зи ци ја лир ског су бјек та, ко ји је за у зео од ре ђе ну дис тан цу 
пре ма про шлом ве ку, или, да се по слу жи мо ре чи ма Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
из ве сну „ме та фи зич ку осма трач ни цу“, са ко је, као са нај ви ше тач ке по сма-
тра ми ну ли век, али и ми ну лог се бе. Пе сни ков пре по зна тљив сар ка сти чан 
од нос пре ма про шлом, злом и на о па ком ве ку, пре ма ву не ним вре ме ни ма, 
ни је ви ше оштри ца ко ја за се ца и ду шу пе сни ка и ду шу чи та о ца; он је пре-
ра стао у иро ни ју ко ја ни је ни об ра чун, ни је бор ба, већ за вр ше так бор бе, 
по сле ко је се би ва ис цр пљен, али и „про све тљен“, по сле ко је се бо ље ви ди 
и раз у ме ка ко на при ја тељ, та ко и он сам. Због то га с по себ ном па жњом 
тре ба иш чи та ва ти зна че ња увод не пе сме За ду шни ца ми ну лом ве ку, као и 
за вр шне Од го вор на пи та ња но ви на ра З. Х. Р., из ме ђу ко јих је сва ки ци клус, 
као и сва ка пе сма уну тар ње га, пра вил но, зна чењ ски и зна ков но си ту и ра ни, 
где не ма ни ка ве про из вољ но сти, као што не ма про из вољ но сти у кре и ра њу 
Бран ку ши је вог Сту ба бес кра ја, већ, на про тив – пра вил но сти и до след но сти 
ко је му обез бе ђу ју си гур ност, ста бил ност и тра ја ње. 

Опре де љу ју ћи се за обе ле жа ва ње за ду шни ца ве ку ко ји га је обе ле жио, 
ка ко по је дин ца та ко и ко лек ти ва, пе сник је већ на по чет ку на гла сио дис тан-
ци ра ност, и вре мен ску и сим бо лич ну (бу ду ћи да обе ле жа ва ње За ду шни ца 

5 Ви де ти: „Уни вер зал но и ре ги о нал но (Бај ка о ви но гра да ру)“ (Ђого 2008: 25–30) 
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прет по ста вља од ре ђе ни вре мен ски пе ри од од нај ма ње го ди ну да на на кон 
смр ти). Име ну ју ћи ми ну ли век као „век звер“, пе сник се раз ра чу на ва са њи ме 
бив шим, про шлим, већ „са хра ње ним“, али се он по ка зу је као „кр ва во огле-
да ло“ у ко ме се огле да нов на ра штај, та ко зва ни „ву чи ји род“ ко ји као прет ња 
шкр гу ће и са оног све та. Ова ни ма ло оп ти ми стич на сли ка („Ниг де зве зде, 
ниг де све ће / ни из ла за из зин да на“) пре ју ди ци ра иде ју о веч ном стра да њу, 
од но сно веч ном по на вља њу („мра ку ни ко умаћ не ће / сто ти ну но вих го ди-
на“), што је у до слу ху са иде јом кру га или за о кру же но сти, ма ни фе сто ва ној 
у сим бо ли ци клуп ка ко је се ко тр ља:

Око ме не ду бо ки мук,
зе мљу мр ки за вио гуњ,
му чи је ја и ћу ти ћук,
све то не у ба ру и муљ.

Ниг де зве зде, ниг де све ће
ни изла за из зин да на,
мра ку ни ко умаћ не ће
сто ти ну но вих го ди на.

Шта ће би ти не ка бу де,
ра чу ни су сви на сто лу,
оглед ни се вуч ји ро де
у кр ва вом огле да лу.

Ве ку зве ру у по но ру
не шкр гу ћи с оног све та,
ко жу ће да нам раз ди ру
зу би ћи тво га ште не та. 

(Ђого 2019: [7])

И за то је, ни ма ло слу чај но, пр ви, увод ни ци клус на сло вљен упра во 
та ко, као Ко тр ља ње клуп ка. Свих се дам пе са ма овог ци клу са (Чу вар ста да, 
Клуп ко, Бу ни ка, Ахас фер, Са ве ти јед ног слеп ца, Ал хе ми чар и Епи граф) у 
зна ку су оне „ме та фи зич ке осма трач ни це“ или по зи ци је „све зна ју ћег ума“ 
ко ју је лир ски су бјект за у зео спрам ве ка ко ји је про шао. На то ука зу је и из-
ве сна дис тан ци ра ност и бо љи увид у ми ну ла де ша ва ња, сра змер но Ње го-
ше вом сти ху: „ко на бр ду акʼ и ма ло сто ји / ви ше ви ди но онај под бр дом“. 
Из ве сни гном ски из ка зи, пре то че ни у сти хо ве, нај бо љи су из раз тог уз ра
ста ња или ду хов не зре ло сти и спрем но сти да се крв нич ком ве ку по гле да 
у очи, али и спрем но сти да се иде да ље, јер „што је ни кло, ни кло је / сун-
ча ни сат не сто ји“. Онај ко се бу ни ка ма хра нио, „ка лио кут ња ке и ум ња ке“, 
тај је о ствар но сти са мо бун цао, јер од тог ча роб ног ле ка „за ис пи ра ње уста 
и ло ба ње“, ни је мо гао исти ну о ве ку ни на зре ти, а ка мо ли је ви де ти. Али, 
тек по што се све сно за тво ре очи за све ле по те и гро зо те ово га све та („Ја сам 
се све та на гле дао / леп је тај дар мар“), отва ра ју се очи „уну тра шњег ви да“, 
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ка да не ни шта не ви ди, али се бо ље про ви ди. У том ха о тич ном мра ку но вог 
ве ка све је мно го ја сни је и ви дљи ви је, са му дро шћу сте че ном стра да њем у 
про шлом:

Кад знаш да све сто ји на свом ме сту
и нај цр ња по мр чи на лак ше се под но си.

Свест о веч ном про клет ству лу та ња кроз ве ко ве, оли че ној у ме та фо ри 
веч ног Је вре ја Ахас фе ра, ко ји је из бе гли ца на зе мљи и на не бу, на до гра ђе на 
је ста ри јом Ђо го вом иде јом о пе сни ку као але хе ми ча ру ко ји спра вља не 
ви ше чу де сни на пи так ки ке он, не го ле ко ви ту ба сму, за ле че ње бо ле сти „са-
вре ме ног све та“ зва ној без ду шност, ка ко ми ну лог, та ко и но вог ве ка. За тво-
ре не очи пред ви дљи вим све том прет по став ка су „ви дљи во сти не ви дљи вог“ 
све та – до зи ва ња пче ле и цве та. И у тој сми ре но сти и ослу шки ва њу ти ши-
не као са звуч ја нај ви ших сфе ра уну тра шњег чо ве ко вог све та са рит мом 
ко смо са, сва ки по ку шај об ја шња ва ња или „те о ре ти са ња“ о ство ре ном по ста-
је су ви шан, што је у скла ду са Ге те о вом иде јом (на ко ју се ра до по зи вао и 
Ан дрић), да је умет ни ко во да ства ра, а не да го во ри: „Онај што ства ра / не 
об ја шња ва“ („Ахас фер“). 

Му дрост стра да ња, као ис хо ди ште ве ка ко ји га је обе ле жио, на мо та на 
је у клуп ко, са ко јим се пе сник та ко ђе на из ве стан на чин, ако не раз ра чу на ва, 
а оно бар де фи ни ше ја сан од нос пре ма ње му – не мо гућ ност да се од ње га 
одво ји, бу ду ћи да га пре по зна је као „ду шев ни ту мор“ (Де лић 2019: 82), ко-
јег је не мо гу ће од стра ни ти, јер је део ње го вог би ћа; у чи је уз ле за у зла ва 
„бу ни ку и че ме ри ку / љу ба ви ко је мо рам да пре ћу тим / и псов ке ко је мо ра 
да про гу там“. На су прот Си зи фу ко ји свој увек исти и увек те жак ка мен гура 
на ви ше, Ђо го во клуп ко с го ди на ма ра сте као гру два сне га, чи је је ко тр ља-
ње (пре по став ка је – на ни же) по че ло са да ном пе сни ко вог до ла ска на овај 
свет, па пре ти да га сво јом те жи ном са свим угу ши:

Клуп ко ра сте ра сте
а ја се сма њу јем,
ње му те сно ме ни те шко.

С тим и та квим клуп ком, пе сник је од у век жи вео, али се са да с њим су-
о ча ва, као са там ном стра ном сво је при ро де, чи ја је там ни на и на ста ла од 
„гу та ња мра ка“ ово га све та. Оно до би ја свој ства би ћа, јер је жи во и ра сте, 
ме ња се, али је дру га чи ји тре ну так у ко јем се пе сник пре ма ње му од но си – 
по не кад са пре зи ром („Не ћу ви ше да га хра ним сво јим ме сом / и по јим му љем 
из ло ба ње“), а по не кад са бли ско шћу (јер у ње га смо та ва све стра хо ве и „све 
што до ре чи не мо же да до ђе / а у ме ни роп ће / кад уста јем и ле жем“). Ме ђу-
тим, не тре ба за бо ра ви ти да по е зи ја ма ка ко лич на би ла, увек из ра жа ва ко-
лек тив не обра сце, па та ко „лич ни иден ти тет“ увек тре ба учи та ва ти и као 
„ар хе тип ски“. О то ме сам Гој ко Ђо го у нај но ви јем ин тер вјуу нај бо ље све до чи: 



262

„Ка ко год пе сник опе вао сво ју му ку, не мо же да не за хва ти и оно 
што га окру жу је и не ми нов но ути че на ње го ву суд би ну. И ау то пор трет, 
као сва ку сли ку, ва ља ура ми ти на при кла дан на чин. Не мо же се ба рок но 
плат но око ва ти обич ним ле тва ма. Та ко се и пе снич ка сли ка ура мљу је 
од го ва ра ју ћом ре ал но шћу“ (Ђого 2019: 36). 

Та ко и ње го во клуп ко ни је са мо ње го во, већ ње го ва му ка, ње гов „ду шев-
ни ту мор“ оли ча ва ко лек тив ну му ку и стра да ње ко јим је обе ле жен ње гов 
на род, ње гов род. 

На ред ни, дру ги по ре ду, ци клус у збир ци, По глед у не до глед још ви ше 
ис ти че ту „му дрост стра да ња“, али и ону по ме ну ту дис тан цу или от клон 
ко ју је пе сник мо рао да на пра ви, ка ко би се об ра чу нао са про шлим ве ком 
или ву не ним вре ме ни ма, ме та фо рич ки ре че но – спре чио ма лиг дне ће ли је да 
се ши ре. Иа ко је са чи њен од пе са ма ко је су ра ни је већ ушле у не ке Ђо го ве 
збир ке (По глед са Ле о та ра, На бре гу у хла ду, Пра зни на, Омо ри на, Су мор, 
На ме ђи), овај ци клус се чи та у пот пу но но вом кон тек сту зна че ња „ви шег 
ре да“ ко је са да до би ја, бу ду ћи да ста ре пе сме до би ја ју пот пу но но ва зна че-
ња. Про ме на по зи ци је лир ског су бјек та се не очи ту је на фор мал ном пла ну 
(он за у зи ма исто ме сто „на бре гу у хла ду“, као и пре ви ше де це ни ја), али се 
со кра тов ка му дрост гле да ња „ка ко обад те ра ко ње / у лу дом тр ку / да по ло ме 
но ге“, про ши ру је и на но ви ми ле ни јум, у ко ме бе сми сле на тр ка сва ко днев-
ног жи во та из гу бље ног и обез ду хо вље ног чо ве ка до би ја све ве ће убр за ње, 
пре те ћи да се за вр ши ко нач ним по ра зом чо ве чан ства. То, ме ђу тим, не зна-
чи да је пе сник спре ман на би ло ка кав „об ра чун“ са са вре ме ним све том, већ 
је ње го ва му дрост стра да ња до не ла и не ку вр сту по ми ре но сти са со бом 
но вим („А не мам ни во ље. / Ис под ко шу ље ви ше не би је / ни отров ни ру жи-
но уље“), због че га и ти ха, на слу ћу ју ћа бо ја зан да је до шло вре ме да се бра ве 
за ман да ле (у пе сми Су ша, штам па ној да ле ко пре Клуп ка) – иде ја ко јом ће 
за о кру жи ти не са мо ову збир ку, не го и це лу „ву не ну три ло ги ју“ у за вр шној 
пе сми Клуп ка („за кљу чао сам рад њу / и ба цио кључ“). 

Хри сто ли ка сим бо ли ка ове збир ке свој нај пот пу ни ји из раз до би ла је 
у цен трал ном ци клу су Со фи ја и ње не кће ри. Име ну ју ћи Ве ру, На ду и Љу бав 
као кће ри Со фи је (Му дро сти), пе сник је апо стро фи рао је дан не та ко уоч љив 
де таљ, а то је иде ја да је сте че на му дрост/ису ство ста ри ја и од на де, и од 
љу ба ви, али и од ве ре. Али, пе сник је „та лац ума ко ји у све сум ња“, па и у 
соп стве ни ум, те зр на му дро сти за ње га пред ста вља ју ми ри сна зр ца та мја на 
и ко лу ти ће ди ма, да кле, не што што ни је трај но, што иш че зне у етар, као да 
га ни је ни би ло. Ме ђу тим, док се На ди и Љу ба ви обра ћа са „ти“, до тле осо-
бе ну по зи ци о ни ра ност Ве ре „ме ђу кће ри ма“ раз ли ку је то што је она – Она, 
и о њој се пе ва у тре ћем ли цу; као о не ко ме ко ме се обра ћа са стра хо по што-
ва њем. То што му је Ве ра вер на чак и кад је сво јој Ве ри не ве ран, упу ћу је на 
пе сни ко во из ра зи то хри шћан ско опре де ље ње, јер не по(ве ре)ње  у Ве ру и 
је сте мо гу ће и оче ки ва но од „та о ца ума“, али је не мо гу ће и не при хва тљи во 
Ве ри но не по ве ре ње у чо ве ка. То је са свим у до слу ху са би блиј ском иде јом 
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да „оно ме ко ји ве ру је ни је дан до каз ни је по тре бан, а оно ме ко сум ња ни је дан 
до каз ни је до во љан“. Јер:

Она ни је ноћ на тлап ња
ни из ми сли ца сле па ца и про сја ка, 
она је од ствар но сти ствар ни ја.
Ми се сре та мо у цр кви ци од обла ка,
ма да не знам ка ко и ка да.

Та мо не во ди Млеч ни пут
ни би ло ка ква зе маљ ска ка пи ја,
нас спа ја без гла сно зво но ср ца.

Че твр ти, прет по след њи ци клус збир ке, Дво пев, по сво јим спе ци фич ним 
мо тив ским обе леж ји ма (баш као и прет ход ни) за у зи ма по себ но ме сто, али 
и по себ но зна че ње у це лој збир ци, бу ду ћи да је њи ме по твр ђе но ра ни је из-
ре че но твр ђе ње о на гла ше ној ам би ва лент но сти Ђо го вог пе сни штва. На и ме, 
те ма двој ни ка, ко ју је пе сник и ра ни је ра до по ет ски екс пли ци рао, кроз се дам 
пе са ма овог ци клу са (Сла вуј и гра чац, Ја и ја, Про лет ња шет ња, Два ста ра 
крв ни ка, Књи жев но ве че, Ро га та сло ва, Ау то пор трет без огле да ла), до би ја 
из ра зи то на гла шен кон текст про бле ма иден ти те та, кроз па ро ве би нар них 
опо зи ци ја (мо нах/ па га нин, кви је тист/ анар хист, шо вен/ мон ди ја лист, Ху-
мљак/ Хи пер бо ре јац, бољ ше вик/ бе ло гар де јац, бра то љуб/ бра то у би ца, па-
три от/ из дај ник, Ле о ни да/ Ефи јалт), ко ји ни су ни шта дру го до два ли ца или 
две стра не истог клуп ка („цре ва“), ко је ни нај бо љи хи рург не мо же раз мр си
ти. Уоч љи ва би по лар ност или ам би вал нет ност је, јун гов ски ре че но, ар хе-
тип ски по јам сен ке, па оту да не чу ди што тај „не по знат чо век“ о ко ме ни шта 
не зна, пре би ва упра во та мо где све тлост не до пи ре (под ко жом, ис под до-
ла ме, у ње го вом пот ко жном џе пу). Из во ђе ње тог не по зна тог чо ве ка у про
лет њу шет њу је за пра во је дан од нај ве ћих и нај пре суд ни јих „до га ђа ја“ на 
ко је се пе сник од лу чу је, јер је од свих су сре та ко ји обе ле жа ва ју чо ве ко ву 
ег зи стен ци ју, су срет са со бом и нај бол ни ји и нај дра ма тич ни ји, али и нај ва-
жни ји. Та ко у пе сми Ја и ја, ис пе ва ној у ка рак те ри стич ном гро теск ном 
ху мо ру, „раз го вор“ са сво јим „ја“ до би ја све од ли ке за вр шног чи на, кра ја 
по ле ми ке:

Не мој уза луд да ме зо веш,
за зи дао сам вра та, уга сио ва тру,
не дам ти сво је те ло да се усе лиш, 
је два сам те ис те рао. 

У ши рем кон тек сту по сма тра но, тај про цес је ујед но део све у куп ног 
пе сни ко вог об ра чу на са ву не ним вре ме ни ма, ми ну лим ве ком, али и бив шим 
со бом, ко ји се до бро вољ но пре пу штао ти ра ни ји ср ца, тог „ста рог крв ни ка“. 
Но, ма ка ко раз ра чу на ва ње би ло од луч но и во ља ја ка, та Си зи фо ва ви ше-
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го ди шња ве жба, ка ко је пе сник име ну је, не мо же да пре ста не, јер су „ја и ја“ 
не са мо два ста ра крв ни ка, не го не ка вр ста бли за нач ке ве за но сти (си јам ског 
син дро ма), од но сно ни ти истог клуп ка ко је се не да раз мр си ти. 

Осим тог по ле мич ког кон тек ста, ци клус Дво пев (за јед но са пе сма ма из 
овог и дру гих ци клу са: Ал хе ми чар, Бе о град ска ба ла да, Се ћа ње на Брод ског 
и др.) ис ти че и је дан дру ги, исти на ма ње из ра жен, али не и ма ње зна ча јан 
аспект Ђо го вог пе сни штва. У пи та њу је ве о ма ка рак те ри сти чан тзв. ау то-
ре фе рен ци јал ни аспект или круг пе са ма о пе сма ма, у ко ји ма се под јед на ко 
по ет ски про бле ма ти зу је ства ра ње, ко ли ко се во ди ди ја лог са прет ход ни ци-
ма: Цр њан ским, По пом, Ман дељ шта мом, Миљ ко ви ћем, Брод ским. На исти 
на чин на ко ји су се Ђо го ва „сло ва“ усе ца ла у зло коб но вре ме стра да ња, 
ре жу ћи „уз ле и огла ве“ ву не них вре ме на, ње го ва ро га та сло ва се усе ца ју и 
ра ња ва ју соп стве ну ду шу, јер до би ја ју сим бо лич ко зна че ње оруж ја у ве чи-
тој бор би из ме ђу „ја“ и „ја“ – оно га ко ји је бр зо плет и без у ман, по да ни ка 
ср ца, и оно га ко ји би да ћу ти, сте кав ши со кра тов ску му дрост стра да ња, 
по да ни ка ра зу ма. 

Из те и та кве бор бе про ис хо ди по е зи ја ко ја је „по трес“, од но сно у то ме 
ле жи њен апо криф ни сми сао, о че му је Ђо го та ко че сто пи сао у есе ји ма. 
Та ква по е зи ја ко ја нај бо ље све до чи о ду хов ној по зи ци ји са вре ме ног чо ве ка, 
ко ме се „у вре ме мр твих ду ша“, на бе о град ским ули ца ма, „од Зве зда ре до Та-
шмај да на / низ Бу ле вар кра ља Алек сан дра“, ка ко пе ва у Бе о град ској ба ла ди, 
из пе тог, за вр шног ци клу са, ко тр ља сва ки дан овог од суд ног и оскуд ног 
вре ме на. За вр шни ци клус, Ша пат из бе о град ске шу ме, у свом на сло ву има 
две кључ не од ред ни це: пр вом – ша пат се апо стро фи ра иде ја да је до шло 
вре ме ћу та ња или бар та кво у ко ме по ста је бе ми сле но и су ви шно по ди за ти 
глас, док се дру гом – шу ма, на из ве стан на чин вра ћа на иде ју о ву не ним 
вре ме ни ма, ко ја ни су про шла, са мо их са да не ка рак те ри ше страх од ре пре-
си је, не го страх од пра зно сло вља. 

У та квом вре ме ну у ко ме „мно ги го во ре у име Бо га, а ма ло њих уме да 
ћу ти у име Ње га, све сни да упра во из нај ду бље ти ши не до ла зи Ње гов глас“ 
(Јо ва но вић 2005: 127), пе сник се и сам гр чи и смо та ва у сво је клуп ко, ко је 
по ста је не са мо ње го ва тво ре ви на „ву не ног вре ме на“, не го и ње го ва за шти-
та од бу ке пра зно сло вља, и од лу чу је за ћу та ње, да „за тво ри рад њу и ба ци 
кључ“. О то ме нај леп ше пе ва за вр шна пе сма збир ке Од го вор на пи та ња 
но ви на ра З. Х. Р.: 

Не си луј су ша ли цу,
ни сам код ку ће.
Хо ћу ма ло да ћу тим
и пе вам у се би, 
ма ло да пе ву шим сам са со бом,
у ду е ту са оним ко то за слу жу је.
Не тре ба ју ми ни зу би ни је зик
ни би ло ка кво зун да ло,
у мо ју се кла пу не укла па ни ко.
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И уши сам за че пио.
Слу шам са мо оно што до пи ре из ну тра
оно зу ја ње у уши ма,
Бум ба ров лет у ло ба њи,
и оно што не чу је ни ко дру ги
што са мо у ме ни ту ли и ху ји
као шум вре ме на.
А не ма шта ни да чу јем,
ни шта што ни је би ло и па са ло...

(Ђого 2018: 66)

Ис пе ва на у пре по зна тљи вом Ђо го вом иро нич ном-ду хо ви том то ну, ова 
пе сма на гла ше ним прин ци пом ni hil age re de lec tat не са мо да на ја вљу је ти-
ши ну пе сни ко вог гла са, не го по зи ва и са мог ту ма ча на ћу та ње и ди вље ње 
Тај ни Клуп ка. У вре ме ка да је „пра зан екран, му тан све мир“ ја сно је и би стро 
је ди но у ти ши ни, јер је њен је зик ре чи ти ји од све га што је пе сник за жи во та 
чуо. И ма да ни је ја сно на гла ше но, као мо то ове за вр шне пе сме, али и мо то 
це ле збир ке Клуп ко, мо гла би да сто ји ми сао из Књи ге про по вед ни ко ве: „По-
сто ји вре ме ка да се ћу ти и вре ме ка да се го во ри“ (3, 1–9), чи ме се још јед ном 
по твр ђу је пе сни ко ва на ме ра, ви ше пу та из ре че на у ин тер вју и ма, и ви ше пута 
на гла ше на у кри ти ци, да се Клуп ком за о кру жу је „ву не на три ло ги ја“, од но сно 
је дан пе снич ки и жи вот ни ци клус ко ји је обе ле жио Ђо гов жи вот и рад.

Ка ко, с јед не стра не, спо соб ност из ра жа ва ња увек за о ста је за ис ку ством, 
а спо соб ност ту ма че ња за о ста је за по е зи јом, док се, с дру ге, под се ћа мо и 
са ме пе сни ко ве опо ме не да је до шло вре ме ћу та ња, вре ме у ко јем су се све-
ли ра чу ни и под ми ри ли ду го ви, то и сва ки го вор о по е зи ји и ства ра ла штву 
Гој ка Ђо га, тре ба да „пре тен ду је на Исти ни тост, а не на на уч ност“. На-
уч ност ни је ни је ди ни, ни ко нач ни кри те ри јум исти ни то сти, ка ко је твр дио 
Бер ђа јев. На уч ник је, ка ко и сам Ђо го све до чи у есе ју По е зи ја као апо криф, 
да нас про гла шен за вр хов ног бо га, за оног ко ји све хо ће да об ја сни, ис пи та, 
из ра чу на; оно га ко је оскр на вио Тај ну, јер не ве ру је у за го нет ку, не појм љи во 
и не до сти жно, у Тај ну ко ја је пред у слов сва ког ства ра ња. 

A ова ко „на мо та но клуп ко“ Гој ка Ђо га, на мо та но од тај ни бе ле и цр не 
ву не, од „слат ког та ло га мла до сти“ и „гор ког та ло га ис ку ства“, не те жи да 
бу де од мо та но, на ро чи то не скал пе лом исто ри је и књи жев не те о ри је, ко ји 
би га јед ним по те зом пре ре зао и ње го ву све ту Тај ну оскр на вио про стим 
сво ђе њем на нај пре суд ни је мо мен те из пе сни ко ве би о гра фи је. 

Кроз гу сте на мо та је Клуп ка, она ко ка ко је пе сник и хтео, не ви ди се 
све тло у мај стор ској ра ди о ни ци ал хе ми ча ра: „За кљу чао сам рад њу / и ба цио 
кључ“, за кљу чу је пе сник збир ку Клуп ко, али и це лу „ву не ну три ло ги ју“. 
Ако умет ност и учи не че му (и, са мог умет ни ка пре све га), го во рио је Брод-
ски – учи га изо ло ва но сти људ ског жи вље ња, али са мо у тој и та квој изо-
ло ва но сти од бу ке жи во та или са вре ме них ву не них вре ме на, мо же го ре ти 
оно кан дил це у ду ши пе сни ка, на чи ју оба ве зу чу ва ња пе сник упо зо ра ва 
сво јим ства ра ла штвом, али и сво јим жи во том. 



266

ИЗ ВО РИ

Ђого, Гој ко. По е зи ја као апо криф. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2008. 
Ђого, Гој ко. Ву не на вре ме на: про цес и ко мен та ри. 1–2. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 

2011.
Ђого, Гој ко. Гра на од обла ка: иза бра не и но ве пе сме. Но ви Сад: Orp he us, 2014. 
Ђого, Гој ко. Пут уз пут. Бе о град – Бар: Срп ска књи жев на за дру га – Срп ско кул тур но 

дру штво Сло во љуб ве, 2017. 
Ђого, Гој ко. Клуп ко. Но ви Сад: Пра во сла на реч, 2018. 
Ђого, Гој ко. Ср би су жр тве сво јих илу зи ја. Но во сти. 2. јун 2019: 3. 
Ђого, Гој ко. Пук ну ће ко лан и овој све че вој ко би ли. Пе чат. Број 582 (ав густ 2019): 34–38.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

GerBrajan, Alen, Trej si ševalije. Reč nik sim bo la: mi to vi, sno vi, obi ča ji, po stup ci, ob li ci, 
li ko vi, bo je, bro je vi. No vi Sad: Stylos art; Ki ša, 2013. 

делић, Јо ван. Цр ни Ар го на ут срп ског пје сни штва. У: Гој ко Ђо го, Гра на од обла ка: 
иза бра не и но ве пе сме, Но ви Сад: Orp he us, 2014, V–CXXIV.

делић, Јо ван. Об ја ва ву не не три ло ги је. У: Гој ко Ђо го, Клуп ко. Но ви Сад: Пра во слав на 
реч, 2018, 71–101. 

јовановић, Бо јан. Бли скост да ле ког: ана хро ни ке III. Но ви Сад: Stylos, 2005. 
маринковић, Ни ко ла. Клуп ко гор ког ис ку ства. Кул ту ра, бр. 540 (12. 10. 2018) <http://

www.pe cat.co .rs /2018/10/klup ko-gor kog-is ku stva/ >
хамовић, Дра ган (ур.). Гој ко Ђо го, пе сник. Кра ље во: На род на би бли о те ка „Сте фан 

Пр во вен ча ни“, 2013. 

*
cvetajeva, Ma ri na. O umet no sti i pe sniš tvu; por tre ti. Iza bra na de la Ma ri ne Cve ta je ve. 

Mi li ca Ni ko lić (prir.). Iva na Bog da no vić, Bra ni sla va Ko va če vić, Mi li ca Ni ko lić (prev.). 
Be o grad: Na rod na knji ga – Srp ska knji žev na za dru ga, 1990. 

Ma ri ja S. Jef ti mi je vić Mi haj lo vić 

PO E TI CAL FLAX RO VING OF GOJ KO DJO GO 
(Po e tics of The Skein in the con text of Djo go’s „wo o len tri logy”)

S u m  m a r y

This work in ter prets Goj ko Djo go’s la test col lec tion of po ems en ti tled The Skein 
which re pre sents the com ple tion of his so-cal led “wo o len tri logy” or a three-bo ok se ri es 
star ted by the col lec tion The Wo o len Ti mes (1981), and con ti nued by The Black Fle e ce 
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(2002). In the po et’s own words, The Skein re pre sents a cer tain at tempt to deal with the 
wo o len ti mes that cha rac te ri zed his li fe and work. He cre a ted/wo ve a uni que tri logy or 
a three-bo ok se ri es from this “wo o len yarn”, thus le a ving an aut hen tic mark not only in 
his own li te rary work, but in the en ti re Ser bian li te ra tu re. Gu i ded by the prin ci ples of 
ne ces sity for a broad con si de ra tion of the fa te of both the po et and the bo ok, on the one 
hand, and the ca u tion not to ma ke li te rary va lu es su bject of so cio-hi sto ri cal in ter pre ta tion, 
on the ot her hand, we ha ve tried to draw our con clu si ons to the va lu es, me a nings and 
mes sa ges of the bo ok that are beyond and abo ve the men ti o ned cir cum stan ces, alt ho ugh 
they cre a ted them in so me way.
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