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ЖЕ ЛИ ДРАГ НИК ЧЕ ВИЋ

ЗМА ЈЕ ВА НА ГРА ДА  
БЛА ГО ЈУ БА КО ВИ ЋУ

Дра ги при ја те љи,

Као члан овог жи ри ја и као чи та лац по е зи је, као свје док, осје
ћам оба ве зу да у пр вој ре че ни ци ве че ра шњег обра ћа ња ис так нем 
сље де ћу чи ње ни цу: ука зу ју ћи част пје сни ку Бла го ју Ба ко ви ћу, 
но вом до бит ни ку Зма је ве на гра де, ми исто вре ме но ука зу је мо част 
са вре ме ној срп ској по е зи ји – ње ној ду би ни, сна зи и ље по ти, ње ној 
ра зно вр сно сти и про ниц љи во сти, ње ној ак ту ел но сти и жи во твор
но сти – у вре ме ну ко је, на жа лост, као да те жи не ким дру гим ври
јед но сти ма. 

У да на шњим срп ским окол но сти ма, ре кло би се, по е зи ја за
ни ма углав ном са мо ма ле и љу бо мор не ду хов не ко ло ни је, нај че шће 
про фе си о нал це и пла ће ни ке, и ти при лич но озбиљ ни љу ди сво ју 
уло гу прав да ју из но се ћи на лош глас све не моћ ни јег па ци јен та: 
ка жу нам да је по е зи ја ау то ре фе рент на и су штин ски не под ло жна 
ту ма че њу, ка жу нам да је ско ро не ма, да на род има пре чих бри га 
од лир ске аку сти ке, ети ке и есте ти ке. 

Па ево, са овог мје ста мо гу да по свје до чим: ни шта од то га 
ни је тач но, и ни је до бро на мјер но. Ево пје сни ка Бла го ја Ба ко ви ћа 
– ње го ве књи ге смо из дво ји ли из чи та вог ни за из ван ред них про
шло го ди шњих оства ре ња – он већ че ти ри де це ни је пје ва на ве ли
чан стве ној ви со рав ни срп ске ли ри ке. Он, да кле, при па да нај у жој 
гру пи срп ских пје сни ка ко ји су оби ље жи ли крај про шлог и по че
так овог сто ље ћа. При том, ње гов ма ги страл ни, епо хал ни учи нак 
ви дљив је и у оној екс клу зив нолир ској рав ни ко ју раз ма тра мо с 
об зи ром на естет ску упо тре бу и ме ло ди о зност ма тер њег је зи ка, и 
у рав ни етич коиде о ло шких пе ри пе ти ја са вре ме не срп ске ли ри ке. 
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По што смо ми вр шња ци, ја бих ра ни је сва ку при чу о Бла го
ју Ба ко ви ћу и ње го вом мје сту у окви ри ма на ше по е зи је по чи њао 
по не ким анег дот ским ком пли мен том – ре као, на при мјер, нај ра
спје ва ни ји, или чи стом лир ском ре ги стру нај о да ни ји, или по ме нуо 
ње гов оби чај, да нас та ко ри је дак, да ту ђе сти хо ве ка зу је и до жи вља
ва као сво је, да ру ју ћи та ко вла сти ту не ис црп ну енер ги ју оп штем 
пој му ли ри ке, што је по не кад за и ста див ни ана хро ни зам, а у ства
ри су штин ски до при нос очу ва њу чи стог лир ског ду ха и да ха у 
при лич но за гу шљи вом вре ме ну. Јер, као што ка же Ок та вио Паз, 
пје снич ко ре ци то ва ње је уви јек пра зник: са бор ност, оп ште ње.

Мо гло би и та ко, али сад по чи њем кон ста та ци јом да је Ба ко
ви ће во ства ра ла штво ва жно и за не ку вр сту тре нут ног сним ка тем
пе ра ту ре, ду би не и ду шев но сти на ше са вре ме не ли ри ке. Он је је дан 
од ње них нај и страј ни јих и нај ма што ви ти јих по све ће ни ка. 

По мом ми шље њу, у Ба ко ви ће вој по е зи ји мо жда је пре су дан 
упра во њен ис хо ди шни аспект, онај по чет ни хо ри зонт пје сме који 
доц ни је при кри ве но и не при кри ве но упра вља ком плет ном сце ном. 
Пје сник је он да са мо ме ди јум, тј. об но ви тељ пр во бит ног тре нут ка 
ко ји се мо же сма тра ти ко ли јев ком сва ког бу ду ћег сти ха, па је оту да 
и Ба ко ви ће ва трај на оп се си ја за ви чај ним мо ти ви ма и ме ло ди ја ма 
са свим при род на – и за ко ни та. 

Та ко ђе, пот пу но је ло гич но ње го во скри ва ње иза еле мен тар не 
сна ге је зи ка ко ји го во ри ми мо нас и пре ко нас. Кад он ка же:

Не ни сам ја ово пи сао
Са ме су ре чи из ме не те кле
Го спо де зар сам плу ћи ма ди сао
Оно што усне ни су ре кле

Са мо је је зик ис под неп ца
Не по ми чан и без тр за ња
Кроз ти ши ну пре вео ждреп ца
Над не мим по но ром рза ња

– он да га тре ба схва ти ти вр ло озбиљ но. Да би се о том ни је мом 
по но ру, о тој вјеч ној ра ни на ти је лу сви је та ипак про го во ри ло, да 
би се до ча ра ла на кнад на сна га, мо жда чи та вој ства ри тре ба при ћи 
по ма ло фи ло зоф ски. На кра ју кра је ва, де фи ни ци ји по е зи је при па
да и не ка вр ста не по зна ва ња вла сти те сна ге, не ки ве о ма вар љи ви, 
про дук тив ни са мо за бо рав. 

По сто ји за ни мљи ва фи ло зоф ска те за да сва ки чо вјек отје ло
вљу је јед но крат ну и не за мје њи ву влат кон со на на та и во ка ла – живи 
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слог ко ји пу ту је пре ма ри је чи и тек сту. Сва ки од тих сло го ва је 
не по но вљив, као што се у ста рим хра сто вим шу ма ма ни ка да не 
на ла зе два јед на ка ста бла, а пи смо је оно што по ма же тим се би 
скри ве ним сло го ви ма да ево ци ра ју окрут но ви до ви то до ба, кад још 
ни је би ло ни ка квог пред ста вља ња. 

Чи та ју ћи и слу ша ју ћи Ба ко ви ћа, пра те ћи га кроз сви је тлотам
не пре дје ле че жње и вр то гла ви це, има те нео до љив осје ћај да се на 
сва ком ко ра ку упра во тај жи ви слог по ла га но рас кри ва, од сти ха 
до сти ха, да би је зик ро ди лац лак ше ис пу ња вао дав на шња обе ћа ња. 
Окрут но ви до ви то до ба на ла зи се не гдје у пр во бит ним пре во ји ма 
пје снич ке ме мо ри је, под кри лом за ви ча ја – из тог прав ца до пи ру 
нај де ли кат ни ји, су штин ски зву ци.

Пје сник је, ра зу ми је се, вје чи ти пут ник кроз ври је ме и ко ди
ра не за ви чај не при зо ре, по ма ло упла шен вла сти том крх ко шћу и 
оп штом не из вје сно шћу суд би не за пи са ног. Пут ник – на чу ну. Он 
по ку ша ва да све ви ди и све му при ђе до кра ја, и баш је тај крај оно 
што га нај ви ше при вла чи, да би се су срео са твор цемпо чет ком, 
за тво рив ши круг. Пред о сје ћа ју ћи и при зи ва ју ћи на свје тло да на 
сва ку опа сну ди о ни цу, сва ки знак уз ви ка, као да пу ту ју ћи тон за 
иста мо же и мо ра очвр сну ти у при зор. 

Упра во за то Ба ко вић то ли ко бри жљи во ослу шку је све што му 
из не свје сног ла га но при до ла зи, да би пре ци зно по но вио сва ки об лик 
и сва ки звук. Стра хо ви то је ва жно да се тај ства ра лач ки (чо бан ски) 
пулс одр жи у енер ги ји но ве пје сме, и за то је ње гов ри там ве о ма 
ујед на чен: у про сто ру пје сме са чу ва на су мје ста на ко ји ма дах као 
да се од ма ра, гдје је све бар за ни јан су про ход ни је, гдје сти че те 
ути сак да на сце ну са мо што ни је сту пио не ки искон ски уну тра шњи 
по гон – а он да се ис каз на јед ном кон цен три ше или вр то гла во пре
о кре не. Тра ди циј ски осло нац ра фи ни ра се упра во у тре нут ку кад 
вам се учи ни ло да све пре по зна је те, да вам је гло бал ни ам би јент 
пје сме са свим пре гле дан, та ко ре ћи фа ми ли ја ран.

Због та квих обр та, уо ста лом, Ба ко вић и је сте то ли ко свјеж. 
Мит ска по за ди на при бли жа ва се по вр ши ни пје сме при је не го што 
стиг не те да је де ши фру је те, при је не го што очвр сне у мит ско гра
ди во. А очвр сну ти не мо же упра во због то га што Ба ко вић по се же 
за кон вен ци о нал ним ре ги стром, а он да га ефект но из не ве ра ва.

При то ме је пре су дан на чин на ко ји ње му по ла зи од ру ке ак ти
ви ра ње спе ци фич не фор мал не опру ге уну тар са мог сти ха, као да 
се по кре ћу и дис крет но по ли ти зу ју стру је ко је већ има ју сво је про
вје ре но ле жи ште и свој ду бин ски код, али се сад све то из но ва пре
на пре же, још јед ном се уво ди у суд бин ску дра му на ше сва ко дне
ви це, да би нас ја че за бо ље ло.
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Ис по ста вља се да Ба ко ви ће ва пје сма ком плет ном сво јом рит
мич коме ло диј ском струк ту ром по сте пе но са вла ђу је вла сти ти 
пред мет, три јум фу ју ћи на пр ви по глед ве о ма ста рин ским сред стви
ма, чак и он да кад је та по бје да нео по зи во тра гич на. Све је ту на 
свом мје сту: јед но став ност лир ске кон струк ци је, чвр ста ме три ка, 
очу ва на ри ма, со лид но гра ђе на стро фа – све оно што би по мод ност 
мо гла сма тра ти за ста ре лим – па ипак уви јек но во и не по зна то.

Пре по зна ли смо тај звук ме мо ри сан у пре дач ком слу ху. Осло
ње на на ово срод ство, по ред до ма ћег ог њи шта, кроз ме ћа ву, мрак 
и гром, та аку сти ка са ма по се би до вољ но је сло же на – у том зву
ку при је нас би ли су ско ро сви. Ме ђу тим, Ба ко вић од би ја уло гу 
по зно до шав шег; он вје ру је да по сљед ња ри јеч ни из да ле ка још 
ни је са оп ште на, и за то на ста вља да за пи су је.

Пи са ти уви јек из но ва, пи са ти пре ко већ на пи са ног, пи са ти 
чак и он да кад је из вје сно да ти ме са мо по пу ња ва мо спи сак ко ји 
ће јед ног да на би ти вра ћен вр хов ној ин стан ци – у том чи ну има 
ла ко ми сле но сти, али има и не у по ре ди ве ра до сти. Ба ко вић том 
за но су по све ћу је го то во сва ки стих, а не ки од нај љеп ших до ди
ру ју сам руб не из ре ци во сти. Ње гов при ступ пи са њу и пје ва њу 
под ра зу ми је ва ско ро де мон стра тив ну ро ман ти чар ску но ту, за ко
ју по не кад по ми сли мо да је иш че зла из на ше са вре ме не по е зи је. 
Али ов дје се баш на то ме ин си сти ра: не по сто ји не што што је 
са вре ме но, ако оно (сво јом по ет ском сна гом) ни је у ста њу да при
зо ве вјеч ност. Он да је оно са мо по мод но, ба нал но, он да се из не
вје ра ва по ет ска ми си ја у ко ју Ба ко вић вје ру је и ко ја га во ди. Исто 
та ко, и због то га, ње гов по ет ски текст ни је са мо текст већ аку стич
коег зи стен ци јал но по ла зи ште: текст је до жи вљај и не по но вљи ви 
жи вот ни траг. Ако не ма те на уму и у слу ху ту не пре кид ну уну
тра шњу ви тал ност, тај по зи тив ни жи вот ни ри там ко ји пул си ра у 
ње го вој лек си ци, он да сте у опа сно сти да ва ше ту ма че ње са свим 
про ма ши циљ.

На кра ју, ма да је на ша са вре ме на ли ри ка за и ста рас ко шна, 
чо вјек би мо рао до бро да се за ми сли ко још од са вре ме ни ка мо же 
та ко ефект но ре ви та ли зо ва ти тра ги ку са ме фор ме лир ског ис ка за, 
тра ги ку ње не фор му ле; бо ље ре ћи, ко још та ко ма хи нал но ми ри 
нај бо љу тра ди циј ску ре зо нан цу са ре а ли те том ко ји прак тич но не 
до зво ља ва да му се на ђе би ло ка кав објек тив ни ко ре ла тив. А Ба ко
вић га ипак на ла зи, и што је нај ва жни је, он га на ла зи не тра же ћи 
– та ква је то оп тич ка и аку стич ка вар ка.

Тај про цес, на рав но, ни је до вр шив, а мо жда ни је ва ља но ни 
за по чет, и оту да вје ро ват но на ше не ко ри сне ди о бе на тра ди ци о нал
но и мо дер но. Оту да не спо ра зу ми око ма ги страл них и пе ри фер них 
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фе но ме на, оту да, ко нач но, и на ша не спо соб ност да пје сни ци ма 
по пут Ба ко ви ћа од ре ди мо аде кват но мје сто – не с об зи ром на те ма
ти ку, фак ту ру сти ха или при ви ле го ва ни во ка бу лар, не го с об зи ром 
на ре то рич ку си ли ну уз чи ју по моћ у овој ли ри ци на ста је је зич ка 
дра ма, упле те на у ду шев ност и ре ал ни жи вот на род не за јед ни це.*

* 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 Бла го ју Ба ко ви ћу за збир ке пе са ма Чун: иза бра не и но ве пе сме (Кул тур но 
обра зов ни цен тар, Шид 2019) и По лен и чар (Пра во слав на реч, Но ви Сад 2019), 
у Но вом Са ду, 16. фе бру а ра 2020. го ди не.




