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Данијела Ковачевић Микић

мЕЂу зГРАДАмА БЕз ЛиЦА, 
мЕЂу ЉуДимА БЕз СЕНкЕ1

Гојко Божовић, тиха зверка �о�нева,
Контраст, Београд, 2019.  

Када песник, притом и књижевни критичар, сачини избор сопствених
песама, онда је лако закључити да то није само књижевна ретроспектива
већ и начин на који се уобличава аутопоетика и црта „мапа” за читаоца
који није имао прилике да прочита целокупан опус Гојка Божовића, a
који би, читањем овог избора, већ имао јасну слику о песнику који је јав-
ности познатији као културни посленик и интелектуалац који критички
сагледава друштвене токове него као поета. У напомени на крају књиге,
сам аутор истиче да су песме (иначе изабране из три књиге: Елемен�и,
Оближња божанс�ва и ма�а) настајале у распону од петнаест година,
али да је књига нова целина бирана према тематским сагласјима (која
аутор одређује као: „град, мит, свакодневица, видљиво и невидљиво, гла-
сови, хроника, путовање”). Овај хвале вредан избор стога чине 122 песме
које у новој констелацији продубљују своја значења и постају кохерентна
песничка структура. Збирка је мисаони талог процеђен из књижевног и
животног, али не личног, аутобиографског, већ из интелектуалног иску-
ства аутора – ерудите, те као таква представља захтевно штиво, иако у
формалном смислу може да завара читаоца једноставношћу кратке
форме и израза. 
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1 Из пе сме „Све тло”.  



Разумевање збирке може почети и тумачењем наслова и жанровс-
ког одређења. Збирка носи наслов готово идентичан наслову једне
песме – разлика је само у томе што је уместо апострофе, тј. вокатива у
наслову песме „Тиха зверко поднева” наслов збирке преиначен у но-
минатив (уместо обраћања – именовање, основни облик речи, што ин-
директно указује на зрелост доба у којем се више не постављају питања
већ се подвлаче црте, своде рачуни, извлаче закључци, констатује стање
или се просто ствари називају правим именима). Оно што Божовићеву
поезију чини читалачки захтевном свакако је и избор речи које су асо-
цијативно и симболички вишезначне, а да притом сам аутор не трасира
искључиво један пут интерпретације, већ врата тумачења оставља
широм отворена читаоцу. Такав приступ илуструје већ и сам наслов
збирке – читалац може прелетети преко насловног мотива „зверка” без
удубљивања у сва њена могућа значења, а да опет доживи песму и ра-
зуме њен мисаони потенцијал, чак и ако сам не активира различите мо-
гућности интерпретативног, односно интертекстуалног читања, будући
да симболика звери има своја митска, демонолошка, фолклористичка,
књижевна, теолошка и друга значења. Пажљивом читаоцу међутим
неће промаћи ни то да се под овим добро одабраним насловом сустичу
све тематске линије збирке: апсурд, пролазност и неухватљивост вре-
мена на појединачном и непроменљивост људске историје на општем
нивоу, отуђеност, недостатак суштинске блискости, несанице, навике,
недостатак заноса, време без „мушког очаја”, без „ватре у папрати”, ти-
шина „између два ноћна корака” (све оно што, попут звери, представља
опасност или што раздире душу човека)... Подне као временска одред-
ница може да укаже на оно доба дана када се прави предах у којем човек
може да чује сопствене мисли (или звери), али исто тако подне може да
се тумачи и као средина дана и да се пренесе на живот појединца,
оличавајући његове зреле године или умни зенит. 

Друго што у наслову књиге интригира читаоца јесте жанровско
одређење – „изабране песме и хронике”. Откуд хронике у поезији? Из-
ворно, хроника је род византијске историографије којим се историја
човечанства или одређеног народа тумачила у светлу идеје о божан-
ском провиђењу и род у којем су се, по правилу, тумачиле моралне за-
конитости друштвених збивања. Од постанка до данас, хроника је
превасходно прозни наратив, који карактерише инсистирање на аутен-
тичном узрочно-последичном описивању и тумачењу одређеног следа
догађаја. Данас су хронике у књижевности пре свега прозна дела у
којима доминира историјска, односно друштвенополитичка тема, док
се термин хроника у журнализму користи за рубрике које у континуи-
тету доносе вести и кратке белешке из одређене области (на пример
позоришта или књижевности). Интенција исказана оваквим жанров-
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ским одређењем указује на природу песничког чина: аутор сведочи о
историјском тренутку који живи, сагледавајући га ипак – кроз призму
сопствене ерудиције – само као делић свеколико историје човечанства,
те је мисаона окупираност темом историје, времена, друштва (прошло-
сти и свакодневља) заједничка и хроничару и песнику, а како је у овој
књизи чешћа употреба лексема „прича”, „речи” или „говор” него речи
„поезија”, јасно је да је рефлексивни наратив стилски мотивисан и да
је суштински сродан журналистичком поимању термина хронике, бу-
дући да се песме могу читати и као кратке белешке о тренутку који се
живи. Лична перцепција је притом ослобођена свега што је аутобио-
графски, субјективни, емотивни, исповедни исказ и сведена је на то-
посе, историзме и филозофеме, у очигледној намери да се појединачно
употреби само као илустрација универзалног. Отуд се време појављује
и као субјективно-психолошка категорија (на пример у песмама у
којима се јавља мотив умрлих пријатеља или у песмама у којима се раз-
мишља о преломним животним догађајима), али и као хронографска
и филозофска категорија, с тим што се овом збирком више објављује
(постмодернистички) крај историје него што се она глорификује као
објективна наука, што потврђују бројни стихови у којима се експлици-
рају хроника, односно историја, нпр: 

– наслов песме „Хронике су заћутале”; 
– „Лако је сада рећи / Шта се догодило пре пола века. / Или у хро-

никама векова. / Али ни то није казано. / Шта се, међутим, догађа сада?
/ У простору између оловке и папира. / Између корака и места. / Из-
међу подигнуте руке и звука звона. / Између врхова на које ће се стићи
/ И превоја који се никада неће прећи.” („Додир без сведока”, 51); 

– „Али зар прошлости / ионако нема довољно?” („Долазак”, 53); 
– „О краљевским временима / на крају историје... [...] Обнављамо успо-

мене / Да бисмо угледали / Историју одрастања...” („Једини тренутак”, 54); 
– „На спевовима се држи поредак.” („Поредак”, 59); 
– „Пад још једног света, песледњег кога знамо.” („Гласници”, 60); 
– „Да бисмо испричали историју града / Морамо изаћи из ут-

врђења” („Расути елементи”, 69) и др. 
Непоузданост сведочења руши основно начело историографије –

непристрасност и објективност. Већ сам наслов песме „Замислите шта
се догодило” (23) потенцира чињеницу да свака прича, па и историјска,
нужно носи печат личног погледа на свет: „И понегде се, сигурно, до-
давало / И оно што није било”. Вапај савременог човека је вапај за ис-
тином, смислом: „Толико нам је потребна истина / Да смо је тражили
свуда.” („Вино”, 46) Ако је на почетку људске историје била реч са бо-
жанским творбеним начелом, бука и бес савременог друштва су
речима одузеле пуноћу, значење, смисао – приче су постале празне,
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речи више нико не слуша, речи су саме себи сврха и изричу одсуство,
што није само слика савремене отуђености, већ и негација свега што би
требало да буде лично или колективно упориште.  

„И кажеш да се смањио свет. 
И да говоре они који су се 
Посвађали с речима. 
И да је сада све што никад није било...” 

(„Ни богиња, ни нимфа, ни купачица”, 64) 

Може ли се, напослетку, и на историју гледати као на замишљање,
фикцију, причу и причање бића које се изгубило у систему? Збирка
отвара многа питања – о протоку времена, о човеку уловљеном у већ
дефинисане друштвене калупе или улоге, о заробљености у прозаич-
ностима које појединцу одузимају време за себе, о променама које
мењају живот, о смрти, о граду као феномену и другом, крећући се од
запитаности до резигнације интелектуалца који упркос свему поку-
шава да искроји сопствену мапу и урбаном хаосу ипак да неки облик
(лице, идентитет). Како хронике по својој природи представљају и
разматрање етичког кодекса одређеног времена, не чуди што се и код
Божовића, додуше веома ретко, могу чути и моралистички, поучни ко-
ментари: „Можда људи не треба да живе / У природи својих речи / Већ
у добру својих умећа” („Нај ва жни је”, 114). Историја друштва сагледава
се кроз појмове: рат, гласник, ватра, воде са Истока, император, кра-
љевства, сеоба народа, тешка времена... а историја појединца сведена
је на искуство одрастања у коме индивидуалност губи битку у судару
са друштвеним токовима и егзистенцијалним нужностима, па човек
више није актер и креатор сопственог живота (као у играма детињ-
ства) већ пасивни извршилац егзистенцијалних нужности. Савре-
мени однос друштва и природе сагледава се тако што се човек у
природи види као уљез који харчи и немилосрдно уништава свој ам-
бијент (дакле, као штеточина): „Испостила се земља од дуге употребе
/ У рукама расипних наследника. [...] Стреса нас са себе / Као неже-
љену напаст” („Зе мља”, 33). Ови стихови могу да се читају на више
планова: еколошком (однос према планети, сопственом станишту),
друштвено-историјском (земља као метафора домовине), али и фи-
лозофском (егзистенција бића) и илуструју управо доминантан
језичко-стилски механизам који поезију Гојка Божовића чини за-
хтевном за читање.  

Да је реч о одабиру који је у фунцији уобличавања аутопоетике, по-
тврђује песма „Елементи” (18), која почиње аутопоетичким стихом:
„Стварност је запосела простор поезије.” На ваги између историје, од-
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носно егзистенције обремењене тежином актуалног тренутка, и умет-
ности, победио је тас прозаичности у коју се утапају снови, наде, звезде
водиље... Баналан живот отима време за индивидуалност (ствара-
лаштво, размишљање), а константа је немир, неспокој, осећај да не вла-
дамо сопственим животима и да нам истина стално измиче. „Ништа
није постало прича / У којој би се нашао мир” („Се ћа ња су при ча за се -
бе”, 19). Збирка, дакле, релативизује све што би могло да буде идејно и
емотивно упориште. Песник је „сведок и онда и сада” јер су у његовом
унутрашњем животу подједнако живи и мотиви сопственог времена и
простора и оно што је његова ерудиција.  

Измештен из свог природног амбијента у простор града који је сам
по себи топос отуђености, а често и лице зла, појединац се из дана у
дан све више предаје машини која меље, таласу који носи... Лирски
субјекат је човек чији живот тече између књижевне фикције и личних
маштања (у ретким тренуцима предаха неког тихог поднева или су-
мрака). И у тим тренуцима, осим снажног осећања усамљености, са-
моће, али и обамрлости под егзистенцијалним теретом, субјекат је
свестан презасићености света и чињенице да је „свет болестан од
стварности”. За њега „свака љубав је неузвраћена” („Ме сто на ко јем
сто јим”, 16), а константна је потреба „за људским гласом и додиром”
(„Ти ха зве р ко по дне ва”, 17). Доминантно је осећање пролазности и га-
шења илузија и надања („Онемоћала звездо, твоје је прошло”). Томе у
прилог иде и завршна песма, која је, на известан начин, лична капиту-
лација пред неумитностима времена.  

Збирка почиње топосом путовања који је наглашен и насловом прве
песме (с подтекстуалном асоцијацијом на наслов „Дуго путовање у ноћ”,
Јуџина О`Нила), унутар којег је стилски маркиран и топос преласка
преко реке, односно топос обале (нпр. у песми „Светла”, 120). Дескрип-
тивни наративи посвећени пределима лако прелазе у метафоре о жи-
воту захваљујући или језичко-стилским механизмима, попут
неочекиваних спојева конкретних и апстрактних мотива (нпр. „плато
извесности”2) или захваљујући сентенциозности стихова и снажним
рефлексивним поентама. Граница између реалистичке дескрипције пре-
дела без људи, без кућа, изумирућих пејзажа, мучног путовања са гра-
ницама и царинама, напуштених живота (који се могу читати као
напуштени завичај лирског ја, али и као распад некадашње државе или
социјално раслојавање) и њихове алегоријске актуализације веома је
танка. Лирски глас сведочи о егзистенцијалној обесмишљености, о от-
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2 „Пут се гу био из ви да, / И из ра њао по сле пре во ја / Као осво је ни пла то из ве сно сти.
/ и по не где се ука зи ва ла ре ка, / Ако је то би ла иста ре ка, / У ко јој су се са би ра ле све
ви дљи ве во де. / Али се ни је ви де ла ни јед на ку ћа...” („Низ па ди ну”, 7)



уђењу и усамљености, метонимијској сведености на телесност (нпр. стих
„сам у гомили тела” („Путовање у ноћ”, 5) или експлицитан наслов песме
„Сам” (14)), при чему се успоставља и градацијска скала усамљености
од реалистичке песничке слике неког животног тренутка (нпр. ствар-
ног путовања), у коме се субјекат заиста налази међу непознатим љу-
дима, до климакса у коме је лирски субјекат несхваћени – и друштвено
неприхваћени или у савременом свету непотребни – интелектуалац који
види даље и дубље од осталих, а беспомоћан је да било шта својим сазна-
њима и умењима промени, и у коме смирење не доносе чак ни вечерња
звона – бесмисао који води до апатије не савладава се ни образовањем
ни вером; то је прождирући бесмисао апокалиптичне садашњице, тихи
очај који изнутра гризе и урушава темеље. Рефлексије о животу иска-
зане топосом путовања у којем се неки предели напуштају омогућава да
поједине стихове тумачимо као „ухваћене одсјаје нечега што је остав-
љено” (успостављање личног континуитета). Промењени пејзажи, или
простори живота, и дисконтинуитет сопственог животног тока фон су
на којем се истиче важност ретких тренутака у којима лирски глас може
да чује сопствене мисли и почне да склапа животни мозаик у којем неки
делићи очигледно стално недостају. Дакле, неке од ових песама се могу
читати и у кључу потребе да се заустави тренутак и да се ослушну соп-
ствени кораци, односно да се у какофонији савременог урбаног хаоса
чује и сопствени глас, а обезличеност простора, најчешће града, добије
право лице, сопствени идентитет.

Уз топос путовања, за Божовићеву поетику изузетно је важан топос
града. Управо се уз овај топос највише може говорити и о интертекс-
туалним прожимањима. У избору, ретко се именују ствараоци чија
дела аутор чита или од којих полази у свом делу: Вергилије, Џојс преко
Уликса, Валтер Бенјамин, Тадеуш Ружевич, али размишљања о циви-
лизацијама и деструктивним силама или граду као инкарнацији зла
нужно евоцирају паралеле са Бодлером, Рембоом, Кавафијем, Христи-
ћем и другим песницима који су били инспирисани феноменом града.
Град је код Божовића и социолошки феномен и књижевни топос и
митски простор и поприште (колективне и личне) историје и хроно-
топ лирског субјекта. Коришћењем историзама попут „градске капије”,
„градски стражари”, „градске куле” при доживљају урбаног, савременог
амбијента сугерише се свевременост осећања угрожености и несигур-
ности појединца. Не постоји историјски континуитет различитих
епоха – историја је увек иста, када се сведе на кључне појмове као што
су: рат, кућа, река, обале, град, земља, гнев, бес, ватра... Осећање сталне
егзистенцијалне угрожености (и грађење и рушење основних елеме-
ната живота) у свету „који лакше ствара вести него куће” („Кућа”, 35)
најефектније дочаравају епитети и ефектне предлошко-падежне син-
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тагме: напуштени (живот), усамљени (пут), (свет) болестан од стварно-
сти, терет обамрлости, мутне (куће), неми (солитери), презасићен
(свет), гневни (гласови), (примирје) без наде у трајност, застрашујући
мир (залива), изгубљено (време), (мир) запечаћен смолом... „Човек је
складиште страхова”, констатује Божовић у песми „Складиште” (25), а
да је егзистенцијална језа, као филозофски феномен, у основи њего-
вог певања и мишљења, потврђују и корице књиге на којима је, као
својеврстан мото, издвојен стих: „Остварили су се сви твоји страхови.
/ И сада више ниједан није твој.”  

Обесмишљеност је за Божовића универзална категорија, јер у ње-
говом погледу на свет „Богови су пали у немилост. / Они који су пали
у немилост. (...) Треба направити довољно места / За нове богове. / А
верници су увек исти” („Немилост”). Једина историјска датост је чиње-
ница да мира никад нема: „Нема мира у граду. / Ни на обали” („Сати”),
а да је чежња за променом („новим градом”, „новом обалом”3, „новим
временом”) увек присутна. Истовремено са тим историјским удесом
(рат је увек рат, без обзира под којом се паролом води) одвија се и пси-
холошка драма појединца, у чијој души нема мира и смирења. Иако
постоје речи: кућа, очеви, синови, жена... у Божовићевој визији по-
стоји свет у којем се више не осећа љубав4 – то је свет пун гнева и не-
споразума у којем насиље увек почиње речима, али се њиме никад не
завшава. Визија света у овој збирци је апокалиптична, а доминантно
осећање је заправо осећање бесмисла, апсурда, „трчања без разлога”
(„Бес” (71); џогирање у градском парку притом постаје одлична мета-
фора). Лирски субјекат свој живот види у читању, тј. књижевној фик-
цији и личним маштарењима (о лету, мору, обалама), па оно што је
невидљиво, унутрашње, што је апстрактно, постаје важније од оног
што се суштински збива. Живот није више мапа догађаја у којима
човек учествује, већ збирка личних, унутрашњих сензација (свођење
историје на историју сопственог живота). Унутрашњи свет није ауто-
биографска већ филозофска рефлексија, исказана кроз кључне кате-
горије (време, живот, искуство, причање...). А кад се трајање тако
разврста у филозофске надкатегорије, живот сваког појединца, без об-
зира на време и простор његовог битисања, суштински постаје исти,
непроменљив, што укида осећање изузетности и непоновљивости и
личне слободе.  

С обзиром на то да је реч о ауторском избору, требало би да се о
опусу овог аутора већ могу уобличити и одређени закључци. Реч је о
поезији са доминантно рефлексивним наративом мотивисаним инте-
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лектуалном природом лирског субјекта, поезији ослобођеној лиризма,
па чак, ма колико то звучало апсурдно, и субјективизма, будући да се
чак и оно што јесте могућа аутобиографија поетичким средствима пре-
твара у доминантно колективно осећање, осећање обесмишљености,
нужности, спутаности у увек истим животним обрасцима, навици,
осећање апатије савременог друштва које више не уме ни да се побуни,
те не чуди то што се збирка завршава управо стихом песме „Доћи ће
јесен” (136), која изабрана за рубну позицију постаје носилац дубљих
поетичких значења: „Има неке мрзовоље у тој одлучности.” Средства
којима се то постиже, а која су притом и главна замка читања, јесу
кључни појмови и топоси на које се своди и простор и време: кућа,
обала, град, пут, река, земља, ветар, вода, ваздух... Лирски субјекат сам
себе бодри „треба ми много снаге” („Данас, само данас” (121); да би
остварио обећања себи дата и савладао немир), или сам себе теши
„нема разлога за очај” („Разлози”, 13), али у ретким тренуцима предаха
(уобличеним општим одредницама типа подне или сумрак) и сам при-
знаје:  

Сада ми преостаје време, 
Прилично лепо време, 
Које бих могао да употребим, 
На сопствену радост, 
Када би, после свих ситница, 
Било воље 
За неки други живот.

(„Време”, 123)

Чак и у малобројним песмама у којима се уочава понека реч која би
могла да буде лична: син, кћерка, отац, мајка... аутор фокус помера са
личног на универзални план, нпр. није битно то што се у песми појав-
љује кћерка, већ то што се она читањем претвара у Алису у земљи чуда,
што даље постаје метафора земље чуда као интимног света који свако
грчевито изнутра чува. Дакле, и именице које пре свега везујемо за ин-
тимни план код Божовића постају универзалије (књижевно читање фи-
лозофема универзалије и номинализам). Божовићев песнички израз је
ослобођен уобичајених, традиционалних језичко-стилских израза, па се
као специфичност стила може издвојити сентенциозност стихова, попут
следећих примера: 

– „Синови постају очеви који су / Издали своју детињасту радост.”
(„Како се лако стиче искуство”, 126); 

– „Ми смо оно / Што се није догодило другима.” („Једино искуство”,
27); 
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– „А самоћа се расула / Као равнодушност у доба беде.” („Гледао сам
људе како одустају”, 40); 

– „Хронике су остале без гробних места” („Хронике су заћутале”, 49); 
– „Мир остаје с друге стране / Сваког добра и зла.” („С друге стране”,

110); 
– „Поезија је име одсуства” („Име одсуства”, 118) и бројни други. 
Аутор је себе видео као хроничара свакодневља у којем појединачна

сензација постаје израз општег, а читалац га може видети и као израз
интелектуалног отпора, каткад и немоћи јединке да било шта промени
услед чега се, хипертрофијом ума, грчевито хвата за сазнање о исто-
ријској непроменљивости друштвеног оквира који диктира живот
појединца. Када се лично време и лични живот („путовање”) просеје
кроз сазнања о друштву (било историјска, било митска, било књижевна
и филозофска), остаје само свест о нужности кретања . Стих „Али ја сам
на путу, на уској стази пута / Између две ограде, и смисао је у кретању”
из песме „Ограде” (127), иако потиче из стварносног оквира, то јест пу-
товања ауто-путем Београд–Загреб, сведочи о томе да се рефлексивним
поентама и актуализацијом тропа код Божовића укида субјективност
поезије у корист интелектуалне дистанцираности која претендује на не-
утралност, општост, универзалност. Наглашено рефлексивна, ова
збирка упозорава читаоца да стицање искуства доноси и изазове као
што су губитак воље, мрзовољу, разговоре без слушања, утопљеност у
масу без гласова који стварно допиру до срца, „ситнице” које мељу
лепшу страну живота, обавезе и  нужности које воде ка губитку индиви-
дуалности (лица без сопствене сенке), свест о томе да су „дани као ма-
тица реке”, да човек заправо нема слободу избора, да је на таласима
времена и простора без кормила у рукама, а често и без јасне животне
мапе – дехуманизација света видљива је у томе што су други сведени или
на тела или на гласове, али најчешће гласове који једни друге не слушају.
Но, да би дело израсло из историјског контекста, оно мора да има и ху-
манистичку, уметничку поенту. Код Божовића, та поента се види у су-
периорности интелекта, у читању, у самој моћи да сопствени живот
сагледамо као пазл историјске свевремености, у могућности да стално
постављамо питања и трагамо за истинима, у могућности да умом ожи-
вимо удаљене светове, а пре свега у радости читања или стварања: „До-
дирујеш светове, / Почев од свога у коме / Живиш док читаш, / А читаш
у предасима / Од свакодневног живота...” („Додирујеш светове”, 47) или
у експлицитној поруци и себи и читаоцу:  

„Загледај се у себе. / Не скрећи поглед. / Запамти то лице / И бићеш
то што јеси.” („То лице”, 103) 
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