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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ДЕ СУП СТАН ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИ ЧО ВЕК  
ЛА БУ ДА ДРА ГИ ЋА

Ла буд Дра гић је на пи сао про во ка ти ван, те мат ски из у зет но 
но сив и естет ски ве о ма ус пео ро ман Ку ка вич ја пи лад (Срп ска књи
жев на за дру га, Бе о град 2016). Спа ја ју ћи две не склад не ре чи и са
чи ња ва ју ћи ок си мо рон у на сло ву сво га де ла, ро ман си јер је од пр вог, 
по чет ног су сре та с чи та о цем на зна чио ка ко ће у овом де лу би ти 
ре чи о не чем нео бич ном, чуд ном и те шко ра зу мљи вом, али ипак, уз 
не што ин те лек ту ал не ве шти не и сми сла за исто риј ске па ра док се, 
схва тљи вом. Лек си ко граф ско од ре ђе ње ре чи „ку ка ви ца” усме ра ва 
нас не са мо на сво је основ но зна че ње, тј. пти цу чи је огла ша ва ње 
на ли ку је на људ ско ку ка ње, не го нам ука зу је и на до бро по зна ту 
скло ност ове пти це да сво ја ја ја по ла же у ту ђа гне зда. Из та кве скло
но сти ла ко мо же про ис те ћи по ја ва ку ка вич је га пи ле та, тј. пи ла ди: 
уко ли ко ку ка ви ца сво ја ја ја под мет не у гне здо ко ко шке, ода тле ће 
се из ле ћи не ка не при род ност и не ко чу до ко је ни ма ло не на ли ку је 
на би ћа уо би ча је но на ста ла на та кво ме ме сту. У ам би јен ту ко ко ша
ка и пи ли ћа ку ка ви ца оди ста де лу је као стра но те ло, уба че но спо ља, 
из не ког дру гог све та, уз то уба че но с пре тен зи ја ма да се у но вом 
ам би јен ту при ка же као свој на сво ме. Ок си мо рон „ку ка вич ја пи лад” 
ука зу је, да кле, на фе но мен ства ра ња не при род них би ћа и хи бри да, 
ми сти фи ка циј ских тво ре ви на и фан то ма, вир ту ел них фе но ме на 
ко ји ни су при род но про и за шли из све та у ко јем су на ста ли. 

За раз ре ше ње ди ле ма у ко је нас увла чи већ на слов Дра ги ће вог 
ро ма на ве о ма је зна чај но и фи гу ра тив но зна че ње ре чи „ку ка ви ца”. 
Оно је, да ка ко, из ра зи то не га тив но, а – пре ма Реч ни ку срп ско га је
зи ка Ма ти це срп ске (2007, стр. 611) – ука зу је ка ко на не срећ ни цу, 
јад ни цу, тј. осо бу ко ју је за де си ла не ка не сре ћа (реч је о зна че њу 
ве за ном за из ра зи то жен ски род) та ко и на пла шљив ца, стра шљив ца, 
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сла би ћа и осо бу до стој ну сва ког пре зи ра (реч је о зна че њу ве за ном 
за из ра зи то му шки род). То све зна чи да Дра ги ће ва „ку ка вич ја пи
лад” ни ка ко не мо гу би ти вред но сно по зи тив но оква ли фи ко ва на, 
јер су то осо бе ко је ка ко се би та ко и дру ги ма до но се су шту не сре ћу 
и јад, као и си гур ни пад ка рак тер них и мо рал них свој ста ва. Све то 
је, на овај или онај на чин, об у хва ће но у ни зу ре чи ети мо ло шки из ве
де них из лек се ме „ку ка ви ца”, ре чи као што су: „ку ка ван”, „ку ка вац”, 
„ку ка вељ”, „ку ка ви ца”, „ку ка вич ји”, „ку ка ви чи ти”, „ку ка ви чић”, 
„ку ка ви чи ца”, „ку ка вич ки”, „ку ка вич лук”, „ку ка ви штво”, „ку кав
ка”, „ку кав ник”, „ку кав но”, „ку кав ност”, „ку кав че”, „ку кав шти на”, 
као и не ке дру ге ре чи, не за бе ле же не у Реч ни ку срп ско га је зи ка.

Ку ка вич ја пи лад су, да кле, она чуд на би ћа ко ја се по ја вљу ју 
та мо где им ме сто ни је: у гне зду, међ пи ли ћи ма, где би све што се 
из лег не мо ра ло би ти пи ле, а оно од јед ном ис па де не ка ква си ња 
ку ка ви ца. Да ка ко, тај чуд ни обрт и пад вред но сти не би ва од јед ном, 
не го је та кав ис ход до га ђа ја још ра ни је при пре ман: не ка ква прет
ход на ку ка ви ца је мо ра ла да под мет не сво ја ја ја у ко кош је гне здо 
да би се из ле гла пи лад ко ја ни су ко кош ја не го су ку ка вич ја. На 
та кву але го ре зу на во ди нас већ на сло вом, а по го то во са др жи ном 
сво га ро ма на Ла буд Дра гић. А, уз то, он то чи ни по ступ ком из ван
ред них је зич костил ских ефе ка та, те упо тре бом жи вог на род ног 
је зи ка, са чу де сним бо гат ством лек си ке ко је ће за ду го би ти пред мет 
лин гви стич ких, лек си ко граф ских и ди ја лек то ло шких из у ча ва ња. 

A у сре ди ште па жње сво га ро ма на Ку ка вич ја пи лад Дра гић 
ста вља Цр ну Го ру у вре ме ну ње ног ује ди ње ња са Ср би јом, од мах 
по сле Пр вог свет ског ра та, у вре ме Бо жић не по бу не и ка сни јег зе
ле на шког ко ми то ва ња. Ау тор, при том, ис по ста вља че ти ри кључ на 
аспек та по вла шће не ствар но сти. Пре све га он, тра гом цви ји ћев
ског, ан тро по ге о граф ског по гле да на свет, ука зу је на пу но про жи
ма ње цр но гор ске при ро де и цр но го р ског чо ве ка: та два чи ни о ца 
су чвр сто сра сла, она про из ла зе је дан из дру го га, па ће због то га 
пи сац по сег ну ти за оди ста бри љант ним опи си ма при ро де, са мно
штвом де та ља ко ји осва ја ју чи та о ца већ сво јим ми кро стил ским 
ефек ти ма. Са став ни део те ве зе тла и чо ве ка је сте чи ње ни ца о 
пе ри о дич ној по ја ви не род них го ди на, еле мен тар них не по го да и 
гла ди као њи хо вог про прат ног фе но ме на, па ће све то би ти је дан 
од кључ них раз ло га због ко јих су љу ди би ли при мо ра ва ни да на
пу шта ју соп стве но род но тло, те да се се ле на ра зна ме ста, из ме ђу 
оста лог и у Аме ри ку. Та кви од ла сци су по пра ви лу би ли ком би но ва
ни са од ре ђе ним по ли тич ким про це си ма. На са мом по чет ку ро ма на 
Дра гић при ка зу је раз го вор ко ји су, не по сред но по утих ну ћу Хер
це го вач ке бу не 1875–78, во ди ли беч ки ће сар, тј. цар Франц Јо зеф, 
и ње гов гост, мла ди принц Да ни ло, син кња за Ни ко ле Пе тро ви ћа. 
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Лу ка ви ће сар је свог мла дог го ста, ко ји је „и сам сно бов ски од га јан, 
па још до дат но по кон ди рен бра ком са пре бо га том Ју том”, убе ђи вао 
ка ко не ма по тре бе кр ва ри ти за Хе р це го ви ном, ко ја је, ето, од лу ком 
Бе р лин ског кон гре са, при па ла Ће са ро ви ни. Бо ље је по све ти ти се 
ле по та ма ви со ко ци ви ли зо ва ног жи во та: не ка ње гов на род „учи 
стра не је зи ке, са вре ме не пле со ве и му зи ку, не ка се про свје ћу је!” А 
да је мла ди принц по зна вао соп стве ни на род, он би до бро знао да 
ње му „ни је ни до пле со ва ни до му зи ке, већ до људ ског жи во та на 
тој по сној зе мљи и го лом ка ме ну”. И пре по знао би до бро шта је 
ствар на на ме ра ће са ра, ко ји је знао да „ка да тај на род одво јиш од 
ње го ве зе мље, ла ко ћеш од ње га на пра ви ти пра ши ну” (сви на во ди 
из ро ма на, стр. 4).

Ла буд Дра гић је на пи сао ро ман Ку ка вич ја пи лад по ка зу ју ћи 
упра во то: шта би ва са љу ди ма ко ји су се одво ји ли од соп стве не 
зе мље и соп стве ног на ро да, те ка ко то од не ка да шње твр де сте не 
они по ста ју обич на пра ши на. Реч је, да кле, о при чи о рас па да њу 
срп ског на род ног би ћа под при ти ском про це са мо дер ни за ци је, а 
по го то во под при ти ском им пе ри јал них др жа ва и од го ва ра ју ћих 
иде о ло ги ја раз ли чи тих вр ста. Тач ни је ре че но, у ро ма ну се при ка
зу је уни шта ва ње тра ди ци о нал ног цр но го р ског дру штва, ко је 
укљу чу је и рас пад све сти, исто риј ског пам ће ња и усме не кул ту ре, 
а све то је пред ста вља ло нај чвр шћи те мељ ко ји је ве ко ви ма кон сти
ту и сао и ста би ли зо вао Цр ну Го ру као Срп ску Спар ту, а уз то је и 
одр жа вао њен еп скохе рој ски мо рал као пр во ра зред ни чи ни лац 
дру штве не ста бил но сти. 

Дру ги аспе кат ро ма неск не при че под ра зу ме вао је ра фи ни ран 
при каз кња за/кра ља Ни ко ле као вла да ра ко ји по сте пе но, у се би, 
про из во ди ефе кат спе ци фич ног, цр но гор ског сал то мор та леа, обр та 
од ко јег је, по го то во под ста рост, по чео да па ти вла дар Цр не Го ре. 
Он ко ји је го то во це лог жи во та пе вао, са њао и де лао да, нај зад, 
до ђе до ује ди ње ња свих Ср ба, он би оног тре нут ка ка да је то по
ста ла из ве сност био рад да се тај ве ков ни сан ни ка ко и не оства ри. 
Па уме сто да са сво јим уну ком, си ном сво је кће ри Зор ке, ре ген том 
Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем, вој ско во ђом по бед нич ке срп ске 
вој ске ко ја је и Ср би ју, и Цр ну Го ру, и це лу бу ду ћу Кра ље ви ну 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца осло бо ди ла, уме сто да се са ко сти сво је 
ко сти до го во ри о до сто јан ству ко је при па да и Цр ној Го ри и ње му 
као вла да ру Цр не Го ре, оста ре ли краљ Ни ко ла Пе тр о вић по ста је 
збу ње ни, сме те ни, про ти ву реч ни вла дар ко ји би по штопо то хтео да 
про из ве де за вла да ре сво је си но ве, од ко јих ни је дан не по ка зу је 
ни ка квих вла дар ских ни спо соб но сти ни ам би ци ја. О то ме на ра тор 
у ро ма ну Ку ка вич ја пи лад ка же: „Краљ је јед ном но гом у гро бу, ал 
се не од ри че пре сто ла у ко рист сво га уну ка, ко ји хо ће и уми је да 
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вла да и ко ји је на сле дио нај ви ше ње го вих осо би на, за раз ли ку од 
си но ва” (69). Од та кво га, соп стве ним пр о ти ву реч но сти ма сил но 
по ме те ног вла да ра оту ђи ле су се и Ве ли ке си ле, по бед ни це Пр во га 
свет ско га ра та, ко је су га за ду го па зи ле, али ко ји ма он сам по ста је 
ве ли ка смет ња за уре ђе ње бал кан ског, ју жно сло вен ског про сто ра.

О то ме за што се ова кав обрт де сио кра љу Ни ко ли Пе тро ви ћу 
Ла буд Дра гић од го ва ра це ло куп ном на ра тив ном струк ту ром сво га 
ро ма на, а по себ но не ко ли ким упе ча тљи вим при по вед ним сли ка ма 
у ко ји ма су згу сну та моћ на књи жев нопе снич ка и ду хов ноисто риј
ска зна че ња. На ро чи то су сна жна и ре чи та она зна че ња ко ја се отва
ра ју у сли ка ма су о ча ва ња кра ља Ни ко ле са нео до љи вом мо ћи нов ца 
и ма те ри јал них вред но сти уоп ште. Пред сна гом та квог ма те ри ја ли
те та све оно што је у кра љу Ни ко ли, не ка да зва ном „Ца рем ју на ка”, 
вре де ло, све се то пре тво ри ло у пе пео и у прах, а за о штре на су прот
ност и же сто ки кон траст по ја вио се из ме ђу два ли ка истог чо ве ка: 
кња за Ни ко ле из вре ме на бит ке на Вуч јем до лу и кра ља Ни ко ле 
у вре ме ну ка да је из гу био суп стан цу ко ја је об ли ко ва ла ње гов иден
ти тет по ко јем је по стао по знат. Ње го ве про ме не на ста ју ка да бу де 
ушао у свет нов ца и бо гат ства код бан ка ра из Тр ста, ко јег Дра гић 
у свом ро ма ну на зи ва Мар пур го, а ко ји је у ствар но сти зби ља по
сто јао и звао се Мор пур го. На ра тор ро ма на за то ве ли: „Не са мо 
кра љев ско не го и људ ско и ју нач ко, и сад су му се сви они под ви зи 
ње го вих ви те зо ва са Вуч јег до ла ука зи ва ли у не кој не ствар ној и 
да ле кој пред ста ви, као дјеч ја игра из не ког дав на шњег сна; сва ње
го ва при ча о исто ри ји и слав ној про шло сти, о ди на сти ји и двор ци
ма, све му је то ли чи ло, из ове ру пе пу не зла та и дра гу ља, као не ко 
при ви ђе ње: не по треб на из ми шљо ти на, лаж” (51).

Краљ Ни ко ла је по стао би ће ис пра жње но од са др жи на ко је 
су га ра ни је у пот пу но сти ис пу ња ва ле, али је оста ло се ћа ње на не
ка да шње до жи вља је: „Краљ се мо рао сје ти ти вјер них ви те зо ва с 
Вуч је га до ла, но ше них јед ном ми шљу и не за у ста вљи вом си лом ју
на штва. Та да му бје ше ја сно да је то иста си ла ко ја је но си ла ко
сов ске ви те зо ве и да тра је од дав ни на, и да се на бој ном по љу ја вља 
у чи стом и ја сном ви ду и да је то оно чув ство, нај сла ђе ду шев но!” 
(56). А кад се то „чув ство, нај сла ђе ду шев но” су о чи са сна гом нов
ца и ма те ри јал них вред но сти, све ће ис па ри ти као да ни ка да ни је 
ни по сто ја ло: „Али гле дај, све се то рас пли ну ло као ма гла, пред 
Мар пур гом. Као да га је за вео у не ке пре дје ле о ко ји ма он ни шта 
ра ни је ни је знао, у пре дје ле у ко ји ма и не бо и зе мља сто је у дру га
чи јим од но си ма од оних ка ко их он до сад за ми шља ше” (56–57). 
Де суп стан ци ја ли за ци ја чо ве ко вог би ћа је у слу ча ју кра ља Ни ко ле 
очи глед но на де лу, а да он сам то га је два да је све стан: он је, мо жда, 
све стан да се про ме нио, али не при ме ћу је да је у сво јим но вим 
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по јав ним об ли ци ма са свим из гу био са мо га се бе. Јер: „Дав но је то 
про шло кад је вје ро во у култ ју на штва и ча сти. Но је од му дрих 
Мар пур го вих са пле ме ни ка по Па ри зу на у чио да ће култ нов ца 
над жи вје ти све кул то ве и да мо ра жи вје ти по мо дер ним европ ским 
оби ча ји ма” (61). Тај но ви краљ Ни ко ла ни је ви ше „Цар ју на ка”, он 
ви ше и не зна шта је, али због тог не зна ња и због те ис пра жње но сти 
он не уме ви ше ни да жа ли ни да оча ја ва због гу бит ка не ких дав них 
вред но сти у са мо ме се би. Он је по стао тра ги чан лик без сми сла и 
осе ћа ња за тра гич ке су шти не чо ве ко вог по сто ја ња.

Тре ћи аспе кат ове при че о Цр но гор ци ма од но си се на кон сти
ту и са ње по кре та зе ле на ша и ње го во ко мит ско, вој но кри ло, од мах 
по осло бо ђе њу 1918. го ди не. Дра гић се од лу чио да тај по ли тич ко
вој ни про цес при ка же из ну тра, из са мог зе ле на штва, па је сто га у 
сре ди ште па жње по ста вио оне гру пе след бе ни ка оста ре лог кра ља 
Ни ко ле ко ји су би ли спрем ни да се у кр ви бо ре са при пад ни ци ма 
исто га, срп ско га на ро да ка ко би се од бра ни ли кра ље ви ди на стич ки 
и њи хо ви лич ни ин те ре си. За са ме зе ле на ше ни ка кве ди ле ме ни је 
би ло око то га да ли су они Ср би или ни су: они су зна ли оно што 
се у Цр ној Го ри ве ко ви ма је ди но и чу ва ло као свест о вла сти тој 
срп ској на род ној при пад но сти и од ре ђе но сти. Тек ви ше го ди на по
сле по кре та зе ле на ша по ја ви ће се по крет цр но гор ских уста ша ко ји 
ће, нај ра ди кал ни јим иде о ло шким сал то мор та ле ом Се ку ле Др ље
ви ћа и Са ви ћа Мар ко ви ћа Ште ди мли је, раз ви ти пот пу но ира цио нал
ну, ан ти срп ску хи сте ри ју, ко ја ће се за вр ши ти ти ме што ће Др ље вић, 
при ме ра ра ди, по ста ти ми ни стар у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват
ској, у вла ди Ан та Па ве ли ћа, а Ште ди мли ја ко ри сни ад ми ни стра
ти вац и при руч ни иде о лог у Кр ле жи ном Лек си ко граф ском за во ду 
у За гре бу. Одво ји ти Цр но гор це од њи хо вог срп ског на род ног ста
бла, по стао је је дан од нај о збиљ ни јих иде о ло шкопо ли тич ких про
је ка та не ко ли ких им пе ри јал них цен та ра мо ћи, а тај про је кат је, из 
са свим схва тљи вих раз ло га, ак ту ел ност за стра не, осва јач ке цен
тре мо ћи за др жао до да на да на шњег.

Ве ли ки је па ра докс да су зе ле на шки ко ми ти че сто би ли офи
ци ри и вој ни ци ко ји су про шли ве ли ка рат на ис ку ше ња, али су ипак 
при ста ли да бу ду ис тре ни ра ни да не ште де соп стве ни на род, „да 
уби ја ју и пу ца ју без ка ја ња и гри же са вје сти” (66), „да уби ја ју и 
же ну бре ме ни ту и ди је те у ње ном сто ма ку” (66), али и да пљач
ка ју без ус те за ња, та ко да су у тој стра сти чак раз от кри ва ни њи
хо ви пра ви мо ти ви. За то ће је дан од тих рат ни ка про тив сво јих 
срод ни ка и су на род ни ка ре ћи: „Да сам ика да ра ни је ово ли ко па ра 
у ру ка ма др жа, ни кад се не бих у ко ми те од мет нуо. Ни кад пу шке 
ла тио” (87). Све то су спрем но чи ни ли „да спа су ди на сти ју, до сто
јан ство и част Цр не Го ре” (72), ка ко су го во ри ли. При том се, ме ђу тим, 



ни су пи та ли је су ли они лич но по ста ли смет ња оства ре њу ствар
них ин те ре са и истин ске во ље на ро да у Цр ној Го ри да се, нај зад, 
уједи не са соп стве ном јед но вер ном и јед но на ци о нал ном бра ћом; 
ни су се пи та ли има ју ли они пра во да спре ча ва ју оно што су сви 
са ња ли и за шта су мно ги крв по ла га ли ве ко ви ма, а сад су они, гру
па од мет ни ка од на ро да, ре ши ли да крв про ли ју ка ко се тај ве ков ни 
сан не би оства рио. Ма те ри јал ни ин те ре си и иде о ло шке по де ле 
де суп стан ци ја ли зо ва ли су цр но гор ског чо ве ка она ко ка ко се и сам 
краљ Ни ко ла ис тро шио и уда љио од соп стве ног на род ног би ћа, 
те пре у зео не ка кав на чин жи во та ко ји ни је у до слу ху са ње го вим 
мен та ли те том и по рет ком вред но сти по ко јем је до та да жи вео и 
де лао. По крет зе ле на ша се оче вид но оту ђио од сво га ро да, па за то 
они са ми, све сни си ту а ци је у ко јој се бо ре про тив вла сти тог на ро
да, ве ле да „по мо ћи ће нам Кр ва ти и Ар ба на си и Бо шња ци, и ови 
Рас то де ри што их по ме нух – са мо да се одво ји мо од ср би јан ско га 
кра ља!” (75). По том ће, са гле да ва ју ћи соп стве ну не у те ме ље ност 
и про ти ву реч ност, са ми ма се би ре ћи: „Све се удру жи ло про тив 
нас, па и ми са ми по ста до смо соп стве ни го ни чи и шпи ју ни. У соп
стве ној зе мљи, не при ја те љи сво ме на ро ду, а са ми се би – ду шма ни” 
(115). У при чи о зе ле на ши ма Ла буд Дра гић је до шао до са мих ко
ре на иде о ло шке де о бе цр но гор ског дру штва и до узро ка гра ђан ског 
ра та ко ји ће се во ди ти што у ти ши ни и мр кли ни што у бу ци и бе су. 
По го то во ће фа тал ни то ко ви би ти ин тен зи ви ра ни то ком Дру гог 
свет ског ра та, ка да фа ши стич коко му ни стич ке ан ти те те зе бу ду 
да ле свој до при нос срп ским де о ба ма и се о ба ма. Тим тра гом ко му
ни сти ће за по че ти свој про је кат из град ње цр но гор ске на ци је, а на 
та квом те ме љу би ва ја сно и све оно што је у та ко пер вер ти ра ном 
об ли ку на де лу у Цр ној Го ри тран зи ци о ног до ба.

Че твр ти аспе кат овог Дра ги ће вог ро ма неск ног све та од но си 
се на суд би ну по ро ди це Ба шо вић, по себ но на де о бе и рас ко ле уну
тар по ро ди це, али и уну тар сва ко га чо ве ка по на о соб. Је дан део по
ро ди це одва ја се од глад но га ог њи шта и од ла зи у Аме ри ку (Ша ле та, 
Гр ња), је дан део ги не на бо ји шти ма око Ска дра (Кр сто), је дан део 
се ве зу је за зе ле на шки и ко мит ски по крет (Ми лу тин), а и не ке дру
ге ин ди ви ду ал не раз ли ке оста вља ју по сле ди це на по на ша ње љу ди 
и на њи хо ве ме ђу соб не од но се. Тра гом тра ди ци о нал не иде је о фа
тал ном де ло ва њу сна ха, на ра тор ће са оп шти ти: „Ри јет ко су Ба шо
ви ћи за јед но за ве че ром. Одав но ни је су. Ка ко је пр ва сна ха у ку ћу 
ба ну ла, ви ше се ни кад за тр пе зом ни је су оку пи ли. Па ни о Све том 
Ђор ђи ју!” (174). Нај тра гич ни је по сле ди це усле ди ле су због иде о
ло шкопо ли тич ких де о ба, а ро ман си јер је све то из ван ред но згу
сну то из ра зио у на ра тив ном ка зи ва њу ко је об у хва та две сце не, а 
и не ко ли ко ка сни јих, углав ном уз гред них ко мен та ра. Пр ва сце на 
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по ка зу је ка ко раз у ла ре ни ко ми ти, и са ми рас це пље них ду ша, чи не 
раз не не по доп шти не, по пут оне кад Ми лу тин Му јо Ба шо вић у да
љи ни ви ди не ка квог чо ве ка, а он да из пу ке обес ти по ди же пу шку 
на тог на мер ни ка („Ај да га мал ко по глед нем низ ци јев”, 133), па 
по сле пуц ња тај да ле ки чо век па да, а да ње гов уби ца и не зна ко га 
је то, за пра во, устре лио. Дру га сце на зби ва се го ди ну и по да на ка
сни је, а Ми лу тин Му јо Ба шо вић, све га јед ну не де љу пре не го што 
ће се и сам су о чи ти са соп стве ним суд њим ча сом, са зна је у ко га је 
то, го то во на су ми це, пу цао и ли шио га жи во та. Тад му се при ка
за ло „да је оно га да на, баш на Ог ње ну Ма ри ју, устри је лио стри ца 
Вук са на, ко ји се би ја ше ри је шио да га на ђе и да, ка ко је ре као мај ци 
Ја гли ки, ’вр не оно на ше брав че ку ћи’” (152). Ка да бес у љу ди ма 
про го ва ра, он да се ни шта ва ља но не мо же учи ни ти: он да ће тај бес 
уби ти не са мо чо ве ка са ко јим си у ро ду не го и чо ве ка ко ји ће све 
учи ни ти да ти по мог не и да те спа се од зла. Та обест и та бу ка и 
бес су оно што је зе ле на ше ну жно одва ја ло од суд би не соп стве ног 
на ро да.

Та ко, да кле, из гле да сли ка љу ди ко ји су се оту ђи ли од соп стве
не зе мље, од сво га ро да и од род но га ог њи шта. Ова при ча Дра ги
ће вог ро ма на учи ни ће се не ко ме ису ви ше тра ди ци о нал на, ису ви ше 
уро ње на у исто ри ју, ису ви ше ве за на за не ка кав свет ко ји се мо же 
ола ко про гла си ти са свим не са гла сним са са вре ме ним све том. А 
уко ли ко се су о чи мо са та квим чи та лач ким ис ку ше њи ма, ну жно 
ће мо се за пи та ти у че му је, за пра во, да на шња ак ту ел ност Дра ги ће
вог ро ма на? Ту ак ту ел ност тре ба пре по зна ти у мно гим сло је ви ма 
Ку ка вич је пи ла ди: у увер љи во сти при ка зи ва ња чо ве ка ко ји је из гу
био ан тро по ге о граф ски те мељ сво га по сто ја ња; у упе ча тљи во сти 
опи си ва ња вла да ра ко ји из не ве ра ва соп стве ни на род, али и са мо
га се бе, она квог ка кав је не ка да био; у за сле пље но сти по је ди них 
љу ди спрем них да на чи не по ли тич ковој ни по крет ко ји су штин ски 
из ви то пе ра ва исто риј ско пам ће ње ко лек ти ва и из не ве ра ва на де 
чи та вог на ро да не го ва не ве ко ви ма; у су ро вој его и стич но сти љу ди 
ко ји све вред но сти жи во та сво де на за до во ља ва ње вла сти тих ин
те ре са; у при ка зи ва њу по ро ди це ко ја се рас па да због ису ви ше ве
ли ких раз ли ка ње них при пад ни ка, раз ли ка на ста лих због спе ци фич
но сти на чи на ми шље ња, по ли тич ког опре де љи ва ња и ства ра ња 
за себ них вред но сних си сте ма... Раз ми шља ју ћи о ак ту ел но сти Дра
ги ће вог ро ма на тре ба ло би, за пра во, од го во ри ти на пи та ње је су 
ли ова кви фе но ме ни ствар не ка кве ду бо ке про шло сти или се они 
вр ло из ра зи то ис по ља ва ју и у на шем вре ме ну. А од го во рив ши на 
ово пи та ње, мо ра мо за кљу чи ти да ро ман Ку ка вич ја пи лад го во ри о 
до га ђа ји ма из исто ри је, али су по јав ни об ли ци то га све та не пре ста но 
при сут ни, од до ла ска мо дер них вре ме на и њи хо вих пра ви ла по на
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ша ња до да нас. Ак ту ел ност овог ро ма на тре ба, да кле, по себ но пре
по зна ти у чи ње ни ци да је на увер љив на чин при ка зан је дан од дра
ма тич них рас ко ла уну тар би ћа срп ско га на ро да, са ко јим се и да нас 
су о ча ва мо, и то у об ли ку те шких со ци о па то ло шких про це са у Цр ној 
Го ри. То су о че ње, на жа лост, би ће знат но дра ма тич ни је и бол ни је 
у бу дућ но сти, а ула зак Цр не Го ре у НА ТО си гу ран је знак да креа
то ре та кве по ли ти ке је ди но за ни ма да про из ве ду што ду бље рас ко
ле и што те же па то ло шке про це се ка ко у Цр ној Го ри та ко и у це лом 
срп ском на ро ду. Хи брид ни, ми сти фи ка циј ски фе но мен „ку ка вич је 
пи ла ди” ви ше стру ко је алар ман тан и по у чан.

И, ко нач но, за што је Дра ги ћев ро ман тре ба ло на гра ди ти ко
лај ном ко ја но си име Мо ме Ка по ра? То ни је са мо због то га што је 
Дра гић на пи сао књи гу о кра љу Ни ко ли, ко јег је и Ка пор, као кња за, 
у јед ној знат но бо љој и ху ма ни јој фа зи ње го вог раз во ја, при ка зао 
у свом ро ма ну Зе ле на чо ја Мон те не гра (1992). Знат но ви ше то је 
по ве за но са чи ње ни цом да је у свом осо бе ном раз вој ном то ку Мо мо 
Ка пор, упра во од овог ро ма на, по чео да по ка зу је ко ли ко он ни је 
са мо шар мант ни, ур ба ни пи сац за ин те ре со ван за мла де, умет нич ке 
и бо ем ске жи вот не сла сти не го ко ли ко је сте и на ци о нал но од го во
ран пи сац спре ман да са гле да со ци јал ну и иде о ло шку, град ску и 
се о ску, за ви чај ну и се лид бе ну сло же ност срп ско га жи во та. Уну тар 
та кве по е тич ке ши ри не, због ко је је Ка пор од по чет ка де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка до био са свим но ве ти по ве чи та ла ца, а по след њих 
го ди на и убе дљи ве, кри тич ке и ака дем ске ре флек си је ње го вог де ла, 
ро ман Ку ка вич ја пи лад Ла бу да Дра ги ћа ве о ма се си гур но сме стио 
уну тар оно га што мо же мо на зва ти ка по ров ским књи жев ним кон
цеп том. Тај кон цепт ни је ни ма ло узак и огра ни чен, не го сво јом 
ши ри ном и бо гат ством пред ста вља јед но од ва жних а об но вљи вих 
из во ри шта са вре ме не срп ске књи жев но сти. У ње му, у том из во
ри шту, мо же мо се ре дов но под се ћа ти ко ли ко лу цид на и не пре тен
ци о зна, али про ми шље на и ду хо ви та про за мо же де ло ва ти као 
по е зи ја, као „не пре кид на све жи на све та” (Ду шан Ма тић). А у тој 
све жи ни би ће ва зда об на вља на она ти пич но ка по ров ска ра дост 
по сто ја ња и оно по сто ја ње у ра до сти, због ко јег нам осмех ре дов но 
осве жа ва ли це док чи та мо Мо му Ка по ра. У про зи Ла бу да Дра ги ћа 
смех ће нас че сто за те ћи не спрем не, па ће нам се осмех по не кад и 
за ле ди ти на ли цу, али из те про зе из би ја и она ка по ров ски нео б у
зда на и моћ на све жи на са ко јом се по сма тра свет као да се он пр ви 
пут ви ди.*  

* Реч при ли ком уру че ња На гра де „Мо мо Ка пор” Ла бу ду Дра ги ћу за ро ман 
Ку ка вич ја пи лад, у Бе о гра ду, 13. апри ла 2017. и на на уч ном ску пу „Срп ско је зич ко 
и књи жев но на сље ђе у Цр ној Го ри”, у Под го ри ци, 26. ма ја 2017. го ди не.




