
124

НИ КО ЛА ВУЈ ЧИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Ни ко ла Вуј чић: Те шко је пред ви де ти ка ко ће се по е зи ја сна ћи 
у том но вом про сто ру, али ми слим да ће са чу ва ти сво ју су шти ну. 
Пе сма је спе ци фич на књи жев на фор ма ко ја је кроз сво ју исто ри ју 
већ до жи ве ла мно штво про ме на, мо жда и све кључ не про ме не, па 
су јој оста ле још тек не ке ва ри ја ци је... Али, ко зна да ли је та ко. 

Ја ни сам од оних ко ји у оду ше вље њу тех но ло шким раз во јем 
и без број ним мо гућ но сти ма ко је нам он ну ди и са мо пи са ње пе са ма 
по де ша ва пре ма њи ма. Тра га ње за кре а тив ним по ет ским ре ше њи
ма ја из во дим на тра ди ци о на лан на чин. По е зи ја има моћ бу ђе ња 
нео бич них осе ћа ња и сна ге у на ма. У тој ма лој фор ми згу сну то је 
све. Осе ћај рас та па ња гра ни ца из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог, из
ме ђу не ко ли ко ствар но сти, ре ал ног и ире ал ног, већ је у пе сми и не 
знам ка ко би се она сна шла у но вом сај бер про сто ру. У осно ви пое
зи је је не из ре ци во и пе сма је, за пра во, рас пра ва о то ме. Мо жда је 
упра во то ње на шан са да до би је но ву па жњу у ин тер нет ској збр ци. 
По е зи ја до ла зи, пре све га, из емо тив не сфе ре, из опа жа ња и от кри
ва ња ствар но сти и чул ног ис ку ства. Из кон крет но сти, из мно штва 
на ших су сре та са ре ал но шћу. Из опи пљи вог. Сај бер про стор као 
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вир ту ел ни, не фи зич ки про стор мо же да си му ли ра сво ју ре ал ност, 
али не ве ру јем да је то до бра гра ђа за пе сму. 

Ја ви ше во лим фи ну пра ши ну из књи га ко ја се стре са са стра
ни ца, као да је про тр чао не ко ко је у њој спо ме нут, ко ја по ма ло и 
гу ши, не го хлад не, ушто гље не, од све га очи шће не стра ни це вир
ту ел не књи ге. 

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи ни 
се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да гра ђу 
ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду стри је, 
до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, пост-
ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти на то 
да опе ва оно што тра је? 

Про за има ве ћи же лу дац за про ба ву, а по е зи ја је ма ла фор ма 
и она „по вра ћа” оно што не мо же да јој при хва ти ме та бо ли зам. 
Она је, ипак, скон цен три са на да опе ва „оно што тра је”, па због то га 
и она са ма тра је јер се ба ви су шти ном. На рав но, гра ђа пе сме мо же 
би ти све што је у је зи ку, што но се ре чи и њи хо ве асо ци ја ци је. Што 
је око нас и у на ма. Пе сма је ство ре на од ре чи и њи хо вих ду би на, 
пра ви пе сник се од но си пре ма ре чи ма као да су жи ве и ста вља их 
у од нос да ме ђу соб но раз го ва ра ју и да се до шап та ва ју. Али у су
шти ни са ме по е зи је оби та ва и не ја сно ћа (Ма лар ме је пре по ру чи
вао да пе сми тре ба до да ти ма ло „не ја сно ће”) јер пе снич ки је зик 
ства ра свој уну тра шњи, за себ ни, у се бе за тво рен свет ко ји се те же 
де ши фру је. 

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку је 
ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној пое-
зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти бу-
ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та ње 
о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо-
свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Сва са вре ме на по е зи ја је, на не ки на чин, по ве за на са свом прет
ход ном по е зи јом. Из ме ђу оста лог, по е зи ја ра ђа по е зи ју – стих се ули
ва у стих, пе сма у пе сму као што се ка пљи ца во де ули ва у реч ни 
во до ток. По е зи ја је као Ари јад ни на нит, то клуп ко се од мо та ва и 
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не пре ки да чу ва ју ћи у се би сва вре ме на и ме ста кроз ко ја кли зи. 
Пе сма об у хва та ре ал не вре мен скопро стор не ре ла ци је, али и ње не 
мит ске и ар хе тип ске сло је ве и тај не са мог по сто ја ња. Сва ка но ва 
пе сма зах те ва и но ва пе снич ка сред ства ка ко би на ста ла и сва ка 
пе сма има свој не по но вљи ви тре ну так на стан ка. За са вре ме ног 
пе сни ка сва та ис ку ства мо гу би ти са мо од ко ри сти. 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 

По е зи ја је чи та лач ки зах тев на, она тра жи стр пљи вог и ода ног 
чи та о ца а да нас је та квих све ма ње. Жур ба се уву кла у све по ре 
на шег жи во та, а она вр ло че сто до но си по вр шност у све му па та ко 
и у чи та њу. Све ви ше се тра жи за ба ва, а у то ме пли ћа ку по е зи ји 
ни је ме сто. Пра ва књи жев ност не би тре ба ло да по ди ла зи уку су 
чи та ла ца. Чи та лац се ства ра, он је у сим би о зи са књи жев но шћу 
јер не ма књи жев но сти без чи та о ца и они тре ба да бу ду у ви со ком 
естет ском књи жев ном од но су. Да кле, упр кос све му, по е зи ја се чи та. 
Али кад би се пре ма њој, и уоп ште пре ма књи жев но сти и кул ту ри, 
по ка за ла ве ћа дру штве на бри га, си гур но би би ла још чи та ни ја. 

Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд-
би ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Има ју ћи у ви ду вре ме у ко ме жи ви мо, са вре ме ни пе сник је 
бли жи „пи са њу гран чи цом по пе ску”. Али и ти на о ко не жни тра
го ви мо гу се са чу ва ти. И они пу но го во ре и увек на дру ги на чин, 
пу ни је и сло же ни је. А шта ће оста ти „за вјеч ни спо мен”, вре ме увек 
по ка же. Ни је дан ве ли ки ли ри чар, па ни на шег вре ме на, ка ко ка же 
Гот фрид Бен, ни је иза се бе оста вио ви ше од шест до осам за вр ше
них пе са ма, оста ле пе сме за ни мљи ве су тек са ста но ви шта ње го
вог пе снич ког раз во ја и би о гра фи је. 
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ГО ДИ НА

ЗИ МА
О, зи мо, нај ви ше ми ре чи тре ба да опи шем
тво ју бе ли ну. Та мо где ни че га не ма, већ је све
тво је име. Ти знаш о на ма све, а ми о те би,
го то во ни шта. То ли ко си се уго ји ла да у бе лим,
ме сна тим, за де бља лим об ли ци ма је два
пре по зна јем ку ће и пут. Све тлу ца гла дак лед
као мо је озно је но че ло. И ре чи у се би ћу те.
Не маш шта да ви диш! Не маш шта да из го во риш!
Са мо тво је име! О, зи мо, кад из го во рим
тво је име, дах ми се ле ди, ре чи се сти ша ју,
зи мо, ушла си у мо ју дрх та ви цу па се
за јед но тре се мо.
Мој про зу кли глас и дрх та во те ло пре зи ми ће
у тво јој ти ши ни као кром пир у тра пу,
као ја бу ке и ду ње на ор ма ру, у свом
бла гом ми ри су.
Као и ја, зи мо, и ти си ме рач вре ме на.
За јед но из вла чи мо по цр ве не лу све тлост ва тре
из го до ва др ве та као не ко
да ле ко се ћа ње. 

ПРО ЛЕ ЋЕ
Про ле ће из ла зи, из зи ме, из ви ре из ње не во де. Гле да око ло!
Мо кро од ро ђе ња, као мла дун че, стре са са се бе страх. По глед је 

про стор. По гле дај!
На до шле во де, као огле да ла, но се све што ви дим. 
За мо чва ре по ља и дво ри шта. 
За гли биш се, и за цр ве ниш, гле да ју ћи.
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Прх не пти ца, стре се сво ју тро мост.
Та во да те ћи ће све до ле та! Све тлост ко ју је снег упи јао
сад се осло бо ди ла и свуд је па ла. Сло бо да је до ћи та мо где си не кад
био. Као љу ска ба че на у во ду, зна ти оп ста ти, у си ло ви том љу ља њу.
Ко га опла ку је то ли ка во да, мут на и умор на, од пу та?
Кроз је дан, је ди ни дан, про шла су сва че ти ри 
го ди шња до ба. Зе мља се ода зи ва не бу, ви че! 
Кроз пу по ве и ми ри се, из ле лу ја ве, пре зе ле не тра ве.
Гле дај – жу ман ца ма сла ча ка оба ви је на зу јем пче ла уско ро ће се
пре тво ри ти у бе ле ме ху ри ће, пу не се ме на као го вор. Ве тар је 

из не на да за ду вао.
Зе ле ни но же ви трав ки за бо де ни у вла жну зе мљу
кла те се до ди ру ју ћи скра му тра го ва. Згр че не, зе ле не но жи це 

ска ка ва ца,
за бе ле ле су се у ско ку, у ви си ни, у шу шта вом тре пе ре њу про зир них 

кри ла. 
Во да гр го ља во-мут на, цу ри, као да је зе мља
про го во ри ла. Та ко сти снут ћу та њем на гло
про го во рим и ја, об на вља ју ћи глас. По ља су за му ље на, те шка и 

мо кра,
во де на бу ји ца је сву да ис пу сти ла те рет.
Сва ка реч је да ва ње име на, али и од го вор. Гле дам ка ко све тлост 

ра сте.
Пе ни у ро си. Пе на је жи ви пе пео во де. 
Врес се про вла чи кроз огра ду. Ми рис ома мљу је ва здух.
Ка ме ње од жуд ње за жи во том, по зе ле ни.
У оли ста ле кро шње уро нио је ве тар,
да се од мо ри на тре пе ра вом ли шћу. Њи шу га за љу ља не гра не.
Пти це се ру га ју зи ми ко ја је сад да ле ко.
Се ћа ње ис цр пљу је свој за бо рав. Ти ши на се пре тва ра
у ти ху му зи ку. Њен стид је та кав да је 
све са кри ла.

ЛЕ ТО
Је зик пу зи као зми ја. Ре чи ће нас сје ди ни ти.
У стра ху да их не из гу би мо пу но ће мо ћу та ти,
слу ша ју ћи псик кроз са су ше ну тра ву.
Из го ва ра мо име на као да их из ва љу је мо из већ
кли ма вих ле жи шта. Бле шти све тлост за пе че на
на вру ћем ка ме њу, у зи до ви ма, на ли шћу, у по љу
кроз ко је ју ре бу бе тра же ћи хлад... Шу шти ли шће
ме ша ју ћи бо је. У под не, све тлост се у све усе ца
као ужа ре на жи ца. Да ли је та ко вре ло и не бо?
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 Оно што при па да ле ту не ста ће у је се њем ми ри су.
У ми ри су зру пло до ви као што ре чи зру у ти ши ни.
Не зре ла ја бу ка ис ку ша ва ме. Да ми је до ку чи ти 
то што је зик та ји! Ако за гри зем ње ну ки сел ка сту ко ру
су да ри ћу се са вре ме ном. Тек сад ви дим да је жи вот
по ла ко уми ра ње. Нај ви ше имам у ћу та њу, а не у
го во ру. Ре чи се раз ве ју као осје на ве тру, а ћу та ње
пад не у те жи ну зр на. Пла ха пле ва за тр па ва их.
Теч ност же ље пре тва ра се у зној, и умор, ко ји ме сте же.
Ле то је ста рост, ко ја тра је, јер се сву да уву кла.
Ста рост ко ја је са чу ва ла пам ће ње.

ЈЕ СЕН
Ре чи као смо ла, за у ста ви ле су се, у свом лу та њу. Као и ја,
гле да ју ћи. Наг нуо сам се над гра ном, кад је обе рем,
обо је ће мо се ус пра ви ти. Та ко ти ша пу ћем, док се не
брец неш и од мак неш, не ве ру ју ћи шта све из шу шта вих ре чи
мо же да из ле ти. Слу шај, ста бло ху ји су вим ли шћем
као зво ник. А он да, у под не, пљу сак! Тр чим по ки сао!
Зе мља за ра ста та мо где је на пу кла. Тра ва се за гла ви ла 
у та ра ба ма, ве ру ју ћи у зе ле но, по жу те ла је. Здр ве ни ла се,
бру ји и бри ди. Уда ра се са ма у хлад ним та ла си ма ва зду ха.
Оно што је чу ла – шу ми на ве тру. Са ма се би ша пу ће.
Убр зо, све тлост, као да је не шта за бо ра ви ла, ус пра ви се да бо ље 
ви ди и крат ким, ра зно бој ним пла ме но ви ма, све осу ши. Сли ке
пра ска ве, у све тлу ца њу, по ку ша ва ју да се из ву ку
из тог во де ног окло па. 
Та ко је и ме не сан про чи стио:
био сам сâм са не по зна тим љу ди ма, на да ле ком, не по зна том
ме сту. Кроз од шкри ну та вра та сам про ви ри вао и ду го др жао
ту сли ку: Ту ћеш оста ти! У из о би љу бо ја и пло до ва! 
У рас па ра ној ти ши ни! Не ко ви че, у ре чи са су ше не, док их усне не 

сква се,
же ле ћи да их се осло бо ди. Оно што је ле то за бо ра ви ло
сад из сва ке ре чи ис ка че. Или ре чи ви ше при ста ју
да ка жу. И ја сам уче ство вао у то ме ме ре њу. За ћу тим кад
по гле дам об лик ја бу ке у ко ју се са вио цео жи вот, као да је мој,
жа ле ћи и цвет, и ми рис, ко ји осе тиш, кад јој се при бли жиш.
Ко ји ра сте, сам за се бе, се би до во љан, али те ву че.
Ето, уче ство вао сам у тој ра до сти, као звук
у па нич ном ле ту пче ле. 




