
345

К РИ Т И К А

СНА ГА ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КОГ СТИ ХА

Дра ган Ла ки ће вић, По ро дич ни му зеј, Пар те нон, Бе о град 2018

Сто је ћи пред сваг да за го нет ним су шта ством све та и пред бес ко
нач ним и не по тро ши вим оби љем ра зно вр сних по ет ских мо ти ва, истин
ски пе сник сво је не ми ре и ин спи ра ци је нај че шће до би ја та ко што ослу
шку је не бе ска „до шап та ва ња” и он да их те ма ти зу је пре ма соп стве ном 
до жи вља ју и на хо ђе њу. Не ка да се ра ди о тај на ма скри ве ним у зр ну пе ска, 
а не ка да је у пи та њу не из мер ност ва се ље не или пак бес крај веч но сти. 
По не кад му оно што је (на из глед) са свим обич но по ста је нео бич но, и 
обрат но, а мо гу ћи од го во ри че сто ру ше јед ни дру ге. Кат кад се, опет, 
поч ну да пре пли ћу днев ни и ноћ ни сно ви о оном што је не кад „би ло и 
би ти са ло”, оп се да ју ћи га жи вим еј дет ским при зо ри ма и ути сци ма из 
де тињ ства, ко ји се не да ју ода гна ти, осим њи хо вим пре се ље њем у стих. 
А „пам ће ње сно ва и пам ће ње про шло сти”, ка ко ка же Бор хес, пред ста вља 
јед ну од бит них функ ци ја књи жев не де лат но сти.

Пе сник, при по ве дач, ро ма но пи сац, есе ји ста, уред ник и ис так ну ти 
ду хов ни пре га лац, Дра ган Ла ки ће вић (1954) је сте је дан од оних ства ра
ла ца чи је се по ет ске ми сли, у књи зи По ро дич ни му зеј, упра во кре ћу у 
том сме ру. Ње го ви сти хо ви су „пу ни сре ће и ту ге” и сво је вр сне емо ци
о нал не оп сед ну то сти ка да се „са ове да љи не” ус по ста вља ју се ћа ња на 
сво ју по ро ди цу и свој ко ла шин ски за ви чај. За ње га су та бу ђе ња успо
ме на про же та не скри ве ном љу ба вљу, ко ја је ду бо ка, на гон ска и искре на, 
И, да ка ко, он у то ме ни је рет кост. Јер, пре ма за ви ча ју увек по сто ји не ка 
нео бја шњи ва оба ве за и дуг, „ко ји сва ко од нас тре ба да пла ћа ка ко нај
бо ље уме”, го во рио је Иво Ан дрић. А срод не ми сли нам са оп шта ва и 
Ме ша Се ли мо вић, ко ји ве ли: „Овај крај, то сам ја, то је мој жи вот и мо ја 
љу бав.” 

Да кле, Дра ган Ла ки ће вић ста вља у сре ди ште сво га пе ва ња све оно 
што же ли да спа си од за бо ра ва у сво јој по стој би ни: ро ди те ље и ро ди тељ
ски дом, бли ске срод ни ке и прет ке, за тим ком ши је и зна не кра јо ли ке, 
за ви чај ни го вор и при че ко је се пре при ча ва ју, (као и оне љу де „о ко ји ма 
ни ко ни кад ни је при чао”), умр ле и „оне ко је сви за бо ра ве”, пра ве ћи, 
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при том, сво је вр сни му зеј ски по пис и опис ње му зна них лич но сти, ства
ри, пре де ла и до га ђа ја. На осно ва ма тог ам би јен тал ног ми кро ко смо са и 
од ло мље них пе снич ких ре ми ни сцен ци ја ау тор те жи да чи та о ца упу ти 
ка ши рим и уни вер зал ним раз ми шља њи ма о све ту и при ро ди чо ве ко вог 
жи вље ња. Јер, тре ба има ти на уму, ка ко нас упу ћу је Фло ров ски, да се 
„у си ћу шној ка пи ро се це ло Сун це огле да”.

А да би нам што вер ни је пре нео сво је ми сли и сво ја осе ћа ња, пе
сник се др жи мак си ме – „стил је сам чо век” (Би фон), ко ри сте ћи се, при
том, осо бе ним ка зи ва њем у сло бод ном сти ху, чи ме из бе га ва за нат ско 
„ука лу пљи ва ње схе ма ти ке” и ве штач ко по де ша ва ње и нор ми ра ње по
ет ског ис ка за. Он се пре вас ход но осла ња на не по сред ну ин спи ра ци ју и 
ства ра лач ко ус хи ће ње, из че га (без об зи ра што је из ра же но у при по вед
ној фор ми), увек ема ни ра не што леб де ће, кри ла то и ме ло дич но. Дру гим 
ре чи ма, тај ода бра ни об лик на ра тив но сти не при мет но иш че за ва пред 
склад ним пул си ра њи ма и сим фо ниј ским ле лу ја њи ма за бе ле же них ре чи 
и сти хо ва. Са мно го лир ске то пли не он нас уво ди у ин тим ни свет сво га 
пам ће ња и сво јих ве за са род ним кра јем, а ње гов глас ко ји сти же до нас 
је сте но си лац сво је вр сне уз бу ђе но сти, па чи та о цу срод ног ду шев ног 
скло па по не кад мо гу (скри ве ном од бли жњих) да на вру су зе у очи (ма да 
по сто ји оправ да ва ју ћа и олак ша ва ју ћа спо зна ја о то ме да и Вук Ман ду
шић два пу та пла че у Гор ском ви јен цу).

Са ма књи га По ро дич ни му зеј са зда на је од увод не пе сме „Где су 
оне причe?” и два на ест пе са ма (по е ма), свр ста них у три одељ ка. То су: 
„Мај ка мо га ока”, „Рај фер и Ло ла”, „Спорт и свет”, „Хе ро је ва мај ка”, 
„Ни ко ни је мр тав”, „Ка ко се мо гло жи ве ти”, „Са њар у му зе ју”, „Кад бих 
се об рео пред на шом ку ћом – Му зеј жи вих љу ди”, „Му зеј на на шем 
има њу у Мо ра чи”, Ин вен тар на ше ку ће у Би стри ци – До ње Ли по во”, 
Ре ги стар из во ра” и „Ма гич на књи га жи во та”. Све оне „ура ња ју у про сто
ре де тињ ства и за ви ча ја” (А. Же жељ Ко цић). Да кле, ау тор нам пе снич ки 
су ге ри ше да је он то ло шка и ак си о ло шка осно ва људ ског жи вље ња по
ро ди ца. Она му је, та ко ђе, би ла ин спи ра тив на те ма и у две ма прет ход ним 
збир ка ма По ро дич ни ал бум (1997) и По ро дич ни азбуч ник (2002). Ина че, 
у срп ском ро ду од вај ка да је уко ре ње на ми сао да је по ро ди ца „ма ла цр ква” 
и да се из ње и род ног кра ја по не се у свет све оно што ће чо ве ку би ти 
ње го ва ка сни ја лич но сна обе леж ја. Ме ђу тим, за ви чај ну ди и дру ге при че 
(осим оних иди лич них и бај ко ви тих), а то су при че о ра то ви ма, по де ла ма 
и по ги би ја ма. Јер, наш чо век жи ви у „пер ма нент ном су сед ству смр ти”, 
где му је пр ви ком ши ја „увек смрт” (М. Ек ме чић). Ово осве до че ње Дра
ган Ла ки ће вић но си не по сред но и из сво је по ро ди це (по ги би је бли ских 
срод ни ка у II свет ском ра ту „и на јед ној и на дру гој стра ни”). Али ов де 
се и смрт ре ла ти ви зу је у фи ло зоф скоег зи стен ци јал ном вред но ва њу 
сми сла жи вље ња: „Би ло би му лак ше што је стре љан, / не го да жи ви као 
што је мо гао жи ве ти”. Ова квим и слич ним ми сли ма ау тор нас под се ћа 
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и на осет но за не ма ре не али још увек при сут не и оп ста ју ће ка те го ри је 
људ ског сти да, ча сти и до сто јан ства. Све оне, као и дру ге од ред ни це 
вр ли но љу бља, на ла зе се да нас у су да ру и ја зу са мо дер ним праг ма ти
стич ким вре до сти ма, ко је пре тва ра ју на шу ду шу „у обич ну пи љар ни цу” 
(Х. Ор те га и Га сет).

По што нас жи вот, углав ном, од не се „сво јим пу те ви магра до ви ма”, 
где сви не куд жу ре и, као што би на род ре као, „тр че ко ов це на со ли ло”, 
не ма то га а да се (у том са да шњем ам би јен ту) не се ти сво је ку ће из де
тињ ства и мла до сти „у лет ње ју тро, у ти ши ни”, као и та мо шњих љу ди 
(жи вих и мр твих), ко ји су са чу ва ни у на шим се ћа њи ма. А та се ћа ња су 
„жи ва”, на по се бан на чин, са оп шта ва нам пе сник, јер је жи ва на ша ми
сао („Ако не ма мо ка те го ри ју се ћа ња” – ве ли Кјер ке гор – „та да се чи тав 
жи вот раз ла же у пра зну и бе са др жај ну бу ку”). 

Да је је зик истин ско сре ди ште чо ве ко вог би ћа, Дра ган Ла ки ће вић 
нам (и овом при ли ком) по ка зу је у свом пре до че ном лир ском огла ша ва
њу, ис по ља ва ју ћи уоч љи ву на да ре ност и уме ће у ко ри шће њу соп стве ног 
лек сич ког бо гат ства, ус по ста вља ју ћи, при том, спој но вог и тра ди ци о
нал ног. Пле не ње го ви лир ски опи си ге о граф ских под руч ја, жи ве и мр тве 
при ро де, во ћа и др ве ћа на „има њу у Мо ра чи” (ора ха, ли пе, „зу кве”, шљи
ве, тре шње, ја бу ке, мур ве, хра ста, ја се на, ма кље на, бре ста) и та мо шњег 
не ба и зе мље. Ту је и дир љи во са оп ште на ка рак те ро ло ги ја по ет ских 
ли ко ва, из ни јан си ра них пре ма (ре кло би се) ау тен тич ним фи зи о но ми
ја ма ау то ро вих зе мља ка (Јо ван, Ћа на, Ико ни ја, Гру бан Ма ша нов, Ра до
слав, Ву ко са ва, Ду шан Ми ров, Ста ра Ми ља, Нов ка, Ду ла, Ми лу ша, 
Ми лош Сте ва нов и Са ва Ми ло шев, Бран ко Ма ша нов и Мир ко Ђор ђи јев). 
Мно ге од тих лич но сти про шле су кроз жи вот ти хо и го то во не при мет
но, али сва ко је имао и лич но по се до вао не ки од „раз ли чи тих да ро ва по 
бла го да ти Бож јој” (Св. апо стол Па вле), од но сно, не ко спе ци фич но обе
леж је, по че му је упам ћен. По себ на осе ћа ња иза зи ва ју и ар ха ич на ве ро
ва ња и те ко ви не оби чај ног на сле ђа (о че му слич на ис ку ства из де тињ ства 
но си и пи сац ових ре до ва), а ко ја мо же мо про чи та ти у сле де ћим сти хо
ви ма: „Кад же на ко ја до ји ди је те / на му зе мли је ка у бо ле сно око / то је 
при је ки ли јек”. Љу би те љи ма ста ри на и пам ти ша ма не ка да шњих вре ме
на на ро чи то ће за и гра ти да ма ри ка да на и ђу на но стал гич но ин вен та ри
са ње ста рих ства ри (шти ље га, по ња ва, ба јун, ве ри ге), као и при ли ком 
по ми ња ња не ких пој мо ва из на род ног ана том ског реч ни ка („ба би на 
ру па”), јер све то, за нас, мо же би ти „бар де ли мич но уто чи ште же ља, 
на да и сно ва као естет ских емо ци ја” (М. Шу тић).

Ла ки ће ви ће ве пе сме је су ис кре не и оди шу не по сред но шћу. На пи
сао их је чо век ко ји је „отво рио вра та” и ушао „уну тра”, и до бро ви ди и 
осе ћа оно о че му пи ше. За то се чи та лац на кон иш чи та ва ња ове ње го ве 
књи ге осе ћа очи шће ним и окре пље ним.
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На кра ју тре ба ре ћи да са став ни део По ро дич нног му зе ја са чи ња ва 
и сту ди о зан, са др жа јан и ана ли ти чан по го вор Алек сан дре Же жељ Ко цић, 
под на сло вом „Про сто ри ин тим но сти у по е ма ма Дра га на Ла ки ће ви ћа”. 
Она је и ра ни је, у не ко ли ко на вра та, пи са ла о ау то ро вом књи жев ном 
ства ра ла штву, па је овом при ли ком до би ла и при ви ле го ван ста тус да 
ње но име сто ји на пред њој стра ни ко ри ца, а пред ста вље на је и кроз 
кра ћу бе ле шку на кра ју књи ге. 

Јо во РА ДОШ

КА НЕ РЕ ЦИ ВОЈ СВЕ ТО СТИ СА ВР ШЕН СТВА

Ри сто Ва си лев ски, Ср це кру га, Ар ка, Сме де ре во 2018

Одав но, уве ли ко огла шен вр сни пе сник у два је зи ка – срп ском и 
ма ке дон ском – Ри сто Ва си лев ски (1943) са да но вом књи гом, Ср це кру га, 
сво је по ет ске вен це сви ја под сим бо лич ки и пре ци зно гра ђе ни круг пре
са бра ног, жи вот но и фи ло зоф ски про ми шља ног ис ку ства. Је дин стве ни 
кров ни ве нац од се дам де сет пе са ма, ис пе ван у фор ми спе ци фич не хим
нич ке ин то на ци је и рит ма (не)кла сич них ода са ду а ли стич ким зна чењ
ским пред зна ком и са звуч јем, под вла чи ону су шту ли ни ју те мат ских и 
ду хов них пре о ку па ци ја све у куп ног пе снич ког учин ка, ни ма ло слу чај но. 

Ср це кру га, кључ на ме та фо ри ка ове по е зи је, ну ди број не и ра зно
вр сне асо ци ја ци је, по чев од по ет скофи ло зоф ске сен тен ци о зно сти до 
кул ту ро ло шког, ко смо ло шког, ет но ло шког, ге о ме триј ског и дру гих аспе
ка та ту ма че ња. Оно под у пи ре сна жно и па жљи во, све о бу хват но и по је
ди нач но иза бра ну мо тив ску вер ти ка лу, сми са о но уо бру че ну у се дам 
лир ских кру го ва. Ви со ким стил скоје зич ким и ре флек сив ним до ме ти ма 
сво јих сти хо ва пе сник Ри сто Ва си лев ски нас уве ра ва да је све то имао 
у ми са о ноемо тив ном ви до кру гу, али да су ег зи стен ци јал но про жи вље ни 
вре мен ски кру го ви у окви ру јед ног, оног са истим ср цем пул си ра ју ћим 
уну тар се бе, нај ва жни ји. И оту да она ду хов на све жи на све про жи ма ју ћа 
и све ра за ра ју ћа, ко ја чи ни бит кру жни це и ци клич ног по на вља ња у 
„вра ћа њу веч но истог”. 

Већ про ло шка пе сма „Ве ли ки пра сак”, ука за ће ка да и где је мо гу ћи 
по че так свих по че та ка, ко рен сна ге и не мо гућ ност од го во ра на чо ве ко ву 
упи та ност „о све му што се мо же зна ти”. О пр вот ним и крај њим свр ха ма 
вре ме на жи во та и би ва ња, са смр ћу као ко нач ном (не)за вр шни цом пу та
ње ду ше и вла сти тог Ја, ду ха и ма те ри је, сми сла и бе сми сла, све тог и 
про фа ног, пат ње и ра до сти, зла и ле по те све га: „Ка ква сна га об на вља ња, 
/ ка ква сна га по на вља ња, / ка кав сми сао, / ко је ни ко до кра ја не до ку чи!” 




