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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. 
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Кор дић се осло бо дио за ви ча ја, док је исто ри ја (и Пар ти ја, и Уд ба, и тра
го ви сје ћа ња на уста шке зло чи не, и Ин фор мби ро, и пар ти за ни) са мо 
мар ги на на сли ка ма жи во та и на ли ко ви ма. У сре ди шту ро ма на је уто
пиј ска за јед ни ца Ре да чу ва ра злат ног да ждев ња ка. При пад ни ци те за
јед ни це жи ве два ма жи во ти ма: јед ним тај ним и дру гим јав ним (у ве зи 
са ин сти ту ци ја ма, про фе си ја ма, по ро ди ца ма, љу ба ви ма итд.). Тај на дру
жи на об у хва та на од ре ђе ни на чин све ста нов ни ке Рај ске Ва ро ши, а на
па да чи са стра не за вр ше фа тал но (све јед но да ли су из Уд бе, Пар ти је, 
до у шни ци или ба ти на ши по по руџ би тих истих ин сти ту ци ја). 

Ври је ме ро ма на је из ме ђу 1953. и 1959, од по врат ка про фе со ра Гру
ји ћа, глав ног ју на ка, из Ко вин ског за тво ра/луд ни це (гдје га је по сла ла 
Уд ба, а осло бо дио члан ње го вог Ре да чу ва ра) до ње го вог вјен ча ња, ко је му 
при су ству је као соп стве на ре пли ка (он се мо же умно жи ти, у па ра ле ли 
с мо гу ћим ре пли ка ма гра фи ке да ждев ња ка). Од мах ви ди мо да у кон цеп
ци ји рад ње има мо по сла са фан та сти ком: ау тор се по и гра ва гра ни ца ма 
ти је ла, жи во та и смр ти, ду хов них мо ћи (нпр. при пи су ју ћи ју на ку спо
соб ност да ула зи ту ђе ми сли док оне тра ју). (Не тре ба за бо ра вља ти, под 
ути ском кла сич ног ре а ли зма, да је књи жев ност од у ви јек би ла отво ре на 
пре ма ми сли ма и мо ћи ма сво јих ју на ка, од Го спо да Бо га, Ису са Хри сто
са, Оди се ја, Ахи ла или Све тог Са ве до са вре ме них ју на ка.) Кор дић 
ра до пре ко ра чу је гра ни це ре ал но сти у не кој вр сти ху мор не сце нич но сти 
(ју на ке ви де да хо да ју без гла ве, ру ка се от ки не и од лу та, па се вра ћа; у 
не ким епи зо да ма сви јет ан тич ких вре ме на се пре та че у жи ву ствар ност, 
као у ма ђи о ни чар ским при зо ри ма; одав но са хра ње не до во ди ме ђу жи ве 
итд.). 

Иа ко је у на сло ву, ни је ју нак ро ма на во до зе мац, да ждев њак, ина че 
по пу ла ран на кон ан ти у то пиј ског, фан та стич ног ро ма на Ка ре ла Ча пе ка 
Рат љу ди и да ждев ња ка (Válka s mi o ki, 1936), али ни је из вје сно да је ау тор 
ро ма на у том окви ру са свим не вин: у за вр шном по гла вљу Ча пе ко вог 
ро ма на ау тор го во ри сам са со бом, да ће у бу дућ но сти до ћи до свјет ског 
ра та „Да ждев ња ка про тив Да ждев ња ка”, „у име кул ту ре и пра ва” и „Пра
вог Да ждев ња штва”, то ком ко јег ће Да ждев ња ци уги ну ти, „сви до по
след њег”, „би ће то из у мр ла вр ста”. Као да је том по мо ру да ждев ња ка 
Кор дић дао кон тра те жу сво јим Ре дом чу ва ра злат ног да ждев ња ка, ин тер
на ци о нал ним дру штвом ко је се бо ри за очу ва ње вр сте. Ов дје је на фо ну 
јед не од нај слав ни јих ан ти у то пиј ских и ан ти рат них при ча (ро ма на) 
на ста ла жан ров ски мје шо ви та ро ма неск на при ча: и љу бав на, и дру штве
но по ли тич ка, и уто пиј ска (о за јед ни ци ко ја по бје ђу је зло и ужи ва у ра
до сти ма жи во та). Ве за на за пе де се те го ди не про шлог ви је ка, на из ма ку 
све мо ћи Уд бе, пар тиј ског те ро ра, по чет них зна ко ва са мо у пра вља ња и 
ши ре ња из вје сних гра ђан ских сло бо да, у ври је ме ото пља ва ња ри гид ног 
ре жи ма, кад се мо ра ла осје ти ти не ка ма ње „не под но шљи ва ла ко ћа по
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сто ја ња” и у фру шко гор ској Рај ској Ва ро ши, с Би би ло те ком, До мом 
кул ту ре, Гим на зи јом, Бол ни цом, Ду на вом. 

Упр кос упа ди ма фан та сти ке, ро ман жи ви од сви је та ко ји под сје ћа 
на ко ор ди на те на шег сви је та: бро је се го ди не, смје њу ју го ди шња до ба, 
но ћи и да ни, па да ју ки ше, отва ра ју се и за тва ра ју про зо ри, иза за вје са 
се гле да на ули цу, а же не се ра до на сла ња ју на про зо ре; ју на ци про ла зе 
ули цом за гле да ју ћи се у њих; на и ла зе сје ћа ња на про бој Срем ског фрон
та и на уста шке пљач ке фру шко гор ских ма на сти ра. При по вје дач ки је 
вје што на зна че но ври је ме ото пља ва ња и још жи ве по ли циј скопар тиј ске 
кон тро ле, хап ше ња, за тва ра ња итд. Све је то Кор дић умио да, с јед не 
стра не, увјер љи во пред ста ви (раз го во ри исљед ни ка и мо гу ћих жр та ва, 
нпр.), а с дру ге да пре то чи у ред ду хо ви тих ди ја ло га, ма ски, фан та сти
ке, чу да, илу зи ја, као да сте на ма ђи о ни чар ској при ред би: у сви јет дру
штве нопо ли тич ке ствар но сти укло пље ни су езо те риј скофан та стич ни, 
гро теск ни или чак мор бид ни мо мен ти (по ве за ни са ли ко ви ма про го ни
те ља, пла ће них ба ти на ша и уби ца, чи ја се ти је ла рас па да ју на оба ли 
Ду на ва или у Фру шкој го ри); ру ка од ле ти, па се са ма на мје шта, ју нак 
иде, а не ви ди се гла ва на ње му, са хра ње на мај ка до ла зи на све ча ност 
Ре да чу ва ра... 

Ис та као бих ов дје не што што је по ве за но с Кор ди ће вом пје снич ком 
при ро дом: ко ли ко год да при по ви је да, ко ли ко има рад ње, ди ја ло га и 
слич них об ли ка, при зо ра и си ту а ци ја, по го то во љу бав них сце на пи са них 
без за зо ра, др ско, а ипак суп тил но; ко ли ко има ат мос фе ре, сун ца, ма гле, 
го ди шњих до ба – не ка ко из над све га леб ди ри јеч и сли ка: та кву флу ид
ност сли ка и је зич ких сред ста ва ни је ла ко на ћи у мо дер ном срп ском ро
ма ну! (Нпр., „шум пла ка ња во де о оба лу, њен гр гољ кроз ко ре ње др ве ћа”, 
„у ве др ој јун ској ко шу љи, прот ка ној ла ном ме се чи не”.) 

Кор дић не при ла зи ро ма ну као сред ству рје ша ва ња или по ста вља
ња дру штве них, исто риј ских, мо рал них или пер со нал них пи та ња: пи шу
ћи у ве дроза бав ном, за во дљи вом то ну игре у игри, он чи та о ца ма ми на 
ри јеч и на чуд не сли ке и за ми сли. Чи ни се ипак да се из над при по ви је
да ња, по врх оно га што се ка же, осје ћа по зив на вра ћа ње при ро ди, на 
за вје то ва ње над еле мен тар ним ври јед но сти ма жи во та, на ра до сти ма ле 
за јед ни це љу ди по ве за них тим за вје то ва њем. Као да би у то ме би ла за
ми сао ау то ра: по зив на љу бав и мир као спас за људ ство, ка кво год да 
је. Чи та лац по ми шља да је пи сац ври је ме ро ма на пре се лио у злат ну 
мла дост, у ври је ме пре ли ве но ау ром но стал ги је и ве дри не: на ру бу то га 
вре ме на су оста ли про го ни, су ко би, на сил ни от куп, Го ли оток, ши ка ни
ра ња. Исто ри ја као ла нац су ко ба, пат њи, не прав ди, зло чи на, про па да ња, 
вла сти и пар ти ја, по ти сну та је на мар ги ну жи во та. На рав но да се та да 
ро ма неск на при ча пре до ча ва као сан и при ви ђе ње (сан при че или при ча 
сна), па да се у њих увла чи и чи та лац („не вин уче сник сна у ко ји ула зи”). 
Про фе сор Гру јић на кра ју ро ма на по ста је „сан ко ји се упра во вен чао са 
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смр ћу сво је бе смрт не ре пли ке”, „по стао веч ност из ко је ће бог зна ка да 
ус пе ти да се вра ти”. 

Ре као бих да се ра ди о ро ма ну са за пле том без за пле та: тан ка фа
бу лар на нит пра ти про фе со ра Гру ји ћа, ко ји се вра ћа из за тво ра (1953) и 
вјен ча ва на кон шест го ди на (1959) с јед ном од оних ко је су га че ка ле на 
по врат ку, с про фе со р ком срп ско хр ват ског је зи ка Ду ши цом Дра гин. Али 
ко се вјен ча ва? Ре пли ка про фе со ра Гру ји ћа! Оста ло је мо за ик, ви траж 
ли ко ва, сце на, љу бав них су сре та при је све га, тај них ве за око Ре да чу ва ра 
злат ног да ждев ња ка, по пра ви лу по ми је ша них за ерот ским стра сти ма, 
та ко да тај но дру штво жи ви јав но (јер све се зна што је скри ве но). 

То при ча ње дје лу је као не ки сло бо дан пад во де ко ја се раз ли ва у 
отво ре ном по љу има ги на ци је. Чи та лац се су сре ће с пи сцем ра фи ни ра не 
ри је чи, мул ти ва лент ног сти ла, у ко је му се вла да и гру бим го во ром сва
ко дне ви це, и го во ром по ли тич ких, исто риј ских, зо о ло шких, на уч них 
тек сто ва. По не кад от кри је сво је ста ре сла бо сти или стра сти за име но ва
њем, нпр. ко је све за хва лан по пу стљи вом шу ма ру („ба чва ри, др во де ље, 
др во се че, жи о ча ри, ја рам ча ри, ко ла ри, ко ри та ри, кор па ри, ко чи ћа ри, кро
во по кри ва чи, ла бу ра ри, ле тва ри, ли ка ри, ме тла ри, мр тво сан ду ча ри, па
ви ти на ри, пле та чи, пло ти на ри, прит ка ри, сан ка ри, се пе та ри” итд.). 

Чи та лац у овај ро ман не тре ба да ула зи с пре ду бје ђе њем, са по е ти
ка ма и ро ма ни ма ко је во ли ви ше не го дру ге или на ко је је на ви као. Ако 
се пре пу сти тек сту, при хва ти иска ка ња из јед ног сви је та ствар но сти у 
дру ги (ре ал ност/фан та сти ка), ако то при ма као мо гућ ност има ги на ци је, 
ко нач но као мо гућ ност сна и је зи ка (ко ји је по при ро ди ства ри ире а лан, 
сим бо ли чан), не ће жа ли ти за вре ме ном. Дру жи ће се са шти вом ко је те че 
у не ком ве дропро ла зном и про мјен љи вом жи во ту, гдје је пат ња са мо 
сјен ка на ве дром не бу за до вољ ства. Кор дић се игра при по вје да ју ћи: 
би ће при че је ри јеч, сли ка, по не кад фан та зма го ри ја, до ско чи ца, иро ни ја. 
На при мјер, пар тиј скоисљед нич ка ре то ри ка се во ди то ном ка рак те ри
стич ним за исљед нич ке се ан се, али ов дје с ве дрим до ско чи ца ма и игра
ма ри је чи. Или, кад јед на ју на ки ња твр ди да у овој ва ро ши „све то што 
се ле по ка же, од мах из ла зи на по ље, пам ти се и стро го пов. чу ва” – на 
дје лу је дис крет на игра с пар тиј скоад ми ни стра тив ним кон вен ци ја ма. 

Кор дић во ли ри је чи, ужи ва у до бро на ђе ној сли ци, ме та фо ри, си
не сте зи ји. „Др ска ра дост ства ра ња”, ка ко је ре као у јед ној пје сми, до
ми ни ра овим дје лом и то осва ја чи та о ца. Ко во ли до бро иза бра ну ри јеч, 
сли ку, игру раз ли чи тих ни воа при по ви је да ња, не ће за жа ли ти. Им пре
сив на ро ма неск на ба шти на кра ји шких Ср ба (од Си ме Ма та ву ља, Вељ ка 
Ми ли ће ви ћа и Вла да на Де сни це до Дра ге Ке ка но ви ћа и Јо ва на Ра ду ло
ви ћа) Кор ди ће вим ро ма ном је до би ла ли је пу при но ву. 

Ду шан ИВА НИЋ




