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Јелена Марићевић

ВЕ ли Ко БАН ДиТ СКо СР ЦЕ1

Ми Ро љу БА То До Ро Ви ћА

ПРИ ЈА ТЕ ЉУ, уме с�о �о з�ра ва ша љем �и је�ну сво ју ве ну
Ра де Дра и нац, Те с�а мен� блу�но� си на

За го нет ка: Го ди не 2014. по ја ви ла се књи га по ле ми ка Ми ро љу ба То до -
ро ви ћа, под на сло вом Ne mo prop he ta in pa tria2. у књи зи је штам пан сту -
ди о зан и ар гу мен то ва но за о штрен текст „Сиг на ли зам и срп ско
пе сни штво се дам де се тих го ди на“, у ко јем се по ми њу неки од глав них
по ле мич ких ак те ра Зо ран Ми шић и Ели Фин ци, обо ји ца не гда шњи
уред ни ци ча со пи са Књи жев нос�. у књи зи су и два ка тре на ко ја уоб ли -
ча ва ју пе сму „Ка на ри нац Ки ско“, упу ће ну осто ји Ки си ћу. А за тим је
пред на ма јед на од књи га из Са бра них де ла Ра де та Дра ин ца (Ра дој ка
Јо ва но ви ћа), под на сло вом Кри �и ча ри о Дра ин цу,3 оде љак „Дра и нац у
ан то ло ги ја ма, ен ци кло пе ди ја ма, збо р ни ци ма, исто ри ја ма...“ и у окви ру
тог одељ ка, из ме ђу два на ест име на про чи та ће мо и сле де ћа и из дво ји ти
кључ не ре чи њи хо вих чла на ка: Зо ран Ми шић (Дра ин чев �се у �о бун�),
Ели Фин ци (Дра ин че во ћу �љи во и �ро из вољ но �о зер с�во), осто ја Ки -
сић (Дра ин че во ра су ло �е снич ких и�е ја; кич, не у кус, не у ме ре нос� као
основ на и�е ја). 

од го нет ка: Го ди не 2009. Ми ро љуб То до ро вић об ја вио је пе снич ку
књи гу, па жљи во кре и ра ног кон цеп та – Љу бав ник не �о �о �е,4 и у њој је јед -
1 „СР ЦЕ је оди се ја нај кр ва ви јих ре чи” (Ра де Дра и нац, „Гром на Ара ра ту“)
2 Ми ро љуб То до ро вић, Ne mo prop he ta in pa tria, Eve rest me dia, Бе о град 2014.
3 Ра де Дра и нац, Де ла: Кри �и ча ри о Дра ин цу, књ. 10, прир. Гој ко Те шић, За вод за уџ бе ни ке
и на став на сред ства, Бе о град 1999.
4 Ми ро љуб То до ро вић, Љу бав ник не �о �о �е, Народна библиотека ,,Стефан Првовенчани”,
Кра ље во 2009. 



ну пе сму свог ци клу са „Рас ков ник на је зи ку“ по све тио Ра де ту Дра ин цу.
Пе сма има на слов „Док пљу јеш крв“ и мо же се по сма тра ти и као део аван -
гард ног трип ти ха пе са ма од ко јих су пре о ста ле две по све ће не Раст ку Пе тр -
о ви ћу („Ра на. Реч. и пе сма“) и Бран ку Ве По љан ском („Пси ла ју“). Тре ба
пот цр та ти да се сиг на ли ста Ми ро љуб То до ро вић пе снич ки са жи вео са
хип ни стом Ра де том Дра ин цем. осе тив ши по ле мич ки укус �љу вач ке и кр -
ви на књи жев ним неп ци ма, ни је мо гла да га не про жме це лим (нео)аван -
гард ним пе снич ким би ћем Дра ин че ва књи га Бан�и� или �е сник (1928)5.
По ста вив ши се у по зи ци ју пе сни ка ко ји си мул та но „пљу је крв“ док је и
Дра и нац „пљу је“, То до ро вић је у 21 сти ху сат као гу сту вен ску мре жу сми -
сла у ко ју се не мо же ући без прет ход ног су о ча ва ња са Бан �и �ом или �е -
сни ком. ова пе сма сиг на ли зу је це ло куп ну Дра ин че ву зби р ку и чак,
мо же се ре ћи, пред ста вља је згро ви то пе снич ко оте ло тво ре ње зби р ке-
сли ке.6 Би ра ју ћи, на и ме, упе ча тљи ве, си�на ли зи ра ју ће ре чи или пе снич -
ке сли ке из Дра ин че ве зби р ке, То до ро вић им је у свом сто ха стич ком и
але а тор ном ма ни ру улио но ву жи вост и игри вост, до да ју ћи Драинчевој
и сво је пе снич ке кр ви и оте ло тво ру ју ћи не ве ро ват ну су бли ма ци ју јед -
не књи ге у јед ну пе сму. При ме ра ра ди, на ве ли би смо во ка тив „Дру же“,
ло ка тив „Се вер но од Ка нар ских остр ва“, „По хар ти ји. / Де ви чан ској“,
но ми на тив „Дак ти ло граф ки ње. Ма ле ка при ци о зне / же не“. Код Дра ин -
ца из на ла зи мо ана лог ије, али до ста син так сич ки про ши ре не: „Ре ци,
дру же, бе ше ли пе сник или оби чан пи рат тај Дра и нац Ра де“,7 „Се ти се
да си јед ног но вем бра због по е зи је и крв по пљу вао“,8 „и та ко ми нуо је
брод ко зна ко ли ко ки ло ме та ра се вер но од Ка нар ских остр ва!“,9 „Да ли
ће ми бу дућ ност опро сти ти за не ја сне је ро гли фе по де ви чан ској хар ти -
ји / За ово ве ли ко мо је бан дит ско ср це пе сни ка?“10„о ка да би знао да
чи таш све љу ба ви што су ту про бди је не, / Дак ти ло граф ки ње, нер во зне
и ма ле, ка при ци о зне же не“11.

од го вор: Кр ва вим пе снич ким се ћа њи ма „иша ран као ко бра“,12 лир -
ски су бје кат (Љу бав ник не �о �о �е, ali as или ис хо ди ште Дра ин че вог Љу -
бав но� �у с�о ло ва) То до ро ви ће ве пе сме за у стио је: „Ви дим зми ју.“13 То је
њи хо ва крв о�ро ва на, крв без ко је пе сма ни је, без че га ни по ле ми ка не -
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5 Ра де Дра и нац, Де ла: Ли ри ка Дра и нац, књ. 1, прир. Гој ко Те шић, За вод за уџ бе ни ке и на -
став на сред ства, Бе о град 1998, 147-185.
6 ово за па жа ње до не кле је уко ре ње но у је дан од три мо то-ци та та књи ге Љу бав ник не �о �о �е:
„Мо јој пе сми је по треб но мно го сли ка, јер је њен цен тар мно штво сли ка (...)“.
7 Ли ри ка Дра и нац, 148.
8 исто, 150.
9 исто, 151.
10 исто, 147.
11 исто, 172.
12 исто, 168.
13 М. То до ро вић, Љу бав ник не �о �о �е, 44.



ма жа о ку. То је њи хо ва пе снич ка крв, гу ста и вре ла, на би је на стра шћу и
же љом за ис по ља ва њем, а не �о зер с�вом. Кроз ту гу сту крв про го во ри -
ли су и дру ги пе снич ки срод ни ци (Раст ко Пе тр о вић, Бран ко Ве По љан -
ски), а тре ба ло је да кроз њу про го во ре и ове стра ни це као �ве �у с�о
ку ца не ве не.

116 /  Повеља


