
Ђорђо Сладоје

УТЈЕ ХА У ПО РА ЗУ

Оби ман је и го то во не са вла див књи жев ни опус Вла ди ми ра Ја гли чи ћа.
Са мо пје снич ке књи ге ко је је об ја вио за у зе ле би готово по ла школ ске
би бли о те ке у Гор њој Са бан ти гдје се, у учи тељ ској по ро ди ци, пје сник
ро дио и про вео дје тињ ство. Ја гли чић се у срп ској по е зи ји ја вио при је
три де се так го ди на књи гом Из ван ума, као већ фор ми ран пје сник са
из ра зи том по е тич ком са мо сви је шћу и увје ре њем да пје сма, осим о се -
би, тре ба да „на из вје стан на чин” по не што ка же и о сви је ту. От по ран
на дик та те се зон ских по е тич ких мо да, он се ни је бит ни је ми је њао, све
од те пр ве, ве о ма успје ле књи ге, па до по сље д ње, од но сно нај но ви је
под на сло вом Пре��ра ђе хо ри зон �а, већ је по сте пе но ра стао и са зри је -
вао – ши рио те мат ско-мо тив ске кру го ве, про ду бљи вао и про чи шћа -
вао из раз, уљу ђи вао стро фу, да би сти гао до оне ри јет ке и дра го цје не
јед но став но сти ко јој се не ма шта ни до да ти ни од у зе ти.

По све му је ви дљи во да је Ја гли чи ће ва по е зи ја ду бо ко уко ри је ње на
у срп ску књи жев ну и кул тур ну тра ди ци ју, а „ру ске ве зе” се не ис цр -
пљу ју у пре во ђе њу, већ из те моћ не ли те ра ту ре до ти чу под сти цај ни и
окре пљу ју ћи им пул си. Сво јим не по ко ле бљи вим и по ма ло осор ним по -
е тич ким ста во ви ма, ко ји се не из бје жно ми је ша ју са мо рал ним, иде о ло -
шким, па ако хо ће те, и по ли тич ким, Ја гли чић је од по чет ка на и ла зио
на от пор и оспо ра ва ња на ци о нал но нео пре ди је ље них срп ских пје сни -
ка и кри ти ча ра.

При је да ва де се так го ди на, он је во дио по ле ми ку са не ким од ис так -
ну тих про та го ни ста та да пре о вла ђу ју ће по е тич ке стру је, бра не ћи пра -
во на соп стве ни сен зи би ли тет, а што је еле мен тар но умјет нич ко пра во,
ка ко ка же слав ни пи сац у ко га се за кли ње по ла књи жев не и ин те лек -
ту ал не Ср би је.

128 /  Poveqa



То по до зре ње пре ма Ја гли чи ћу, исти на не што сла би јег ин тен зи те -
та, и да ље тра је, иако се он по о дав но од мет нуо у ду бо ку са мо ћу, гдје
ди ше на сти хо ве, ако се та ко мо же ре ћи, као што су на ши да ле ки пре -
ци на тр ску ди са ли.

Ја гли чић се још као млад пје сник усу дио да пи ше па три от ске пје сме,
па чак и да ра ту је за Ср би ју и „пе ва по сле ра та”. А он и је сте, у нај оп шти -
јем сми слу пје сник Ср би је као „ве ли ке тај не”, мно го ве ће не го што сме мо
и да са ња мо, ка ко ка же у јед ном сти ху, и као Ве ли ке Мај ке ко ја, упр кос
ни шти тељ ским си ла ма, упор но ра ђа, иако све ви ше ли чи на мит ску Си јер -
му чи ја су се дје ца по ски та ла по сви је ту. Oн је Ср би ју, кон крет ни је Шу ма -
ди ју, ствар ну и мит ску, са ње ним вјеч но мла дим пеј за жи ма и ста рим
ра на ма и ожиљ ци ма опје вао уз дуж и по при је ко, по ду би ни и по ви си ни,
а ни су оста ли за по ста вље ни ни не ки дру ги кра је ви ко је срп ски је зик чи -
ни пје сни ко вим за ви ча јем, ка ко га је по и ма ла и до жи вља а ла Иси до ра Се -
ку лић. Сре ди ште овог лир ског уни вер зу ма ипак је Гор ња Са бан та са оном
чу де сном и не по но вљи вом ми то ло ги јом дје тињ ства. На „бе лом са ба нач -
ком дру му” су сре та ли смо пје сни ка још од пр ве књи ге, али је све ви дљи -
ви је ка ко се тај друм су жа ва и за там њу је, а та мо гдје во ди пје сни ка одав но
ни ко не че ка, па су сре ти са за ви ча јем све ви ше ли че на са мо по зље ђи ва ње.
Али пје сма уви јек и сву да про на ђе не ку, ма кар и сит ну дра го цје ност, на -
ро чи то та мо гдје на из глед ни че га не ма.

По не кад ми се чи ни да је Вла ди мир Ја гли чић ри је шио да опје ва све
што је Бог дао и по том огром ном, раз у ђе ном те мат ско-мо тив ском
оби љу он по ма ло под сје ћа на Де сан ку Мак си мо вић. Би ло би те шко и
за хтјев но да се са мо по бро ји оно о че му је пи сао и шта је све лир ски
про књи жио овај пје сник за про те клих три де се так го ди на. Од обич них
сва ко днев них сит ни ца, кућ них и по ро дич них ри ту а ла, ства ри ко је нас
окру жу ју, би ља ка и жи во ти ња, на ро чи то оних ко је на нас ли че, пре ко
ту роб них пеј за жа на ших сро за них ва ро ши, пред гра ђа и пе ри фе ри ја,
до ви со ко сти ли зо ва них на ци о нал них, кул тур но-исто риј ских, мит ских
и ре ли гиј ски сим бо ла, Ја гли чи ће ва пје сма се, као уз уну тра шње ље стве,
ус пи ње к ду чи ћев ски астрaл ним ви си на ма. При том не по сто ји не ка
уна при јед за да та и уста но вље на те мат ско-мо тив ска хи је рар хи ја. Ва -
жно је са мо оно што га, на осно ву сим бо лич ке но си во сти, та квим учи -
ни пје сма. Та ко се, при мје ра ра ди, уз вој во де, слав не књи жев ни ке и
све ште ни ке у истом ран гу по ја вљу је ба ба до мо др жни ца, ра но умр ли
при ја те љи, школ ски, пје снич ки или пак рат ни дру го ви о чи јим је же -
на ма пје сник ис пје вао по тре сну, ан то ло гиј ски пје сму. Уз све та и по -
вла ште на мје ста – гро бља, цр кве, ма на сти ре и цар ске за ду жби не –
пје сник упи су је ку хи њу, пу шни цу, де ди ну шта лу или ону тро шну изби -
цу у пред гра ђу из ко је бес по моћ но по сма тра хо ри зонт, од но сно вјеч -
ност. Ова квих и слич них при мје ра има код овог пје сни ка на пре тек.
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Ја гли чић ни је од од оних ко ји се жа ле на не мо гућ ност је зи ка да из -
ра зи пје снич ке ми сли и осје ћа ња, јер то је ипак али би рђа вих пје сни -
ка. Без гра нич но је Ја гли чи ће во по вје ре ње у је зик, у ње го ву моћ и
ми лост, што му се кроз сти хо ве, ви ше стру ко и ште дро вра ћа. Иза то га
сто ји, ако не учи та вам, увје ре ње, по ма ло ста рин ско, ро ман ти чар ско, о
знaча ју по е зи је и пје сни ка чак и у сви је ту у ко ме је но вац бог а бан ко -
мат ол тар, ка ко се ка же у јед ној пје сми из од лич не књи ге Пре��ра ђе хо -
ри зон �а, ко ја је по оби ча ју пре ћу та на.

Ја гли чић пи ше без уси ље но сти и псе у до ин те лек ту ал не уко че но сти,
нај че шће у стро гој фор ми – у ди сти ху, ка тре ну, со не ту, у астро фич ним
ви ше дјел ним пје ма ма ду жег да ха и сна жни јег ре то рич ког за ма ха, ка ко
се то ка же, ши ро ког на ра тив ног то ка са по вре ме ним драм ским еле -
мен ти ма. Ипак ми се чи ни да је ка трен „ка луп осе ћај но сти” овог пје -
сни ка, та стро фа од че ти ри сти ха у свим ме трич ким ва ри јан там, на
сто ти ну на чи на озву че на ин вен тив ним и нео бич ним ри ма ма. Ја гли -
чи ћу је ста ло до то га да бар пје сма бу де „це ла ле па” у раз дро бље ном и
ру гоб ном сви је ту. Он пје ва час сјет но и еле гич но, час јет ко и са ти рич -
но, бри жно, ре зиг ни ра но, мо ли тве но, са ми ло сно и... При јем чи ве ме ло -
ди је, упе ча тљи вих сли ка, ви спре них уви да и ре флек си ја, ње го ва
по е зи ја ла ко ко му ни ци ра са са вре ме ним чи та о цем, а вје ру јем да ће и
не ки бу ду ђи, ако их по чем бу де за ни ма ло, чу ти у њој онај ман дељ шта -
мов ски шум вре ма на у ко јем жи ви мо.

Ја гли чић је, по ред оста лог, спје вао чи та ву јед ну лир ску бо та ни ку
осло ње ну на на род но, по себ но жен ско вје ро ва ње у апо тро пеј ска свој -
ства би ља и ње го ву моћ да бу де по др шка и утје ха у по ра зу, све јед но да
ли је ри јеч о бо ру ко ји ра сте из хер це го вач ке сти је не или о крх кој врт -
ној биљ чи ци. А шта је и по е зи ја са ма не го утје ха у на шим сва код нрв -
ним и епо хал ним по ра зи ма и по сљед ња од бра на „да се све не свр ши у
га до сти”. Уз све сум ње и не до у ми це мрач не слут ње и уви де у ста ње ду -
ше и сви је та, Ја гли чи ће ва пје сма чу ва ону ви та ли стич ку жи цу на сли -
је ђе ну од пре да ка, ан теј ски, или још бо ље шу ма диј ски ва за них зе зе мљу
и њи хов древ ни на ук да ипак има сми сла слу жи ти „ду бљем оп ста ја њу”,
ма кар и сти хо ви ма ако већ бо љег на чи на не ма.

Кад се до крај њих гра ни ца за о штре кри те ри ју ми, а на овом пје сни -
ку су се и оштри ли и ши љи ли, и кад се по ла ба ци у во ду, оста је цје ло -
ви то дје ло, аутен тич но и уз бу дљи во, не по ре ци во ви со ке ври јед но сти.
Оту да је пра вед но, а да ром и ма ром за слу же но, што је плoдоносни лир -
ски по сјед Вла ди ми ра Ја гли чи ћа овје рен Жич ком хри со ву љом. И до -
стој но јест!
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