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ДРА ГАН ХА МО ВИЋ

СЛИ ВЕ НИ У ЈЕД НО

Дав но сам, у спи си ма про фе со ра чи јом је рет ко шћу да ро ван 
мој на ра штај бе о град ских сту де на та срп ске књи жев но сти с кра ја 
про те клог ве ка, про чи тао од го вор ру ског лин гви сте на те шко пи
та ње ода кле по ти чу сти хо ви. А од го вор прост – по ти чу из деч јег 
те па ња. У од је ку пр вих ре чи ме ша ју се, сли ва ју у јед но звуч ни спо
је ви на ше усме не основ но сти са Зма је вим сти хо ви ма про те па ним 
де ци ње го вог рај ског је зи ка. За то се пре ма њи ма од но си мо као 
пре ма при род ном до бру, под ра зу ме ва мо их у на ма. За пе сме Зма
је ве ва жи оно што је сам пе сник на пи сао за срп ске на род не пе сме, 
да су „оне кроз наш жи вот про ни кле, у на ма са ми ма ура шће не 
би ле, та ко да их ни смо ни кад ни опа жа ли ни о њи ма пре ми шља ли”. 
Ре чи су из пе штан ске бе се де одр жа не с кра ја го ди не у ко јој Вук 
Ка ра џић уми ре, а Јо ван Јо ва но вић оти ску је Ђу ли ће, по кре ће лист 
Змај и от по чи ње ле кар ске сту ди је. Мно ги су по зва ни ту ма чи из
ре кли оно што је зма је вац Ду шан Ра до вић по но вио нај про зир ни је: 
„По сле Ву ко вог Рјеч ни ка, Зма је во де ло је но ви ве ли ки по ку шај да 
се ин вен та ри ше на ше ис ку ство, да се по пи ше и опе ва го то во све 
што смо зна ли и има ли. Та ко гле да но, то де ло мо гло би се схва ти
ти и као де тињ ство на шег но вог је зи ка и књи жев но сти.” Зма је во 
пе сни штво, за и ста, ма ка ко га раз ме ра ва ли ово врем ским ме ри ли ма 
без ме ри ла, ви ше је од по је ди нач ног опу са, по ши ри ни де ло ва ња 
и по за сни вач ким учин ци ма.

На шта да на шње срп ске пе сни ке мо же упу ти ти Зма јев слу чај, 
ако от кло ни мо све по вр шин ске на но се и оне и ове епо хе, ако на час 
скрај не мо и за во дљи ву вред но сну опре ку из ме ђу зма ја и сла ву ја, 
ко ју нам је, са сво јих раз ло га, оста вио у на сле ђе др Ла зар Ко стић, 
змај ско ро ко ли ко и сла вуј? Пе сник се још ка ко оства ру је, па и као 
чист ли ри чар, ако сво је по је дин ство по ло жи ду бо ко у по тре бе 
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за јед ни це. Што ду бље тим бо ље. А за јед ни ца по чи ње од оних с 
ко ји ма де ли мо кров и ча со ве уз ви ше не и ни ске, пре ко срод ни ка по 
истом је зи ку и пре дањ ском па ке ту – све до тај не за јед ни це жи вих 
с умр ли ма у ко ју смо ро ђе њем уве де ни. И осу ђе ни на се бе са ме, 
у на шим до њим сло је ви ма, ни смо ни са ми ни са мо бит ни, не го смо 
не по јам но за ви сни од прет ход ни ка зна них или не у по зна тих, во ље
них или не во ље них. А ипак је бо ље во ле ти, чак спа со но сно, пре ма 
нај бо љим уну тар њим мо ћи ма, ко је се код Зма ја по ка за ше не ме р љи
ве. Као у чел ној пе сми зби р ке Ђу ли ћи уве о ци, уви ђе њу не у мр лих 
дра гих ко ји, при оно стра ној све тло сти, све ви ше по ста ју јед но – да 
се и лир ски глас с њи ма из јед на чи: „Све што ду бље у њих гле дим, 
/ При ма јућ’ им све тлост у се, / Све то већ ма, све то ја че, / Ду ше 
њи не сли ва ју се.” Сли ти сво је ску че но Ја у огром ност лан ца по сто
ја ња, у вре ме ну и ми мо вре ме на – ево око сни це Зма је вог надпе
снич ког по ду хва та. Обре сти се ме ђу сво ји ма, њи ма се упот пу ни ти 
и оства ри ти, при па да ти и би ти им по тре бан.

Озна ку на род ног пе сни ка Змај за вре ђу је и по то ме при па да
њу, не са мо за то што се, ка ко за пи са Ске р лић, нај ви ше при бли жио 
„књи жев ном иде а лу сво га вре ме на: на осно ву на род не по е зи је 
ство ри ти умет нич ку по е зи ју”, или сто га што је, опет по Скер ли ћу, 
у по зним обил ним Сно хва ти ца ма „од то га по дра жа ва ња ство рио 
цео пе снич ки про грам”. Он је на род ни пе сник и као ли рик и у ан га
жо ва ном ли ку и као пе сник де це. „Зма је во от кри ће де те та, ње го ва 
апо те о за де тињ ству, зна ча јан је да тум у исто ри ји на ше кул ту ре”, 
опет при зи ва мо Ра до ви ће ву оце ну, ду бо ко се жну не са мо за ста тус 
на ив не по е зи је. Ми о драг Па вло вић, опет, под се ћа да је пе снич ка 
ма ска на ив но сти би ла „је дан од по јав них ви до ва ро ман ти ке” а да, 
код Зма ја, оно стра ност „има об лик не ви но сти: се ћа ња на бла же но 
до ба де тињ ства и ње го вих јед но став них и зрач них ви зи ја”. Ми лан 
Ка ша нин та ко ђе ви со ко вред ну је Зма јев деч ји свет, у окви ри ма 
чи та ве, не тек деч је књи жев но сти: „Он те пе сме са ста вља и ра ди 
то га да онај ко их де ци чи та, или за јед но с њи ма слу ша, још је дан пут 
до че ка сво је соп стве но де тињ ство.”

У де тињ ство, да кле – по се бе. У из ну тра до чу ва ном де тињ ству, 
као у јед ној пе сми из Ђу ли ћа уве ла ка, на ла зи мо раз гр ну те нај дав
ни је спо ме не, у ли ку тет ке пре о бра же не у ви лу ко ја „сто ји са ма / 
На из во ру нај би стри јем / Срп ских нам пе са ма”. Још ис тан ча ни је, 
пе сник свој де ти ње при сан од нос пре ма ма тич ном по ет ском про
сто ру ис ка зу је у по ме ну тој бе се ди из го ди не од ла ска Ву ка и на ја
ве Зма ја. Оста ви мо, ве ли нам бу ду ћи Змај, онај ве ли ки, бес крај ни 
свет и уђи мо у „ма ли свет ко ји нам је та ко бли зу”, а „ма ли је, јер у 
ње му не ма ни че га ту ђег”. Срп ске на род не пе сме бе ху тај бли ски, 
свој ски ма ли свет, из де тињ ства.
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Пе снич ка за вр шни ца ду го ве ког Зма јо ве у зна ку је пло до но сне 
про ва ле Сно хва ти ца, ду гог и сва ко вр сног ни за пе са ма ис пе ва них 
по на род ном на чи ну: „Тим сам име ном на звао ове пе сме ко је су 
са мо про шле кроз мо ју ду шу, ко је сам ма њеви ше за пам тио из ра не 
и нај ра ни је мла до сти сво је, те их са да као у сну хва там” – ту ма чи 
ста ри Змај чи та о ци ма, да не бу де за бу не: „Пра зни не, оно што сам 
за бо ра вио, да бог ме да сам до пу нио, али ка ко? – од ри чу ћи се сво
је пе снич ке ин ди ви ду ал но сти... А у то ме по гле ду ми слим да ни сам 
мо гао по гре ши ти јер се у ме ни кри ста ли са ло мле ко ко јим сам у 
де тињ ству одо јен.” Ниг де ваљ да пе сник не бе ше про грам ски из ри
чи ти ји не го у раз ја сни ци свог по зног по врат ка у те шње окри ље на
род не пе сме, као у ка кав за штит ни про стор и вла сти тог и ко лек
тив ног по чет ка: „Ово ни је мо је је се ње цве ће јер би би ло та ко исто, 
ни за дла ку друк че, да сам се на ка нио из да ва ти ову зби р ку и пре 
три де сет, че тр де сет и пе де сет го ди на.” Нај по твр ђе ни ја по је ди нач
ност срп ске по е зи је дру ге по ло ви не 19. ве ка све сно се по вла чи у 
дру ги план, јер га пре дањ ско при бе жи ште, по ред оста лог, вра ћа 
жу ђе ној пу но ти деч јег до ба. Упу ћу је се Змај про тив стру је, ка не
са вре ме но сти што га је об ли ко ва ла, не би ли ка ко са вре ме ност 
из др жао. 

При би рао је, фи но до ра ђи вао остат ке то га ма лог све та ко јим 
је био за ра на за кри љен усме ном пре да јом: те па њем, пе ва њем и при
по ве да њем, ме ђу сво ји ма. Ка ша нин је тач но за па зио да су Сно хва
ти це па стиш. Али ка кво је то по дра жа ва ње по сре ди? Кат кад Змај 
до но си и не ке дис крет не па ро диј ске ак цен те, али се ово ње го во 
спо ра дич но игра ње у окви ри ма постусме не ау тор ске по зи ци је 
– ука зу је као чин ба зич ног по ве ре ња, из ја ва при па да ња. Про бра ни 
низ Сно хва ти ца, из оби ља оп се жних све за ка, ле по пот кре пљу је 
не дав ну оце ну Ду ша на Ива ни ћа: „И кад пре ђе у не по сред но опо
на ша ње фол кло р них мо ти ва, у Сно хва ти ца ма, Змај се че сто уз ди
же до чи сте по е зи је, у пје сма ма из у зет но ин вен тив не сли ко ви то
сти и бла го гла сја.” У кру гу Сно хва ти ца ко рак у ду би ну зна чио је, 
не рет ко, ис ко рак у ви си ну. На ро чи то у пе сма ма ду хов не и љу бав
не те ма ти ке, ко ји ма Змај ути ску је пе чат про то мај сто ра и осва ја ча 
но вих усме них вр хо ва. Слио се у јед но с тим ма лим, при сним 
све том чи је је од лом ке у сну хва тао.

Ва ља из но ва до хва ти ти за ту ре но де тињ ство, као нај по у зда
ни је са мо от кри ће. Оно је на ше ме ко је згро, прем да овој ме ко ти, 
ис под твр де ко ру бе го ди на – ни шта за пра во и не мо же на у ди ти. 
Та ко до пи ре мо до сво је жи во но сне, от пор не кли це – до зма ја у 
ја је ту. Кроз ти ску се про би ја мо, же же но и не жно, ове ра ва мо 
из вод из ма тич не књи ге књи жев но жи вих, у не пре се љи вом ма лом 
све ту сво га је зи ка. Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске ба ца све тло на 



књи гу у ко јој је њен пе сник не ка ко за о блио сво ју лир ску ми то ло
ги ју, а у чи јем је сре ди шту по ро дич на ва се ље на, што чо ве ка нај пре 
гу сто за ме си а по том одр жа ва уце ло, без об зи ра на доц ни је стал не 
уда ре, ви дљи ве и не ви дљи ве. 

У пе сми се ли ко ви с обе стра не жи во та на ђу на оку пу, због та
кве се пред но сти ли ри ком и ба вим. Ево та ко и ме не – бла го ме ни 
– под кро вом дво ве ков не ме до точ не трм ке, као у сво јој ку ћи, у ко јој 
нам слух оба ви ја зуј не гда шњих ра ди ли ца. Зуј ка ју рај ским је зи
ком, око на ше Ма ти це, је зи ком ко јим нас Змај и да ље ро ди тељ ски 
ми лу је.*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком при ма ња Зма је ве на
гра де 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.
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