
Драган Хамовић

ПЕСНИЧКА ВОЉА ДА ПРИПАДА
Реч на уру че њу Жич ке хри со ву ље

Ни пе сни ци ви ше ни су што су би ли, као ни по е зи ја. Да нас је од ви ше
со ци јал но ин те ли гент них и прак тич них пи са ца сти хо ва и сти хо и да,
ко ји тач но зна ју до кле, шта и ка ко мо гу да по мо ћу пи са ња оства ре, зна -
ју у шта не тре ба за ла зи ти, све сни по жељ них на чи на и од го во ра, као и
дру штве них ига ра мо ћи ко је се од ви ја ју. У та ко по ста вље ном ме ха ни -
зму, књи жев на ме ри ла ви ше не игра ју не ка кву уло гу, ако се ауто ри кре -
ћу ми мо си стем ских ко ор ди на та. Да на шња ву не на вре ме на се ла жно
пред ста вља ју као ла не на. Јер, ма кар би ла и ван ред на, сва ка кре а ци ја
што све до чи дру га чи ју исти ну од оне ко ју гло бал ни Си стем и ње го ви
ов да шњи ко ме са ри пред ста вља ју као при род ни и не из бе жни ток ства -
ри, не мо же би ти ове ре на, ма ко ли ко увер љи ва би ла. Не про пи су ју са -
мо иде је во ди ље и по ен те, по жељ не те ме и њи хо ве раз ра де, не го и
на чи не, сред ства ко ји ма по е зи ја рас по ла же. 

Ако је пре сто ти ну го ди на, те ма да на мо дер ни ста би ла сло бо да из -
бо ра ка ко об ли ко ва ти стих и сми сао, тј. из ла зак из оба ве зу ју ћих фор -
мал них и сва ких дру гих ма три ца, да нас је до бро вољ но опре де ље ње за
стро жи об лик огла ше но као ре ликт про шле про шло сти, прем да је из
број них по ка зних при ме ра ја сно да ре че не ма три це не мо ра ју би ти
огра ни че ња или по ма га ла за не ве ште де ча ке и лир ске стар це. На про -
тив, она су по у здан по ка за тељ умет нич ке оства ре но сти, мо гућ ност за
по ре ђе ња из ме ђу ве ле мај сто ра, мај сто ра, ше гр та и ди ле та на та, ду бо -
ких и плит ких.

Вла ди мир Ја гли чић је остао ве ран по е зи ји као умет но сти сти ха, али
и по е зи ји као све до чан ству бит них, не у рал гич них зби ва ња уну тар и
око ло пе сни ко вог по је дин ства, не за ви сно од спољ них на ме та и оче -
ки ва ња, шта ви ше, у кон три та квим оче ки ва њи ма. Опе ва по је ди но сти
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не по сред ног окру же ња, у фор ми со не та и у дру гим стал ним об ли ци ма
и раз лич ним ме три ма, па је сво ја за ни ма ња пре но сио на уну тар ња кре -
та ња и на кре та ња у исто ри ји чи ји је са вре ме ник, као и у про ни ца ње
кул тур них те ко ви на ко јим је до так нут и њи хо вих зра че ња. Буд ном
лир ском оп ти ком опа жа, али и сим бо лич ки обре ме њу је, ре флек сив но
про жи ма уда ље не чи ње ни це ви дљи вог и не ви дљи вог, са да шњег и про -
шлог, уз ви ше ног и без на де жно ни ског. То је пе сник ко ји отво ре но, чак
инат но све до чи ко је и ода кле, али из во ри ње го вог пе снич ког иден ти -
те та ни из да ле ка ни су ло кал но оме ђе ни, ако го во ри мо о про бра ном
вен цу Ја гли чи ће вих успе лих оства ре ња.

Као што сту ден ти ли ков них ака де ми ја, док не стиг ну до свог из ра -
за, про сту ди ра ју тра ди ци јом за ве шта не ве шти не, та ко је Ја гли чић, као
пре во ди лац, кроз сво је ру ке про ву као ши рок из ра жај ни и те мат ски ре -
пер то ар во де ће сло вен ске по е зи је, ро ђач ке по е зи је ко ју углав ном за не -
ма ру је мо на вла сти ту ште ту, са гла сно вла да ју ћем мен та ли те ту
по кон ди ре них ти ка ва. Оту да је оно што је Ја гли чић на пи сао де ло ва ло
вр ло ис пи са но, са вла да ног от по ра ма те ри ја ла, чак не где су ви ше ис пи са -
но, с оста ци ма дик ци је и реч ни ка ко је при пи су је мо пре мо дер ној по е -
тич но сти. Ра ни пре во ди лач ки су срет с по е зи јом Ни ко ла ја Гу ми љо ва,
чи ни нам се, нај бли же од ре ђу је Ја гли чи ће ва по е тич ка по ла зи шта, раз ви -
ја на и дру гим ино је зич ким и исто је зич ким под сти ца ји ма. Ру ско ис ку -
ство је по ну ди ло ак ме и стич ку ма те ри јал ност и ја сно ту пе сме, као и
фи гу ру сна жног на гон ског чо ве ка, на спрам сим бо ли стич ке ми сти ке, та -
на но сти и ап страк ци ја. У та квим окви ри ма пре по знао се и Ја гли чић, из -
да нак ме лан хо лич ног ви та ли зма шу ма диј ског чо ве чан ства што те жи,
ка ко је сам на пи сао, „ди вљем ста њу не ви но сти”.

На дру гом кра ју гор ко сти и по бу ње но сти, на ла зи мо и без у слов ну
љу бав пре ма ма тич ном про сто ру, за ко је се из ри ком за ла же у по ма ло
рас ко мо ће ном про грам ском тек сту „Би ти срп ски пе сник”, с кра ја про -
те клог ве ка: „Мо же мо је ку ди ти, или хва ли ти, али мо ра мо во ле ти Ср -
би ју.” У јед ном ра ном со не ту, под на сло вом „У за дру зи” (Там ни вр�,
1992), по сре ду је дир љи ву сли ку здру же ног се љач ког по пе ва ња. Оно је
ви ше од пе сме, јер по ста је час звуч ног пре по зна ва ња лир ског су бјек та:
„И за пе ва ху у за дру зи / се ља ци, сло жно: „Ру жо бе ла...” / С на ма, на гај -
бе, ноћ је се ла, / Сва Ср би ја је у тој ру жи! // ’По чуј’, до шап нух кри шом
му зи: / ’Мој на род пе ва! Хор ан ђе ла / ни је, ал ме ни драг је. Де ла, / Пра -
штај ту сла бост сво ме слу зи!’” А Ја гли чић је био у при ли ци да оку ша и
опро ба ча ри кла сич не ко ли ко и ге не ра циј ске ур ба не кул ту ре, не ис -
кљу чу ју ћи при том ода ност, или пак сла бост, пре ма пре дач кој осно ви,
оли че ној у шу ма диј ском зву ку и пре де лу. 

У пе сми „Гру мен” (С�уб, 2013) сми сао обич ног по гле да на за ви -
чај не то по ни ме („Ти ми слиш гле даш бо ко ве Же же ља, / гла ву Бе шња -
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је, ра ме Ру је ви це”) пе сник пре о бра ћа у је дан ду бо ко се жни ји до дир: „А
до зва ла те на ших мр твих же ља / да оглед не те јед но дру гом ли це.” Зе -
мља је дру го име за мно штво мр твих пре да ка, њи хо ва ме то ни миј ска
за ме на. А свет жи вих ду гу је по шту све ту мр твих, јер је сва ко од нас
гру мен те исте зе мље, у ко ју се вра ћа мо. Оба све та ко ег зи сти ра ју у кул -
ту и ду ху и ме ђу соб но су сва ко днев но упу ће ни – то је ши фра за ви чај -
но сти ко ју за ро бље ни ци ас фалт но-бе тон ске кул ту ре све ма ње раз у ме ју.
Али ср жни го вор ове по е зи је от по чи ње кад пе сник осе ти от ки ну тост,
гу би так при сно сти с ко јом је при ла зио то ме за ви чај ном све ту.

Се ло, то шу ма диј ско се ло, и шу ма диј ски та ла са ви пре де ли, ни су за
Ја гли чи ћа ме сто иди ле, не го дра ме про ла зно сти и гу би та ка, али и спо -
ме ник мар тир ске исто ри је. Шу ма ди ја, пре ма на во ди ма из исто и ме не
пе сме, „оп ста ја њу ду бљем слу жи, / као жи вот ва ло ви та” (Ју �ра, 2008),
она је „жен ски ле па / са обли на ма ле по ти це”, пре ма по ен ти пе сме „Бос”
(По се �и). Агон не мо гу ћег по врат ка у за шти ће ност по кре тач је Ја гли чи -
ће ве нај ду бље лир ске ре флек си је. „Оти шао бих, да се има куд”, та ко
гла си ре френ пе сме „На ули ци” (По се �и), ко ји са жи ма ре че ну по зи ци -
ју ег зи стен ци јал ног не по вра та.

На по кон, пе сма „Вен ча ње” јед на је од син те тич ких пе са ма пре дач -
ког те мат ског ком плек са, из ве де на у нео сет ном еп ском де се тер цу, као
на ро чи та по хва ла при па да њу и кон ти ну и те ту, схва ће ним дво смер но,
као бла го слов и као те рет што се по не се и про но си. Пре о вла ђу је у њој
ана фо ра „Ви диш”, ко јом пе снич ки глас упу ћу је на ка та лог ви дљи вих,
али и не ви дљи вих чи ње ни ца до ко јих др жи: „Ви диш. Али и не ви диш
све то. / Знаш и не знаш. Јер све је у те би.” Лир ски глас упу ћу је на ви -
дљи ви оста так зам ка, на птич ја гне зда и на сла га на др ва за огрев, на по -
ља и пре де ле, али и на оно у се би, у исто риј ској све сти, до зва ној или
још не до зва ној: као што су за па ље на древ на бо го мо ља, крв на пра гу, за -
со ље не ра не, пе пел на смо ни ца, ха рач ли је и њи хо ви оштри ко че ви, вој -
ске на ди ру ће с Дри не, ја се но вач ки ле ше ви ко је но си Са ва. И усред ове
исто риј ске ре ми ни сцен ци је об на вља се оп се сив ни мо тив не мо гућ но -
сти по врат ка оно га ко ји је „до јен ре ком, про ди сао шу мом”, ко ји је био
ура стао у тај пре део. 

У пе снич ком по гле ду на ма тич ни про стор Вла ди ми ра Ја гли чи ћа
сме њу ју се про бу ђе ни де чак и по ми ре ни му драц, али му по глед на дру -
штве но и по ли тич ко по зор је по бу ђу је ан га жо ва не ак цен те, од са ти -
рич ке по ру ге и не при ста ја ња до да ле ко се жних мрач них по ен ти. Вр ло
је ла ко и без бед но да нас, у име си стем ски на ло же ног от по ра пре ма тзв.
срп ском на ци о на ли зму, као из вор ни ку свих за ла про шлих и бу ду ћих,
пе сни ка ко ји ра до ослу шку је чак и звук име на из му че не отаџ би не пре -
цр та ти као опа сни ана хро ни зам, без об зи ра на књи жев ни учи нак – а
књи жев на ме ри ла, ка ко смо ре кли, игра ју у но вом кул тур ном по рет ку
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вр ло спо ред ну уло гу. Јер по е зи ја је пре по зна та као опа сни, не по жељ -
ни крун ски све док ко ји пам ти, ево ку је и по ре ди ис ку ства про шло сти и
са да шњо сти и об је ди њу је љу де у за јед ни цу се ћа ња. А онај што не пам ти
или сво ју кул ту ру се ћа ња по де ша ва пре ма им пе ри јал ним зах те ви ма а не
пре ма ре ал ном пре да њу по ро дич ном и на род ном, пре да њу обе ле же ном
бес при мер ним ис ку стви ма стра да ња у име чо ве чан ских вред но сти и оп -
стан ка у за вет ном иден ти те ту, већ је по стао роб – а да то га ни је ни све -
стан. И већ је по ни штен, све ми сле ћи да је Не ко и Не што.

Вла ди мир Ја гли чић је ис ку ства ско ра шњих ра то ва, као на став ка
прет ход них ра то ва за та шка них и не до вр ше них, из ра зио у ду ху нај че -
сти ти јих лир ских све до ка. При па да ти јед ној стра ни, по ми ло сти ро ђе -
ња, не зна чи људ ски об не ви де ти, и то све до че Ја гли чи ће ве рат не пе сме.
Не га зе ћи на сле ђе уста нич ке Шу ма ди је, он сво ју пе снич ку сон ду спу -
шта до по је ди нач них жи во та и уде са, у рат пре ко ноћ угу ра них љу ди и
њи хо вих по ро ди ца. Ја гли чић је леб ди ви отаџ бин ски па тос че сто сти -
ша вао, а по нај бо ље у пе сми што по чи ње сти хом „Же не рат них дру го -
ва на ших” (Ју �ра), же не ко је на зи ва „оном Тре ћом Ср би јом”: „Ал кад
вам се у очи, кат кад, за гле дам ду бље, / кад ви дим ко ли ко сам ма ли јер
не умем да гу бим то ли ко, / не ук да одем не по врат но, / тром да отр чим
мет ку на сре та ње, / не до ра стао уз да ху у са мот ној но ћи.” По врх свих те -
го ба и не да ћа, тај уз дах у са мот ној но ћи по при ма не до сти жну ду би ну
и ве ли чи ну. Ма те рин ско на че ло оп стан ка по бе ђу је и кад гу би, јер тр -
пи и све под но си. 

„По др шка брат ска” не из о ста је код овог пе сни ка ни на под руч ју
пре ко дрин ског фрон та отаџ бин ског ра та де ве де се тих. Ја гли чић бе ле -
жи и стра шне при зо ре и ис хо де, али и „свест о ви си ни не до ступ ног, /
чи сто ти ко ју газ не пр ља” („Хер це го ви ни”, Ју �ра). Озбиљ на по е зи ја
ни је про па ган да, по нај ма ње рат на про па ган да, али ни је ни ба нал ни ан -
ти рат ни пла кат. Рат је зби ва ње с ми ли он људ ских ли ца и не људ ских
на лич ја, али и за јед нич ки по крет от по ра и оп стан ка. Тај на ук по е зи ја
зна, иако пе сни ци зна ју да га за бо ра ве, иду ћи ли ни јом ма њег от по ра. 

Је зик осва ја мо и осве шћу је мо чи ме и по ста је мо сво ји, а је зик по -
хра њу је сли ке вла сти тог и пре дањ ског ис ку ства, отва ра ви дик чи ји је
гор њи крај над зем на област, без мер ни хо ри зонт на све стра не све та
као и оно стра ни, без ко јег не мо же мо ни жи ве ти ни пре жи ве ти. За ви -
чај је упо ри шна тач ка с ко је раш чи та ва мо сав ви дљи ви и за ми сли ви
свет. Ме та фо ру пре во ђе ња Ја гли чић упо шља ва у пе сми „Од го вор на
пи та ње о мо јим по сло ви ма” (Пре��ра ђе хо ри зон �а). Као што пре во ди
с ру ског или ен гле ског, пе сник пре во ди на је зик сво је по е зи је го вор
све га што ви ди, чу је и уобра зи. Свет и све у све ту је ло го сно, сми сле -
но, зна чи је зич ко – отуд ова раз бо ко ре на ме та фо ра у пе сми про грам -
ског ка рак те ра, али и скри ве но по ле мич кој: 
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„С ус ко ло кал ног, свет ског, / с не ма њић ког и с бе гов ског, / са си но -
вљев ског, с оцев ског, / с ми ло шког, с ка ра ђор ђев ског, / с мон те ве -
рестског, с ти бет ског, / и срп ског род но бре гов ског.” 

Ја гли чи ће ва са мо свест о нео ме ђе но сти тлом и је зи ком утвр ђе на је
баш у отаџ бин ском је зич ком тлу, оли че ном у при сној мно зи ни прет -
ход ни ка и њи хо вих тра го ва. Јер сва чи ји основ ни по глед је ви дик „род -
но бре гов ски”, ода тле се иде да ље, у из ле те и по тра ге и бек ства, али му
се и вра ћа, хтео-не хтео.

У тр пе за ри ји Ма на сти ра Жи че, 
на Пре о бра же ње 2019.
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