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ко лек ти ви тет пре та че у крај њи су бјек ти ви зам. За кљу чак ко ји се на ме ће 
је сте да на про сто ри ма Бал ка на си ле ко је ве зу ју у ко лек тив по ста ју си ле 
ко је тај ко лек тив раз би ја ју. Ви ти ли го на тај на чин по ста је ро ман ко ји 
да је сли ке (би ле оне фан та стич не или ре а ли стич не) кон ти ну и ра ног па
ра док са ко ји се ма ни фе сту је кроз вре ме. Пу те ше стви ја у Ви ти ли гу до
би ја ју све ди мен зи о нал не од ли ке. Ау тор је ус пео да са чи ни ро ман ко ји у 
се бе ин кор по ри ра про ла зак кроз вре ме и про стор ван ем пи ри је. Фан та
сти ка Ви ти ли га је сте са мо ме тод да се ка же оно не из ре ци во, па та ко на 
овај ро ман мо ра мо гле да ти као на по ку шај да се до ку чи оно до че га се не 
мо же, а у шта се мо же и не мо ра ве ро ва ти. Ви ти ли го пред ста вља ро ман 
ко ји до но си та на ни пе си ми зам у ви ђе њу по зи ци о ни ра ња чо ве ко вог ду ха 
на кон крет ном тлу. Али ако тра жи мо по твр ду у Ка ва фи је вим сти хо ви ма, 
а има мо на то пу но пра во, не сми ре ност ду ха не не ста је ни на би ло ком 
дру гом тлу, док се не оде на пра ви на чин: „Да не куд дру где одеш – не 
на дај се / не ма за те бро да, не ма пу та.” 

Рај ко БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

ПО ЧЕ ТАК КАО ЖИ ВОТ ПРЕ ЖИ ВО ТА

Дра ган Ла ки ће вић, Сне жна ико на: иза бра не и но ве пе сме, „Orp he us” – 
Књи жев на за дру га Срп ског на род ног ви је ћа, Но ви Сад – Под го ри ца 2014

Мно го о блич ни фор мал ни и се ман тич ки сло је ви ко ји се от кри ва ју 
у зби р ци иза бра них пе са ма Сне жна ико на Дра га на Ла ки ће ви ћа све до че 
о сло же но сти јед ног, на осо бен на чин сти ли зо ва ног све та, та кве лир ске 
исто ри је пе сни ка чи ји је за хват ши ро ко по ста вљен. Ус по ста вља ње ком
плек сне уло ге ко ју пе сник до са мог кра ја ства ра ња уса вр ша ва – уло ге 
пе сни касве до ка – у овој збир ци се спро во ди кроз ја ко пе снич коемо тив
но обе леж је епо хе ро ман ти зма: као осе ћа ње исто ри је и као свет са вре ме
но по ста вљен, а тра га лач ки окре нут гла су по чет ка. То осе ћа ње исто ри је 
ко је се пре о бра ћа из ру ха ро ман ти зма, где при мар ну до жи вљај ну сфе ру 
пе сни ко вог по гле да пре у зи ма ста тус пе снич ког ја у вре ме ну и исто ри ји, 
у ру хо са вре ме не по ет ско/по е тич ке ми сли у ко јој се исто ри ја јед ног на
ци о на пре та па у ши ро ко за сно ва ну, за по че ту сли ку исто ри је јед ног би ћа, 
пред ста вља ве зив но тки во још од нај ра ни је Ла ки ће ви ће ве по е зи је, све 
до но вих пе са ма из ци клу сазби р ке „Сне жна ико на”. 

Две стра не Ла ки ће ви ће вог пе сни штва по ве зу је основ на гра див на, 
до жи вљај на спо на – би ће пе сме. Исто ри ја ње го ве про шло сти и исто ри ја 
са да шњо сти, сва ко (би ће пе сме) на свој на чин ду бо ко тра гич ки ин то
ни ра но, бре ме ном вре ме на ути сну то у би ће пе сни ка, отва ра по е тич ке 
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ак си о ме пе сни капо сред ни ка Дра га на Ла ки ће ви ћа. У зна чај ним лир ским 
екс пе ри мен ти ма то би ће пе сме се одва ја од са мог пе сни ка, ши ре ћи сво ју 
из вор ну, искон ску функ ци ју, ко ју ства ра лац упра во и на сто ји да до ча ра 
чи та о цу: „Где год за пе вам, ту се по диг не храм / Где има хра ма, ту и пе
сма по сто ји / Са сви ма је онај ко је пот пу но сам / Ни чи ји ни је, а сма тра ју 
га сво јим // Пе сма је ле па кад са му се бе сла ви” (под ву кла О. В.).

Ис пи ту ју ћи би ће пе сме, ко ја по при ма обри се све га оно га што је у 
по гле ду по сма тра ча, Дра ган Ла ки ће вић је во ди (или је во ђен) про сто ри ма 
че сто не так ну те при ро де ко ја је сим бол (пра)по чет ка, ка да се от кри ва 
соп стве на сен ка ис под би ља кауспо ме на у окви ру мит ски за сно ва не а 
мо дер но до жи вље не сли ке „зе мље ба ште” или рај ског вр та, за ко ји пе снич
ка са мо свест зна да не по сто ји у вре ме ну из ког се опе ва. За то се за зи
ва ње исто ри је пре та че у за зи ва ње пе сме, а по ве зу је их чи ње ни ца да обе 
опи су ју про цес ства ра ња. Та ко оно што Ра ди во је Ми кић у пред го во ру 
озна ча ва као осо бен об лик ево ка ци је, при че му се ми сли на за зи ва ње 
ста рих сло је ва кул тур ног пам ће ња, мо же да се под ве де и под им пли ци
тан ди ја лог пе сни ка са пе смом. Тра же ћи од ње кре та ње по сло је ви ма 
пам ће ња обе ле же ним хро но то пи ма („У там ној го ри, у пла ни ни / Сво јој 
ја зби ни, где се бра ћа / Игра ју, кр во лоч на”) и пре та чу ћи је у из ра зи то 
са вре ме не (а опет, че сто по е тич ки ци тат не) сли ке де вал ви ра ног вре ме
на у ко ме се и отаџ би на на ла зи у дру штву про па да ња, Ла ки ће вић пе сму 
ста вља пред нај ве ће ис ку ше ње, а то је ис ку ше ње са да шњо сти пред све 
ве ћим про до ром бе сми сла и про па да ња ко ји ма је основ на спој ни ца жи
вот у све оп штој пан де мо ни ји ру жног. При зи ва њем јед ног од нај ве ћих 
есте ти ча ра и уте ме љи ва ча ру жног (или неле пог) у по е зи ји, Шар ла Бо
дле ра, пе сник чи та лач ку осве шће ност при кљу чу је ди ја ло гу са ши ро ком 
лир ском исто ри јом, зна ко ви маза го нет ка ма про же том. На овај на чин и 
за го нет ка пе снич ке фор ме ме ња ди на мич ки и се ман тич ки слој пе сме: 
од со не та у ко ји ма мо же пре о вла да ва ти исто ри ја јед не при че и обра ћа
ње чи та о цуства ра о цу, кад „Пе сма је та ко бли зу, са мо је тре ба чу ти”, 
пре ла зи се пут до се ман тич ки обре ме ње ног, ди на мич ног скло па пе сме 
у дис ти си ма ко ји тво ре сна гу сва ког по себ ног ди сти хами сли. У том 
вре ме ну у ком „за си па снег ђу бре, ђу бре за си па снег”, кад се не зна да 
ли је бо ље да чи сто та пр во пре кри је пр љав шти ну, или да про го во ри 
за вр ше так са ру жно ћом на по вр ши ни чи сто те, пе сник све вре ме тра га 
за сло јем ко ји ће очи сти ти на го ми ла не обри се при ви да. Ти при ви ди се 
на ла зе у сли ка ма при вре ме ног скла да, у про сто ри ма про ме ње ног за ви
ча ја, у сло бо ди пе сме да из рек не оно што се не мо же опи са ти, а на ла зи 
се на по чет ку – све сти, ми сли и ства ра ња. Има ли игде ве ће тра ги ке 
не го кад се са вре ме но сти су прот ста ви бај ка?

Спе ци фич ни ди на ми зам се ман тич ког (по)кре та ња Дра ган Ла ки
ће вић одр жа ва ве ру ју ћи у Бло ко ве за дат кеза го нет ке ко ји се на ла зе пред 
јед ним пе сни ком. Пр ви и дру ги по сту лат ко ји се ти чу осло бо ђе ња зву ка 
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и ње го вог до во ђе ња у склад Ла ки ће вић до след но спро во ди. Оба ова пе
снич ка/пе сни ко ва ак си о ма од го ва ра ју сна жним им пул си ма из вор но сти 
„ма тер ње ме ло ди је”, искон ског зву ча ња о ко ме је на по се бан на чин пи
сао Мом чи ло На ста си је вић, пе сник код ко га је звук пе сме по диг нут на 
ни во ап со лу та. Ла ки ће вић, би ва ју ћи ве зан за до жи вљај ну исто ри ју свог 
на ро да, осло ба ђа звук ко ји из вор но по ти че из по гле да у спо ља шњост. 
Та ко се по след њи Бло ков ак си ом – по сле осло бо ђе ња зву ко ва, њи хо вог 
до во ђе ња у склад – ко ји под ра зу ме ва пре сли ка ва ње тог са мо ство ре ног 
скла да у про сто ре спо ља шњег све та, уне ко ли ко обр ће. На и ме, не рет ко 
се звук у овим пе сма ма за чи ње у све ту спо ља шњо сти, а осло ба ђа се тек 
кад уђе у пе сму и ини ци ра сво је дру го по сто ја ње, чи ме се и се ман тич ка 
ра ван по ме ра. Звук се пр во опи су је, па се до жи вља ва: „Уз мак ну гра не / 
Бук не мир / Ти ши на над ти ши на ма”.

Звук код Дра га на Ла ки ће ви ћа осло ба ђа ону ком по нен ту све сти 
ко ја је ве за на за прасли ку. За то је он пр во део по гле да, па тек он да осе
ћа ња. Са ма пе сма код Ла ки ће ви ћа сим бо ли зу је пре вред но ва ње по тра ге: 
за би ћем пе сме, за по чет ком у са да шњо сти оп те ре ће ној бе сми слом, за 
соп стве ним би ћем, јер кад „бо ји мо се сво га да ха” ни звук не пре по зна
је мо као из ба вље ње. Ме ђу тим, и по ред сли ка ко је за тр па ва ју умет ни ко
ву и чо ве ко ву сло бо ду, сли ка ко је „раз но се ти ши ну и сми ре ње”, кад се 
обр ну та уто пи ја об зна њу је као веч ност („У под зе мљу је ку ћа чуд на / 
ку ћа од зе мље што нас при ма”), от кри ва ју нам се и сли ке спа се ња. То 
спа се ње се код Ла ки ће ви ћа про би ја на ни воу ста рог по чет ка и но вог 
по чет ка – при ро де, исто ри је као ве ре и пе сме. По врат ком у нај ши рем 
сми слу пе сник на сто ји да уве де чи та о ца у сво је сим бо ле по чет ка. То су 
снег, исто ри ја, за ви чај, пе сма и ве ра. Снег као оку пља ју ћа нит пра ти пе
сни ков по глед, ка ко у тка њу мит ске сли ке, та ко и у ого ља ва њу са да шњо
сти – соп стве ног би ћа, за ви ча ја, Бе о гра да и Ср би је ко ји су, не ми нов но, 
у исто вет ној сли ци про па да ња. У све ту ис пу ње ном вуч јим ур ли ци ма 
уки да се чо веч ја свест, ти „под зем ни спа ва чи” че ка ју чо ве ко во пре ме
шта ње из ста ња све сти у ста ње не сло бо де и уни же ња у ко ме ца ру је 
ис кљу чи во гро теск но та јан ство. Сто га је ви зи ја прапо чет ка угро же на 
јер јој пе сник из са вре ме но сти удах њу је жи вот ко ји на овом све ту и у 
са да шњем тре нут ку не мо же да оп ста не, а до каз је ок си мо рон ско про
го ва ра ње „гла са из сле ђе но сти” у ци клу су „Исто ри ја бо ле сти – ра но 
дру го ли це”.

Про па дљи вост не ка да шњих вред но сти, кроз та да по сто је ћи а са да 
не(до)ста ју ћи на род, ка да ни ли це ни на лич је јед ног гра да тог истог на
ро да ви ше не по сто је, та да „Изи ђе од не куд/ Дру ги на род”, на род под зе
мља у са вре ме ном до жи вља ју све та, али ни та да пе сми Ла ки ће вић не 
до зво ља ва утвр ђи ва ње на јед ној по е тич кој стра ни – стра ни мо дер но сти. 
За то се ја вља ти ха али при сут на ин тер по е тич ка мол ба, и то са мо у јед
ном сти ху: „Мед њи ма са мо / Мо ја мр тва дра га” („Дру ги на род”), чи ме 
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се ди рект но при зи ва пе сма „Ме ђу ја вом и мед сном” Ла зе Ко сти ћа. У 
тре нут ку кад се снег по вла чи, про го ва ра ју Ла ки ће ви ће ви де мо ни из 
ма ши не за пи са ње и тад се про бле ма ти зу је ства ра ње ко је ина че на ста је 
у са мој пе сми и кроз са му пе сму. И ка да тра га за ђу бри штем, јед ним 
„оп штим от па дом”, пе сник, на тра гу про зе Да ни ла Ки ша, ого ља ва сли ку 
и сим бо ли ку ђу бри шта (го ми ла ња ства ри) као по зор ни це – све та у ма лом. 
Фа сци на ци ју оним што је из над жи во та Ла ки ће ви ћев пе снич ки су бјект 
све вре ме упо до бља ва за о ку пље ној све сти о сло је ви ма (не)жи во та. За то 
су не рет ки по гле ди на оно што је ис под не че га – ти ши ном ис под по чет
ка, зву ком ис под пе сме, при ви дом ис под исти не, те се па кле ност не до
стат ка чо веч је све сти с раз ло гом умно жа ва. Кад основ на пе снич ка функ
ци ја по пу ња ва или бри ше по зи ци ју оно га ко ји сум ња, тад струк тур ну 
до ми на ци ју пре у зи ма ју сли ке у ко ји ма ис пу ње ност ћу ти, а не ис пу ње ност 
про го ва ра не чим што не ма са др жа ја.

Гра да циј ско кре та ње ка за вр шним де ло ви ма збир ке под ра зу ме ва 
па ра лел но по сто ја ње кон траст них по ја ва у пе сми. Уз ди за ње у пе сми пра
ти уз ди за ње ду ше, те та да по ста је мо гућ по глед у ве ру као по глед у снег, 
јер „Слу тим да и сам озго гле дам / Из са вр ше ног рас по ре да”, кад је про
ми шља ње све та и ње го вих еле ме на та пр ви ко рак ка до сти за њу це ли не. 
Овим по ступ ком Ла ки ће вић ин тер по ли ра ла ли ћев ске сим бо ле скла да. 
За то све че шће про ве ја ва ју мо ти ви ко ји но се те рет гра ни це – уз ди за ња 
и па да, гор њег и до њег све та, са крал ног и про фа ног – мо ти ви огле да ла, 
сен ке и пе сме као опо ме не. 

Увод на и за вр шна пе сма зби р ке Сне жна ико на по при ма ју уло ге 
сво је вр сних про ло га и епи ло га. По ста вља ју ћи пе сму „Зво на мо га бо ла” 
на по че так збир ке, Ла ки ће вић је по сти гао не што без че га ком по зи ци ја 
пе снич ке зби р ке не мо же, а то је осо бен ди ја лог из ме ђу оно га што је би ло 
и оно га што ће би ти. Са зда на од сли ка и сим бо ла, пе сма отва ра свет 
пе снич ког то та ли те та оли че ног у зву ку, а те ма ти ка је окре ну та ап стракт
ни јем по ку ша ју опи са јед ног осе ћа ња и по гле да на умет ност. Ову лир ску 
исто ри ју пра те не по јам ни, мрач ни јим све тлом осен че ни мо ти ви, кад 
„Го ри гра ње не ба на по сно ме зи ду”, а је зик по ста је отво рен за тка ње 
ста ри не („Дај ми кон дир ср ца и по зо бљи са те”), кад је ди но иш че ки ва ње 
под ра зу ме ва по вра так га вра нагла сни ка.

На су прот овој пе сми сто ји пе сма „Жи ти је Ми лан ка Бож јег чо ве ка”, 
ко ја отва ра сли ку се ћа ња, опи пљи вих, ем пи риј ских ства ри ко је до би ја ју 
сво је кон траст не об ли ке. Це ла сли ка Ми лан ка Бож јег чо ве ка (или Алек
си ја Бож јег чо ве ка, ка да по кре не мо сред њо ве ков но осе ћа ње ко је је пе сми 
има нент но) уве де на је та ко да при зо ве пе сму „Спо мен на Ру вар ца” и ус по
ста ви ди ја лог са оно стра ним, са чо ве ком ко ји сво јим обич ним жи во том 
успе ва да про бу ди ин те ре со ва ње за ши ро ко за сно ва ну пе снич ку сли ку 
са да шњо сти, а са осе ћа њем ко је је из про шло сти. За то ни ова пе сма не 
мо же по сто ја ти без са мо свој ног по све до че ња – зву ка. Овај нео бич ни 
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пе снич ки ју нак син те ти зо вао је опи пљи ве и ма ње опи пљи ве, али ја ко 
уко ре ње не сег мен те Ла ки ће ви ће вог пе сни штва. 

Крат ко за др жа ва ње на две ма пе сма ма по слу жи ло је као сво је вр стан 
до каз о ком плет но сти и за о кру же но сти зби р ке Сне жна ико на Дра га на 
Ла ки ће ви ћа, у ко јој се еле мен ти про жи ма ју до оне гра ни це кад је њи хо
во па ра лел но по сто ја ње не мо гу ће. Древ не пе снич ке те ме – ар хе ти пи и 
сло је ви тост се ћа ња овом пе сни ку су под ло га ко ја му омо гу ћа ва кре та ње 
са из вор них ни ти до њи хо вог ана ло го на и кон тра ста без ко јих ства ра ње 
не би по твр ди ло сво ју ди на ми ку. Жи вот у кон траст но сти и све оп штем 
пре мре жа ва њу пе сни ку омо гу ћа ва са ма пе сма. 

Оља ВА СИ ЛЕ ВА

УТО ПИЈ СКИ КА ЛЕ И ДО СКОП

Ми лош Кор дић, Да ждев њак, Срп ско кул тур но дру штво „Зо ра”, Книн –Бео
град 2014

Не мо же се го во ри ти ни о јед ном књи жев ном дје лу Ми ло ша Кор
ди ћа (а на пи сао их је го то во три де сет, по нај ви ше књи га пје са ма, при
по ви је да ка и књи га за дје цу), па ни о ње го вом ро ма ну Да ждев њак, а да 
се не ка же да ау тор по ти че из оа зе „смр ти и ју на штва (...) са сво јим са
бла сним нео пла ка ним ја ма ма, спа ље ним цр ква ма и мо ги ла ма би је лих 
ко сту ра”, ка ко је хр ват ска пје сни ки ња Ве сна Па рун опи са ла Ба ни ју. 
Ва жан је и дру ги би о граф ски по да так: би ти ро ђен у Ко мо го ви ни (1944) 
зна чи ло је би ти по то мак оних ко ји су до жи вје ли 26. ја ну ар 1942 (уо чи 
Све тог Са ве), кад су уста ше „по ви со ку сни је гу и ја кој зи ми”, упа ле у 
се ло, спа ли ле га „а 118 жи те ља ово га и окол них се ла сви ре по по у би ја ле”. 
Тај по да так Кор дић ста вља у мо то сво је пје сме „Из ре за но око”. Онај ко 
ода тле по ти че оста је за сав ви јек „свје док ужа са” (на слов јед не пје сме). 

За чу до је ка ко то те шко исто риј ско на сље ђе иш че за ва из ово га 
ро ма на, или се са мо гдје гдје, као сје ћа ње ју на ка, по ми ње. Још јед ну 
чи ње ни цу тре ба има ти у ви ду: пје сник у про зи, и то ње ној нај за хтјев
ни јој и нај о бим ни јој фор ми, у зре лим го ди на ма, мо ра би ти дру га чи ји 
од не ког ко је пи сао са мо про зу. Кор ди ћев Да ждев њак има сва оби љеж ја 
кла сич не ро ма неск не про зе (раз ви је на рад ња, ли ко ви, еле мен ти за пле
та, ло ка ли за ци ја), а опет као да све то и по ти ску је, и раз би ја, и ста па, у 
бор би из ме ђу лир ских и еп ских си ла. 

Рад ња Да ждев ња ка се од ви ја у уто пиј ском ло ка ли те ту Рај ске Ва ро
ши на Ду на ву, у под нож ју Фру шке го ре. Ла ко је ре ћи Срем ски Кар лов ци, 
али ти ме би се су зи ло по ље уто пиј ског сми сла то по ни ма – Рај ска Ва рош. 




