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Е С Е  Ј И

МАР КО ПА О ВИ ЦА

ПО Е ТИ КА СНЕГА
Пе сме о сне гу и снег у пе сма ма Дра га на Ла ки ће ви ћа

Ма ло је пе сни ка ко ји не ма ју бар јед ну пе сму о сне гу. У оп се
жном пе снич ком де лу Дра га на Ла ки ће ви ћа ма ло је, ме ђу тим, пе са ма 
– са из у зет ком јед не ра ни је, и то на по ред не ње го ве ства ра лач ке 
фа зе – ко је се по сред но или не по сред но не ти чу – сне га. Сне га као 
сим бо ла, лајт мо ти ва или те ме.

Са гле дан ре тро спек тив но из већ да ле ке вре мен ске тач ке на
ста ја ња, Ла ки ће ви ћев пе снич ки опус ука зу је се, што је кри тич ки 
ва ља но при ме ће но, као те мат ски, стил ски и по е тич ки вид но разу
ђен. Лир ски ре пер то ар Ла ки ће ви ћев ве зан је пре вас ход но за ње го ву 
би о гра фи ју, укљу чу ју ћи, раз у ме се, и њен ду хов ни аспект. Отуд 
се у ње му ја сно, и већ на пр ви по глед, ра за зна ју три до ми нант на 
од ре ди шта по ет ског до жи вља ја све та. То су сне го пад ни пе сни ков 
за ви чај – мо рач ки пла нин ски пре део искон ске чи сто те и ди вљи не, 
за тим Бе о град, са це лим вен цем сво јих там них и све тлих фа се та 
и, нај зад, то пос ши ре на ци о нал не те ма ти ке, пре до чен по сво јој, не
што ис пре ки да ној, кул тур но и сто риј ској вер ти ка ли. 

Већ сво јом пр вом пе снич ком зби р ком Ла ки ће вић се огла ша ва 
на тра гу кла сич ног сим бо ли зма, ка ко ру ског, та ко и до ма ћег – Ду
чи ће вог, што у по гле ду из ра за под ра зу ме ва при мат зву ка, рит ма 
и хар мо ни је пра вил но ри мо ва не стро фич не пе снич ке фор ме, а на 
те мат скозна чењ ском пла ну нео д ре ђе ност, не у хва тљи вост и ми
сте ри о зност ства ри и си ту а ци ја ко је су пред мет пе ва ња, као и те
мељ ну угро же ност чо ве ко вог по ло жа ја у све ту. „Дра ган Ла ки ће вић 
је”, ис ти че Ра ди во је Ми кић, „вр ло ра но по ка зао да уме да при ђе и 
оним те мат ским еле мен ти ма ко ји су се на ла зи ли у сре ди шту сим
бо ли стич ког пе сни штва, а ко ји се нај при бли жни је мо гу од ре ди ти 
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као пе снич ка оп се си ја оним што је не са знај но, ме та фи зич ко, за
хва ће но из сфе ре из ван чул ног ис ку ства.” У број ним пе сма ма исте 
књи ге пе ва ње у ду ху кла сич не сим бо ли стич ке тра ди ци је Ла ки
ће вић осна жу је на ци о нал но ми то ло шким под тек стом са мо свој не 
сим бо лич ке но си во сти, у са вре ме ном срп ском пе сни штву већ ви
со ко осве до че не код Вас ка По пе а исто вре ме но са Ла ки ће ви ћем, 
или тек по том, при хва ће не и код не ких дру гих срп ских пе сни ка 
по след њих де це ни ја про шлог ве ка. Убр зо за тим Ла ки ће вић чи ни 
при лич но ра ди ка лан от клон од на зна че ног ми то ло шко сим бо ли
стич ког по е тич ког обра сца ка аван гард ном до жи вља ју жи во та и 
све та, од но сно од го ва ра ју ћем мо де лу пе снич ког го во ра, за др жа ва
ју ћи при том сим бо ли ку ми то ло шке под ло ге у свом по ет ском ожи
вља ва њу ра зно вр сних хтон ских при зо ра или де ком по зит них про
це са ур ба ног ми љеа. Но, са по чет ком ње го вог сред њег до ба, ка ко га 
сам име ну је, Ла ки ће ви ћа по но во за ти че мо на ње го вој ини ци јал ној 
ства ра лач кој по зи ци ји са свим узу си ма кла сич не сим бо ли стич ке 
по е ти ке, ко јој оста је ве ран, ево, већ пу них че тврт ве ка. Оп се си ја 
сне гом пред ста вља у те мат скозна чењ ском по гле ду нај у па дљи ви ји 
ин те гра тив ни чи ни лац све у куп ног по то њег Ла ки ће ви ће вог пе ва ња, 
али и свoјеврстан мост пре ма ње го вом дав ном, су ге стив ном лир ском 
по чет ку. 

Већ у не ким нај ра ни јим Ла ки ће ви ће вим пе сма ма еви ден тан 
је укр штај кључ ног мо ти ва на ци о нал но ми то ло шке сим бо ли ке са 
пр вим од ви ше сим бо лич ких зна че ња сне га ко ја се ја вља ју код овог 
лир ског пе сни ка. Нај у спе ли ји мо ме нат тог укр шта ја пред ста вља 
сва ка ко пе сма „Ку ла ис под сне га”. У њој се, по во дом зна ме ни те 
Ву че дол ске бит ке – ра зу мљи во, с ин ди ви ду ал ног пе снич ког ста
но ви шта – те ма ти зу је про блем иде о ло шке ма ни пу ла ци је ко лек тив
ним пам ће њем. Пе сник се овом при ли ком огла ша ва та ко што нај
пре ука зу је на по сто ја ње ку ле ко ја је исто вре ме но срп ска шко ла, 
а на ла зи се у мрач ној шу ми, у пра го ри, од но сно дис ло ци ра на у 
пре део ко лек тив ног не све сног, и у ко јој го вор ни су бјект ове пе сме 
у исти мах уми ре и из ње про го ва ра: „У мрач ној шу ми, у пра го ри 
/ По сто ји ку ла, срп ска шко ла / У њој уми рем и го во рим / Је зи ком 
ву ко ва Вуч јег до ла”. А сам је зик с ко јим се пе сник у тре нут ку го
во ра иден ти фи ку је ука зу је се у ње го вој све сти као дво зна чан. Он 
се, да кле, у исти мах огла ша ва хе рој ским је зи ком ау тен тич них ву
че дол ских ју на ка, ко ји вред ност сло бо де, лич не хра бро сти и по
жр тво ва ња прет по ста вља вред но сти сва ког по је ди нач ног људ ског 
жи во та, и је зи ком вр хов ног хтон ског би ћа срп ске на род не ми то
ло ги је као је зи ком до њег све та и исто риј ске про шло сти. Али, ка ко 
про из ла зи из дру ге стро фе, тај је зик, у оба сво ја ви да, сти шан је 
и успа ван у са мој тој вир ту ел ној ку ли и, за јед но с њом, пре кри вен 
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сло је ви ма мит ског сне га, од но сно на но си ма но вог иде о ло шког 
ми то твор ства, у функ ци ји на ци о нал ног пре у мље ња или про гра ми
ра ног за бо ра ва: „Над ку лом веч на зи ма вла да / И ур лик ву ка у њој 
спа ва / Из над Брдâ мит ски снег па да / И на шу ку ћу за тр па ва”. Ву
че дол ска бит ка и пред ста ва о њој, ку лаори јен тир на са знај ној и 
етич кој ска ли сва ко га са мо све сног по је дин ца и на на ци о нал но и сто
риј ској вер ти ка ли зна чај ног де ла срп ског на ро да, око ва на је веч ном 
зи мом по ли тич ке и иде о ло шке про хи би ци је, док це ло ге о граф ско 
окру же ње ње ног исто риј ског по при шта за ве ја ва, до кро во ва и вр хо
ва, па пер је иде о ло шке ми то пе је. И у два пр ва сти ха сле де ће, по
след ње стро фе на ста вља се опис тог ста ња у но вом сим бо лич ком 
зна ку зи ме и тра ве: „На ше тра го ве зи ма сти же / Из вуч јих сто па 
ра сте тра ва”. Али по ен та сто ји у кон тра сту са це ло куп ним ни зом 
прет ход них по ет ских ис ка за. У њој је сна жно ак цен то ван на гли 
пре о бра жај ста ту са, па да кле и са мог зна че ња ку ле као основ ног 
мо ти ва пе сме: „Ку ла се ис под сне га ди же / Не бе ску све тлост на се
ља ва”. Мо тив ку ле, с јед не стра не, за до би ја сво ју пу ну сим бо лич ку 
вред ност ку лесве ти ље осве до че ну у мо дер ном срп ском пе сни штву, 
док се, с дру ге, кон кре ти зу је као сим бол тре нут ка бу ђе ња и уз но
ше ња на ци о нал но и сто риј ске све сти. 

Ра ним пе сма ма с укр шта јем на ци о нал но ми то ло шке сим бо ли
ке ву ка и раз у ђе не се ман ти ке сне га мла ди Ла ки ће вић да је ау тен
ти чан до при нос до ми нант ној те мат ској и по е тич кој стру ји срп ског 
пе сни штва око по ло ви не се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Упа
рен ло гич но с мо ти вом зи ме као сим бо лом за ле ђе ног жи во та, „жи
во та у за ко че њу”, ка ко би ре као Брод ски, снег је у пе сми „Ку ла ис под 
сне га” обре ме њен се ман ти ком при нуд ног за бо ра ва. А тај пар, као 
што се мо гло при ме ти ти, по ста вљен је кон траст но пре ма мо тив ском 
па ру ку ле и ву ко ва, за раз ли ку од свих оста лих пе са ма на зна че ног 
ти па, у ко ји ма се, без об зи ра на број не емо ци о нал не ни јан се, мо тив 
сне га и мо тив вук(ов)а зна чењ ски уза јам но осна жу ју.

Из број них за пи са о по е зи ји Дра га на Ла ки ће ви ћа и освр та на 
ње го во пе снич ко де ло (Ми о драг Ћу пић, Ра до мир Ми ћу но вић, Или
ја Ла ку шић, Да ни ца Ди ко вић Ћур гуз, Ни ко ла Вуј чић, Вла ди мир 
Ја гли чић, Рај ко Пе тр ов Но го, Ја сми на Ми ла ши но вић, Алек сан дар 
Б. Ла ко вић, Жив ко Ма ле ше вић, Ду шко Ба бић) уо ча ва се у ли ри ци 
овог пе сни ка „ви ше зна чан кон цепт сне га”, ка ко Алек сан дра Же жељ 
Ко цић у свом ег закт ном ком па ра тив ном ис тра жи ва њу се ман ти ке 
ње го вог оп се сив ног лир ског мо ти ва и „по е тикâ зи ме” не ких ан гло
а ме рич ких ау то ра и њи хо вих ту ма ча име ну је у ства ри Ла ки ће ви
ћев до жи вљај сне га, при пи су ју ћи при том на зна че ни увид „и ма ње 
па жљи вом” чи та о цу ње го ве по е зи је. Упу ћу ју ћи се, уз сав ри зик 
по на вља ња већ ре че ног, тра гом сим бо ли ке и те ма ти ке сне га кроз 
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им пре сив ни Ла ки ће ви ћев по ет ски опус, за др жи мо се још тре ну так 
код не ких ње го вих ра них пе са ма, као ана ли тич ког по ла зи шта за 
јед ну, не од већ стро гу, жан ров ско ти по ло шку пре не го хро но ло шку 
пер спек ти ву опа жа ња и за па жа ња. У пе сми „У шу му по ћи”, ко ја 
се мо же сма тра ти про грам ском об ја вом основ ног прав ца, свр хе и 
сми сла Ла ки ће ви ће вог пе снич ког прег ну ћа, украт ко, пе снич ким 
вје ру ју то га ње го вог лир ског стре мље ња, али и у пе сма ма „Склад 
шу ме” и „Чи ста ро са”, као па ра диг ма тич ним по стиг ну ћи ма огла
ше не те жње, снег је, по ред шу ме и ро се, глав ни гра див ни еле мент 
и пре су дан естет ски чи ни лац ми стич ки на дах ну те по ет ске сли ке 
при ро де, у свој ству пе сни ко вог ка тар зич ног ире ал ног при бе жи шта 
пред те ско бом, бо лом, га до сти и гр до бом ствар не ин ди ви ду ал не 
и дру штве не сва ко дне ви це. Про грам ско на че ло то тал ног по и сто
ве ће ња са са мим би ћем при ро де оли че не у сли ци шу ме под сне гом 
раз ра ђе но је у по ме ну тој пе сми кроз са звуч је ини ци јал них сти хо ва, 
од но сно це лих стро фа, ти па ин фи ни тив них кон струк ци ја ис црп
ног ми стич ноег зо тич ног са др жа ја: „Ући у шу му пу ну стра ве (...) 
// Чу ти му зи ку во де и ми ра / Са ти ши ном се са свим сли ти / Лу та ти 
вјеч но, без до ди ра / Ме ћа ве у ко ју се пре тво ри ти (...) // По ћи у шу му 
ко ју сми слиш (...) // Из гу би ти се у ди вљи ни (...) / На ћи ње жну зви
јер, слич ну се би”. Али вр ху нац тог са звуч ја, од но сно има ги на тив
ног сје ди ње ња са при ро дом, у окви ру ак ту ел не по ет ске це ли не 
при ба вља у ства ри мо тив сни је га ко ји ви је и, у ре френ ским ва ри
ја ци ја ма, „окри ва ди вље тра ве / Ти ши ном би је ле хар мо ни је”, од
но сно „ру жне ми сли / Ље по том би је ле хар мо ни је”. И, све што је 
упра во ци ти ра но, укљу чу ју ћи при зив бе ле хар мо ни је, ни је, су де ћи 
по ис хо ду ин фи ни тив не син так сич ке кон струк ци је, ви ше од јед не 
ду бо ке че жње. Али че жње ста вље не у слу жбу вр ло кон крет не 
ин ди ви ду ал не по е ти ке и при гр ље ног пе снич ког про гра ма. У свим 
оста лим пе сма ма овог кру га по и сто ве ћи ва ње лир ског ја са ми стич
ком ви зи јом при ро де пре до че но је или као ре ал но по стиг ну ће или 
као из ве сно ста ње при ви да. И јед но и дру го, ме ђу тим, ма хом на 
те ме љу по ет ског до жи вља ја сне га, струк тур ног ста ту са и од го ва
ра ју ћег зна че ња тог мо ти ва од јед не до дру ге по је ди нач не пе сме. 
У већ по ме ну тој пе сми „Склад шу ме”, на при мер, иден ти фи ка ци ја 
ње ног го вор ног су бјек та с ире ал ним при бе жи штем ње го вог ства
ра лач ког ду ха упри зо ре ним у сли ци шу ме под сне гом ни је обе ле
же на са мо ме ром ап со лут ног ис пу ње ња не го и по ен том за вет не 
ода но сти: „Ни кад, ни кад из овог скла да / Из ове го ре иза ћи не ћу”. 
Отуд се и ов де, као и на мно гим дру гим ме сти ма Ла ки ће ви ће вог 
сне го пе ва, снег по ја вљу је у зна ку скла да, ле по те, сло бо де, ти ши не 
и бес кра ја, у зна ку све мир ске пу но ће и са вр шен ства. Ов де би, ме
ђу тим, би ло ко рект но под се ти ти да су и пре по ја ве Ла ки ће ви ћа 
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не ки од ње га знат но ста ри ји пе сни ци у окре та њу ми сти ци при ро де 
– оли че не у искон ској пред ста ви „шу ме”, „пла ни не”, „гор ја” – по тра
жи ли из ве сно по е тич ко уто чи ште под ег зи стен ци јал ним при ти
сци ма и те ско ба ма ин ду стриј ске ци ви ли за ци је, по лу по тр о шач ког 
дру штва, по ли циј ске др жа ве и пар тиј ске кул ту ре. А нај ду бљи траг 
на том ства ра лач ком прав цу оста вља, као што је по зна то, ра ни Рај ко 
Пе тр ов Но го, а за њим, као што је ма ње по зна то, мла ди Ми о драг 
Трип ко вић. Ме ђу тим, оно што Ла ки ће ви ће ву ми стич ку ви зи ју при
ро де не са мо раз ли ку је и од Но го ве и од Трип ко ви ће ве не го је чи ни 
и пот пу но са мо свој ном у са вре ме ном срп ском пе сни штву је сте 
упра во фе но мен сне га у свој ству ње не основ не ком по нен те, као 
што је ра зно ли ка фе но ме но ло ги ја сне га фун да мен тал ни ди на мич ки 
обра зац Ла ки ће ви ће ве лир ске по е ти ке. (Исти на, и Но го се при ље
жно, и ве ли чај но, окре ће по е ти ци сне га, али то чи ни тек у сво јој 
сре ди шњој ства ра лач кој фа зи, ка да се, та ко ђе, уме сто ра ни је ста
ро сло вен ске, при кла ња на ци о нал но ми то ло шкој под ло зи свог пе ва
ња, док се Трип ко вић, и пре и по сле, све ма ње про дук ти ван, кло ни 
и јед ног и дру гог иза зо ва.) Са свим су спе ци фич ни по ет ски до жи
вљај и пер цеп ци ја сне га у пе сма ма „Из ме ђу нас зи ма”, „Сни јег” и 
„Пр ви сни јег”. Ни у јед ној од њих по ет ски ис ка зи у ко ји ма су кључ
не ре чи „зи ма”, „снег”, од но сно синтагмa „сни јег па да” не чи не опис 
ствар не при род не по ја ве, не го се ти ис ка зи и кључ не ре чи, узе ти 
или у пре не се ном зна че њу или ме та фо рич ки, ти чу уну тар њих 
ста ња и про жи вља ва ња го вор ног ли ца пе сме по во дом од но са из ме
ђу пе сни ка и оне ко јој се обра ћа. (Ни је, ме ђу тим, ис кљу че но да је 
тај лир ски го вор о на зна че ној емо тив ној те ми и не по сред но упу ћен 
чи та о цу.) Осим не по сред ног ефек та рит ма, на ро чи то у две по след ње 
пе сме, ути сак ома мљи ве по е тич но сти ових три ју лир ских оства
ре ња про ис ти че из са мо свој не има ги на тив не ин вер зи је су бјек тив
ног и објек тив ног, уну тар њег про жи вља ва ња и спољ њег де ша ва ња, 
из спон та ног пре ко ра че ња из, уче но го во ре ћи, јед не, ре фе рент не, 
у са свим дру гу, али ана лог ну, озна ча ва ју ћу ра ван. А по ме ну ти вид 
ин вер зи је и пре ко ра че ња исто сме ран је с по ступ ком пре ру ша ва ња 
жан ра, при че му се, у кон крет ном слу ча ју, кла сич ни мо ти ви та
ко зва не љу бав не ли ри ке ис ка зу ју кроз ти по ло шки обра зац тра ди
ци о нал не опи сне пе сме. Елем, у све три пе сме с мо ти ви ма зи ме, 
сни је га и пр вог сни је га, а по го то ву у две пр ве, пе сник у ства ри 
сим бо лич ки оспо ља ва соп стве но уну тар ње ста ње пре ма опи сној 
па ра диг ми при зва них зим ских мо ти ва, па се сто га ти по ет ски опи
си не ти чу не ког кон крет ног спо ља шњег де ша ва ња. Дру гим ре чи ма, 
они не пред ста вља ју по ет ске сли ке ствар не зи ме ни ти не ког ствар ног 
па да ња сне га, већ рет ко су ге стив ну, ди на мич ну сим бо лич ку пред
ста ву бол нока тар зич ног пре ви ра ња и еле гич ног рас по ло же ња у 
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са мој ду ши пе сни ко вој. Отуд и ма ње или ви ше је дин стве на сим
бо ли ка сне га у овим три ма пе сма ма за ви си ис кљу чи во од то га о 
че му је кон крет но у ко јој од њих реч, шта је у ко јој при мар ни 
пред мет лир ског го во ра скри вен на бо ри ма ре то рич ке ко пре не, 
од но сно асо ци ја тив ним на но си ма има ги на тив не тран спо зи ци је. 
А, све су при ли ке, реч је ов де о лир ским ва ри ја ци ја ма на те му 
ја ко тра у ма тич ног до жи вља ја, али ни је са свим из ве сно, на ро чи то 
у по гле ду на слов не пе сме пр ве Ла ки ће ви ће ве зби р ке, да ли је по
сре ди тра у ма рас ки да из ме ђу дво је за љу бље них или тра у ма ра
стан ка, то јест ду же вре мен скопро стор не раз дво је но сти. Ако се 
лир ски го вор од но си на би ло ко ји од два тра у ма тич на до жи вља ја, 
сим бо ли ка сне га је ди ја ме трал но су прот на сим бо ли ци ко ју би снег 
имао да се у пе сми го во ри о оном дру гом до жи вља ју. Су де ћи пре ма 
пр вој стро фи: „Из ме ђу нас су да љи не са мо / Смр зну те ис под гор
ске ти ши не / Сни јег па да на ври је ме там но / И уни шта ва сли ке 
ине”. Из гле да да је у пе сми реч о рас ки ду, о ле де ним пси хо ло шким 
да љи на ма ко је су ап со лут но за вла да ле ду шев ним пре де лом уза јам
не при сно сти дво је до ско ра за љу бље них. При том, сни јег из тре ћег 
сти ха има зна че ње бла го твор ног, ис це ли тељ ског за бо ра ва ко ји по
кри ва све бол но ври је ме там но, од тре на раз ла за до са мог мо мен та 
огла ша ва ња го вор ног ли ца пе сме. По ет ски ис ка зи из дру ге стро фе, 
а истог су са др жин ског усме ре ња и они из тре ће, као да по ја ча ва
ју на зна че ну сим бо ли ку сне га: „Ме ђу на ма там но кри ло но ћи / И 
опет ра сте бла го цви је ће / Ње жна бје ли на по са мо ћи / Уни шта ва 
све што нас не ће”. У овој стро фи, ка ко се чи ни, отва ра се је дан ре
тро спек ти ван по глед на вре ме иди ле, ко ји се про сти ре и кроз сле
де ћи ка трен, а ње жна бје ли на за бо ра ва ка тар зич но за тр па ва сва ко 
се ћа ње, на кнад но уни шта ва све бив ше пре пре ке, све што нас не ће, 
као што у пр вој и у сле де ћој стро фи уни шта ва и бри ше све сли ке 
ине, ко је со бом на ру ша ва ју до ми нант ну и ле ко ви ту сли ку би је лог 
по кр о ва од чи сти не, ко ја за о кру жу је тре ћу стро фу. По твр да пре
до че ног на чи на чи та ња мо же се на ћи и у за вр шној стро фи, а по
го то ву у по ен ти: „Из ме ђу нас је зид не бе ски / Сни је жне бо је и 
об ли ка / На ок ни ма цвјет ним као на фре ски / Осви ће на ша ле де на 
сли ка”. Ова квим сво ђе њем и овом по ен том чи та ва лир ска сто ри
ја о не срећ ној љу ба ви и по то њој суд би ни за љу бље них окон ча ва 
се дис крет но, а тим ефект ни је, у сво је вр сном по ет ском ри ту а лу 
са кра ли за ци је дво је ње них про та го ни ста. Зид не бе ски ко ји их де ли, 
та ко ђе сни је жне бо је и об ли ка, да је оно стра ну ди мен зи ју иди лич
ној про зор ској сли ци, као што је по ре ђе ње са фре ском при ми че 
са крал ном осве тље њу, а јед но и дру го, нео сет но и не све сно, уз ди же 
на дип ти хон ски ико но стас свет ских и до ма ћих пе сникâ и њи хо ве 
во ље не. Има, ме ђу тим, јед но пот пу но са мо свој но обе леж је и овог 
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дип ти ха и це ле ове пе сме: дип ти ха – да је са здан од мра зног ле да, 
пе сме – да, уо кви ре на сли ка ма мра за и ле да а ис пу ње на ва ри ја ци
ја ма о сне гу, сим бо лич ки ево ци ра тра у му рас ки да чи сте, чед не, 
бе стра сне али ду бо ке, ро ман ти чар ски до жи вље не а сим бо ли стич ки 
ожа ље не емо тив не ве зе. (Не мо же се, на рав но, ис кљу чи ти ни ро
ман ти чар ски то пос мр тве дра ге као основ ни мо тив ове пе сме, 
ма да је то ма ло ве ро ват но.) Пре до че на сим бо ли ка сне га у свом 
основ ном ка тар зич ном свој ству про ла зно сти и за бо ра ва ана лог на 
је у ства ри про ти ца њу вре ме на, а исто вре ме но је и ком па ти бил на 
са оном ак ти ви ра ном и у две ма оста лим Ла ки ће ви ће вим пе сма ма 
из по ме ну те три ја де. (Ако, ме ђу тим, прет по ста ви мо да се у овој 
пе сми опе ва тра у ма ра стан ка, то јест че жња услед вре мен скопро
стор не раз дво је но сти, мо же се истим то ком чи та ња, с ак цен ти ма 
на истим ме сти ма, до ћи до са свим опреч ног уви да о сим бо ли ци 
сне га од овог упра во пре до че ног. Чи та њем у тој пер спек ти ви, снег 
сим бо ли зу је је ди ну, пра ву и ап со лут ну ве зу, мост и спој из ме ђу 
дво је раз дво је них, и то ве зу пот пу но ана лог ну при ро ди њи хо вог 
емо тив ног од но са: чи сту, хар мо нич ну, иде ал ну. Сво јим по кро вом 
од чи сти не снег уни шта ва све што њих (нас)не ће, што је у ства ри 
пр ља во, мрач но, зло и ни ско; он уни шта ва сли ке ине, све пре ђа шње 
и до ско ра шње, не са вр ше не али ствар не сли ке све та, сли ке њи хо
ве и на ше сва ко дне ви це, не рет ко гад не и не ве се ле; и нај зад, реч ју, 
снег за ве ја ва сви јет ру жни. И про чи шћа ва га бар на тре ну так. 
Про блем с овим чи та њем је у то ме што се не мо же кон се квент но 
про ве сти у окви ру це ле раз ма тра не пе сме, ма да је пу но еле ме на та 
за овај и сли чан чи та лач ки при ступ ра за су то ши ром Ла ки ће ви
ће вог лир ског кор пу са о сне гу.) 

Школ ски при мер дра ма тич ног уну тар њег пре ви ра ња, то јест 
по ти ски ва ња емо тив не тра у ме, пре ру ше ног у обра зац де скрип тив
не лир ске пе сме, пре по зна је се у пе сми „Сни јег”. Не зна се чи ме 
ви ше пле ни ова ра на Ла ки ће ви ће ва пе сма: рит мич ким по ле том 
из мен љи вог тро хеј ског осмер ца и де ве тер ца, по е тич ним оспо ља
ва њем оп се сив не уну тар ње те жње пу тем ње ног по и сто ве ћи ва ња 
с ча ро ли јом па да ња сне га, ди на мич ном ком по зи ци јом це ли не ди
фе рен ци ра не ре френ ским лајт мо ти вом са став них де ло ва, или са
знај ним кон тра стом из ме ђу при ви да и уви да на кон цу ин тро спек
тив не лир ске по тра ге. Ком по зи циј ски и са др жин ски, пе сма се 
раз ви ја у три де ла, од ко јих пр ви чи не три пр ве стро фе, дру ги – три 
сле де ће, а тре ћи – сед ма, за вр шна стро фа. И у пр вом и у дру гом 
де лу пе сме пе ва се, тач ни је, по на вља се у фор ми за о кру же них 
ва ри ја ци ја, исти мо тив – при вид па да ња сне га. И јед на и дру га 
ва ри ја ци ја по чи њу истим сти хом, у свој ству ре френ ски ар ти ку
ли са ног лајт мо ти ва: „Чи ни нам се: сни јег па да”, а по том се сва ка 
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од њих раз ра ђу је ни зом де та ља и ис ка за ве за них што за пр ву, што 
за дру гу син таг му ре фре налајт мо ти ва – да кле, или за ини ци јал
ну син таг му чи ни нам се или за ону по то њу сни јег па да – све док 
се не за о кру же два им пре сив на ком пле мен тар на опи са при зва ног/
при ви ђе ног мо ти ва, да та из исте пре на гла ше но су бјек тив не пер
спек ти ве. (Да лир ски го вор у овој, као и у прет ход ној пе сми, те че 
из пер спек ти ве дво је бив ших за љу бље них, у то не ма сум ње.) А да 
у пе сми у це ли ни ни је по сре ди по ет ска сли ка ре ал ног зим ског 
до жи вља ја, већ до слов но ме та фо рич ки опис ка тар зич ног ду шев ног 
пре ви ра ња, ја сно се ра за зна је по за вр шним сти хо ви ма дру ге стро фе: 
„Чи ни нам се: вје чан би ће / Сни јег што у на ма па да”. По ред кључ
ног зна чењ ског од ре ђе ња па да ња сне га као уну тар њег ка тар зич ног 
про це са, а не ме те о ро ло шке по ја ве, са др жин ски ка па ци тет две ју 
ва ри ја ци ја пе сме са чи ња ва ју у ства ри два ви да при ви да. Пр во, 
при вид да снег па да та ко гу сто, та ко ја ко („Сни јег па да, сни јег 
па да”) да по кри ва сву око ли ну и цео свет, од но сно цео уну тар њи 
хо ри зонт дво је до ско ра за љу бље них; и дру го, при вид да ће тај снег 
би ти ве чан („Вје чан нам се сни јег чи ни”). Че ста по на вља ња ис ка
за јед ног и дру гог ти па кроз раз ли чи те лир ске па ра ле ли зме у обе 
ва ри ја ци је чи не илу зи ју сне жне иди ле још ве ћом и су ге стив ни јом, 
а са му пе сму све ми ло звуч ни јом, леп шом и им пре сив ни јом. И 
нај зад, из не над но, сав тај то ли ко су ге стив ни при вид, за јед но са 
на ње га осло ње ном на дом, спла шња ва под деј ством кон траст не, 
ре ла ти ви зу ју ће по ен те: „Сум ња ра сте ко про ље ће / Из сни је га и 
из не ба / Ни кад, ни кад сни јег не ће / За ви ја ти све што тре ба”. Ако, 
од већ ого ље но го во ре ћи, ме та фо ри ка ве ја ња сне га у ак ту ел ном 
кон тек сту у крај њој ин стан ци има за ре фе рен цу до жи вљај про ти
ца ња вре ме на, од ње го вих нај сит ни јих де ли ћа до све ве ћих и ве ћих 
тем по рал них сме то ва, са пра те ћим про це сом ис це ли тељ ског за
бо ра ва, овај пе сник, не без жа ље ња, под се ћа на из ве сне тра у ме у 
чо ве ко вом емо тив ном жи во ту ко је вре ме ни ка да не ће за ле чи ти. 
До дај мо уз то да и у већ по ми ња ној пе сми „Пр ви сни јег”, из истог 
те мат ског и ти по ло шког кру га, на слов ни мо тив сто ји у еле гич ном 
дво зна ку вре ме на и за бо ра ва. И нај зад, у оцр та ном стил ском и 
са др жин ском кон тек сту сто ји пе сма „Го вор”, у ко јој је, у са свим 
дис кур зив ном из ра жај ном и стан дард но мо дер ном мор фо ло шком 
кљу чу, кри стал но тран спа рент но са жет сав се ман тич ки по тен ци
јал не ко ли ко ко мен та ри са них нео сим бо ли стич ких оства ре ња о 
ис тој те ми. Не ка тај ути сак по све до чи, без ијед не про прат не ре чи, 
сам текст ове ан то ло гиј ске пе сме: „Го во рим ка ко не ствар но све је 
/ Све што је сад у на ма – би ло / Већ је. Ти ши на ко снег ве је / По 
све му што се до го ди ло // И све што го во ри мо по сле / То ли ко до ба 
– ре че но већ је / Одав но. И кад љу би мо се / Не ствар но је ко пра
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про ле ће // И ре чи ко је пред ска зу јем / Иш че зну ће са пр вом зи мом 
/ Из чи та во га про сто ра чу јем / Да уза луд но го во ри мо”. 

У не ко ли ко по то њих Ла ки ће ви ће вих пе са ма, ко је су нај при
бли жни је по ет ском ис ка зу мо дер не љу бав не ли ри ке, снег је или 
нео до љи во на дах ну ће за то мље не че жње, или под сти цај на глих 
ду шев них оба сја ња, или суп тил на сли ка ево ка тив них, од но сно 
има ги на тив них при зи ва ерот скоемо тив ног ти па. Та ко на јед ном 
ме сту чи та мо: „Ка да от поч не снег да па да / Учи ни ће се – ти ме 
љу биш” („Че жња за сне гом”); на дру гом: „Ка да снег кре не и ја кре
нем / Па ху ље го ре а ја до ле / С та мом се сто пе тво је зе не / И не бе
са се сва отво ре” („Ка да снег ве је”); а на тре ћем: „Из не на ди ме, 
до ђи, об ре ти се у пла вом / Су то ну из про шло сти, где још истин ски 
тра јем / До так ни ме по ми шљу и по ми луј треп та јем / Као да но ви 
снег се спа ја са ста ром тра вом” („Снег и тра ва”), од но сно: „Да ћу јој 
бро ја ни цу од да на и не де ља / Кад се по но во ро ди, нек по ја ви се 
бе ља / Од сне га и од сна” („Не ве ста ле та”). Али снег је та ко ђе – ма да 
у јед ној пре ми стич коде скрип тив ној не го љу бав ној пе сми – пред
мет вр хун ског ус хи ће ња и ме ра пе сни ко вог са жи вља ва ња са при
ро дом, до на го на за не ста ја њем у ње ном за гр ља ју, у ње ном зим ском 
сја ју и бес кра ју: „Па дај ми, па дај, сне же бе ли / Так ни ме, так ни, 
зи мо сјај на / За гр ли те ме, о пре де ли / Шу мо пре кра сна и бес крај на 
// Ја сам са ва ма у за ве ри / И че кам вас пред смрт ним пра гом / 
Па ху ље, пти це, ве тре, зве ри – / Про на ђи те ме сво јим тра гом” („За
гр ли те ме”). Ко се не што при бра ни је освр не са мо на ових не ко ли ко 
пе са ма, при ме ти ће без на ро чи тог на по ра да је ра до стан, за но сан, 
оча ра ва ју ћи по ет ски до жи вљај сне га у њи ма ар ти ку ли сан кроз 
број не ва ри ја ци је и ни јан се, у крај њем ис хо ду ве зан за два са свим 
опреч на фе но ме на чо ве ко вог по сто ја ња – за љу бав и за смрт. Тај 
па ра докс има по твр ду ши рих раз ме ра у кон тек сту Ла ки ће ви ће вог 
пе ва ња о сне гу, што, као очи глед на ин тен ци ја се ман тич ке уни вер
за ли за ци је, ни је, раз у ме се, без бит них по е тич ких им пли ка ци ја 
на ре ле вант ност и иден ти тет ње го вог пе снич ког гла са.

У пе сми „Снег па да, ду шо”, не по сред ни је не го у би ло ко јој 
дру гој, до жи вљај сне га про жи ма се с пред о се ћа јем бли ске смр ти. 
Лир ски го вор у њој се од ви ја у ви ду обра ћа ња соп стве ној ду ши 
бо ле сни ка ко ји, крај те ле фо на, пун смрт не стреп ње, иш че ку је коб
ну ди јаг но зу сво је бо ле сти у ча су док ва ни ве је снег, то јест ле же 
на зе мљу веч ност, смр ти бе ли на. То дра ма тич но, чи сто пси хо ло шко 
ис хо ди ште пе снич ког го во ра не са мо да усло вља ва ње гов по лу
ка ден ца ма ис пре ки дан ри там ду го га сти ха и ње го ву су штин ски 
еле гич ну ин то на ци ју не го и на дах њу је им пре сив ну ре ли ги о зну 
ви зи ју смр ти, оства ре ну на до след ној ана ло ги ји пер цеп тив них и 
има ги на тив них по ет ских сли ка: „Па да снег, ду шо, не ша ли се, ве је 
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/ Над ра сти се бе, ми ла, оти сни се где је // Све већ спо кој но, и чи сто, 
као це лац / И ре ско као сту ден ко ја те об у зе ла // Крај те ле фо на...”. 
По ет ски за зи ви и на го во ри ду ше да се ускла ди и из јед на чи са 
сне гом упу ћу ју на има ги ни ра ње смр ти као бе ли не, чи сти не и пра
зни не, тим са мим, и на из ве сно уте шно при хва та ње смр ти као де
фи ни тив ног опро шта ја и рас те ре ће ња ду ше од свих, а по го то ву од 
ру жних и не при јат них ис ку ста ва ње ног ово зе маљ ског бив ство ва ња: 
„Па дај, о ду шо, са сне гом па дај и ти / Спу сти се на пе ри фе ри ју, си ђи 
у за би ти // Ра спи се над ђу бри штем, та ко то пла и бе ла / Ис то пи се 
и иш че зни из над пу стих пре де ла”. Ово пси хо ло шки усло вље но 
по ет ско ви ђе ње смр ти у при зо ри ма сне га ево лу и ра, очи глед но, у 
ни зу по то њих пе са ма Дра га на Ла ки ће ви ћа у чу де сне, че сто гра нич
не и не раз де љи ве ме та фи зич ке и ре ли ги о зне ви зи је оно стра ног, 
веч ног, уз ви ше ног, бес крај ног и са вр ше ног, ин спи ри са не не ким 
од не бро је них по јав них ви до ва сне га као та квим. 

Има, ме ђу тим, код доц ни јег Ла ки ће ви ћа и пе са ма у ко ји ма се, 
у зна ку еко ло шке ка та стро фе, огла ша ва гу би так оног ми стич ког 
уто чи шта о ко јем је већ би ло до ста ре чи („Је зе ро ти хо уми ре”, 
„Са мо још да нас”), од но сно не ста нак оног ег зи стен ци јал ног упо
ри шта, са да до жи вље ног пре вас ход но као мо рал ни аспект гло бал
ног исто риј ског де ло ва ња и чо ве ко вог оп сто ја ња у кон крет ном вре
мен ском и про стор ном окви ру. Ако, ре ци мо, не где у пе сни ко вом 
за ви ча ју, „уми ре је зе ро у пла ни ни / јер су на зе мљу ба че не чи ни, 
ако по ни ре не где и про па да /уто чи ште и за по вра так на да”, ако и 
по след њи је лен то не у муљ, пе сник се уз вр ло де цид ну ау то ди јаг
но зу ми ри и са соп стве ним не стан ком: „Он да и ја, слу ђе но ла не / 
Мо гу да одем и не ста нем // Не при ла го ђен зе мљи и ве ку / од но сно 
бла ту у чо ве ку”. По след њи ди стих ди рект но упу ћу је на два основ на 
ис хо ди шта Ла ки ће ви ће вог по ет ског на дах ну ћа: јед но је осе тљи
вост и ра њи вост пред злом исто ри је соп стве ног ве ка и под не бља, 
а дру го стид, за пре па шће ње и ин диг на ци ја пред ан тро по ло шким 
злом, то јест пред бла том у чо ве ку. Оту да и по ен таопо ру ка: „Са мо 
да ме ћа ва пра по че ла / по кри је биљ ке из мог те ла”. За што се искон
ска ме ћа ва при зи ва у свој ству по кри ва ча и пре чи ста ча би ља ка 
из ни клих из тру ле жи од пе сни ко вог те ла, то би мо гао да на слу ти 
са мо ње гов да на шњи чи та лац. За то што је бла то и њи ма при ро
ђе но, јер је и пе сник чо век? Те шко, јер бла то у чо ве ку се не ти че 
те ла, не го ње го ве ду ше и мо ра ла. Или се ме ћа ва пра по че ла при
зи ва на фло рал не из дан ке збри са ног људ ског жи во та уна ка же не 
ге нет ском му та ци јом ура ни јум ског (!) за га ђе ња од ко јег ти хо уми ре 
и са мо је зе ро у пла ни ни, до жи вље но као ар хе тип ска сли ка при ро де 
и огле да ло ва си о не? При зи ва ли се ов де ме ћа ва пра по че ла у свој
ству је ди не уте хе да за ве је тра у ме нај но ви јег исто риј ског ис ку ства 
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у на шемпе сни ко вом под не бе сју, да по кри је на ка зне тра го ве чо
ве ко вог де мон ског де ло ва ња про тив при род ног по рет ка и бо жи је 
про ми сли, од но сно са ме иде је жи во та, у скло пу „бо жан ског до мо
стро ја”, то ни је још увек су ви ше те шко до ко на ти. У из ве сном по
гле ду, па ра лел но са пре до че ним зна чењ ским то ком, али по во дом 
са свим при род ног фе но ме на ота па ња сне га, у дру гој ма ло час по
ме ну тој пе сми фик си ра се, пре у ми стич ком про све тље њу не го у 
еле гич ном то на ли те ту, лир ски до жи вљај про ла зно сти: „Са мо још 
ова дватри тре на / Ле ска ће во да из ду би не / Сту ден је ко смрт та
јан стве на / За гр ли те, и од мах ми не”. Ус хи ће ње тре нут ком ле по те, 
чи ји опис ва ри ја циј ски уо кви ру је прет ход нуцен трал ну сли ку, по
све три јум фу је над све шћу о ње го вој про ла зно сти и ње го вом са свим 
ско ром де фи ни тив ном иш че зну ћу: „Са мо још да нас, ми мо све га / 
За др жи те се у бај ка ма / Су тра већ не ће би ти сне га / Ни тих укра са 
по гра на ма // (...) // Освр ни те се још, пре бе га / На ову све тлост по 
гра на ма / Су тра већ не ће би ти ње га / Скло ног ре ка ма и шу ма ма”. 
Ан ти ци па циј ска иден ти фи ка ци ја ота па ју ћег сне га са уде сом оног 
ко ји о то ме пе ва, ис ка за на у прет по след њем сти ху јед не и дру ге 
на ве де не стро фе, ба ца, ме ђу тим, из ве сну ме лан хо лич но сет ну сен
ку на основ но рас по ло же ње це ле сли ке, али ни из да ле ка не по мра
чу је ње но чу де сно, су штин ски ми стич ко лир ско оба сја ње. 

И у не ким дру гим пе сма ма („Сне жни со нет”, „Зим ска сли ка”) 
се ман ти ка сне га је су штин ски истог пред зна ка, ма да је пред мет 
лир ског го во ра у њи ма у опре ци с глав ним мо ти вом прет ход не 
пе сме. И у јед ној и у дру гој се опе ва па да ње сне га, што, као веч но 
свеж и не ис тро шив по ет ски до жи вљај, сто ји у зна ку свепо чет ка: 
„снег па да, та ко све по чи ње ка да се ро ди и про гле да”; у зна ку ра
ђа ња и све оп ште об но ве жи во та и жи вот ног сми сла: „снег па да, 
све се опет ра ђа из ни шта ви ла и без на ђа”; и нај зад се окон ча ва као 
ова пло ће ње чи стог еро са: „у па ху љи це, у рас пу сне, пре та па ју се 
тво је усне, ко ји ма љу биш ме не”. У „Зим ској сли ци”, са чи ње ној од 
са мо две стро фе, тач но на по ло ви ни пе сме обр ће се пер спек ти ва 
пер цеп ци је на лик по ступ ку ин тер и о ри за ци је спо ља шњег до жи
вља ја: жи во пи сна ре а ли стич на сли ка па да ња сне га из пр вог ка
тре на у дру гој стро фи пре сли ка ва се, го то во си ме трич но, у при вид 
уну тар ње, ду шев не крет ње: „Ма да сне гу сад вре ме ни је / Он се 
по на вља па се чи ни / Та ве ја ви ца у ду ши је / Пре но у зим ској по
за ди ни”. А на де лу је, у ства ри, са мо мо де ран оти сак до жи вље ног 
уз бу ђе ња оцр тан се квен цом лир ске на ра ци је.

Ме ђу Ла ки ће ви ће вим пе сма ма о сне гу има и не ко ли ко, ста ро
врем ски ре че но, па три от ских, у нај ма њу ру ку, мер љи вих ти по ло
шким па ра ме три ма то га на ци о нал но тра ди циј ског по ет ског жан ра, 
у ко јем се ина че овај пе сник из да шно огла ша ва. У на зна че ном 
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кон тек сту уоч љи ва су, нај пре, два ти па пре ру ша ва ња овог жан ра. 
Пр ви се огле да у ис ка зи ва њу па три от ских са др жа ја по сред ством 
жан ров ског обра сца де скрип тив не пе сме („Зи ма осам де сет сед ме”, 
„Сре те ње. Сви ће снег”, „Кад па да снег”, „Бо жић у Ср би ји 2008.”, 
„Уз ви ше ни снег”, „Ста ра и но ва лек ти ра”), с тим што се пред мет 
кла сич ног опи са кон цеп ту а ли стич ки ши ри све до раз ме ра отаџ
би не, од ак ту ел но по ли тич ког до исто риј ског и ду хов ног ста ту са 
Ср би је, од но сно по ет ског до жи вља ја тог ста ту са. Дру ги тип жан
ров ског пре ру ша ва ња са сто ји се у ис ка зи ва њу еле гич них па три от
ских осе ћа ња у то ну хим нич ног про сла вља ња сне га, као скри ва
ча и по кри ва ча ду бо ко бол не истин ске сли ке пе сни ко ве до мо ви не 
(„Хим на сне гу”). С дру ге стра не, зна тан број ових пе са ма („Кад 
па да снег”, „Бо жић у Ср би ји 2008.”, „Уз ви ше ни снег”) у ства ри је 
хи брид ног жан ра, са пре пли та њем па три от ске осно ве и ре ли ги о
зне по тке. Се ман ти ка сне га у це лом овом кру гу пе са ма пре ли ва 
се од ви ше ни јан си при јат ног и по зи тив ног пред зна ка до јед не 
знат но хлад ни је и са свим не ла год не ни јан се. Чи тав тај емо ци о
нал нозна чењ ски спек тар са же то је раз ви јен и у са мо јед ној пе сми 
(„Кад па да снег”), где се по ла зи од то плих, за но сних и оча ра ва ју
ћих сен за ци ја по во дом са ме по ја ве па да ња сне га: „Ка да снег па да, 
као, да та ло жи се зла то / Про си не свет, цео ме ко смос љу би / У ра му 
по зна том раз у мем не по зна то / Све бле шти чи сто”. Ши ре њем хо
ри зон та и пре но ше њем го вор ног те жи шта на аре ал це ле Ср би је, 
лир ско рас по ло же ње се пот пу но ме ња и ова пло ћу је у са свим кон
траст ној сли ци: „Ре ска бе ли на над це лом Ср би јом вла да / Ус треп ти 
би ће у шу пи као у га лак си ји / Од ве ка до ве ка и од гра да до гра да 
/ Све се ме ња, и сле же, и по ра зи су ја сни ји”. Ово је јед но од из у зет
но рет ких ме ста код Дра га на Ла ки ће ви ћа где снег и сне жна бе ли на 
има ју не ла го дан, емо ци о нал но не га ти ван при звук, сва ка ко је ди но 
ме сто где је снег та ко из дај нич ки про зи ран, да све лич не или ко
лек тив не тра у ме и по ра зе чи ни још ви дљи ви јим и ја сни јим не го 
што то ина че је су. У пе сми „Сре те ње. Сви ће снег”, на при мер, са
зда ној на под тек сту искон ског кон тра ста та ме и све тло сти, снег 
се, на рав но, ја вља на стра ни жи во твор ног прин ци па, у свој ству 
хе у ри стич ког чи на и го то во епи фа ниј ског мо мен та: „По ја ви се 
као от кри ће / Снег над Ср би јом и над би ћем”. И пе сма „Бо жић у 
Ср би ји 2008.” ком по но ва на је на прин ци пу истог кон тра ста, при 
че му се гра да циј ски раз ви ја ком по нен та ан ти те зе ис пу ња ва ју ћи 
без ма ло це лу са др жин ску осно ву овог Ла ки ће ви ће вог па три от ско
ре ли ги о зног лир ског оства ре ња. Та ко се, на спрам искон ске та ме, 
ко ја при ти ска гра до ве и на хи је, нај пре ука зу ју кр сти ћи сне га у 
па ху ља ма, а од мах за тим у оп штем мра ку чи ста сли ка, на ко јој у 
бе лом сја ју све ожи ве. (А све су, пре ма прет ход ном сти ху, хра мо
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ви, гро бља, шу ме, њи ве.) И нај зад, снег се у овој по ет ској ви зи ји 
Бо жи ћа у Ср би ји 2008. ле та Го спод њег, а не Бо жи ћа би ло где и 
би ло ка да, уз но си до Ису со вог бе лог оде ла, нај све ти јег сим бо ла 
„по ни же них и увре ђе них” у чи сто ти и не ви но сти, ко јег Зе мља се 
ни је по сти де ла. (Чи та лац зна ко јом је при ли ком, од ко га и пред 
ким, Исус об у чен у бе ло оде ло, па ће раз у ме ти сми сао алу зи је чим 
се се ти ко јим по во дом пе сник сво ју до мо ви ну под сне гом до жи вља
ва као об у че ну у то Ису со во оде ло.) Као по ана ло ги ји са кон тра
стом из ме ђу све тло сти и та ме, у пе сма ма „Зи ма осам де сет сед ме” 
и „Уз ви ше ни снег” те ма ти зу је се упо р но над гор ња ва ње из ме ђу 
сне га и ђу бре та, од но сно сне га и сме ћа, кад под пе сни ко вим за ви
чај ним, кад под ње го вим до мо вин ским не бом, у зна че њу „бор бе 
не пре ста не” из ме ђу до бра и зла, схва ће них очи глед но у по ли тич
ком и ан тро по ло шком сми слу. У пр вој пе сми се на јед ном ме сту 
ка же: „За си па снег ђу бре, ђу бре за си па снег”, док не што да ље сто
ји ди стих: „От ку да то ли ко бла та усред чи стих пре де ла / Де ли се 
пре сна по ли ти ка уме сто је ла”. Дру га та ко ђе по чи ње истим мо ти
вом: „Тај уз ви ше ни снег, над сме ћем / тра је дан, а дан сто ле ће”, и 
раз ви ја се као опис над ме та ња из ме ђу сне га и сме ћа, ко је тра је са мо 
је дан је ди ни дан и окон ча ва се по ра зом пр вог од так ми ча ра. Са да, 
да ли дан тра је као сто ле ће због дра ма ти ке и на пе то сти бор бе, од но
сно иш че ки ва ња ис хо да, или за то што се и та ко крат ком олак ша њу 
да је ви со ка це на? У „Хим ни сне гу”, ан то ло гиј ској пе сми кла сич ног 
па три от ског жан ра, на слов ни мо тив се про сла вља у спе ци фич ном 
свој ству за штит ни ка до мо ви не, ко ји је за кло нио Ср би ју од сра ма. 
Али, сла ве ћи и хва ле ћи снег, пе сник упра во ис ти че по ни же ња и 
стра да ња сво је зе мље ко је снег бла жи скри ва ју ћи их пред сва ко
днев ним по гле дом: „Ја ћу те сла ви ти увек, бла ги Сне же / Ти чу ваш 
Ср би ју – ру жна да не бу де / Од мно гих хум ки што по зе мљи ле же 
/ Кад по пљу ва ше је моћ ни, ко је ку де”. До ду ше, у ви ше пе са ма ва
ри ра на је ова се ман ти ка сне га. Но, ако је, на при мер, у прет ход но 
по ме ну тој уз диг ну та до са крал не оза ре но сти, ов де је дво ја ко осна
же на – хим нич ним то ном апо стро фе и ис ти ца њем суд бин ске по
и сто ве ће но сти сне га са зе мљом и на ро дом: „И пам ти ћу те, до бри, 
по све тло сти / Јер и ти уми реш у Ср би ји, с на ма”.

У пе сми „Ста ра и но ва лек ти ра” снег се, ме ђу тим, ја вља у су
прот ном зна че њу од свих до са да раз ма тра них у Ла ки ће ви ће вом 
лир ском опу су, сем мо жда на јед ном, већ по ме ну том ме сту. По
ступ ком па сти ша по зна те Во ји сла вље ве пе сме „У по зну је сен”, са 
ин тер тек сту ал ним ре ла ци ја ма пре ма Ра ич ко ви ћу и Гун ду ли ћу, 
Дра ган Ла ки ће вић у овом за хва ту пр во пре о кре ће па ра диг ма тич но 
су мор ну ат мос фе ру чу ве не де скрип тив не пе сме у опис еле мен тар
не не по го де за ме њу ју ћи Во ји сла вље ве мо ти ве ве тра и ма гле мо ти
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вом сне га: „Гле ка ко за си па снег пу сте по ља не на ше / На ди ре са свих 
стра на, па да до кра ја све та / Ни от куд ни ко не иде, ни от куд ни ко 
не ма ше / У да љи ни сма ње ној ни ку ће ни др ве та”. И у сле де ћој 
стро фи, уз при зив Ра ич ко ви ће ве пе сме са ре фе рен цом о сне гу, 
одр жа ва се при вид опи сне при ро де лир ског го во ра и по ја ча ва ути
сак о сра зме ра ма не по го де: „Док па ху љи це ле те, за се њу ју ми очи / 
Свуд це лац, ниг де пу то ка за ни прав ца / Да смо про шли ову да не ма 
ко да све до чи / Ако иза ђе мо уоп ште из овог ко ви тла ца”. У два по
чет на сти ха по след ње стро фе тај ути сак кул ми ни ра и, јед но вре
ме но са апо стро фи ра њем Гун ду ли ћа, на ја вљу је се обе ло да њи ва ње 
ствар не зна чењ ске при ро де лир ског го во ра и еп ских раз ме ра зби
ва ња ко јих се он ти че: „Ве је над се ћа њем, ве је над сном, над ја вом 
/ Над сви ме што по сто ји, што ви шњи нам Бог је до”. И нај зад, с по
врат ком Во ји сла ву, ок си мо рон ским из јед на ча ва њем сне га са га
вра ном из пе смеиз вор ни ка, од но сно уно ше њем па ра ле ле из ме ђу 
не ба Во ји сла вље ве пе сме и Ко со ва, у свој ству по ен те, цео опис 
све оп ште ни шти тељ ске сти хи је пре о кре ће се у сим бо лич коале
го риј ску сли ку са вре ме ног исто риј ског зби ва ња про же ту без на де
жним па три от ским рас по ло же њем: „Уз ле ће сне жни га вран и кру жи 
над мо јом гла вом / Мут но је не бо, пу сто је Ко со во, сво”. До не кле 
на лик је ди но на сим бо ли ку ко ју има у по ми ња ној пе сми „Ку ла 
ис под сне га”, са мо по ја ча ну до агре сив ног бри са ња и за тр па ва ња 
свих тра го ва срп ског ми ле ни јум ског при су ства на сво јој све тој 
зе мљи, као и са мог се ћа ња на то при су ство, Ла ки ће ви ћев оп се сив ни 
мо тив у пред ста ви еле мен тар не не по го де и сли ци сне жног га вра
на у овој пе сми до сти же нај зло коб ни ју ни јан су од све га не ко ли ко 
не га тив них зна че ња сне га на ко ја се на и ла зи у лир ском опу су овог 
пе сни ка.

У кра ћем ни зу ре ли ги о зних пе са ма Ла ки ће ви ће вог сне го пе
ва („Чар дак. Прах не бе са”, „Бо жић 2002.”, „Бог над Мо ра чом”, „Три 
све ће на се ве ру”, „Сне жна ико на”, „Сне жна цр ква”, „Ави он ска кар
та Беч –Бе о град”, „Вас кр сли снег”) не ко ли ко ре ли гиј ских ин стан ци 
– Бог, не бо, љу бав, ду ша, вас кр се ње – об у хва ће но је или уза јам но 
по ве за но је дин стве ним по ет скоре ли ги о зним до жи вља јем сне га. 
У овим пе сма ма нај че шће са мо па да ње сне га по бу ђу је ре ли ги о зно 
осе ћа ње све та и пе сни ко вог соп стве ног по сто ја ња. Тај мо тив пе сник 
ва ри ра у мно гим од њих са то ли ко срод ним сли ка ма и асо ци ја ци
ја ма и, на ро чи то, исто вет ним лир ским рас по ло же њем, да то оста вља 
ути сак да је реч о по ет ском кру гу или чак о јед ној је ди ној ду жој 
пе сми. Та ко се, на при мер, у ви ше пе са ма па да ње сне га по ет ски 
пер ци пи ра, у свој ству чи сто ре ли ги о зног до жи вља ја, као из ли ва ње 
са ме бо жи је ми ло сти на зе мљу, као жи во, дир љи во при род но све
до чан ство бо жи је љу ба ви пре ма све ту, љу ба ви Тво р ца пре ма Тво
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ре ви ни, ка ко би ре кли бо го сло ви, али и као при сна сли ка ње го вог 
де лат ног при су ства исто вре ме но на зе мљи и на не бу, ме ђу љу ди ма 
и ме ђу ан ђе ли ма, ме ђу жи ви ма и ме ђу вас кр сли ма, реч ју као сли
ка све др жи тељ ске хар мо ни је и све оп ште љу ба ви у све ми ру, ко ја 
ства ра лач ки пе сни ков дух ис пу ња ва спо кој ством а ње го ву ду шу 
на па ја ми ли ном – ми љем. По ђи мо ре дом, кроз не ко ли ке пе сме, од 
пи та ња, до ис ка зних фор му ла ци ја, по во дом истих или ве о ма срод
них сен за ци ја: „Да л се то љу бав – прах не бе са / Спу шта на зе мљу” 
(„Чар дак. Прах не бе са”); „Љу бав си ла зи с не ба у бла гим па ху ља ма 
/ Све ко лик ра ђа се свет – не ста ју срам и та ма” („Бо жић 2002.”); 
„То су па ху ље ми ља и све нас бла го си ља / Ти ши ном ко ја је чи бо
ље од сва ке ре чи” („Бог над Мо ра чом); „Из не ба се чи сто та су шта 
/ Опет на мо ју ду шу спу шта // (...) Све ча ност је на сва кој ста зи / 
Ако икад – са да си ла зи // Бе ли на све та вас кр сло га / Из ва си о не и 
из Бо га” („Вас кр сли снег”). Од пе сме до пе сме, хри шћан ске пред
ста ве бо жи је љу ба ви и бо жи је ми ло сти Дра ган Ла ки ће вић по сре
ду је у ни зу то плих, бла гих, увек жи вих сли ка па да ња сне га и 
са мих сне жних па ху љи ца (прах не бе са, бе ло ми ље, па ху ље ми ља, 
бла ге па ху ље, па ху љаду ша, чи сто та су шта, тач ки це пу не божи
јег рит ма, бе ли на све та вас кр сло га) ко је пре суд но ин то ни ра ју 
емо ци о нал ну ди мен зи ју ре ли ги о зног до жи вља ја те ме. 

Ду бљи, ду хов ни аспект ре ли ги о зне до жи вљај но сти у овим 
пе сма ма, али и још гдег де код Дра га на Ла ки ће ви ћа, ис по ља ва се 
пре све га у сво је вр сном ди ја лек тич ком про жи ма њу уну тар две ју 
опо зи ци ја ве за них за фе но ме не сне га. Пр ва се ти че огле да ња јед
ног у дру гом ма кро и ми кро све та, од но сно ма те ри јал ног и ду хов
ног; дру га – дво смер ног вер ти кал ног кре та ња, то јест уз но ше ња 
и снис хо ђе ња. До бар при мер про жи ма ња огром ног и не мер љи во 
ма њег мо же се пре по зна ти и у за вр шни ци пе сме „Бо жић 2002.”: 
„Кад по љу би мо тај снег, чи ни се да нас гр ли / Бог а у ње му – не ро
ђе ни и не у мр ли”. Пре о бра жа ји истог ти па, са мо у знат но раз ви је
ни јој сли ци, свој стве ни су и до жи вља ју за ви ча ја опе ва ном у „Сне
жној ико ни”: „Ко мад не ба и зр но сја ја / До но се при вид за ви ча ја / 
По ста јем она сне жна та ма / Над гра до ви ма и го ра ма”. И у по ен ти 
пе сме „Чар дак. Прах не бе са” вр ло је ефект но, ма да је јед но стра но, 
то исто про жи ма ње: „И у па ху љи са мо јед ној / Све тлу ца искра 
мо га ду ха”. На дру ги тип про жи ма ња као ду хов ног ви да ре ли ги
о зне до жи вљај но сти, на си ла зно и уз ла зно кре та ње бо жан ских и 
чо ве чан ских си ла, на и ла зи се, та ко ђе, у овој по след њој пе сми: „Да л 
се то љу бав – прах не бе са / Спу шта на зе мљу, ка сми ре њу / Са по
зор ни це сне жног пле са / Ду ше нам се у не бо пе њу”. Исто знач на са 
пре до че ном сли ком је сте и це ла пе сма „Ави он ска кар та Беч –Бе о
град”, са же та, ефект на и су ге стив на ес ха то ло шка ви зи ја у лир ској 
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фор ми, ко ја, не са мо из илу стра тив не по тре бе, за слу жу је да бу де 
на ве де на у це ли ни: „У пла ви лу над обла ци ма / Где је огром но бла
го сне га / Не што чу де сно и ја имам / У бес крај но ме сну Ви шње га 
/ Слу тим да и сам озго гле дам / Из са вр ше ног рас по ре да / От куд 
бла га ти ши на ву че / Из јаг ме и из вре ве буч не / Да се уз диг не и 
ослу шне / Пе сма љу ба ви не пре су шне – / За њом ја идем не зна ју ћи 
/ Да са мо увис идем ку ћи”. Ко се, и на трен, над овом пе смом за гле
да па жљи ви је, при ме ти ће да су у њој, ма да из јед не го вор не пер
спек ти ве, пре до че не обе ли ни је по ме ну тог дво смер ног кре та ња. 
Са свим на тра гу исте ес ха то ло шке ви зи је, иа ко са мо о пре кра ће ној 
уз ла зној пу та њи, пу та њи па ху љеду ше, пе ва се у пе смимо ли тви 
„Сне жна цр ква”: „Кад рат ни ви хор за пре ти / И звер из зе мље ис
те ра / Па ху љаду ша кад сле ти / У та му не бе ског је зе ра / И не мо же 
се уз не ти / Јер не зна пу та ни сме ра / При ми и ове аве ти / У зрн це 
сво га мал те ра”.

Ре ли ги о зни до жи вљај у пе сми „Три све ће на се ве ру” ти че се, 
на пр ви по глед, та ко ђе про жи ма ња ма кро и ми кро раз ме ра, али у 
ње му ипак пре о вла ђу је то на ли тет ми стич ке ат мос фе ре. По сре ди 
је пот пу но ам би ва лен тан од нос пре ма јед ном ду бо ко по ти сну том 
емо тив ном ис ку ству, ар ти ку ли сан у ви ду че жње да се оно ожи ви 
а да исто вре ме но не оба сја про ва ли ју соп стве ног од су ства у жи
во ту го вор ног ли ца пе сме, то јест, до слов но, че жње: „Да ме оба сја 
пла мен што је био по гре бен / У ме ни не по зна том, а да не из не ве ри 
/ Тај не до ста так сун ца, од че га све мир зе бе / На се вер не да љи не 
кад пад не су мрак сме р ни”. Пре до че ни опис тог син дро ма про ма
ше но сти од жи вот не ва жно сти си ту и ран је у оквир ре ли ги о зног 
ри ту а ла па ље ња све ћа, та ко што пе сма по чи ње сти хо ви ма: „Че знем 
да упа лим сјај, да не жно за тре пе ри / У ти хој по лу та ми, да ле ко и 
од се бе / Ако је бли зу Бо га и по ње го вој ме ри”, а окон ча ва се сти
хом „Три све ће: за жи ве, за мр тве, и за те бе”, ко ји сим бо лич ки оспо
ља ва истин ски пред мет че жње кон кре ти зу ју ћи га у фор ми ре ли
ги о зног об ре да. Има ги ни ра ње вир ту ел ног па ље ња сја ја, ко је пе сник 
до пу шта да ле ко и од се бе, у ви ду тран сцен ден тал ног чи на, са мо 
ако је бли зу Бо га и по ње го вој ме ри, од но сно про јек то ва ње од су ства 
кон крет ног уну тар њег жа ра на се вер не да љи не као не до стат ка 
сун ца, од че га све мир зе бе, до ча ра ва ју ат мос фе ру ове пе сме у ду ху 
ша ман ске ми сти ке.

Тек неколикe Ла ки ће ви ће ве пе сме ко је се ти чу сне га, ве ро ват
но гре шком ко мен та то ра, пре те кле су за ру бри ку лир ске ме та фи
зи ке, жан ра у ко ме овај пе сник има ви ше не сва ки да шњих по стиг
ну ћа. Ове пе сме су од ре да ин спи ри са не кла сич ном лир ском те мом 
про ла зно сти, осве тље ном из ви ше пер спек ти ва и ве за ном за два 
основ на мо ти ва лир ског го во ра – за дветри пе сни ко ве при ми сли 
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о соп стве ном иш че зну ћу, по во дом сне га, и за не сла ван удес са мог 
сне га у не ком (по лу)ур ба ном ам би јен ту. Иста ре ми ни сцен ци ја – 
по ми сао на соп стве ну смрт, на пе сни ко во све вре ме но од су ство из 
ам би јен та ко ји упра во пре до ча ва или га има ги ни ра у не ком до глед
ном тре нут ку – огла ша ва се сук це сив но у две пе сме: „Ме не и ода је 
снег, јер се у ње му ви ди / Мо ја бу ду ћа сен ка – и кад не бу де ме не” 
(„Про ла зим по крај Топ чи де ра”); од но сно: „Из ви ше шу ме зим зе ле
не / Па да ће је дан снег без ме не (...) // За су ће Ср би ју сне жно цве ће 
/ А ме не та мо би ти не ће” („Је дан бу ду ћи снег”). Јед ну ва ри ја ци ју 
о не ми нов ној про ла зно сти, не ма ње ме лан хо лич но по е тич ну, али 
са осет ни јим лир скоме та фи зич ким ак цен ти ма, Ла ки ће вић ак туе
ли зу је из су прот не вре мен ске пер спек ти ве. Снег ко ји упра во па да 
на ста бла ба ште и ка пи је вра ћа пе сни ка у соп стве ну про шлост, па 
га овај и до ча ра ва из емо ци о нал но згу сну те ево ка тив не пер спек ти
ве, као да ве је из исто ри је, од но сно из де тињ ства, уз про жи ма ње 
не гда шње де чи је ра до сти и ак ту ел не суд бин ске ре зиг на ци је: „И 
ли це ми се опет сме ши / Као кад до ђе гост нај леп ши // Ко из про
шло сти да до ше та / А до ла зи из веч ног све та // И то што сја ји усред 
но ћи / Зна чи да ће мо и ми по ћи” („Снег из про шло сти”). Веч ни свет, 
из ове пе сме, и свет вас кр сли, из јед не већ по ме ну те, не сум њи во 
је исти свет.

Сим бо ли ка „про ла зно сти ства ри”, али и мно го ви ше од то га, 
по сре до ва но је та ко ђе у пе сми „По след њи снег”, жи вим, ефект ним 
пре пле том лир ске на ра ци је и опи са па да ња, тра ја ња и коп ње ња 
јед ног ве ли ког град ског сне га. Пе сник се огла ша ва згро жен ру го
бом сли ке ко ја му је упра во пред очи ма, под јед на ко ис ти чу ћи тре
ну так огла ша ва ња и из глед са мог при зо ра: „Ово су са да кр пе сне га”. 
По том ре тро спек тив но ка зу је ко ли ко је ду го и ја ко снег па дао, да 
би у тре ћој стро фи опи сао ње го ву уз ви ше ну ле по ту, ка ква се ја вља 
са мо у гра нич ним, нај све ча ни јим и нај све ти јим тре ну ци ма чо ве
ко вог жи во та: „Па ла је с њим чи сто та но ва / Не ве стин ска, не бе ска, 
су шта / Она бе ли на са по кр о ва / Кад се ков чег у зе мљу спу шта”. 
За овом сли ком сле ди, кон траст но, са же та лир ска сто ри ја о ње ном 
ру же њу, ка ља њу и уни жа ва њу сва ко днев ним де ша ва њи ма са сне
гом: „Ни је се од у про. Пр ља ло га / Све што се ба ци, ко год про ђе 
/ Га зи ла га сва чи ја но га / По ган ни чи јег пса, та ко ђе”. И нај зад, с 
по врат ком на по ла зну го вор ну тач ку и на ини ци јал ну сен за ци ју, 
до ла зи де скрип тив ни кре шен до с број ним еле мен ти ма уна ка же не 
ле по те: „Сад не ма бо ју сне га, ле да – / Бла то, от па ци, га реж, ко сти – / 
Па ло по ње му да из гле да / Не ка кав дро њак из про шло сти”. Оквир 
пе сме, с опи сом жа ло сног кра ја јед ног сва ког сне га, не упу ћу је 
са мо на тра гич ну ди мен зи ју про ла зно сти не го се у уде су овог Ла
ки ће ви ће вог сне га мо гу ла ко пре по зна ти ру жне и по ни жа ва ју ће 
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сли ке на шег до мо вин ског пеј за жа ко је у мно гим дру гим Ла ки ће
ви ће вим пе сма ма по кри ва и убла жа ва упра во снег. У том кон тек
сту, су мор но бед но скон ча ње сне га мо гућ но је сва ка ко са гле да ти 
у зна ку иро ни је суд би не. С дру ге стра не, Ла ки ће ви ћев „По след њи 
снег” мо же ве о ма ла ко да под се ти на „Је ди ну ру жу” Ива Бон фоа, 
пе сму исте те ме и вр ло слич не ком по зи ци је, али уве ли ко раз ли чи
тог зна че ња. Бел гиј ски пе сник, на и ме, за раз ли ку од Дра га на Ла
ки ће ви ћа, у са мом уде су град ског сне га ви ди пре све га иро ни ју 
по сто ја ња. 

У пе сми „Не ви дљи ви снег” на слов ни мо тив исто вре ме но је 
пред мет људ ског за бо ра ва („Гле, гле, ка ко је не ста ло сне га / Ни ко 
ви ше не по ми ње га (...) // Од про шлог ни је пао сто ле ћа / Ни ко га 
се ви ше не се ћа”) и сим бол људ ске за бо рав но сти („А он још си пи 
и још ве је / Из над гро бља, из над але је // И не ви ди га ви ше ни ко / 
А он је ту још уве ли ко”). А људ ска за бо рав ност мо же да бу де и 
нај по губ ни ји аспект про ла зно сти. 

И нај зад, је дан не ве лик број Ла ки ће ви ће вих пе са ма о сне гу 
(„Снег и ја”, „Бес крај ни снег”, „Би бли о те ка снег”, „Снегпе сма, 
су тон у сти ху”, „Снег у бр ди ма”) у осно ви је ау то по е тич ке при
ро де иа ко по не ка од њих исто вре ме но има и не ка дру га жан ров ска 
свој ства. Та ко, на при мер, у пр вој од на ве де них ниг де се из ри чи
то не по ми ње ни ка ква кре а тив на ре ла ци ја из ме ђу два на слов на 
мо ти ва – лир ског ја и сне га. Глав ни пред мет лир ског го во ра је сте 
сна жна, у два ди сти ха под ву че на, пе сни ко ва че жња за сје ди ње њем 
са сне гом. „Пре не го ико про ђе ми мо / Оса ми мо се и сје ди ни мо”, 
пе ва се у пр вом ди сти ху, док у дру гом, за вр шном, чи та мо: „Да смо 
јед но нек се при чи ни / У сне ној ноћ ној свет ко ви ни”. Да је у ци ти
ра ним дис ти си ма, ко ји уо кви ру ју те жи шну по ет ску сли ку пе сме, 
по сре ди лир ски из раз ерот ске фан та зи је, нај бо ље по твр ђу је исто
род на при ро да са ме те сли ке, то јест пе сни ков до жи вљај ти тра вих 
сне жних па ху љи ца: „Уз не си мо се у сне жном сја ју / Док ти тра ју ко 
мла де же не / Ле лу ја ју и све тлу ца ју / Тво је па ху ље бо жан стве не”. 
Упра во на том чул ном, ерот ско фан та зиј ском до жи вља ју сне га – 
ис по ље ном не са мо у овој пе сми већ и у ви ше дру гих пе са ма – уте
ме љен је уве ли ко и вид Ла ки ће ви ће вог ства ра лач ког еро са, ве зан 
за те ма ти ку и за сим бо ли ку сне га, и по твр ђен у нај ши рем ра спо ну 
сво јих тран сфор ма тив них мо гућ но сти. Отуд се и ре флек сив но 
ин то ни ра ни сти хо ви из дру ге на ве де не пе сме „Ми сли мо же за ме
ни ти снег / Снег не мо гу за ме ни ти ми сли // Снег је љу бав”, а на ро
чи то овај по след њи, мо гу при ми ти као Ла ки ће ви ћев ау то по е тич
ки ис каз. На истом, ау то по е тич ком тра гу пе сни ка за ти че мо и у 
пе сми „Би бли о те ка. Снег”, где ни је дан ни дру ги на слов ни мо тив 
не тре ба, чи ни се, узе ти до слов но. Под пој мом би бли о те ка ва ља ло 
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би, пре све га, раз у ме ти пе сни ко ву лек ти ру и ње го ву вла сти ту би
бли о гра фи ју у тре нут ку огла ша ва ња, а снег схва ти ти као ме та фо
ру за бо ра ва. Отуд, као по ка квом уну тар њем на ло гу за про ме ном 
вла сти тог ру ко пи са, снег па да по књи га ма, све по ста је ча роб ни је 
и све тли је и, ко нач но, не ста је бла то, не ма сра ма. По ти ра њем ба
ла ста би бли о те ке, ко ју ме ћа ва пот пу но бри ше из кре а тив не ме мо
ри је, ра ђа се во ља за но вим, леп шим и склад ни јим пи са њем. И ве ра 
у ње га, са же љом да ни шта не бу де ко ра ни је. Али тек у по след њој 
тер ци ни овог со не та, уз мо тив сне га обе ло да њу је се – чи сто ми сти
фи ка циј ски, као да је од јед ном реч о пра вом сне гу – ње го ва дво
знач ност. Он ви ше ни је са мо ме та фо ра же ље ног за бо ра ва већ и 
– љу бав: „Где снег – ту је не где и она / Љу бав у тој чи сто ти – са ма / 
И ни је са мо у књи га ма”. Љу бав, осло нац но вог од но са пре ма све ту, 
и љу бав, по е тич ка под ло га но вог пе снич ког ру ко пи са.

У пе сми „Снегпе сма, су тон у сти ху” снег је опе ван са ста но
ви шта пи са ња и, као што се већ пре ма на сло ву чи ни, до ча ран као 
пе сма. Ме ђу тим, пра те ћи текст од пр вог до по след њег сти ха, про
из ла зи да се и ов де, по ко зна ко ји пут, те ма ти зу је па да ње сне га, 
али нај пре пер ци пи ра но као кре а тив ни про цес на стан ка пе сме, 
од но сно згу шња ва ња кон крет ног по ет ског на дах ну ћа: „Ре чи леб де 
у шу му сне га / На пе смупо ље без бе ле га”. По том се мо тив сне жне 
бе ли не хи пер бо лич но пре до ча ва као под ло га за но ви чин пи са ња, 
као бри са ње све га прет ход ног, као се зон ска об но ва ру ко пи са са ме 
при ро де: „Хар ти ја пре ко це лог све та / Иш че за ва ру ко пис ле та / И 
све оста ло збри са но је”. Ко нач но, у три по след ња сти ха по ен ти ра 
се ок си мо рон ски и у са знај ном и у вред но сном по гле ду Ла ки ће ви
ћев ау то по е тич ки до жи вљај двој не при ро де пе сме/по е зи је оства рен 
кроз је дин стве ну али до след но дво знач ну сли ку: „И па ху ље су 
кад се ро је // Ле де но вре ли по љуб не ба / На зем на бла га не по треб на”. 
Ис по ља ва ње пе сме при ро де (Ла ки ће вић има пе сму тог на сло ва, 
на ње го шев ском по ет скоре ли ги о зном тра гу) пре до че но је у овој 
пе сми, ка ко ре ко смо, као опис ства ра ња умет нич ке пе сме, ко је је 
по уве ре њу овог пе сни ка, са свим ро ман ти чар ском, ви шег ре да и 
ви шег по ре кла. Као и са ма пе сма, оно је за Ла ки ће ви ћа из ли ва ње 
су ште бо жи је ми ло сти на пе сни ка, па, тим са мим, сва зем на бла га 
за ње га би ва ју – не по треб на. Пе сма је из над све га, јер је плод бла
го да ти, бо жан ског на дах ну ћа и све до чан ство пе сни ко вих нај срећ
ни јих тре ну та ка, мо ме на та ње го вог до слу ха са са мим Тво р цем. 
Ова не са мо ро ман ти чар ска не го јед на ко би блиј ска и ан тич ка иде ја 
не мо же се тек та ко про гре си стич ки обе сна жи ти, тим пре што се 
код овог пе сни ка увек ја вља у пу ној асо ци ја тив ној све жи ни и у 
мо дер ном из ра жај ном кљу чу. 
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Пе смом „Снег у бр ди ма” Дра ган Ла ки ће вић по е тич ки осве
шћу је ако не сво је це ло куп но пе ва ње о сне гу, он да сва ка ко онај 
ње гов те мат скозна чењ ски пра вац ко ји би се, бар услов но, мо гао 
на зва ти хи пер бо реј ским. Ње му при па да ве ћи на Ла ки ће ви ће вих 
ра них, као и је дан број ње го вих по то њих пе са ма ко је се ти чу зи ме, 
сне га, ле да, мра за, сту де ни, чи сти не, бе ли не, пу сто ши, као веч ног 
при род ног ста ња, пе са ма о ко ји ма је у те ку ћем освр ту већ би ло 
ре чи. „Снег у бр ди ма” пред ста вља исто вре ме но им пре си ван пеј заж 
да ле ког, сту де ног сне го пад ног про стран ства, с ми стич ким ак цен
ти ма оно стра но сти, и пе сни ко ву ис по вест о слут њи ко ја га за тај 
пре део ве же. Од пр вог, ре френ ског сти ха, „Пе вам о сне ном сне гу 
у да ле ким бр ди ма”, до по след њег ако р да ус треп та ле ин ту и ци је, 
ра сте осе ћа ње пе сни ко ве при вр же но сти пре де лу ко ји рет ко при сно 
има ги ни ра: „Слу тим: не што по сто ји, у то ме не што има / Не што 
при сно, ду бо ко са сне гом се про жи ма / Ти тра у па ху ља ма, леб ди 
у не бе си ма / Та мо снег ве чи то па да, све леб ди у ко ли ма / Ме ћа ва 
ме не во ли, бе ли на ме не при ма / Ниг ди на дра га, при сна, бла го ме 
об у зи ма / Пе вам о сне жном Бо гу у да ле ким бр ди ма”. А тај на при
ма мљи во сти и по ет ског до сто јин ства тог пре де ла, ка ко се ви ди из 
пре до че не ис по ве сти, пр вен стве но је у то ме што је за ми шљен по 
сли ци и при ли ци сне жног оно стра ног про стран ства од ко јег све 
до ла зи и у ко јем све иш че за ва. По умо тво ре ном из о бра же њу сне
жног Бо га. Не ста ти у да ле ком сне жном бес кра ју, као у Бо гу, то је 
дру ги, мо жда нај ви ши аспект Ла ки ће ви ће ве по ет ске че жње за 
сје ди њем са сне гом, дру го зна чењ ско и по е тич ко упо ри ште ње го
вих на из глед на ив них пе сми ца о сне гу. На по сто ја ну че жњу за 
сје ди ње њем са сне гом у смр ти и у љу ба ви на и ла зи се у број ним 
лир ским оства ре њи ма овог пе сни ка. Ето, ка ко у „Сне гу у бр ди ма” 
Дра ган Ла ки ће вић по е тич ки оправ да ва ту сво ју оп се си ју.

Код раз ма тра ња Ла ки ће ви ће ве оп се си је сне гом у нај ви шој 
по е тич кој рав ни под се ти мо се на дветри опа ске Га сто на Ба шла ра 
о ис тој те ми: „Снег на пре те ра но лак на чин”, ка же чу ве ни фе но ме
но лог, „по ни шта ва спољ ни свет. Он уоп шта ва све мир у јед ну то
нал ност. У уни вер зал ној бе ли ни осе ћа се деј ство јед не ко смич ке 
не га ци је.” Да ли ће мо код ове по след ње Ба шла ро ве ре ми ни сцен
ци је у уни вер зал ној бе ли ни са деј ством ко смич ке не га ци је пре по
зна ти Ла ки ће ви ће ву по ет ску сли ку ниг ди не дра ге, при сне као фи
ло зоф скоре ли ги о зну пред ста ву ни шта ви ла или не би ћа, од но сно 
ста ња смр ти, или као апо фа тич ку ви зи ју са мог Бо га, за ви си од 
на ших уве ре ња. Али, по во дом Ла ки ће ви ће ве сли ке бе ли не све та 
вас кр сло га, на при мер, не ма ви ше та кве ди ле ме, јер у њој ви ше 
не ма ни Ба шла ро ве ко смич ке не га ци је. Она је на про сто пре вла
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да на, и у ре ли ги о зном до жи вља ју и у те о ло шком по и ма њу да те 
по ет ске ре фе рен це.

Бо ље од ове од већ су же не пер спек ти ве, зна чењ ском ра све
тља ва њу Ла ки ће ви ће вих пе са ма о сне гу, на истом ни воу оп што сти, 
мо гло би да по слу жи не ко ли ко есте тич ких кон тем пла ци ја Ми ло
сла ва Шу ти ћа: 

Снег по ти ре гра ни це вре ме на и про сто ра, спа ја ју ћи нас чул но 
и ду хов но са ду би ном ко смо са и са веч но шћу. То ка ко се на ша ми
сао и на ша осе ћа ња кре ћу за сне гом ко ји осва ја про сто ре, јед на је 
од нај по е тич ни јих чи ње ни ца на ше све сти. (...) У по гле ду и по ми сли 
на за сне же не про сто ре, за о ку пља нас ми сао о на шем је дин ству са 
еле мен ти ма при ро де, о на шем не стан ку у бес кра ју све та, као на шој 
не по ре ци вој суд би ни.

Те шко да у це ло куп ном срп ском пе сни штву има сна жни је 
по твр де и ис трај ни јег све до че ња Шу ти ће вог ду бо ког кон тем пла
тив ног ис ку ства, по те клих из јед ног пе ра, не го што је то не ко ли
ко де се ти на ма хом бри љант них оства ре ња Ла ки ће ви ће ве упо р не 
пе снич ке пре да но сти сне гу. Но, ка ко је ова оди ста за чу ђу ју ћа по
ду да р ност из ме ђу Шу ти ће ве кон тем пла ци је и Ла ки ће ви ће вог пе
ва ња на зна че на тек у по е тич ки нај зна чај ним али зна чењ ски нај
оп шти јим тач ка ма це ло куп ног Ла ки ће ви ће вог сне го пе ва, освр ни
мо се, нај зад, у нај кра ћем, уме сто крат ке ре ка пи ту ла ци је ши ро ке 
се ман тич ке ле пе зе кључ ног мо ти ва, на дветри основ не по е тич ке 
ин тен ци је Ла ки ће ви ће ве пре о ку па ци је сне гом. 

По ђи мо од чи ње ни це да се мо тив сне га у по е зи ји Дра га на 
Ла ки ће ви ћа ја вља ал тер на тив но у дво ја ком књи жев но у мет нич ком 
свој ству – или као пред мет лир ског го во ра, или као фи гу ра тив на 
озна ка ка кве дру ге те ме, схва ће не у нај у жем сми слу. Отуд и ви со ка 
уче ста лост тог мо ти ва, од но сно то ли ка број ност пе са ма у Ла ки
ће ви ће вом лир ском опу су ко је се, на је дан или на дру ги на чин, 
ти чу сне га. Не слу ће на мно го знач ност сне га у Ла ки ће ви ће вој пое
зи ји, удво стру че на упра во по ме ну том ал тер на тив ном ак ту е ли за
ци јом ње го вог оп се сив ног мо ти ва, у осно ви је плод по ступ не, вр ло 
про ми шље не по ет ске ела бо ра ци је, од но сно ши ре ња хо ри зон та пе
сни ко ве ау то по е тич ке све сти сра змер но ра сту ћем ра спо ну ње го вих 
пе снич ких ин те ре со ва ња.

При мар ни ства ра лач ки им пулс с ја сним обе леж јем по е тич ке 
кон стан те сва ка ко нај сло же ни јег то ка це ло куп ног Ла ки ће ви ће вог 
пе ва ња је сте че жња за сне гом. Као и сва ка че жња, и че жња за сне
гом се пре вас ход но и не по сред но ти че ду ше, ко ја се, с по ја вом 
пр вих па ху љи ца, бу ди из ле тар ги је на ше обич но си ве сва ко дне ви це 
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и из не над но ожи вља ва у пр во род ној при јем чи во сти за пра ву ве ја
ви цу сен за ци ја. У Ла ки ће ви ће вој по е зи ји снег – кад јед но вре ме но, 
кад на из ме нич но – афи ци ра и ево ци ра. 

Афи ци ра низ нај суп тил ни јих осе ћа ња, упра во оних из ре пер
то а ра че жње (осе ћа ња не жно сти, бла го сти, сми ре но сти; ле по те, 
чи сто те, ча роб но сти; ра до сти све ча но сти, умил но сти), али, знат но 
ма ње, и оних из су прот ног емо ци о нал ног ре ги стра (ме лан хо ли је, 
ту ге, оча ја ња). Снег, пре ма при зо ри ма из ак ту ел ног ам би јен та, 
ево ци ра за но се де тињ ства и но стал гич не сли ке за ви ча ја. Дру гим 
ре чи ма, Ла ки ће ви ћев спон та ни до жи вљај сне га из ра зи то је емо
ци о на лан. Ти ме се не са мо осна жу је већ и до во ди у пр ви план емо
ци о нал ни то на ли тет ње го вог пе ва ња. Али ту ни је на сна зи је ди но 
спон тан про цес, већ пре ма при ро ди ин ди ви ду ал ног да ра, не го и 
чи сто по е тич ки осве шће но не го ва ње емо ци о нал ног по тен ци ја ла 
пе снич ке ре чи, у до бр ом ста рин ском уве ре њу да је основ ни за да
так лир ског пе сни штва да под сти че, раз ви ја и уса вр ша ва ви тал ну 
функ ци ју чо ве ко ве осе ћај но сти и ја ча афир ма ци ју свих на њој за
сно ва них жи вот них вред но сти. Тим на сто ја њем Дра ган Ла ки ће вић 
се, на раз ме ђи ве ко ва, при кла ња до не дав но ја кој стра жи лов ској 
ли ни ји са вре ме ног срп ског пе сни штва.

Дру ги вид Ла ки ће ви ће ве оп се си је сне гом, с при мет ним по е
тич ким им пли ка ци ја ма, ти че се те ма ти за ци је сне жног пеј за жа, 
од но сно по ет ског до жи вља ја тзв. сне жног по кри ва ча. Ево нас са да 
код оне пр ве Ба шла ро ве опа ске, по ко јој снег „по ни шта ва спољ ни 
свет”. Пе ва ју ћи о сне жном пеј за жу, то јест о сне жном по кри ва чу, 
ту окол ност Ла ки ће вић ак ту е ли зу је с дво стру ком по е тич ком ин
тен ци јом. Мо ти вом сне жног по кри ва ча он се, нај пре, ко ри сти да, 
пред мо рал ним и ег зи стен ци јал ним пре сту пи ма исто ри је и сва ко
дне ви це, про го во ри ан га жо ва но па три от ски. По вре ме но с бла гим 
при зву ком иро ни је, по вре ме но у пре те жно ре ли ги о зним то но ви ма. 
Дру ги сми сао те ма ти за ци је сне жног пеј за жа/по кри ва ча с по е тич
ким ин тен ци ја ма је не што оп шти ји. 

Он се са сто ји, с јед не стра не, у по сред ном ис ти ца њу дис кре
пан ци је из ме ђу ствар ног и иде ал ног све та, она квих ка квим их пе
сник ви ди, и у из ве сном оп ти ми стич ком на гла ша ва њу ве ре да се 
зло ћа, ру го ба, срам, мр жња и лаж ко ји ма је да на шњи чо век не пре
кид но из ло жен мо гу са вла да ти са мо уко ли ко се он искре но окре
не до бр о ти, ле по ти, љу ба ви и исти ни у са мом се би, као све тлом 
бо жан ском на че лу хар мо ни је оли че ном у са вр ше ној бе ли ни сне
жног пеј за жа/по кри ва ча. И Ми ло слав Шу тић, без ма ло по ду дар но 
с Ла ки ће ви ће вим пе снич ким уве ре њем, у сли ци сне га пре по зна је 
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скри ве ну чо ве ко ву че жњу за хар мо ни јом жи во та и хар мо ни за ци
јом све та ко ји га окру жу је: 

Чу ли ма за ро бље ни у ла ви рин ту ре ал ног све та, ми, у ства ри, 
це лог жи во та при жељ ку је мо не ку ви шу си лу ко ја ће тај свет из рав
на ти, ства ра ју ћи од мно штва јед но, од не ус кла ђе но сти ускла ђе ност, 
од гру бо сти не жност. Чи ни нам се да је сип ка ви снег ко ји осва ја 
про сто ре јед на од тих си ла.

И нај зад, сво ју по е ти ку сне га Дра ган Ла ки ће вић за о кру жу је 
не рет ким има ги на тив ним про бо ји ма хо ри зон та на шег ово зе маљ
ског бив ство ва ња, отва ра ју ћи ви дик на оно стра на про стран ства 
у ин ту и тив ном до слу ху с ко смич ким рит мом и ко смо ло шком ди
мен зи јом чо ве ко ве ег зи стен ци је. Он ти ме сво јој пе снич кој ре чи 
при ба вља диг ни тет ви ше, ду хов не спо зна је и чу де сну ома мљи вост 
ре ли ги о зних ви зи ја.

Оста је, на кра ју, пи та ње ка ко је Ла ки ће ви ће во пе ва ње о сне гу 
по зи ци о ни ра но у окви ру ње го вог укуп ног пе снич ког опу са. Тим 
по во дом на ме ће се је дан сли ко вит од го вор. Ла ки ће ви ћев по ет ски 
опус дâ се, на и ме, за ми сли ти у ви ду ве ли ког ико нотрип ти хо на. 
При том би сре ди шњу сли ку чи ни ло ње го во ми то ло шко пе ва ње, 
по нај ви ше оно са те ма ти за ци јом ур ба ног ам би јен та у аван гард ном 
по е тич ком кљу чу. На јед ном, знат но ужем кри лу би ло би си ту и ра
но ње го во пе ва ње о зи ми и сне гу, ма њим сво јим де лом као ва ри
ја ци ја слич но ин то ни ра них мо ти ва из три оста ла го ди шња до ба, 
осли ка них на ши рем, су прот ном кри лу трип ти хо на. Нај ве ћим 
де лом, ме ђу тим, стил ски и са др жин ски, оно пред ста вља кон траст 
ве ри зму град ске сва ко дне ви це, по ли тич ке ствар но сти, тро шно сти 
и тру ле жи пе ри фер ног ур ба ног ам би јен та са оног ши рег трип ти
хон ског кри ла. Кон траст са др жа ји ма пе сме „Ре каро ман”, и њој 
слич них, из о штрен кон траст сли ци ре ке ко јом плу та „све што је 
на лич је Бо га и ту жног људ ског ство ра”. Јер, пе ва ју ћи о сне гу, овај 
пе сник све вре ме тра га не за на лич јем, већ за ли цем и Бо га и чо ве ка, 
ко је би тре ба ло да је јед но. Тра га, у ства ри, за ико ном Бо го чо ве ка 
и ње го вим уде сом у са вре ме ном све ту. 




