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ДОМ И СВЕТ
(Драган Драгојловић: Изабране и нове песме,  

Просвета, Београд, 2014)

Мо жда ви ше чи тан у све ту не го у сво јој зе мљи, Дра ган Дра гој ло вић као да се би 
са мом – не узда ју ћи се мно го у дру ге – при ре ђу је сво је вр стан из ла зак из сен ке за ма-
шном књи гом Иза бра них и но вих пе са ма. Сад, кад зна мо да су га чи та ли и да га чи та ју 
Аустра ли јан ци, Ки не зи, Аме ри кан ци и Ин ду си, те Нем ци, Гр ци и Ита ли ја ни, Ру му ни и 
Тур ци, као и до ско ра шњи нам др жа вља ни Ма ке дон ци и ко смет ски Ал бан ци, тре ну так 
је да се и са ми над не се мо над је дан ма ње или ви ше за о кру жен опус и по ну ди мо ка-
кав-та кав кри тич ки опис и оце ну ње го вих обри са и до ме та.

Тај по слић ни је баш ни лак – са на го ве ште них и не ких дру гих раз ло га. На шег пе-
сни ка као да за ко но мер но пре ћут ку ју агил ни ји и рев но сни ји хро ни ча ри и кар то гра фи 
на ше са вре ме не по е зи је. (Ви де ће мо да ли ће евен ту ал но об ја вљи ва ње не дав них бе-
се да Пе тра Ар бу ти не и Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва са јед не бе о град ске три би не по-
све ће не овој књи зи не што про ме ни ти у тзв. ме диј ској и кри тич кој ре цеп ци ји на шег 
пе сни ка.) Ни ан то ло ги ча ри ни су Дра гој ло ви ћу осо би то бла го на кло ни. Ма да је о ње му 
афир ма тив но пи сао, Еге рић га не укљу чу је у сво ју ан то ло ги ју. Сим бо лич но је – са мо 
јед ном крат ком пе смом – за сту пљен у Гру ји чи ће вој ан то ло ги ји. Тек, од но ви јих, Ми-
лу тин Лу јо Да ној лић – ре кли би смо, с ва ља ним раз ло гом – у сво ме цвет ни ку с на сло-
вом Озрач ја ште дри је пред ста вља Дра гој ло ви ћа, при ви ле гу ју ћи сво јим из бо ром че-
ти ри ње го ве пе сме.

Мо жда је, нај по сле, и са мим ге не ра циј ско-по е тич ким ме ђу про сто ром што раз два-
ја раз гла ше не ак те ре тре ћег та ла са срп ског мо дер ни зма од да нас до ми нант них пост-
мо дер ни ста уне ко ли ко об ја шњив по лу за бо рав Дра гој ло ви ћа и ње го вог пе снич ког 
на ра шта ја. Ме ђу соб но раз ли чи ти, ме ђу соб но се и за кла ња ју Дра гој ло ви ће ви вр шња-
ци Ран ко Јо во вић, Ми лу тин Пе тро вић, Рај ко Кне же вић, Бра ни слав Пре ле вић, Ми лан 
Ми ли шић, Ми о драг Ста ни са вље вић, Ву ји ца Ре шин Ту цић и Ју ди та Шал го. Њи хо ва пе-
снич ка пи сма, крај ње ди вер гент на, од сли ка ва ју ве ли ке по е тич ке раз да љи не из ме ђу 
тра ди ци је и нео а ван гар ди зма, естра де и хер ме ти зма, тзв. чи сте по е зи је и ан ти по е зи-
је. Ни је, отуд, ни чуд но што ће Дра гој ло вић по ме ну тим ис пи сни ци ма прет по ста ви ти 
не ка дру га и друк чи ја иза бра на срод ства – ре ци мо, с По пи ном пе снич ком ко смо го-
ни јом, с Де сан ки ном па ган ско-ми то ло шком Ни чи јом зе мљом, или с ге не ра циј ски му 
бли жим Ра ки ти ћем и ње го вом исто риј ском се том и Ко лун џи јом, пе сни ком дра го сти 
и че ме ра до ма и за ви ча ја.

Би ло да се сме њу ју, или кат кад и пре се ца ју, Дра гој ло ви ће ве ин спи ра тив но-те мат ске 
кру го ве мо же мо раз лу чи ти гра ма тич ким ли ци ма ми, ја и ти. У зна ку пр вог ли ца мно-
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жи не су ра не књи ге и ци клу си с мо ти ви ма иско на, пре да ка, на ших Ку ћи шта и Се ли шта, 
ми шље них и као кон крет ни то по ни ми и као сим бо лич ке озна ке ко лек тив не суд би не, 
те и по то ње пе сме о на шим сваг да смут ним вре ме ни ма, ра то ви ма и оп штим по ло ми-
ма, кад „смрт свој ве нац пле те“ и кад наш очај из ви ку је ва пи ју ће пи та ње, мо жда и 
бо го хул но: „Бо же зар ни је мо гло друк чи је?“ Го вор ну по зи ци ју ја и ти има ће, да ка ко, 
глас ин ти ми стич ке, љу бав не по е зи је, кад се син таг ма „тво је име“ по на вља из пе сме у 
пе сму, ка ко у но ми на ти ву та ко и у ко сим па де жи ма, по пут јед но став ног а при кри ве ног 
ре фре на ти хе али сваг да на дах ну те Књи ге љу ба ви, из ко је су три од оне че ти ри пе сме 
у по ме ну тој Да ној ли ће вој ан то ло ги ји.

Сли чан емо ци о нал ни ин тен зи тет, али сад ма хом у ре кви јем ском то на ли те ту, на ла-
зи мо и у Дра гој ло ви ће вим пе сма ма о род ном кра ју, до му, оцу и мај ци. Не склон, ре као 
бих, де фи ни ци ји Еми ла Си о ра на по ко јој је за ви чај уто пи ја ср ца и уз гла вље за све 
на ше умо ре, Дра гој ло вић пе ва о за ви ча ју, до му, ро ди те љи ма и срод ни ци ма у еле гич ном, 
па и по тре сном то ну. Мо жда је тре ну так да ка же мо ка ко, ни ма ло слу чај но, на са мом 
кра ју ове књи ге, на ње ној 393. стра ни ци, сто ји пе сма с на сло вом „Без на ђе“ и са упра во 
том лек се мом, пи са ном ве ли ким по чет ним сло вом, на кра ју ње ног по след њег сти ха.

Ни је без те скоб не за пи та но сти, па ни без осо бе не зеб ње, ни она пе снич ка де о ни-
ца Дра гој ло ви ће вог опу са ко ју би смо школ ским је зи ком на зва ли по е зи јом ко лек тив-
них осе ћа ња, а ко ја обич но ра чу на с ма њом или ве ћом ме ром ег зал та ци је. Не ма ег-
зал та ци је ни у Не бе ској Ср би ји ни у До зи ва њу бо га, да по ме не мо са мо две Дра гој ло ви-
ће ве књи ге, јед ну из 1990, а дру гу из 1995. го ди не. По не ки од ње го вих ис ка за као да с 
вре ме ном ко је те че са мо до би ја ју на сво јој по ет ској и оп шти јој про дор но сти и ак ту-
ел но сти. „То ли ко је мр жње ста ло / у ово ма ло вре ме на на зе мљи“, не ве се ло нас под-
се ћа јед на пе сма, да би нас дру га ср ди то за пи та ла „ка ко мо же мо во ле ти Твор ца / ако 
га мр жњом по ри че мо“. Пр ва стро фа те пе сме раз бо ри тим то ном ука зу је на исти ну 
ко ли ко бли ску ра зу му то ли ко, на жа лост, не рет ко и ту ђу вре ме ну у ко јем жи ви мо: „Да 
је онај ко ји је ство рио свет / же лео да сви пи је мо на јед ном из во ру, / да го во ри мо 
истим је зи ком, / да се на исти на чин мо ли мо, / би ло би та ко.“ Нек тре ћи ис каз, с Дра-
гој ло ви ћу свој стве ном апе ла тив ном ин то на ци јом, по све до чи ње го ву и, на дам се, на-
шу урав но те же ну љу бав за обе Ср би је, не бе ску и зе маљ ску: „При знај, не бе сни це не-
бе ска, / да те без зе маљ ске Ср би је не ма, / да без на шег ср ца не ма ни тво га / от ку ца ја.“ 
Уз гред ре че но, ма кар и сâм био је дан од ви ђе ни јих об но ви те ља ду хов не по е зи је, наш 
пе сник је упа дљи во дис тан ци ран од оних гор љи вих, дог мат ски уско гру дих сти хо тво-
ра ца ко ји бр ка ју по е зи ју с ве ро на у ком. Та ман оно ли ко и она ко ка ко је дис тан ци ран и 
од ци нич ног Гот фри да Бе на, по ко ме је ве ра „лош стил ски прин цип“.

Мо жда је Дра гој ло вић мо гао би ти опре зни ји у по ве ре њу ко је ука зу је ме ди та тив-
но-ре флек сив ном то ну и иди о му ко ји ма су про же ти сви ње го ви те мат ско-мо тив ски 
кру го ви и ре ги стри. Мо жда сан, ти ши на и тај на, на да, ум и ду ша, вре ме и веч ност 
не ма ју са ми по се би ду би ну и сна гу деј ства ко је им пе сник при пи су је. Ва ља, ме ђу тим, 
с по себ ним по што ва њем и ра до зна ло шћу за ста ти пред ње го вом књи гом На астрал-
ним ка пи ја ма (1998), чи је ми сли лач ке аспи ра ци је у овом из бо ру упе ча тљи во ре пре-
зен ту је се дам пе са ма у про зи, ко је ка зу ју ка ко је „за по чи њао бу ду ћи свет“. Чи та ју ћи 
овај „ал бум њи хо ве сум ње“, а „ко сум ња, тај се искре но мо ли“, дру гу је мо – упра во овим 
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ре дом – с Пто ло ме јем, Св. Ав гу сти ном, Пли ни јем, Ари сто те лом, Пло ти ном, Та ле сом, 
Анак си ме ном, Хе ра кли том и пи та го реј ци ма. Ам би ци о зно? Пре тен ци о зно? Ако. На ши 
кри ти ча ри и ан то ло ги ча ри нај че шће за о би ла зе пе сме у про зи. Као да су по ве ро ва ли 
Чар лсу Бу ков ском, по ко ме је пе сма у про зи не што не при род но, по пут пса ко ји го во-
ри! Иза зов је уто ли ко ве ћи што ове Дра гој ло ви ће ве про за и де на ли ку ју ма лим есе ји ма. 
А есеј је, по јед ној де фи ни ци ји, „ин те лек ту ал на пе сма“, што до дат но мо же збу ни ти и 
уз бу ни ти по бор ни ке чи стог ли ри зма у по е зи ји.

Да па ра докс бу де ве ћи, и ве ће по те шко ће оних ко ји не мо гу без по е тич ког ру бри-
ци ра ња са вре ме них пе сни ка, Дра гој ло вић и је сте по мно го че му упра во чист ли ри чар, 
или, у ду ху ак ту ел них по е тич ких раз вр ста ва ња, но во ли ри чар. У књи зи без ијед не 
ри ме, чи је су пе сме по пра ви лу ар ти ку ли са не (раз)го вор ним дис кур сом, чи та о ца ће 
оба сја ти мно га из во ри шта аутен тич не, при мар не по е тич но сти. Не рет ко, и свет и го вор 
ове по е зи је као да из ни чу из об ред не пе сме, из ов де већ на го ве ште ног ми то ло шко-
па ган ског ње ног озрач ја, у ко јем је људ ско не раз лу чи во од ма гиј ског, ви лин ског и 
не бе ског, од сун ца, ме се ца, зве зда и зве зда ног пра ха, зве зда ног ста да и не бе ских 
чо ба на и ора ча.

Без пре ја ке скло но сти за јар ке пе снич ке сли ке, свој стве не по ме ну том Ко лун џи ји 
и Ти мо ти је ви ћу, Дра гој ло вић – пр вен стве но у ра ни јим пе снич ким збир ка ма – на ги ње 
по ет ским ми ни ја ту ра ма у зна ку на ив ног ан тро по мор фи зма и зо о мор фи зма, као кад 
му, ре ци мо, лир ски су бјект гле да ка ко „на сто ли ци / се ди до са да“, или пак слу ша ка ко 
„ки ша / сву ноћ уку ца ва / цре по ве ста ре ку ће“, или сно ви ди ка ко ве дрим не бе ским 
по љем „зве зде ву ку злат не за пре ге“. Доц ни је му по ет ске сли ке, ком плек сни јих зна че-
ња, све че шће бле ска ју и шу ме у сла по ви ма по ре ђе ња, ка кав је слу чај и са за ви чај ном 
ру ко ве ти Се ли шта на ви ди ку, где се та до лич не ми то ло ги је уз не се на Се ли шта „за сме-
ја ва ју са ви ди ком и бле ште / на сун цу као опра не ко шу ље од бе за, // као су зе ко је су 
на ше мај ке ра за пе ле / на вр бо во гра ње да се су ше.“ Још је тај за мах Дра гој ло ви ће ве 
пер цеп тив не и асо ци ја тив не сли ков но сти из ра зи ти ји у стро фа ма љу бав не ин спи ра-
ци је, осо би то у ан то ло гиј ској пе сми „Не ви дљи ва при сут ност“, где је у јед ном син так-
сич ко-рит мич ком да ху ка за но свих два де сет пет сти хо ва, од ко јих за ову при ли ку 
из два ја мо де се так сре ди шњих: „знаш ли ка ко го ри мо ре ка да се / сун це, при за ла ску, 
спу сти на ње го во / гип ко те ло / по ко ме се њи шу да ро ви та ла са / без уздар ја, / и чи јим 
се вр тло зи ма ко те ал ге / и сла на па прат, / пе на што та ла се љу би, / а сво је љу ба ви не ма“.

Ва ља нам, на са мом кра ју, за ста ти и над кру гом Дра гој ло ви ће ве пу то пи сне ли ри ке, 
ако та ко мо же мо име но ва ти по ет ске тра го ве ње го вог бо рав ка, ма хом у ди пло мат ском 
свој ству, у сре ди на ма раз дво је ним ве ли ком пла не тар ном раз да љи ном, од Кам бе ре 
до Бо сто на. Би ло да је реч о на шој ди ја спо ри, ста рој и но вој, или тек о при вре ме ном 
стран ство ва њу на ших спи са те ља, у са вре ме ној срп ској по е зи ји, као и у про зи, све 
че шће се до га ђа но мад ско-има го ло шки су срет на шег са ве ли ким све том, па и без над-
но ту ђим све том. Дра гој ло вић, и као про за и ста и као ли ри чар, би ва ак тер и све док 
та квих су сре та. С ри зи ком да по гре ши мо, ус твр ди ће мо овај пут да ње го ва све до чан-
ства – ми мо хри шћан ске по ру ке да нам овај (па ли) свет увек и сву где и ни је и је сте дом 
– нај че шће има ју ме лан хо ли чан, па и дра ма ти чан са др жај и тон. Та ко нам јед на ње го ва 
пе сма го во ри о при кри ве ном бо лу ко ји нас уве ра ва „да смо стран ци / у обе отаџ би не: 
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/ та мо где смо ро ђе ни, / ов де где ће мо умре ти“, дру га о не спо кој ном от кри ћу да у ту ђи ни 
„ни мо ре ни је / ка кво је мо ре, / ни та ла си / ка кви су та ла си“, а тре ћа о сну бол но слич-
ном ја ви: „Је за од хлад но ће, / од пра зни не. / Да ли је ово мој свет?“

Би ће да, по сле све га, ни је пу ки слу чај иза брао ону по ме ну ту реч, Без на ђе, пи са ну 
ве ли ким сло вом, за кључ ну и за вр шну у овој књи зи, Ма кар нам, с дру ге стра не, по 
јед ној ле пој и па ра док сал ној ре чи Де сан ке Мак си мо вић, и не би ла ту ђа, или чак не-
за ми сли ва „ра дост ту жно га сти ха“. Јер, по е зи ја је увек не што дру го, и не где дру где.
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