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Иван Негришорац 

ПОЕЗИЈА КАО ЖРТВЕНИ ОБРЕД 

 

Сажетак / Анализирајући Ђогове песничке („Завезани језик“, 

„Златни јеленак“, „Испит зрелости“) и есејистичке текстове („Миш или 

Прометеј“), али и указујући на друштвене чиниоце везане за рецепцију 

његовог опуса, аутор је истакао како се песник одлучно определио за 

поступак којим савремену стварност сагледава унутар дубинског 

огледала митско-историјског памћења. У таквом преиспитивању творац 

Вунених времена је више од иједног савременог српског песника 

актуелизовао идеју о поезији као својеврсном жртвеном обреду, а 

песнику као бићу увек спремном на чин саможртвовања. 

Кључне речи / поезија, песник, обред, жртва, саможртвовање, 

слобода, друштвена одговорност, митско-историјско памћење, предање, 

трагедија, комедија, дитирамб. 
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Гојко Ђого је песник који добро зна смисао жртве и његов значај у 

песничком чину. Своју песничку судбину он је везао за процес жестоког 

испитивања крхкости границе која одваја прихватљиву и пожељну од 

неприхватљиве и непожељне речи. Од како је, објавивши књигу Вунена 

вpeмена (1981), одлучно заоштрио политичко-идеолошку изазовност 

сопственог дискурса и од како је био послат у затвор, постало је више 

него јасно да се у историји српске културе уписао у повлашћени круг 

писаца који су робовали због онога што су рекли или чинили. Нашао се, 

тако, у друштву Војислава Илића, Бранислава Нушића, Радоја 

Домановића, Иве Андрића, Оскара Давича, Станислава Винавера, 

Милана Дединца, владике Николаја Велимировића, Милована Ђиласа, 

Михаила Ђурића... 

У српској култури је веома распрострањена представа о песништву 

као специфичном облику резистентног, непоткупљивог дискурса, 

неспремног на компромисе са разноврсним центрима друштвене моћи. 

Само прави песник спреман је да каже све оно што мора да каже и да, 

притом, буде спреман да плати сваку цену која се таквом чину слободног 

говора може и мора испоставити. У усменој бајци „У цара Тројана козје 

уши“ исказан је својеврсни императив казивања истине која се намеће и 

модерном и постмодерном песнику ништа мање него песнику ранијих 

епоха. Чак и кад говорни субјекат не сме ближњему своме непосредно да 

каже шта је видео и сазнао, он то под дејством унутрашњих притисака 

мора да каже макар „црној земљи“ или трансцендентним бићима која 

нас ослушкују и прате шта чинимо. Ако се изгубила блискост међу 
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људима, остаће сачувана макар блискост са природом и са вишњим 

силама. 
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О томе сваки прави песник мора да води рачуна, па је водио и 

Гојко Ђого. У својој песми „Завезани језик“ он се обраћа „малом јарцу“ и 

све време га подсећа на језик који поседује и на изражајне могућности 

тога језика. Обраћајући се јарцу, песник, метонимијски посматрано, 

комуницира са бићем свесним трагичности свога положаја: са песником, 

са религиозним човеком или са човеком уопште. Та метонимијска веза 

успостављена је захваљујући античкој, старогрчкој релацији у оквиру које 

се обред посвећен богу Дионису, обред у којем лик јарца и сама јарећа 

кожа постају не само сигнал значајан за настанак неких књижевних 

жанрова (трагедија, пре свега, али посредно и комедија и дитирамб) него 

и најопштији знак трагичности људске судбине. Једна од 

диференцијалних ознака човека у односу на друга жива бића јесте 

управо чињеница да је човек биће свесно свога трагичког положаја у 

свету. Отуда сваки помен трагичности и трагедије природно упућује на 

човека и на његова генеричка својства. 

Уз несумњиву трагичност, метонимијска фигура јарца упућује нас, 

нешто посредније, и на феномен смеха, те на чулно уживање и животну 

радост. У том смислу, асоцијације на жанрове настале у контексту обреда 

посвећеног античком богу Дионису, на жанрове комедије и дитирамба, 

додатно указују и на неке друге, суштинске, диференцијалне одлике 

човека као бића посебне врсте. Човек је често схватан као биће смеха, 

биће које једино уме да се смеје и које хотимично производи смешне 

ситуације; исто тако, човек је и једино биће које чулним задовољствима 

уме да досегне просторе божанског усхићења, као што такве ситуације 

уме хотимично да производи и негује. Због свега тога, поменуту Ђогову 

песму, а и читаву његову поезију, не можемо читати изван овако 

широког система асоцијативних релација, па се песникова семантичка 

структура показује веома сложеном и рафинираном. У тој структури се 

трагичност човековог постојања неразмрсиво преплиће са смехом и 

усхићењем пред чудом постојања. 

Поетски субјекат ове песме подсећа младога јарца (тј. младога 

песника и младога човека уопште) да му је језик „рачваст“, да је попут 

змијског и да може обавити неке опасне послове: „Рачваст ти је језик / 

везан у црне везице, / одреши га, мали јарче, и пусти / да брсти на 

улици.“ А то, да брсти на улици, то значи да је спреман да обавља неке 

јавне послове који потврђују снагу и употребљивост језика: њим се јарац, 

у недостатку репа, може чак и од досадне мухе одбранити. Ипак, језик 

највише личи на змију, и то на поскока, најопаснију врсту са наших, 
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балканских простора: „На твом језику поскок скаче / и облизује те 

изнутра.“ И одмах потом уследиће позив да се уђе у што присније 

општење са поскоком, тако што сопствену главу нуди као простор за 

игру: „Подој га под грлом / да се не осуши, / поспи сољу и омрси, / нека 

лиже лишајеве с наших лица.“ 
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Ово асоцирање мотива језика са мотивом змије отровнице јасно 

указује на то да рад језика није нимало безазлен. Када се језик одвеже, кад 

се ослободи ступице у којој га држимо, он постаје јак и опасан орган 

којим се делује на потпун и аутентичан, али веома ризичан начин: тада и 

сама глава бива заложена, спремна да се нађе у торби силника, оног 

нечовека којем „закон лежи у топузу“ а „трагови му смрде 

нечовјештвом“. Када неко у себи све то преломи, он постаје способнији и 

спремнији да искаже не само природу стварности око себе него и 

стварности у себи, а уз то ће ући и у посебно, до тада недовољно 

испитано поље одговорности. 

Како је то Ђого постигао? Он се определио да огледала у која хвата 

свет око себе, измести јако далеко, у дубине митско-историјског памћења 

и у надисторијско предање. У том слоју колективне свести свет је 

очишћен од многих случајности и тривијалности, а приведен је самом 

корену свога постанка и опстанка. Свака Ђогова песма је, стога, 

својеврсна, шифрована прича око које се плету нека темељна значења као 

основни фон важан за разумевање актуелне стварности која се збива ту 

негде, око нас. На том фону је знатно лакше сагледати колико цареве 

уши јесу козје, колико цензура јесте израз насиља, а колико лаж јесте 

лаж. Ако се ти прастари параметри изгубе из вида, онда се отвара 

простор за заваравања и самозаваравања најразличитијих врста. Али ако 

се прастари, митско-историјски коректив очува, у том ће случају 

песнички ум са лакоћом схватити какво је, примера ради, чудо балегар 

који „од балеге прави сунце / и котрља га својим путем“ („Златни 

јеленак“), као што ће схватити порив за казивањем истине света: „знам да 

бих с ђаволом / у колу играо, / само да смем ђаволу казати / да је црн“ 

(„Испит зрелости“). 

Гојко Т)ого је својим песничким чином показао коли-ко поезија 

постоји у облику речи спремних на сопствену слободу и спремних да за 

такву вредност жртвују онога који говори. Поезија и јесте облик 

саможртвовања: песник, поистовећен са речју коју обликује на посебан, 

препознатљив начин, преузима пуну одговорност за смисаону 

изазовност и носивост те речи. Песник, ако је прави, спреман је да за ту 

смисаону игру као улог постави сваку цену која се захтева, па и сопствену 

главу. Он је, у том смислу, потомак старозаветног Авраама који сопствено 
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чедо, оно које је сам створио, као што је песник створио песму, ставља на 

жртвеник, у руке неизвесне Божје милости. 

Гојко Ђого је свој жртвени дар, а пре свега - самог себе, принео на 

песнички олтар. Он је принео дар, примио казну која му је вољом 

овоземаљских властодржаца изречена и потом је ту казну часно изнео на 

својим раменима. Има историјских тренутака када је часније бити међу 

робијашима него се њих туђити. Ђого је ту част добро осетио, јер је 

испоставио сву озбиљност разлога због којих је до тога дошло, озбиљност 

која се јасно показала и у случају неких других пострадалих праведника, 

попут философа Михаила Ђурића, на пример. Знам писце који су целог 

живота тренирали дисциплину артистичке и идејне провокације и који 

су просто прижељкивали да бар буду ухапшени, ако не и на робију 

послати. Та им се жеља није испунила само због тога што нису имали 

смисаоно довољно снажан разлог за страдалништво него се све то 

одвијало у форми безазлене игре лишене друштвено одговорних акција. 

Зато су ти писци само сањали о свом страдалништву које нису умели да 

заслуже, а Гојко Ђого се, насупрот томе, уздигао као праведник који 

страда у име свих нас. 

Захваљујући овом и оваквим чиновима, писци су у нашем друштву 

освојили стваралачке слободе тако да данас не постоје, рекло би се, теме 

о којима се не може јавно расправљати. Но, данас је постало погубно 

једно друго искушење којима многи, чак и цењени писци, веома лако 

подлежу: искушење олаког препуштања изазовима неодговорног 

измишљања, конструисања мистификација и произвођења лажи. Није, 

притом, реч само о допуштеним слободама у тумачењу света и 

проналажењу скривених смисаоних перспектива. Писац ствара 

непостојеће светове па он мора да измишља, може да мистификује, 

допуштено је чак и да лаже. Али све то мора бити чињено са некаквим 

јаким разлогом, са смисаоном перспективом која ће учинити да читалац 

пожели спремно да поверује магији песничке и књижевне речи. 

Уколико, пак, те магије нема, па са лакоћом закључимо да је писац пуки 

измишљавач, мистификатор и лажац без покрића, онда читава борба за 

стваралачке слободе долази до свог нежељеног, бедног контраефекта. 

Истовремено, сва магија коју књижевност собом носи, поништава 

темељне разлоге њеног постојања, а она, као стваралачка дисциплина, 

може слободно да оде у музеј воштаних фигура. Нико за таквом 

књижевношћу, мистификаторском и лажљивом без покрића, зажалити 

неће, а и не треба да жали. 

Данило Киш је био дубоко свестан свих опасности који долазе од 

оваквих искушења. Зато је у више наврата истицао колико страхује од 

измишљања и неодмереног рада фантазије. Време је, дакле, да се 

вратимо таквом, одговорном односу према световима који настају у 

пишчевој стваралачкој машти, па да се понекад застидимо због 
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тривијалности, глупости и неутемељености светова који су нам се 

приказали. Време је да се постмодернистичка разулареност врати оном 

Кишовом и Ђоговом разумевању битне, суштинске речи која се са пуном 

одговорношћу може и мора испоставити читаоцу уколико желимо да 

књижевност остане људски и друштвено релевантна чињеница. 

Гојко Ђого је својим песништвом као чином обредног жртвовања 

довољно учинио да остане трајно упамћен као друштвено одговоран 

стваралац. Уз то, он је у есеју „Миш или Прометеј“ помогао да схватимо 

сву разлику између говора миша из рупе и прометејског чина, разлику 

која се и у модерној поезији испоставља у виду алтернативе: гледати оно 

мало што се из рупе може видети или гледати читав свет, с ове и с оне 

његове стране. Ђого нам је, притом, јасно указао колико песништво 

почива на поетичком начелу огледала које, с једне стране, може да „верно 

одражава предмет“, а, с друге стране, „може да приближи оно што је 

удаљено“, „да завири иза брда“, „да запали папир и изазове пожар“ итд. 

Исто тако, он је у есеју „Натукнице о песничком занату“ истакао колико 

је на реторичком плану важна песникова „паукова политика“ (како би то 

рекао Јовица Аћин), по којој песма настаје као испредање различитих 

нити на којима и сам песник почива (Поезија као апокриф, стр. 45-46). 

Ето, то је оно обавезујуће у песничком чину Гојка Ђога: сагледати 

људску слободу говора као основни предуслов за друштвено одговорну 

акцију. Слобода и одговорност су се у Ђоговом случају спојила на 

упечатљив, незабораван начин због којег све што се око овог песника 

десило постоји као специфичан, препознатљив и памтљив случај у 

српској култури. Случај који се, увек изнова тумачен, не може и не сме 

заборавити! 

 


