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ША ПАТ СТВАР НО СТИ

Ни ко ла Вуј чић, Све до че ње, „По ве ља”, Кра ље во 2014

Сла бље ње су бјек та у са вре ме ној по е зи ји дез ин те гри ше сли ку о 
„чо ве ку као по ет ском би ћу”. Не по сто ји, или је ма хом уки ну то, сва ко 
су ге ри са ње пред о дре ђе но сти код пе сни ка као та квог. Са вре ме ни пе сник 
се на тај на чин бо ри са пре гршт нео д ре ђе но сти, а то пре во ђе ње у од ре-
дљи вост чи ни или ра ди ка ли за ци јом у екс пе ри мен ти са њу пе снич ким 
је зи ком, или при бе га ва њем не кој вр сти еклек ти ци зма.

Ва ри ра ју ћи у при сту пи ма, Ни ко ла Вуј чић се оп се сив но ба вио те мом 
је зи ка, па је, ре ци мо, зби р ка Ди са ње пи са на ви ше с аспек та пост мо дер
ни стич ких и постструк ту ра ли стич ких иде ја, док зби р ка Све до че ње 
ожи вља ва не што тра ди ци о нал ни ја на че ла у про ма тра њу све та и је зи ка. 
Ту је при сут на по зна та хер ме не у тич ка ди ле ма пе сни ка ви со ког мо дер ни
зма (кон крет но Сте ва на Ра ич ко ви ћа), а ти че се по е тич ког уоб ли ча ва ња 
око опо зи ци ја као што су го вор/ћу та ње или раз го вор/ти ши на. Већ по сто
је ћа мо дер ни стич ка сум ња у епи сте мо ло шки ка рак тер је зи ка у Све до че њу 
се про ду бљу је по нов ним пи та њем о то ме ко ли ко је је зик ДА ег зи стен
ци ји, ДА на шем по сто ја њу, да ли нас наш је зик по твр ђу је и ко ли ко смо 
у то ме до след ни. Ова зби р ка се у том сми слу мо же ока рак те ри са ти и као 
ис пи ти ва ње до след но сти оно га што је се ћа ње, оно га што је ствар ност и 
са да шњост лир ског су бјек та, оно га што је ње гов жи вот.

„Пе сник не мо же да ме ња свет, он је све док про ме на у све ту. Оту
да је пи са ње за пра во не ка вр ста све до че ња о све ту, ње го вим тај на ма и 
про ме на ма. Ова књи га је све до че ње о мом при су ству”, ре као је Вуј чић 
у ин тер вјуу за Но во сти. И за раз ли ку од, ре ци мо, Це ла но ве по е зи је, ко ја 
је по сле Ау шви ца по ста ла све до чан ство од но сно до ку мент не са мо ње
го вог лич ног стра да ња не го и стра да ња чи та вог на ро да, Вуј чи ће ва пое
зи ја је пак не ка вр ста све до че ња о од су ству ин тер ак ци је, та ко да је сам 
чин све до че ња (онај ко ји све до чи, оно о че му се све до чи, онај ко ме се 
све до чи) у осно ви већ до ве де но у пи та ње и са мом „ља гом го во ра”. Вуј
чи ће ва зби р ка се отва ра ћу та њем (пе сма „Све до че ње”): „У сва ком од нас 
по сто ји ћу та ње, / са го ре ло, твр до и цр но, где је, ми слиш, / све”, ана лог но 
Па зо вој иде ји о уто пи ји ћу та ња као пр во бит ном је дин ству све та и чо ве ка 
у ко јем би ре чи би ле су ви шне. Све до че ње је упра во не ка вр ста но стал
ги је за ћу та њем, али и по ку шај до ла же ња до не ког по ет ског ре ше ња у 
осе ћа њу оту ђе но сти од се бе и је зи ка: „Ако се угаљ за па ли, ако се ти ши на 
/ рас ти ши ни, пла не ва тра и од пе пе ла / и сме ха на ста је но во при су ство”. 
Та ко има мо на по чет ку по ку шај ра све тља ва ња ви дљи вог и то је за пра во 
ево ка ци ја „уста но вља ва ња” на на чин на ко ји Хај де гер го во ри о „раз от
кри ва њу оно га што је при сут но”.
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Да љим чи та њем зби р ке при ме ћу је мо, уз ин тен зив но при су ство мо
ти ва све тло сти, да се за пра во ра ди о ме та фо рич ком ра све тља ва њу, ка ко 
спо ља шњег та ко и лич ног све та лир ског су бјек та, при че му све тлост 
по ста је озна ка по сто ја ња у зби р ци. Она је пе сни ков по ку шај да пер ци
пи ра жи вот, ис ку ство, а та мо где све тлост из о ста је, ту су сме ште не пе
сни ко ве ди ле ме по во дом је зи ка, по во дом ре чи. На тај на чин све тлост 
би ва је ди на спо на са ме та фи зич ким. Ово је не по пу лар на по зи ци ја за 
са вре ме ног пе сни ка, али ипак пред ста вља по ку шај да се по вра ти ве ра 
у ма гиј ску при ро ду ре чи. Због то га је це ло куп на зби р ка ау то ре фе рен
ци јал ног ка рак те ра и Вуј чић са ра зних аспе ка та са гле да ва по е зи ју. То 
су по ет ске по ле ми ке о но ви на ма: „Јед ном су ме, као бом бо ну, / из ва ди
ли из шу шта вог це ло фа на / и ис то пи ли у сла сти али ни шта у ме ни / 
ни су на шли. Тек жуд њу за но вом сла шћу”, о фраг мен тар но сти и ре чи
мамр ва ма, али исто вре ме но о не мо гућ но сти син те зе (пе сма „Умор”): 
„Све је ма ње не жно сти. Оста ле су са мо / оштри не ре чи. / Ни шта се ви ше 
не ле пи за пр сте, / до ди ри су шу пљи и шу шта ви” (се ти мо се Ан дри ће ве 
при по вет ке „Мост на Же пи”, у ко јој је упра во до дир са мо стом и по тре
ба за ства ра њем из вор има ги нар ног зна ња), па све до осе ћа ња ег зи стен
ци јал не угр о же но сти: „Та ко бих и ја да из ву чем / сво ју жи ву ду шу / кроз 
ово за ма гље но ју тро”. Дру ги при о ри тет у зби р ци је сва ка ко раз го вор, 
ко ји у пе сми „Жар раз го во ра” ва ри ра од не ког епи фа ниј ског осе ћа ња го
во ра до сми ра ја пре тво ре ног у ћу та ње, а за пра во је бде ње, бор ба за сми сао, 
док раз го во ра у хај де ге ров ском сми слу и не ма. Ту те зу пре по зна је мо и 
у сти хо ви ма: „Ка ме ње за ра сло у тра ву / тра жи сво ју ду би ну. / Ис цр пљу је 
ме та не ви дљи вост. / Опи ре се мај стор / и зви жду ком је ме ри. / Наг нут у 
ша пу та њу, / по рав на вам оно / што ти ши на от кри ва”. Се ман тич ки тро у
гао из пе сме „Зи да ње” – ти ши на/зви ждук/ша пат сто жер је ове зби р ке 
на ко јем се од ви ја по ку шај ми ре ња ви дљи вог и не ви дљи вог (мај стор ко ји 
ме ри не ви дљи во), чи ме Вуј чић, слич но свом прет ход ни ку Ива ну В. Ла
ли ћу, тра жи иде ал ну ме ру из ме ђу ме та фи зич ког и ма те ри јал ног. Осим 
по тре бе за ме ром, за ни мљи ва је опо зи ци ја зви жду ка ња и ша пу та ња. У 
по след њој пе сми „Наш је зик”, ша пу та ње се схва та као го вор ду ше: „Бо ли 
ме ду ша, ша пу ћем ти”, од но сно ша пу та ње по ста је ме ди јум до се за ња ду
би не, ра све тља ва ња оно га што је мо гу ћа исти на: „Наг нуо сам се да ти 
про шап ћем: то је / не чи ја глад” (пе сма „Сто”), док је бу ка – „Из бу ке, из 
пре ло мље них ре чи као из пре ло мље ног / хле ба / на ста ју мр ве” (при че му 
и ви зу ел но по ку ша ва да до ча ра ало гич ност из мр вље них сти хо ва) – оно 
што за ма гљу је су шти ну, а са мим тим и мо гу ћу исти ну. Фраг мен тар ност 
код Вуј чи ћа не на ла зи ре ше ње у но вом при сту пу је зи ку, на про тив. Он 
по вла чи гра ни цу из ме ђу по ет ског и сва ко днев ног, али те мат ски и сми
са о но, од ци клу са до ци клу са, а има их шест, ар хи тек ту ра Све до че ња се 
уру ша ва. Про же та је ат мос фе ром по ку ша ја да се до сег не ду би на и стал
ним ома шка ма, тј. не мо гућ но шћу да ствар бу де до кра ја до жи вље на. 
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Та ко лир ски су бјект по ку ша ва да све до чи о свом по сто ја њу ћу та њем као 
нај ви шим иде а лом: „Тр пе ћу као ка мен, ћу те ћи, / ја ча ју ћи сво је по сто ја
ње”, али са мо ћу та ње је већ де гра ди ра но, та ко да се ње го во све до че ње 
пре тва ра у до га ђај са слу ша ва ња, од но сно пре ме ра ва ња ре чи, премера
вањa би о гра фи је. Та кав акт по ни шта ва и са му по е зи ју. Ствар ност ре про
ду ко ва на је зи ком и ти ме већ из гло бље на из не ви них об ли ка бе зна ков
но сти, уме сто ко нач не иден ти фи ка ци је у чи та о цу, оста је раз гло бље на 
не ра зу ме ва њемне до ди ри ва њем: „Све је ма ње не жно сти. / Оста ле су са мо 
оштри це ре чи. / Ни шта се ви ше не ле пи за пр сте, / до ди ри су шу пљи и 
шу шта ви. / Жи вот се, сва ко днев но, пре ма ра / по ка зу ју ћи се”. Пе сник 
из гна ник ни је мо де ран пе сник, али ов де се не ра ди о ро ман ти чар ском 
из гнан ству већ о уса мље но сти као оту ђе њу од фраг мен ти ра не за јед ни
це. Уса мље ност су бјек та и уса мље ност ре чи (уса мље на не мо гућ но шћу 
да се до дир не са дру гим ре чи ма и пре не се не ко зна ње) – „Кад раз би јеш 
ка мен до би јеш / ка ме ње, до би јеш / мно жи ну. Али и у њој си сам, / па је 
још усит ња ваш, / у ка мен чи ће, да их лак ше ба циш” – по ста вља ју ко нач
но пи та ње сми сла и са мог пи са ња по е зи је да нас. Вуј чић је тој ди ле ми 
је ди но имао да по ну ди сли ке, тј. исеч ке из вла сти тог жи во та, и то та ко 
што су се ре флек си је раз ли ле у не у спе ло при ча ње о до га ђа ји ма из де тињ
ства. Оно што др жи те сли ке на оку пу су не ке сен за ци је из при ро де и 
моћ су бјек та да из се ћа ња иш чу па жи ву реч: „се ћа ње те раз би ја / у мно
штво”. И у овом слу ча ју, се ћа ти се по је ди них де та ља зна чи црп сти иден
ти тет из њих. Све тлост с по чет ка као не ка ме та фи зич ка мо гућ ност за 
изражaвање не из ре ци вог сим бо лич но се гу би до кра ја зби р ке у ре фе ри
са њу о те лу, од но сно о је зи ку на на чин за го не та ња. Тај иро нич ноигри
ви по тез на кра ју зби р ке, са ци љем да озна чи сву пре пу ште ност је зи ку 
као је ди ном све до ку по сто ја ња, ујед но уте ме љу је и иде ју о мо но ло гу, 
од но сно, ка ко ре ко смо на по чет ку, о од су ству ин тер ак ци је.

Све до че ње је зби р ка рас пар ча них ствар но сти у ко ји ма се су бјект 
стал но су сре ће са не мо гућ но шћу да оства ри ди ја лог са Ти – Ти као ствар
ност, Ти као чо век, Ти као сва ки по је ди нач ни пред мет итд. Та на из глед 
па ра док сал на си ту а ци ја у ко јој, ре ци мо, Це лан оства ру је ди ја лог са ствар
но шћу и по сле ра та, тран сфор ми шу ћи је у Ти (че му је по себ но посве тио 
па жњу Мар тин Бу бер раз ви ја ју ћи сво ју те о ри ју ди ја ло га) су пер и ор но 
сто ји над на шом ствар но шћу, у ко јој чо век је два да ус по ста вља раз го вор, 
до дир. Вуј чи ће ва зби р ка је је дан од ре пре зен та на та баш та кве, мо но ло
шке ствар но сти – „Рој му ши ца над на гњи лом кру шком, да ли је то / 
све до че ње да она још по сто ји?” – у ко јој се и по е зи ја бо ри за ка те го ри ју 
не за мен љи во сти.
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