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ЈОВАН ДЕЛИЋ

ВРЕДНОСТ СЕ САМА НЕ ИЗЛАЖЕ

Пје сник Вла ди мир Ја гли чић ис пи сао је већ ци је лу би бли о те ку 
сво јих књи га – пет на е стак пје снич ких збир ки, че ти ри ро ма на, 
књи гу при ча, не ко ли ко ан то ло ги ја срп ског и европ ског пје сни штва 
и не вје ро ват них че тр де се так књи га пје снич ких пре во да са фран
цу ског, ен гле ског и не мач ког, а не у по ре ди во нај ви ше са ру ског 
је зи ка – па је ње гов пје снич ки и пре во ди лач ки опус да ле ко из над 
ње го во га ста ту са у срп ској књи жев но сти и кри ти ци. За то, по на шем 
осје ћа њу, Зма је ва на гра да до ла зи у пра ви час у пра ве ру ке и по ста
вља ства ри на пра во мје сто.

Има Ја гли чић сти хо ва ко ји се пам те не за ви сно од пје са ма и 
пје сни ка; ко ји са жи ма ју ду бља и ве ћа ис ку ства и сви је тле као 
дра гу љи. А то је, по пра ви лу, знак до брог и дра го цје ног пје сни ка. 
Та ко је у пје сми „Ча ма” бље снуо стих: „Хра бро сти тре ба свет да 
се под не се”. У јед ној од број них пје са ма о пи сци ма и пје сни ци ма 
– „Мел вил” – пје сник пр вим сти хом да је суд о овом кла си ку: „Кла
сик. Чи та ти ко бо ник ра ди ле ка”, да би при кра ју, у по ен ти исте 
пе сме, ис пје вао бли став стих у сла ву су зе: „Од су зе не ма ду бљег 
океа на”. „У чи та о ни ци На род не би бли о те ке” из ре ћи ће мо дер но 
сти ли зо ван стих у зна ку Књи ге Про по вед ни ко ве о од но су зна ња 
и му ке: „а са зна ње је ме так, иште те ме”, да би ко ји стих ка сни је 
ла пи да р но из ра зио из гу бље ност у бес пу ћу: „пу те ви сви су пре шли 
у рас пу те”. У пје сми „Не ма њић” до вољ на су два сти ха да се из ра зи 
кул тур ни па три о ти зам и при ро да срп ског го спод ства: „На ше је 
го спод ство ви со ко у ду ху, / ви сок је го спо ди не срп ски је зик наш”, 
што по твр ђу ју и Ја гли чи ће ви сти хо ви. У пје сми „Ста лаћ” пам ти се 
ок си мо рон ски стих о ти ши ни: „Ти ши на. Свуд ти ши на је ку је”, али 
и стих ко јим се упо зо ра ва на не ви дљи во као су шта стве ни дио сви
је та: „јер ни је што се ви ди са мо свет”. Пје сма „Ву ко вар, 1996” по ен
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ти ра на је крат ким из дво је ним сти хом: „Ни је Ду нав Стикс”. У овом 
вре ме ну на пу ште них и за тво ре них ку ћа – ку ћа ра се ли ца, ка ко би 
ре као Ја гли чи ћу и на ма дра ги Па вле По по вић – „као за стра шу ју ћа 
и је зи ва, нео по зи ва исти на, зву чи стих: „од пра зне ку ће сва ки гроб 
је бо љи”, а у пје сми „Ми ши Ђу ри ћу” осви је тље на је свје тли ја стра
на по ра за: „По раз нам је се ме из ко јег се ни че”. Пје сма „Рас” по вод 
је да ис ка же го рак и сја јан па три от ски стих: „Гра до ви су на ши и 
под зе мљом жи ви”. Нај зад још је дан по ма ло иро ни чан стих ме та
фи зич ке слут ње о са жи ма њу сви је та: „са жет је чи тав свет у трн”.

Дво дјел на си ме трич на пје смапор трет „Па вле По по вић” са ста
вље на је од по три из вр сна ри мо ва на ди сти ха, до стој на Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, ис пе ва на у јам пским је да на е сте р ци ма. Пр ви дио је 
са же то сно ви ђе ње – су срет у сну, на не кој ста ни ци, са сје ни већ упо
ко је ног Па вла По по ви ћа: 

У сну га сретнем: са ноћне постаје, 
маше... Крећемо, а он – недостаје. 

Воз креће, лица сљубљена уз стакла, 
само у ноћи сенка се помакла. 

Шта с њим да чиниш, осим да се памти? 
Чекај нас, Павле, на последњој рампи.

Дру ги дио је из ван ред но згу снут и успио Па влов пор трет. 
Опје ва на је пје сни ко ва ра зро кост ко ја је до би ла не слу ће ну ди мен
зи ју дво стру ко сти пје снич ког уви да, па ду бо ка бо ра, за рез пат ње 
ис под ока, и цје ли на све тач ког ли ка: 

Тај разрок поглед с два лица, с два вида, 
дар је двоструког пјесничког увида.

И бора, зарез патње испод ока, 
Ко бразда њиве, плодна и дубока.

Мораш тај зарез да постанеш, тачко:
Нешто у њему било је светачко.

На гра ђе на књи га Вла ди ми ра Ја гли чи ћа, са не на ро чи то при
влач ном ге ни тив ном ме та фо ром у на сло ву – Пред гра ђе хо ри зон та 
– об ја вље на у би бли о те ци „Атлас” Срп ске књи жев не за дру ге, из
у зет но је бо га та и ра зно вр сна за јед ну пје снич ку збир ку: има шест 
ци клу са и укуп но го то во не вје ро ват них сто се дам на ест пје са ма, 
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од че га би ште дљи ви ји пје сник ис ком по но вао ба рем три збир ке. 
Али мо ћан је атлас; ка дар је он то да из не се. 

Са чи њен од два де сет и пет со не та, пр ви ци клус – „Бри са но” 
– су о ча ва чи та о ца са лир ским су бјек том, за пи та ним над не скла
дом „са на мет ну тим и не мо јим до бом” ка ко ри је чи ма ко је „дрх те 
ко пих ти је” и ко је су ин фе ри ор ни је од врап че вог цвр ку та, да кле 
„ка ко ду ши из бо ри ти ме ста”. Оту да осје ћа ње при ти ска и жи во та 
под мо ра њем („Под мо ра њем смо од бу ђе ња са мог, / та ко је ма ло 
оног што смо хте ли”) ко ји је да ле ко од илу зи је „дав ног са гла сја 
или сре ће”. Оту да страх и ау то и ро ни ја у пје сми „Ју нак”: „Ску вао 
ка фу, за сто сео – / али ка ко сам и то смео”. Оту да стреп ња за пла
во ко сог дје ча ка у вр ти ћу, на мјер ног да се про ву че кроз огра ду и 
оја ча свој „увид у ово стра ну стра ну ја ве” и пре пла шен са вјет као 
крик да се ма ли ша вра ти у гру пу и оста не „огра ђен / у за шти ће ној 
сре ћи”. Сит ни до га ђа ји и ства ри из сва ко днев ног жи во та до би ја ју 
сим бо лич ко зна че ње и по ста ју ви ше знач ни.

Ру ка ви це су пр во дио одје ће, иза њих је „да су мод не, ва жни
је не го да бу ду то пле”, а до би ја ју зна че ње из фра зе о ло ги зма: „Да 
ни ко ни до ко га ви ше ср жно не до пре, / во ди мо раз го во ре тек у 
ру ка ви ца ма”. Оне су ма ска за де бе лу ко жу и ко стим за глу му от
ме них на ви ка, скри ва ли ца за кр ва ве ру ке и пре пре ка за ње жан 
до дир. Та ко се ру ка ви це пре о бра жа ва ју из сти ха у стих умно жа
ва ју ћи зна че ња. Фи о ка мо же по ста ти ме та фо ра не си те ажда је ко ја 
гу та скри ве не по дат ке, до ку мен та, до си јеа, пре су де и суд би не љу ди, 
па оту да осје ћа ње не сло бо де да „сви смо упа ли у не ку фи о ку”. 
Кр па за бри са ње кућ не пра ши не, за ту ре на или од ба че на, ко ја је 
за пам ти ла сва ко ја ке пр љав шти не, су ге ри ше да ва ља чо вје ку „ра
чу на ти на од ба че ност, / на ду бљи жи вот пре бри са ног – / у не ком 
ко се све га се ћа”. Олу пи не „уз друм кра ље вач ки и уз друм ча чан
ски” де ма ски ра ју ствар ност и свје до че да је кра так и не си гу ран 
пут од фа брич ког глан ца и сно ва из пр ве во жње до уде са и не по
пра вљи вог ква ра; оне су сим бол на шег вре ме на и не си гур не људ
ске суд би не. Шу ме мо гу би ти сим бол вас кр се ња, ако се до жи вља
ва да су из ра сле из упо ко је них на ших бли жњих; за ко па но бла го 
сим бол скри ве них ври јед но сти, а тра га ње за њим – ме та фо ра кри
ти чар ског по сла, јер „вред ност се са ма не из ла же”; ва ља је про на
ћи, про вје ри ти и по ка за ти. Чак и ба нал ни ма мур лук од пи јан ства 
у пје сми до би ја пу но ћу зна че ња: „Ако ми ло сти ни је, не мо же би
ти сре ће, / и ма шта чи ниш – све је ма мур лук про шлих да на / и 
пи ја но бр бља ње мах ни тог мо но ма на”. Не ли чи ли ово на не ког 
срп ског Маг бе та?

Дру ги ци клус – „Злат ни прах” – са др жи три на ест пје са ма. 
Отва ра се ар хе ти пом прог на ног пје сни ка – пје смом о Ови ди ју – и 
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на ста вља цио ру ка вац Ја гли чи ће вог пје ва ња о пје сни ци ма и по е
зи ји. Ње го ви лир ски ју на ци су: Ови ди је, Бал зак, Вер лен, Бул га ков 
и Ди ми три је Ни ко ла је вић, па је овај ци клус ау то по е тич ки и про
грам ски, отво рен пре ма гла со ви ма мр твих пје сни ка, јер се Ја гли
чи ће ва „ви ша прав да” пи та „за што мр тви пје сни ци / од жи вих 
збо ре му дри је”, и ту му дрост мр твих пје сни ка по твр ђу је. Ту је и 
ду жа, ху мор на, иро нич нопа ро диј ска пје сма „Од го вор на пи та ња 
о мо јим по сло ви ма”, ко јом се из ми ру ју и из јед на ча ва ју два пје сни
ко ва па ра лел на по сла на по е зи ји: пје ва ње и пре во ђе ње. И нај о ри
ги нал ни је пје ва ње је пре во ђе ње са не ког при род ног, биљ ног, ми
не рал ног, птич јег и жи во тињ ског је зи ка, или са је зи ка кул ту ре: 
ми то ло ги је, ре ли ги је, исто ри је, про зе и по е зи је ко је пје сни ку прет
хо де, јер „свуд треп ти тај на ве ли ка: / да све што опе вах / пре ве дох 
/ с ва ма не зна ног је зи ка”. Ис пје ва на као ду го, ба рок но ра бле ов ско 
на бра ја ње, ова пје сма ће ући у ред нај не о бич ни јих и нај о ри ги нал
ни јих не са мо срп ских про грам ских пје са ма. 

Као да пје сму „Од го вор на пи та ња о мо јим по сло ви ма” про
грам ски до пу ња ва и упот пу њу је пје сма „Нео ре а ли зам” из тре ћег 
ци клу са – „У огле да лу” – ко ји има два де сет и дви је пје сме. Она је 
„пре ве де на” са филм ског је зи ка и зна ча јан је Ја гли чи ћев ин тер ме
ди јал ни ис ко рак. Ово је јед на од ри јет ких Ја гли чи ће вих пје са ма 
ис пје ва них у сло бод ном сти ху и по ка зу је ко ли ко је филм сна жно 
дје ло вао не са мо на про зу већ и на по е зи ју два де се тог и два де сет 
пр вог ви је ка. Ја гли чић до во ди ита ли јан ски филм као умјет ност 
жи ве сли ке у ве зу са тра ди ци јом ре не сан се и ње не ли ков не умјет
но сти, па пје ва ју ћи о фил му пје ва и о сво јој по е зи ји: „ни су ли филм 
те сли ке – по кре ти сли ке, / по ни кле на ви зу ел ној бо жан ској кул
ту ри, / обо га ће не си ро тињ ством људ ског по стра да ња, / су ро во шћу 
исти не зе маљ ске / од чи је не тр пе љи во сти уз ма ка не ма?” Ово је 
већ ау то по е тич ки став, мје сто укр шта ња Ја гли чи ће ве по е ти ке са 
по е ти ком нео ре а ли зма. Ја гли чи ће ве пје сме су на гла ше но обо га
ће не „си ро тињ ством људ ског по стра да ња, / су ро во шћу исти не 
зе маљ ске / од чи је не тр пе љи во сти уз ма ка не ма”, баш као ита ли
јан ски нео ре а ли стич ки филм. Филм је умјет ност ко ја на естет ском 
пла ну спа ја пје сни ка са оцем ко ји је у фил му и би о ско пу ви дио 
умјет ност – а „сва ка је пра ва умет ност од умет но сти ви ше”, па 
гле да ју ћи нео ре а ли стич ки филм пје сник ви ди сво је ро ди те ље у 
мла до сти: „ви дим оца и мај ку с јед ном ка ши ком у жи вот кре ну ли, 
/ пра ће ни бри жним по гле дом по мр лих пре да ка”. Ево и од го нет ке 
за што се пје сма „Нео ре а ли зам” на шла у овом ци клу су о пре ци ма, 
а не у прет ход ном, те мат ски по е тич ком – о пје сни ци ма. „Нео ре
а ли зам” је сте дио „при че” о пре ци ма, а у упо ко је ним пре ци ма се 
жив чо вјек огле да. Из те нео ре а ли стич ке по е ти ке из ра ња ју ли ко ви 
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дје да, до мо др жни ци ба бе Ка ра виљ ке, оца, мај ке чи ји осмех са 
фо то гра фи је „ни ко не мо же да узме” ни ти ико уми је да утре ње не 
су зе, упо ко је ног бра та Ра ке. Лир ски су бје кат ово га ци клу са од у
ста је од су лу де и уза луд не сва ко днев не ово зе маљ ске тр ке у оп штој 
аре ни, у ко јој „зло се ши ри мно го бр же / од од брам бе них мо гућ
но сти”, тра же ћи „ср цем дру ге во ђе – / као ле по ту ка да очи спа зе 
/ с ве ром у оно што не зна да про ђе”. Али та „ве ра у оно што не 
зна да про ђе” мо же би ти раз лог и узрок не са ни це у ко јој се лир ски 
ју нак су о ча ва са сво јим ли ком у огле да лу као не по зна тим и за
стра шу ју ћим: 

Ал кад ме дигне пренулост поноћна,
укључим сјај пред огледалом нашим,
и спазим то што, лика беспомоћна, 
отуд ме гледа – нагло се уплаши.

Че твр ти ци клус – „Та лог” – имa де вет на ест пје са ма, по вре ме но 
са кри тич ким и са ти рич ним уви ди ма и усмје ре њем пре ма „дру штве
ној ствар но сти”; кат кад са вр ло ак ту ел ном „днев ном”, а кат кад са 
исто риј ском или чак мит ском те ма ти ком, а не кад и са по гле дом на 
са вре ме ни жи вот ано ним них љу ди „у град ском ста ду”. Оту да иро
ни ја и са ти ра у овом ци клу су, а не кад и гор ка, гу ста ме лан хо ли ја, 
али и по се за ње за ми том као за ослон цем. Та ко пје сма „Бу дућ ност” 
иро нич но те ма ти зу је же љу за Евро пом: „Ко не би у Евро пу? / Бо гат
ство и склад од но са? / Ко бик, сто пу по сто пу, / шту љи ме су фикс 
– ’роп ски’! / Ал што ме и ми мо во ље, / та ква бу дућ ност пла ши ла? 
/ Ко да је мно го бо ље / ро бо ва ти под на ши ма”. Но ви вјер ник је наш 
са вре ме ник, ко ји у мо ли тве ној по зи сто ји по гру шен пред бан ко
ма том, сво јим но вим бо гом („Вер ник”). Лир ски су бје кат пје сме 
„Смрт у му зеј ској би бли о те ци” смрт но се пла ши од па да с по ли ца 
са бра них, нео тво ре них то мо ва дје ла Ле њи на, Ста љи на и Ти та: 
„Из бе гао сам то ли ко ло мо ва, / бом бар до ва ња, снај пер, мин ско по ље” 
/ А уби ће ме те жи на то мо ва / иде јом див ном о све ту нај бо љем”. 
Са свим је дру га чи је ин то ни ра на пје сма о из ба ци ва њу из слу жбе 
ге не ра ла Жи во ји на Ми ши ћа: двор ске ин три ге су ва жни је од ра то ва 
за Ср би ју, ра то ва у ко ји ма је слав ни ге не рал слав но сти цао чи но ве; 
у не вјер ном и ла жљи вом ми ру су од пра во слав ног рат ног ге не ра
ла ја чи но ви „ли жи са ни / а ста ре им оп ту жбе”. Ју на ку пре о ста је 
стра да ње кроз „бес по штед на вре ме на” до не ког но вог ра та, ка да ће 
га се отаџ би на при сје ти ти. 

Али из коже немаш куд, 
кад већ не урлаш с вуцима...
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Да те затражи турски суд...
предали би те Турцима.

Ледено, увредљиво, 
мир уме разочарати.
Сетиће те се једино
ако се опет зарати.

(„Мишић”)

Та ко пје сма „Ми шић” об на вља ар хе тип не пра вед но окле ве
та ног и од ба че ног хе ро ја, жив још од Ахи ле је вих вре ме на. 

На ми ту и ар хе ти пу ис пје ва на је пје сма „Ан теј”. Те шко је сру
ши ти оно га ко је ду бин ски, ко ри јен ски по ве зан са зе мљом, а зе мља 
је Ан те ју сву да. 

(...)
Свуд сам ја и свуд земља је,
и земља нема међе
(...)
Свуда је земља матера
свуда је оснажен матером.

Је ди ни Ан те јев циљ је – не одво ји ти се од зе мље; очу ва ти тај 
вјеч ни из вор и при лив жи во та и сна ге. За то је Ан теј да нас јед на ко 
жив у Ср би ји као и при је три ти сућ ље та у ста рој Грч кој:

Остаде мој циљ једини:
Од ње се не одвајати.
Ко зрна пуни вајати,
на киши и на ветрини
чврсто на земљи стајати.

Пе че ње ра ки је и зна ње ка зан џи је по твр ђу ју не ке ви ше и уни
вер зал ни је за ко не: „Ни чег ва ља ног без ма ги је, / тај них по зна ња 
из на ро да” („Ка зан џи ја”). По тре сна пје сма „Пси хи ја три ја” у зна ку 
је по е ти ке опје ва не у пје сми „Нео ре а ли зам”. По сје та бо ле сни ку 
на пси хи ја три ји је сте улаз у дру ги и дру га чи ји сви јет гдје „не ма 
ле ка ни по мо ћи”; гдје су сме ште ни љу ди ко ји „дру га чи је ви де свет 
од нас”, али гдје мо же до спје ти и сва ки сил ник ово га сви је та. Не
срећ ни па ци јен ти „се бо ре с би ћи ма / ко ја за нас и не по сто је”. Али 
ма ко ли ко дру га чи ји и за стра шу ју ћи, то ни је туђ сви јет, ако се у 
ње му на ла зи не ко на ма дра го би ће:
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Није то више туђ свет. Прећи
у њега слути дубљи траг ти.
И немаш речи шта ћеш рећи
кад ту допадне неко драг ти. 

Пси хи ја три ја се, на рав но, мо же ра зу мје ти као ме та фо ра мо
дер но га чо вје ка без ли је ка и по мо ћи, по мје ре ног ума у по мје ре ном 
сви је ту. 

Шта је чо вјек ако не при мје ћу је ту ђу су зу, пат њу бли жњих, 
оно што је те же од пла ча – о то ме пје ва из у зет на пје сма, „Та лог”, 
под стак ну та пат њом не по зна тог дје вој че та:

Шта учинисмо себи, шта за друге?
Зар смо лешеви живи, људи бивши?
Идемо слепи низ улице дуге
свет патње људске и не приметивши. 

Гор ки та лог у ду ши од ту ђе пат ње пре лио се у ван ред не сти хо ве.
Че твр ти ци клус за вр ша ва се пје смом „Ве зи ља”, ба ла дом о ба

ки ци ко ја сје ди на тро но шцу на ула зу у пи ја цу, с кор пом ја ја, ве
зу ћи да не бу де до ко на, ства ра ју ћи ни из че га, из ме ђу два сви је та:

Сатима се није помакла,
ту јој протичу дани.
Скоро надомак пакла,
визију рана брани.

Трпи мраз, жегу, кишу,
али од њих не преза.
И везе стварност вишу,
недостижну ван веза.

Али ју трос је та мо не ма и тај из о ста нак је, из гле да суд бин ски. 
Ба ла да о ве зи љи је по ен ти ра на пи та њем:

Јер нисмо поштеђени,
наш свет за милост не зна. 
Не већ у овом, пређе ли
у свет који је везла?

Вез је, да кле, рај ски сви јет ко јим се ба ки ца бра ни ла на иви ци 
па кла. Оту да и пи та ње: да ли се пре се ли ла у сви јет ко ји је ство ри ла?

Пе ти ци клус – „Ме на же ри ја” – има че тр на ест пје са ма, с те ма
ма углав ном из жи во тињ ског сви је та, што смо у но ви јем пе сни штву 
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сре та ли код Вас ка По пе, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и Гој ка Ђо га. Пје сма 
пре ста је би ти ан тро по цен трич на, али не пре ста је да го во ри о чо
вје ку и сви је ту. Жи во тињ ски сви јет је по че сто из вр нут, гро теск ни 
људ ски сви јет. Гу ште ри ма шта ју о об на вља њу ди но са у ра ко ји ће 
опет вла да ти пла не том, а до тле бе же у сво је ру пе. Не у ни шти ве бу бе 
су на се ли ле чо вје ков сви јет, па при је те да се на ста не „у на ше хран
љи ве шу пљи не”, ме ђу људ ске ко сти. Кра ве „с круп ним очи ма ту ге 
и стро го сти” раз ми шља ју као код Тол сто ја, и чу ва ју не што све то 
као код Ин ду са. Пи је тао се иза зи вач ки про гла ша ва за го спо да ра 
са мо зван ца и за вр ша ва у лон цу. Му ве ус по ста вља ју од нос из ме ђу 
чо вје ка и пти ца као од нос бо жан ства пре ма за хвал ној па стви ко ја 
да је на су шни хљеб. Слав ски ша ра ни има ју му че нич ку роп ску оди
се ју док стиг ну до слав ске тр пе зе; кри ла те сви ње по ста ју од сно ви
ђе ња ме та фо ра на ше га вре ме на са мо гућ ном са ти рич ном по ен том 
на кра ју: „Ни ко се ни кад не ће уз ди ћи / као сви ње из на шег то ра”. 
Слич но је и са пје смом „Псе та ра”, гдје је до шло до ро ка де по зи ци
је чо вјек –пас: „Уз сву на шу над ме ност и рас кош, / пас је ви ше чо век, 
а ја пас”. Из миш је ру пе гле да ју миш и чо вјек, ра ду ју ћи се ка да за 
не ким круп ним та ко ђе не ки круп ни пу сте во ду. У пје сми „По во дом 
кр ти ца” отва ра се пре спек ти ва до њег, под зем ног сви је та. Сми сао 
жи во та ај ку ле је да ки да и ко ма да и да сли је ди мир не кр ви, а пи та
ње је „ко ли ко је то ра ди хра не, / ко ли ко мо ћи ра ди”. Али ка да скон
ча и по ста не ве ли ка ле ши на, по тру ло ти је ло гри зе „мно штво ма лих 
ри ба – / оних ко је је ло ви ло”, па ај ку ла по твр ђу је исти ну На ста си
је ви ће вог ди сти ха: „Ло ве / а уло вље ни”. Сла вуј је у фи зич ком по
гле ду „на бил до ва ни вра бац” ча роб ног по ја; он за сту па не ко ри сну 
и не у по тре бљи ву „ле по ту ме ђу пти ца ма”. Есте та си ро ма шак „има 
са мо си во пер је / гне здо, пе сму и ва здух”, па се пје сма по ен ти ра 
апе лом упу ће ном том кан тов ском, без ин те ре сном, ча роб ном пје ва
чу: „Пе вај, је ди ни по сед ни че / оног што ни ком не тре ба”. Ци клус 
нат кри љу је ла ста, ко ја мо жда ви си ном са мо жи ви и на ста њу је 
„не бо под дру гим сво до ви ма”, па пје сник од ње мо ли за мах кри ла:

Ал дај бар замах крила, ласто,
да не останем само земљин.

За вр шни, ше сти ци клус – „Из ла зак” – има два де сет и три 
пје сме ко је ва ри ра ју на слов ну те му ци клу са: из ла зак у при ро ду, 
у парк, у ба шту, у „по себ но ме сто”, у дру ге гра до ве, у сви јет, у 
су срет сни је гу и зи ду, с пи та њем о њи хо вом сми слу. Уо би ча је ни 
ба штен ски по сао, као што је пли је вље ње ја го да, пре о бра жа ва се 
у пје сму о дра ми зри је ва ња. Оно што је пле ме ни то – пле мен ти плод 
ја го де – угро же но је и тра жи по моћ, јер „ко ров ће ни ћи и сам, зе ле
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ним па клом / где та ко те шко зре ња се до мо ћи”. За то „све што не 
ра ђа, из зе мље из ба ци – / да за ру ме ни до тад бео плод”. Зре њу је 
по треб на по моћ, па и зре њу ја го да. Ни ја го ди ни је ла ко да до зри. 

Ја гли чић има око за про мје не у при ро ди, и по то ме је бли зак 
Ми ло ва ну Да ној ли ћу, за коп ње ње сни је га, за сло мље ну гра ну, за 
ки шу ко ја „рас та че ко сти, / ал’ кли цу на пут те ра”, за пје сму цвр
ча ка ко ју по здра вља с илу зи јом да је ра зу ми је:

Па певајте, мили! До самога краја!
Свак од нас да сопствени испуни удео:
ви, у лудом ритму што светове спаја,
ја у илузији да сам разумео.

Цврч ци и зри кав ци су је ди на би ћа пре ма ко ји ма пје сник осје ћа 
за вист.

Фа сци на ци ја Аран ђе ло вач ким пар ком је лир ски пло до но сна: 
то је по че так но вог скла да, „део гра да ко ји је ви ше не го град”, „про
стор ко ји је до био то ли ко тво ра ца и кра ја др жав но сти у ска ме ње ном 
ру ху”. Пје сма „По себ но ме сто” мо жда је и нај дир љи ви ја у овом 
ци клу су: ри јеч је о не ком дра гом, при сном про сто ру дје тињ ства 
ко ји зра чи успо ме на ма и ка зу је ви ше од оно га што се ви ди. Га ше ње 
же ђи ма на стир ском жи вом во дом бу ди успо ме не на упо ко је не бли
жње ко ји во ле да бу ду спо ме ну ти на све том и жи во то дај ном мје сту 
– на из во ру жи ве во де. Во да с пре ци ма на гла ше на је и у овом ци
клу су. Од го не та ње сми сла сни је га чи ни сни јег нео бич ним и па ра
док сал ним: „Сми сао ње гов; да про ла зи, / ма да се чи ни ве чан”. Сни
јег се сви ма да је, све за си па, и уви јен из но ва по ка зу је љу бав зе мљи:

Силама митског претече
сам себе свима раздаће. 
Летеће, летеће, летеће,
падаће, падаће, падаће. 
(...)
Да земљи љубав оданије
изјави, на њу је пао.
Да постоји, па ко да није
с пролећа ни постојао.

Сни јег не ста је, али сми сао сни је га, као из раз љу ба ви и не се
бич но сти, и као рит мич ко по на вља ње, ни ка да не не ста је, као што 
и зид – та твр да пре пре ка ко ја се ис при је чи ла пред чо вје ком, а 
ко ју је чо вјек по ди гао – има свој сми сао, исто ри ју и раз лог по сто
ја ња, па с пра вом пред со бом за др жа ва чо вје ка.
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Хо ти мич но не са вре мен, осо бен, с хо ри зон том ко ји је по сто
јан иа ко су се ис кри ви ли из бли за и про зор кроз ко ји се тај хо ри
зонт ука зу је, чо вјек из пред гра ђа отво рен за све хи ро ве ствар но
сти, оштрог ока и ду ха, Вла ди мир Ја гли чић је ис пје вао као нар, 
као орах, као око пу ну и бо га ту збир ку са шест ци клу са и без 
јед не сла бе пје сме ме ђу сто се дам на ест, ко ли ко их ова књи га има. 
Ма ко ли ко на слов књи ге био не при вла чан, он је за вр шним ци клу
сом оправ дан. Хо ри зонт је ов дје не што што је стал но и по у зда но 
упр кос про па да њу избе и кри вље њу ње но га про зо ра. Пред гра ђе 
је мје сто „где све се ме ња”, али гдје уса мљен, и оса ме и ми ра же
љан пје сник на ла зи уто чи ште и гдје, „там но ра сут”, зби ра пје сме, 
с увје ре њем да су нај бо ље што је на пи сао. Без то га увје ре ња, без 
те вар ке и илу зи је, не ма но ве пје сме. Пред гра ђе је ов дје мје сто 
пје са ма и пје ва ња и ко зна хо ће ли би ти по врат ка из пред гра ђа. 
Ва жно је да бу де од ла за ка. 

На кра ју – ма ли омаж Зма ју. Ја гли чи ће ва пје сма „Го ди шњи ца” 
сва је у Зма је вом зна ку: и те мом, и сти хом, и ме ло ди јом, и од но сом 
ба ка–уну че, и про сто ром. Са ста вље на од три ка тре на, с не пар ним 
сед мо сло жним сти хо ви ма, по ве за ним дак тил ском ри мом и пар ним 
ше стер ци ма са жен ском ри мом, пје сма је ево ка ци ја дје тињ ства и 
по вје ра ва ња уну че та на ни, у иди лич ном пеј за жу, да би се у тре ћем 
ка тре ну на пра вио пре о крет, емо тив ни и зна чењ ски, па се сли ка 
из дје тињ ства по ка зу је као све та успо ме на, а на на је у тре нут ку 
пје ва ња пје сме већ два де сет го ди на у гро бу:

Кајсија се повија
од плода и цвета.
Моја нана Софија
ко да под њом шета.

Испод трема избице
поверих се нани.
Све се чини, избиће
с путељка у страни.

Још се није распала
слика: кад је свето.
А у гробу заспала
двадесето лето.

Сре ћан ти Змај, Вла ди ми ру Ја гли чи ћу!*

* 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 Вла ди ми ру Ја гли чи ћу за збир ку пе са ма Пред гра ђе хо ри зон та, у Но вом 
Са ду, 16. фе бру а ра 2018. го ди не.




