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ВЛАДИМИР ЈАГЛИЧИЋ

КРОЗ СМРТ САМО ВАЉА ПРОЋИ

Даме и господо, 
Поштовани пријатељи,

До ово га ме ста ду го је пу то ва ти, мно зи ни и ни кад сти ћи. С 
дру ге стра не, сви смо, по ма ло, одав де, јер смо, у ду ху, још од ра ног 
свог де тињ ства, упу ће ни на овај храм: ући у ње га, за ме не зна чи не 
са мо ви ну ти се већ се и вра ти ти оно ме што су нас од ра них го ди на 
сно хва тич но учи ли, а што смо, сад, у при ли ци да при ми мо за ја ву. 
Од ра стао сам у учи тељ ској по ро ди ци, на пет сто ти на ме та ра од 
Ђу ри ног Ли па ра: за ме не су срп ски ро ман ти ча ри и ре а ли сти би ли 
кућ ни ду хо ви. Сам Јо ван Јо ва но вић Змај је лик из са мог сре ди шта 
тог ви лин ског све та. Не са мо мај стор чи је је сти хо ве наш на род 
при мио за сво је већ и је дан од оних све тлих љу ди ко ји су Вој во ди
ну не рас ки ди вим ни ти ма ве зи ва ли за Ср би ју, он да ка да се то чи
ни ло не ла ким и опа сним по слом, до при но се ћи да на шњем ути ску 
да је та по ве за ност при род на и трај на. Бу ду ћу све тлост ис пра ти ли 
су угар ци са ог њи шта, и не ма ни јед ног дру гог пе сни ка ко ји је пре
тр пео та кве удар це у по ро дич ном свом кру гу, где је из гу био нај во
ље ни је. И шта дру го, не го и та кву суд би ну под не ти, ако то чо век 
уоп ште мо же, због бу ду ћег, све оп штег, за гр ља ја и спо ме на:

Кроз смрт само ваља проћи,
па ћу с’ и ја с њима слити,
ако л’ тамо нема ништа?!
– И тад ћемо једно бити.

Ево венца тужна цвећа,
кој’ сам теби почо вити,
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а венац се шире сплео –
све вас може загрлити!

Не могу га у вис бацит –
па нек стоји иза свега,
међ Србима, као спомен –
мог живота, и вашега.

„Кроз смрт са мо ва ља про ћи.” Са мо то – ни ма ње, ни ви ше. 
На тај су тра гич ни, жр тве ни на чин утвр ђе не на ше нај жи вље 

и нај твр ђе ве зе. За то су оне не у ни шти ве, јер су про шле кроз ис
ку ше ња смр ти – на свим пла но ви ма, и лич ним, и за јед нич ким, 
по бе див ши, на по кон, у име жи во та веч ног:

Од почетка, памтивека:
све ј’ то гробље,
– ал је и колевка.

Ако по гле да мо пут срп ско га пе сни штва иза Зма ја, при ме ти
ће мо ста зе ко је га жи во твор но на ста вља ју и при ти чу све до да на
шњих да на. Те су се ста зе ра сло ја ва ле, ра чва ле, усло жња ва ле и бре
ме ни ле, али су чу ва ле онај Зма јев „спо мен” и оста вља ле за со бом 
траг ко ји све до чи о див ној срп ској пе снич кој и кул тур ној тра ди
ци ји ко јој је част при па да ти. Змај је је дан од оних на ших бар до ва 
ко ји нам, уз хим не ве ко ва, го во ри да је би ти срп ски пе сник од го
вор ност и бре ме, ви ше и ве ће од сти хо тво рач ког, да тај ве сел ник 
има не ке за го нет но на мет ну те и не из бе жне по сло ве – шта ви ше, 
ако их не схва ти и не при хва ти, да ни је ни тре ба ло да се ла ћа пе ра. 
Ни ко нас ни ка да ни је све ча но оба ве зао, али се све ча на оба ве за 
са ма од се бе под ра зу ме ва. Да Змај те по сло ве ни је знао и умео оба
ви ти, не би ма ни ти Ла за мо рао оно ли ку књи жу ри ну о ње му пи са ти! 
Наш пе сник мо ра, у су ро вом све ту, до по след њег да ха, да бра ни оно 
што се чи ни нео д бра њи вим и хи ља ду пу та из да ним и про да ним, 
а што, ипак, ди вот но и чу де сно ис тра ја ва, и, ка ко би Змај ре као, 
„све вас мо же за гр ли ти”. Ка да раз у ме ва мо овај стих, ми ми сли мо 
и на ви шу, мо жда и уто пиј ску за ми сао ује ди ње ног чо ве чан ства, 
по те клу од основ не ће ли је по ро дич ног за јед ни штва. Срп ски на ци
он пре ко хри шћан ства до ла зи до све чо ве штва. Ра ђа мо се и уми ре
мо са ми, али ова је при пад ност оно што нас ка рак те ри ше и во ди 
кроз не ми ло сни свет, па и из во ди ван ње га, у но ве и ви ше све то ве. 

По ку ша вао сам да бу дем пут ник с та кве јед не ста зе. Она је 
по ста ла мо ја, али на њој има ме ста ко ли ко хо ћеш – ва ља са мо на
бро ји ти спи сак дру го је зич ких пе сни ка чи је сам сти хо ве по ср бљи вао. 



Са мном су и мно ги на ши са вре ме ни пе сни ци ко ји су јед на по себ
на сна га на ше кул ту ре. А кад се освр нем, ви дим, у да љи ни, и 
све тао Зма јев лик. Та да по ми слим – до бро је, ни сам скре нуо на 
стран пут. Овај тре ну так, ваљ да, и о то ме све до чи.

За крај бих ре као сво је сти хо ве, за бе ле же не пре де се так го
ди на, о Зма ју:

ЧИКА ЈОВА

1

Шта стихови могу, кад умиру деца?
Утехо страшна, мимоиђи, немој!
Њихање глуво празнога кревеца,
живот – не њихов, ал више и не мој.

2

Старчић је седео у фотељи,
климао главом и изгореле шибице, по навици,
вадио из пепељаре, пунећи џеп. 
Навика из Беча, кад је, кажу,
на кратковечном пламену прсте грејао.
Нисам смела да питам шта видите,
јер би ми, можда, рекао – Ружу, 
и с њом Марка, Тијану, Саву. И Југа.
И љубимицу, Смиљку. 
Тај пламен кратак, живот сав.
Принесох шољу чаја, и сендвич,
и не погледа, ал главом даде знак
захвалан да је.
Једном је, дуго, миловао гусле, 
дар Срба из Лике. 
Да је тако миловати мене.
У очима згаснут сјај сви виде.
и затичу га где погледом бесаничним
кроз прозор премерава свет.
Не, нисам смела да питам шта видите,
јер гледао је Ружу, и њих пет...
Већ не са нама. Из тескобе
згаженог пламичка, куд изићи?

И ја изађох, на прстима, из собе.
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3

Био је свет, и илузија беше,
да куцавице понестане дах,
да с мутном скрамом пред зеном заплеше:
животa кошта, а остане прах.*

* Реч на Свечаној седници Матице српске приликом примања Змајеве на
граде за збирку песама Предграђе хоризонта, у Новом Саду, 16. фебруара 2018. 
године.




