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са Ње го ше вом и ње го шев ском књи жев нофи ло зоф ском тра ди ци јом како 
би се у њој де тек то ва ли мо гу ћи од го во ри на пи та ња са вре ме ног ми зан
сце на, прем да она до ка зу је ау то ро ву ин тен зив ну жуд њу да у пи са ном 
ви ду уоб ли чи ре флек си је по во дом сво јих по вла шће них те ма и по твр ди 
при су ство ак ти ви стич ког ху ма ни зма, и Ње го шев ски по крет от по ра је, 
за пра во, ви ше не го са мом ау то ру по тре бан чи та о цу – да му бу де лу чо
но ша и сми сло твор на ре фе рент на тач ка у де ста би ли зо ва ном, ма те ри ја
ли стич ком и ин ва зив ном ко ор ди нат ном си сте му да на шњи це.
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Да је Дра ган Ла ки ће вић ау тор на гла ше не пе снич ке ин ди ви ду ал
но сти и из ра зи тог лир ског сен зи би ли те та, по ка зу ју и две збир ке по е зи
је из да те 2020. го ди не. По је ди ни ре пе та тив ни сим бо ли пре по зна ју се и 
у но вим пе снич ким књи га ма, те та ко Ла ки ће вић оста је „пе сник сне га”, 
ка ко га је Вла ди мир Ја гли чић на звао у пе сми „Го стин ска со ба” (1992). 
Дух но вог и дру га чи јег осе тан је ипак и у књи га ма ко је обе ле жа ва ју 
по ла ве ка бо га тог и ра зно вр сног ства ра ла штва. У раз го во ру за Но во сти 
по во дом две но ве књи ге, Ла ки ће вић се освр ће и на пр ву сво ју пе сму 
„Про ху ја”, об ја вље ну пр во бит но у Ма лим са ра јев ским но ви на ма, пре 
тач но пе де сет го ди на: „Оно не кад би ло је по че так и ус хит; ово са да је 
ис куство и све тла гор чи на”. Има ју ћи у ви ду да збир ку Про ху ја отва ра 
упра во сво јом пр вом пе смом, де лу је да је не што од ус хи та и не жно сти 
по че та ка при сут но и у нај но ви јим збир ка ма. 

Свет пе сме је и да ље отво рен и сли ке ре ал но сти се ма те ри ја ли зу
ју у би ће пе сме без по ку ша ја не про бој но сти и хер ме тич но сти: „про ху ја”, 
што пред ста вља ујед но и вр ло срећ но ода бран на слов, онај је спе ци фи
чан тре ну так па ху ље у ле ту о ко јем Ла ки ће вић, че сто кроз сво ју по е зи ју, 
про го ва ра. Пе сма ни је па ху ља, иа ко се апо стро фи ра ње на је дин стве ност 
и не по но вљи вост, пе сма је њен лет, за у ста вље ни тре ну так ко ји се бе ле жи 
у маг но ве њу, где се пев и сан из јед на ча ва ју: „Се ди, дра га је се ни, из во ли 
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/ по слу жи се / па ме об у зми са свим / да за пе вам и усним у исти трен”. 
Реч је о пе сми „Је сен у го сти ма” у ко јој је сен по кре ће хар ти је и про вла
чи се ме ђу ре чи, ри ме и фи гу ре, при зи ва ју ћи та ко ве тар Бо ри сла ва Ра
до ви ћа, спо со бан да у исто вре ме раз гра ди по сто је ћу пе сму и ство ри 
но ву. У ви ше пе са ма пе сник се при се ћа од ба че них и згу жва них хар ти ја, 
па и оних бе лих, до дир ну тих са мо вла гом и ве тром, пи шу ћи та ко о мо
гућ но сти пе сме, пре не го о са мим пе сма ма. Има у то ме не ког ви та ли зма, 
не чег оп ти ми стич ног у осно ви, јер Ла ки ће вић пе ва о то ме ка ко ни шта 
ни је из гу бље но, и чвр сто ве ру је у спо соб ност пе сме да по сто ји чак и 
ка да ни је упам ће на или за пи са на. 

У пе сми о ко ма ду чи сте хар ти је, да кле, пот цр та ва се моћ пе сме у 
на ста ја њу: „То што би мо гло би ти / не мо же се из бри са ти // Ко ли ко тек 
има не ви дљи вих по ру ка / име на, ре чи, по ми сли // А све што је не ви дљи во 
/ мо же би ти пе сма”. У при лог те зи о ви та ли зму је и ути сак на кон чи та
ња да за Ла ки ће ви ћа би ће пе сме по сто ји, за пра во, ван оног на пи са ног, 
у са мој при ро ди, у ње ним по кре ти ма и зву ко ви ма ко је он вер но и по све
ће нич ки бе ле жи. Оту да „зуј и клик” ко ји се тран сфор ми шу у реч, успе
ва ју ћи при том да пре мо сте на пу ту до чи та о ца све оне ус пут не за кут ке 
у ко ји ма се ре чи пе сме при вре ме но гу бе. „За ку так” је че ста реч у по ези
ји Дра га на Ла ки ће ви ћа, и не озна ча ва ну жно мрач но и скрај ну то ме сто, 
ко ли ко скри ве ну оа зу у ко јој пе сма мо же да пре жи ви до ко нач не ма те
ри ја ли за ци је, слич но као и ма ли врт у „Се ми ра ми ди на пе ри фе ри ји”. 
Кључ на реч је, да кле, „при вре ме но”, јер док је мла ди Ла ки ће вић ве ро вао 
да „про ху ја јед на пе сма” да би се ко нач но у бес кра ју и да љи ни из гу би
ла у обла ци ма, у но ви јим пе сма ма на ла зи мо дру га чи ји при ступ, не што 
хра бри ји и ма ње се тан, иа ко је се та, по пут сне га, кон стан та у Ла ки ће
ви ће вој по е зи ји. 

Жа нрсли ке ко је пред ста вља ју гра ђу мно гих пе са ма до при но се да 
њи хов дух бу де ли шен па те ти ке и да их, уме сто у сне жној без вре ме но
сти, ви ди мо у са да шњем тре нут ку. Још је Рај ко Пе тров Но го по во дом 
књи ге Снег па да ду шо пи сао ка ко су Ла ки ће ви ће ви сти хо ви нај бо љи 
ка да „не раз два ја ју ру рал но од ур ба ног, тра ди ци о нал но од мо дер ног, 
мит ско од исто риј ског и ра зи сто риј ског, дав на шње од са да шњег”. Ци клус 
„Др ве ће Бе о гра да” до но си упра во та кве сти хо ве, а жа нрсли ке ко је чи
та мо у функ ци ји су ха р мо ни за ци је дав на шњег и са да шњег. Др ве ће ов де 
не све до чи не ка квим про ме на ма ко је про ми чу по ред чо ве ка, чи ме би се 
по твр ђи ва ла њи хо ва ве чи тост, већ су прот но, оно све до чи о љу ди ма и о 
њи хо вој сре ћи и не сре ћи: дуд је „по след њи члан по ро ди це” ко ји је „пам
тио то ли ке сва то ве”, а са да уми ре у дво ри шту пу сте ку ће, орах се раз гра
на ва да за гр ли не ве сту, или се за но си по крај огра де бол ни це за нар ко ма
не. Ло ка ли за ци ја је кон стант на, чи ме се ис цр та ва ма па кре та ња пе сни ка 
кроз не ку но ву, град ску „шу му сим бо ла”. Од ре ђи ва ње ста ро сти др ве ћа 
по но во за ви си од љу ди ко ји га окру жу ју, те су та ко пар ко ви „ста ри као 
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др жа ва”, или вр шња ци гра до ва и пе сни ко вих пре да ка. У тој ве ли кој, 
ли сна тој по ро ди ци сва ки из да нак је јед на ко би тан, а др ве ће про го ва ра 
о оно ме че га се пе сник сам ни ка да не од ри че, као што су, на при мер, 
за ви чај ност и уко ре ње ност. Та кав је Ариш у ста ром пар ку ко јем не при
ја „ни кли ма ни во да”, али „он мо ра да жи ви / и да бу де Ариш”. Слич ну 
по е тич ку по зи ци ју би ра и сам пе сник, по себ но ка да пра ви ди стинк ци ју 
из ме ђу сне га и ка љу ге „ко ја се при бли жа ва са свих стра на”. Он би ра да 
оста не до сле дан се би и свом пе ва њу, упр кос пре те ћој ка љу зи, и у то ме 
и успе ва, иа ко су по је ди не пе сме, број ни је у књи зи Же те ли ца и Шу ма
но вић, онај јек ста рог Ари ша ко ји ра сте у са да шњи ци на ме сту ко јем не 
при па да. 

И по ред то га, гор чи не у пе сма ма књи ге Про ху ја не ма, док се у збир
ци Же те ли ца и Шу ма но вић ја вља ре зиг на ци ја, а си ви ло, упр кос ши ро
ком спек тру бо ја и ни јан си ко је ова књи га ну ди, на кон цу пре о вла да ва. 
Ути сак ва ри ра ња већ про чи та ног је, та ко ђе, сна жни ји, што не чу ди уколи
ко се има у ви ду глав на те ма ти ка ове књи ге. Ци клус „Же те ли ца” по све
ћен је исто и ме ној скулп ту ри ко ја је за пе сни ка по ре чи ма Алек сан дре 
Же жељ Ко цић „сим бол ње му нај бли жих про сто ра де тињ ства и љу ба ви”. 
Дру ги ци клус је са чи њен од „Пет топ чи дер ских со не та”, да би ци клус 
„Сли кар сне га” био по све ћен та ко зва ним зим ским пеј за жи ма Са ве Шу
ма но ви ћа, при че му со не ти но се исте на сло ве као и Са ви не сли ке, осим 
три со не та ко ји их уо кви ру ју. Иде ја уо кви ре но сти ва жна је у овој књи зи, 
јер по ма же чи та о цу да у раз ли чи те ра мо ве ста ви слич не сли ке „про сто
ра де тињ ства и љу ба ви” Дра га на Ла ки ће ви ћа. Од „Же те ли це”, чи ја је 
ва жност на го ве ште на већ у Про ху ји, до Топ чи де ра као „бар тов ског ’пеј
за жа по себ не на кло но сти’”, до ла зи се до сне жног пу та Са ве Шу ма но
ви ћа ко ји „иде не бу”, без ути ска да снег по рав на ва све, чи не ћи тај пут 
лак шим и пе снич ки про ход ни јим. Ви зу ел ни аспе кат по себ но је ва жан 
у овој књи зи, иа ко се у пр вим ци клу си ма пе сник за др жа ва на ра зно ли
ким сим бо лич ким по тен ци ја ли ма топ чи дер ске скулп ту ре. Она за ње га 
је сте ова пло ће ње ле по те, и ви ла, и бо ги ња, и же на, као што под вла чи 
Александра Же жељ Ко цић у пред го во ру збир ци, али је и по вод да се по
ста ви пи та ње о ту ма че њу ва јар ског де ла, све вре ме пра те ћи ли ни ју изме
ђу ми та о Де ме три и при че ко ју би оби чан про ла зник мо гао да ис при ча 
се би о спо ме ни ку из топ чи дер ског пар ка. Све ча ни тон и „тре пет” ко ји 
об у зи ма пе сни ка док по сма тра сво ју му зу кроз вре ме, су ге ри шу да та 
умет ност од ба кра и зла та пре жи вља ва све хлад не очи про ла зни ка, тра
ју ћи и као сим бол, и као из у зет но ва јар ско де ло. 

Топ чи дер ски со не ти до но се тон ко ји се мо же раз у ме ти као тра га
лач ки, пун не жно сти и лир ске осе тљи во сти, али и бол ног по и сто ве ћи
ва ња са др ве ћем ко је пла че или још ту ма ра, го ње но без на ђем. Тра га се 
за реч ју ко ја је „сјај, звук и сли ка”, и до вољ но бла га да пе сник уме да је 
за у ста ви у ње ном сне жном ле ту до зе мље. Ти ши на као све тост ко ја је 
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лир ском су бјек ту по треб на, а ко ја се про вла чи го то во кроз све сти хо ве 
ци клу са о сли ка ма Са ве Шу ма но ви ћа, на го ве ште на је топ чи дер ским 
со не том „Алек сан дрин лист у ав гу сту”. За ни мљи во је да је лист пла та
на или па пи ра „до ле тео из све ми ра”, при зи ва ју ћи та ко ви зи је ва си он ског 
ап со лу та ко ја го то во да не ма ни шта бли ско са жа нрсли ка ма из збир ке 
Про ху ја. Од ре ђе на до за пе снич ке ап стракт но сти де па те ти зу је у осно ви 
из ним но све чан тон, нео би чан у ма три ци са вре ме не по е зи је. Као да се 
ти ме ода ју по ча сти по е зи ји и ре чи ко ја је ус пе ла да уђе у пе сму, док се 
у збир ци Про ху ја сла ви ла мо гућ ност да та ква реч, за бо ра вље на или из
гу бље на, по ста не јед но га да на део пе сме ко ја се пам ти. У збир ци Же
те ли ца и Шу ма но вић све је стро же кон стру и са но и те мат ски и фор мал
но ис пра ће но, чи ме се иде ја уо кви ре но сти по шту је од по чет ка до кра ја, 
да ју ћи та ко по твр ду да је про на ђе на пра ва и ис прав на реч, за ко јом се 
не пре ста но и пре га лач ки тра га. 

Са јед на ком озбиљ но шћу тра га се за пра вом ни јан сом у ци клу су 
„Сли кар сне га” где не ма бо га тих ко ло ри стич ких сим фо ни ја из при ро де 
ка кве се на ла зе, на при мер, у ње го вим лет њим и про лећ ним пеј за жи ма. 
Ре зиг на ци ја је до ве де на до вр хун ца, нај сна жни је на ме сти ма где се про
го ва ра о стра дал ној суд би ни Са ве Шу ма но ви ћа, без апа ти је ко ја би мо
гла би ти при зва на све оп штом зи мом у ко јој се свет у Ла ки ће ви ће вим 
пе сма ма на ла зи. По не где, па ра лел но са при се ћа њем на осе ћа је ка кви су 
мо ра ли би ти у Шу ма но ви ћу док се при бли жа вао смр ти, пе сник сле ди 
го то во апо ка лип тич не ви зи је: „Ста ни ште ду ше све је ни же / Па да мо док 
се снег уз ди же / За бо ра вље на во да пре ти”. Бла гост за ко јом се че зну ло 
ра ни је у збир ци, а ко ја је још на по чет ку пр вог ци клу са збир ке Про ху ја 
на го ве ште на мо том: „Пе смо / же лим да те на пи шем / на кри лу леп ти ра”, 
пр ва је ко ја се то пи у ан ти сли ци зим ске иди ле: „Та не жност сне га крат
ко тра је / Гор дост ки ди ше и на не бо / До ле ста ра зе мља кр ва ри // За 
мо ју сли ку снег не ха је / Све до бро сад је не по треб но / И су ви шне су 
бла ге ства ри”. Осе тљи вост сне га све де на је на ње го ву про ла зност, али 
сам пе сник ко ји ипак „ха је” за Шу ма но ви ће ву сли ку, успе ва да ове ко ве
чи моћ ка кву снег за др жа ва на ње го вим зим ским пеј за жи ма. Још увек 
има „ле та у бо ја ма”, још се у ши ро ком ре ги стру ни јан си за др жа ва и 
злат на и сре бр на, и још увек има на де у пе сни ку да стра да ње ни је уза
луд но и да је чи сто та очу ва на. У збир ци Про ху ја при ме ће на је за ни мљи
ва тен ден ци ја да се све оно што уми ре чи ни ве ћим на кон смр ти, док се 
све оно што ула зи у пе сму ма кар при вид но сма њу је и чи ни си ћу шним. 
У ци клу су о Шу ма но ви ћу „од сне га не ма ни шта ве ће”, а сма њу ју се ку ће, 
цр кве, сто го ви, сви фор ма ти, јер „у све му страх се згу сне”. У Шу ма но
ви ћу, као лир ском су бјек ту, не ма стра ха, а ње гов дух уз ди же се ка не бу 
не пре ста но, гор до, али „оку пан зра ком злат ног сја ња / Из ван смр ти и 
оча ја ња”. По ле та ње сли ка ре вог ду ха до но си по ста ње јед не но ве бо је: 
„Ка кве ра ни је ни је би ло / У раз ме ра ма хар мо ни је”. Сјај чи сто те и бе ли не 
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по ста је на кра ју збир ке оно што не при ко сно ве но уз ми че пре те ћој ка љу
зи, и што оста је и он да ка да „снег смр ти све по рав на”. 

Две но ве збир ке Дра га на Ла ки ће ви ћа да ју но ви по глед на пе сни ков 
сен зи би ли тет и на ње го ву же љу да мир ним и ла га ним тем пом и да ље 
ода је по част сне гу, пла та ни ма, по е зи ји. Пред ра сту ћом бе ли ном сне га 
гу бе се сли ке про па да ња и не ре да и све се ра си па (чи ме пе сник об у хва та 
и се бе) и вра ћа у ста ње пра је дин ства. Лир ска и ово зе маљ ска ег зи стен
ци ја про жи ма ју се и вра ћа ју јед на дру гој, што до при но си ви та ли те ту 
ко ји, и на кон пе де сет го ди на, оп ста је у Ла ки ће ви ће вим пе сма ма. Као 
обе леж је ње го вог по лу ве ков ног књи жев ног ра да, но ва по е зи ја Дра га на 
Ла ки ће ви ћа по ка зу је да снег не по рав на ва ипак баш све, и да сне жне 
сли ке у ње го вој по е зи ји, би ле оне Шу ма но ви ће ве или сли ке из вр то ва 
и бе о град ских пар ко ва, и да ље има ју моћ да се тран сфор ми шу у све тле 
ико не по е зи је. 

Мср Са ња П. ПЕ РИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

Док тор ске сту ди је
swe e tja ne3223@gmail.com 

УМИЈЕЋЕСАЖЕТОГПРИЧАЊА

Ран ко Па вло вић, Пе чат над по но ром, „Штам пар Ма ка ри је”, Бе о град, 
„Хер це го ви на из да ва штво”, Тре би ње, „Обод ско сло во”, Под го ри ца 2020

По зна ти ба ња луч ки књи жев ник Ран ко Па вло вић и ра ни је нас је 
из не на ђи вао жан ров ском ра зно вр сно шћу сво га књи жев ног опу са (пје сма
ма, при по ви јет ка ма, ро ма ни ма, драм ским тек сто ви ма, књи жев ном кри
ти ком и есе ји сти ком). И кад смо по ми сли ли дa, на кон све га што је до 
са да об ја вио, ви ше не ће мо ћи да нас из не на ди не чим но вим, он је књи гом 
Пе чат над по но ром то ипак успио. Но вом књи гом Па вло вић је по твр дио 
пу ну спи са тељ ску зре лост и њом је, као Бран ко Ћо пић сво јом Ба штом 
сље зо ве бо је, кру ни сао сво је при по вје дач ко уми је ће. Па вло ви ће ва но ва 
збир ка од 109 крат ких при ча за и ста пред ста вља пра во мај стор ство са
же тог ис ка зи ва ња раз ли чи тих жи вот них ис ку ста ва, су ви слих ми сли и 
де ли кат них осје ћа ња.

Ве ли ки ру ски пи сац Ан тон Па вло вич Че хов у ве зи са по е ти ком 
крат ке при че на по ми ње да је крат ко ћа при че „се стра та лен та” и да је 
она „при је све га јед но став ност”. Че хо вље ве од ред ни це крат ке при че 
ка рак те ри шу и Па вло ви ће ве про зне дра гу ље са бра не у на ве де ној књи зи.




