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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

ЛИР СКО ОСВА ЈА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

До соп стве ног лир ског гла са, до оне пре по зна тљи ве и дра го
цје не ни јан се у то ну и из ра зу, Дра ган Ха мо вић је до шао иду ћи 
„ли ни јом ја чег от по ра”, те жим и го то во не про ход ним пу тем ко ји 
во ди од мла да лач ких лир ских оп се си ја до ди ја ло га са кључ ним 
сим бо лич ким ври јед но сти ма ма тич не кул ту ре и књи жев но сти.

Тим пу тем „ка ус прав ној зе мљи” не иде го то во ни ко из Ха мо
ви ће ве пје снич ке ге не ра ци је, јер је мно го ла год ни је, по е тич ки и 
по ли тич ки ко рект ни је, па и уно сни је об ра ђи ва ти сво ју ма лу лир
ску ле ју, уз пре зрив от клон од срп ске тра ди ци је као ста ни шта па
ла нач ког и дру гих злих ду хо ва.

Као ри јет ко ко ји са вре ме ни пје сник, Ха мо вић је о сво јим ства
ра лач ким ди ле ма ма, пре о бра жај ним му ка ма и дра ма тич ном осва
ја њу и по сва ја њу тра ди ци је оста вио увјер љи ва свје до чан ства, не 
са мо у сти хо ви ма већ и у есе ји ма, ау то по е тич ким за пи си ма и од
лич ним тек сто ви ма о дру гим пје сни ци ма, не пре ћут ку ју ћи оне код 
ко јих је у мла до сти, кра ће или ду же, ше гр то вао, у по тра зи за сво јим 
мје стом у том моћ ном кон тек сту. Ре ла тив но ма ли број пје снич ких 
на сло ва у до бр ој је мје ри по сље ди ца ова квог – те жег и ри зич ни јег 
из бо ра.

У увод ном за пи су Ме ког је зра – о дје тињ ству и од ра ста њу 
– пје сник ја сно оцр та ва сво ју жи вот ну и ства ра лач ку по зи ци ју:

У лич ни не ис пу ње ни са суд уткао сам при че оних што ме окру
жу ју и шти те. Ута пао жед ну ду шу у зби р но, усме ра ва ју ће и за штит
но се ћа ње. При па да ми – ма кар и по сво је но. По ста јах су сре ти ште 
за јед нич ких успо ме на, у хро нич ном не до стат ку сво јих, не до стој них 
она кве исто ри је што ми је ште дро по сре до ва на.
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Има, мо жда и пре ви ше, оних ко ји ма ће ова кво есте тич ко и 
мо рал но опре дје ље ње за сме та ти, као што ће се на ћи и чи та о ци, 
на вик ну ти на ка ко фо ни ју са вре ме не по е зи је, ко је мо гу ири ти ра ти 
ови сај џиј ски пре ци зни и звуч ни дис ти си, ка тре ни и со не ти. Али 
Ха мо ви ћу се, ба рем у „ства ри ма ме трич ким”, не ма шта за мје ри ти. 
Ње го ва ра ки ћев ски ста ме на пје сма па жљи во је уре ђе на и ор ке
стри ра на, ри ме су свје же и ин вен тив не, оп ко ра че ња вје што из ве
де на, а по не ки те ши ћев ски при звук са мо по твр ђу је да је у вер си
фи ка ци ји не мо гу ће би ти пот пу но ори ги на лан. Мо жда би не ка 
не знат на не пра вил ност учи ни ла пје сму жи вљом и про точ ни јом, 
али пје сник та кву мо гућ ност с пра вом не до пу шта. Ако је пак 
по треб но и упут но тра жи ти ве зу из ме ђу на гра ђе ног и пје сни ка 
чи је име на гра да но си, њу је нај лак ше на ћи у Ха мо ви ће вој књи зи 
„на ив них пе са ма” Змај у ја је ту, ко ја је оци је ње на као ври је дан 
до при нос по е зи ји „за де цу и осе тљи ве”, али и у оном зма јев ском 
ак ти ви зму у књи жев ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту. А 
раз ло зи за ту вр сту бри жног ан га жма на и да нас су го то во исти 
као у Зма је во до ба.

Ме ко је згро је књи га нео бич не струк ту ре. У њој су пје сме 
об ло же не про зним тек сто ви ма – есе ји ма, ау то би о граф ским за пи
си ма, по е тич ким и кул ту ро ло шким ко мен та ри ма, ци та ти ма и по
не ком фо то гра фи јом из по ро дич ног ал бу ма. По сту пак је сте ри је дак, 
али ни је пот пу но нов јер су књи ге слич ног хи брид ног, да не ка жем 
су гу бог ка рак те ра пи са ли Цр њан ски, Де ди нац, Ра ич ко вић, Но го, 
Ми ро слав Мак си мо вић и још по не ко.

Мо же се, на пр ви по глед, учи ни ти да је по сри је ди пје сни ко ва 
сум ња у моћ пје сме да са ма, без про зних по ма га ла, из не се сав „ра
су ти те рет” ко ји јој је на ми је њен. Али ова кав по сту пак има, чи ни 
ми се, ду бље по е тич ке раз ло ге и спе ци фич не функ ци је. У про зним 
од лом ци ма се оба вља сво је вр сно „чи шће ње ала та” и при пре ма те
ре на, оног ху му са, ка ко би ре као Скен дер Ку ле но вић, из ко га тре ба 
да ник ну лир ски из дан ци. Да не би у сти хо ви ма есе ји зи рао, по ли
ти зи рао и мо ра ли сао, пје сник ће у тим тек сто ви ма из ни је ти, ви спре
но и ефект но, сво је ми шље ње о мно гим ва жним по е тич ким, кул ту
ро ло шким, исто риј ским, па и по ли тич ким пи та њи ма, али и са свим 
лич не не до у ми це пред раз де ше ном сва ко дне ви цом. Осло бо ђе на тих 
на сла га, чак и пре тје ра них емо ци ја, пје сма ће оста ти чи ста као кри
стал на ку гла у ко јој ће се, па те тич но ка за но, пре ла ма ти од бље сци 
ду ше и сви је та. Ови про зни фраг мен ти су и не ка вр ста за штит ног 
омо та ча, про сто да се не про спе лир ско је згро, као што нам се на све 
стра не ра си па ју ср жни са стој ци на че тог и за љу ља ног иден ти те та.

У нај бо љим пје сма ма Ме ког је згра пре пли ћу се дјеч ји до жи
вља ји и сје ћа ња са пре дач ким ис ку ством, уз не из бје жне по е тич ке 
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упа ди це, у жуд њи да се бу де ме ђу сво ји ма, у „слу жби не чем чвр
стом и нео бо ри вом”, у све ча ном је зич ком и ду хов ном за јед ни штву, 
ма кар и у там ни ци. То лир ско осва ја ње и по сва ја ње тра ди ци је, под 
сна жним уну тра шњим по ти ском, усмје ре но је у ви си ну – ка „гор
њим ска ла ма”, ка ду хов ним, мо рал ним, кул тур ним и исто риј ским 
вр хун ци ма. Ту је низ пје са ма о на шим мит ским гра до ви ма и дру
гим жр тве ним и са кра ли зо ва ним мје сти ма о При зре ну, Ма гли чу, 
Сме де ре ву, Хер цег Но вом, о Пре би лов ци ма и њи хо вим жр тва ма, 
о Сту де ни ци и Са ви ној Гор њој ис по сни ци, о ку ћи ви ше Жи че, али и 
о цр кви под зе мљом – „а где дру го не го у Па ле њу”. Истом, ви со ко
сим бо лич ком ре ду при па да ју и пје сме о исто риј ски ва жним лич
но сти ма, по све ће ним и уре за ним у ко лек тив но пам ће ње, а ко је и 
пје сник на сто ји да пре ве де у лич ну „ме мос фе ру”. Та ко чи та мо 
пје сме о Све том Ва си ли ју, „тво р цу ви шег Остр о га”, али и Све том 
За у му, кра љу свих на ших чуд них и фан та стич них ма на стир ских 
ру ше ви на, ка ко ка же Раст ко Пе тро вић, ту је и Вла ди ка Ни ко лај 
ко ји са га вра ни ма дру гу је у обо стра ном мо на шком ра зу ми је ва њу, 
Прин цип и Сте ван Ра ич ко вић, по све ће ни чу вар Зеј тин ли ка, по сљед
њи свје док кра ље вач ке од ма зде, али и онај што по пра вља успо ме не. 
А шта је и сам пје сник, ако ни је чу вар све тих мје ста и по пра вљач 
успо ме на. Тре ба се сва ка ко за у ста ви ти и над пје сма ма о пу стој зе
мљи и там ном ви ла је ту, па о на шим убо гим ва ро ши ма – о Ту ти ну, 
Обре нов цу, Сен ти, Ка њи жи – као са бла сним би ље зи ма у апо ка
лип тич ном пеј за жу но ви је исто ри је. И та ко ре дом – у „ве ли кој 
при чи” и „сто жер ним те ма ма” чу је се ша пат бив шег дје ча ка али 
и опо ри глас оно га ко ји свје до чи из на ше тје скоб не сва ки да шњи це. 
Не до ста так вре ме на, а бог ме и зна ња, не до пу шта ми да се де таљ
ни је уду бљу јем и у дру ге аспек те, па и мањ ка во сти овог сло же ног 
лир ског про јек та. Али би ло би не пра вед но и не у мје сно пре ћу та ти 
епи ло шку, по све му из ван ред ну пје сму „Ора си на риб нич кој оба ли”, 
ко ја пред ста вља вр ху нац Ха мо ви ће вог до са да шњег пје ва ња, а 
вје ру јем и на го вје штај ње го вих бу ду ћих прег ну ћа. Ту се у че ти ри 
уна кр сно ри мо ва на ка тре на, у све ча ном је зич ком об ре ду смје њу ју 
и пре та па ју – дјеч ји до жи вљај и уви ди зре лог ин те лек ту ал ца, би
блиј ски при зи ви и од је ци на род ног вје ро ва ња, жуд ња за ви си ном 
и сви јест о ње ној не до сти жно сти... И сви су гра див ни еле мен ти 
– сми са о ни, зна чењ ски, звуч ни – до ви со ког са гла сја до ве де ни. Уз 
по моћ кључ них сим бо ла ове по е зи је, мо гло би се ре ћи ка ко ов дје, 
у твр дој ка трен ској љу сци, пул си ра ме ко, од сје ћа ња то пло је згро, 
и за ри не сва ки да шњом лир ском свје тло шћу.

И мо жда је нај бо ље да ово обра ћа ње окон чам за вр шним сти
хо ви ма ан то ло гиј ских „Ора ха на риб нич кој оба ли”:
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Мо же Риб ни ци во до стај по ра сти
Ли ну ти на гло кроз до ње сло је ве
Остај те где сте гра на ти ора си
Не ру ко тво ре не ка тар ке Но је ве!*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком уру че ња Зма је ве на
гра де Дра га ну Ха мо ви ћу за зби р ку пе са ма Ме ко је згро, у Но вом Са ду, 16. фе
бру а ра 2017. го ди не.




