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те тич не, сце не ко је ума њу ју гру бост су ро вог све та питфај те ра, при до
да ју ћи им ди мен зи ју људ ско сти. Ово раз бла жи ва ње кр ви омо гу ћа ва да 
се основ ни ток идеј не ми сли не за кр чи пре те ра ним го ми ла њем „фај тер
ских” мо ти ва и да се у ти ши ни, не за глу ше ној бор бе ном ви ком, чу је и 
по не ка ле па или бол на исти на. „Три јумф во ље и упор но сти над си ла ма 
бо ла и стра ха је су шти на свих до стиг ну ћа” (стр. 113). Уи сти ну, вр ло кон
тро верз на те ма, нео би чан трет ман и ди на мич на ком по зи ци ја при да ју 
овом ро ма ну из ве сну до зу прег нант но сти. Ипак, крај ће мно ги ма пред
ста вља ти из ве стан чи та лач ки шок. 

Про ве ри те свој пулс овим ро ма ном – ау тор вас упо зо ра ва на по
чет ку мо том књи ге ци ти ра ју ћи Ча ка Па ла ни ка, пи сца култ ног Клу ба бо-
ра ца – ко ли ко уи сти ну по зна је те се бе ако се ни ка да ни сте бо ри ли? Да 
ли сте спрем ни да се бо ри те и за шта? Сва ка ко ће те пре и спи та ти из вор 
соп стве не ср ча но сти. 
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Ми ћо Цви је тић свој пе снич ки глас усме ра ва већ пре по зна тљи вим 
стил ским и емо тив номи са о ним ре флек си ја ма, на свет и ку ћу; на два 
раз ли чи та, мо гло би се ре ћи, су прот ста вље на мо ти ва, а ко ја су као ствар
но сни и објек ти ви ра ни, не за о би ла зни у не по сред ном, жи вот ном чо ве ко
вом ис ку ству. Пе сник по ла зи од ви ђе ног и до жи вље ног, а за тим се сли ка 
пре ла ма, и у асо ци ја тив ном, ин спи ра тив ноства ра лач ком про ми шља њу 
на ста је пе сма. Шта је свет, а шта ку ћа у до жи вља ју пе сни ка и ства ра
лач кој над град њи пе сме? 

Свет о ко јем све до чи Цви је ти ће ва пе сма, а у ко ју је утка на и ње го
ва из бе глич ка суд би на, свет је раз град ње, рат них ра за ра ња, стал них 
не су гла си ца. По вест о уни ште ној би бли о те ци, јед ној од мно гих, или 
сру ше ном гра ду – лич на је ис ку стве на сли ка ко ја се ши ри и пре но си на 
пла не тар на (свет ска) ру ше ња и ра за ра ња то ком ве ко ва. 

У све ту, де фи ни тив но, на де и спо ко ја не ма. То нам пре до ча ва Цви је
ти ће ва књи га, суд бин ска у су шти ни, и за ве шта ње је бу ду ћим ге не ра ци ја
ма о стра да њу чо ве ка и све та у про шлом и овом ве ку. До мо гу ће об но ве и 
пре по ро да мо жда ће до ћи јед но га да на, али тек из пе пе ла, кад све не ста не. 
И Зе мља и Ва си о на у стал ној су про ме ни на ко ју чо век не мо же да ути че. 

Ра том се све гу би, а ни шта – до би ја. Али – „И по ред то ли ких ру
ше ња и па ље ви на / Свет ни је ни кад на оба ока про гле дао” – ре ћи ће иро



710

нич но пе сник, да би се у при сил ном од ла ску из за ви ча ја су о чио са зби
љом и суд би ном ко ја се при хва та у не при хва та њу, јер су на да и сан о 
по врат ку из гу бље ни. „Оста ви смо и ми у ру ше ви на ма све / за у век, у 
пе пе лу, и сан о по врат ку.” 

У лич ном ис ку ству но си пе сник и сво ју сум њу и свој од го вор на 
тврд њу фи ло зо фа Лајб ни ца да је овај свет нај бо љи, да дру гог, бо љег, 
не ма, и ка же: „Ако ов де ни смо про на шли сво ју ду шу” не ће мо је про на ћи 
ниг де и уза луд о бо љем све ту са ња мо, и без на де жно се Го спо ду за рај ски 
врт мо ли мо. 

У пе сми „Век”, ко ја је ан то ло гиј ска (а и књи га у це ли ни ис пе ва на 
је ду хов ном сна гом чо ве ка гу бит ни ка ко ји је исто вре ме но и по бед ник), 
са ме ра ва се ми ну ли тав ни век и про ла зност све га на Зе мљи са лич ном 
суд би ном, са ду шом ко ја у се би бол тр пи и пи та се – Где ли је чи сти ли
ште? Та ма по кри ва и не до у ми цу од го во ра, јер мрач ни то но ви ве ка сли
ва ју се и но се у ду ши, и оно што је спо ља, бо ли из ну тра. За то пе сник 
– по сма трач дру штве не ствар но сти и све та око се бе, са ти хом се том и 
сум њом, го во ри о но вим спа си те љи ма, о Да нај ским да ро ви ма (Евро пе), 
а пе сме „Миш ја ру па” и „Очев нов ча ник” дир љи во и по тре сно све до че 
о чо ве ку по ште ња и ње го вом од но су пре ма жи во ту; си ро ма штво (ма те
ри јал но) пре ва зи ла зи се ис трај но шћу, јер жи вот се жи ви у ми ру са со бом, 
ра ди жи во та са мог. 

Ку ћа је на спрам све та, са би ра ње, пре по зна ва ње се бе и сво га; за ви
ча ја, по ро ди це, спо кој ства и мо гу ће ра до сти жи вље ња. Из гу би ти ку ћу 
ко ја у по е зи ји Цви је ти ће вој од ствар но сног, жи вот ног ре а ли те та, пре
ра ста у ме та фо рич ни сим бол (пре по зна ва ња) и иден ти те та лич но сти, 
као и све у куп не емо тив но сти ко ја је не за мен љи ва, зна чи не са мо жал за 
из гу бље ним већ и до жи вот ну не ла год ност (не спо кој ство) жи вље ња у 
по дво је но сти, и осе ћа њу да смо из гу би ли и се бе као це ли ну, ко ју ни се
ћа њем не мо же мо вра ти ти. 

Цви је ти ће ва по е зи ја све до чи вре ме и суд би ну чо ве ко ву ко ја из бо
ра не ма, и при хва та жи вот ко ји је, још увек, ви ше та ма не го Све тлост. За 
оно га ко ји је ку ћу за у век из гу био, уте ха је и Ви ди ко вац на пе ри фе ри ји, 
са отво ре ним по гле дом и пу те ви ма, са бла гом ре чи су се да, па се и „ду ша 
лак ше при ку пља”. Али бол се та ло жи не за бо ра вом – и сли ка ку ће – не
из бри си во је при сут на у сно ви ђе њу. „Ви дим се бе уме сто до брог оца / 
Упу тим се кроз ме ћа ву, га зим ку ћи. Ода свуд сту ден, и ов де и та мо / Па 
и у то пли ни со бе но ћас зе бем.” 

Где је, зби ља, чи сти ли ште и сми рај? Цви је ти ће ви „Ју тар њи за пи си 
из хра ма” и за чи та о ца су сли ка рај ског ме ста о ко ме смрт ник без на де жно 
са ња. Ту се до жи вља ва пре по род, пе сник от кри ва бла го сло ве ни мир, 
али и на пу шта ма на стир Ми ле ше ву са не из ле чи вом ра ном бес кућ ни ка, 
у све ту по ре ме ће ном, све ту ха о са и на си ља. 
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Ми ћо Цви је тић је књи гом Свет и ку ћа оства рио зна чај но, трај но 
све до чан ство о ве ку та ме и ра за ра ња, и из бе глич кој, бес кућ ној суд би ни 
чо ве ка. Суд би ни ко ја за хва та чи тав свет – од Са ра је ва, до Си ри је, Ира ка 
и ши ром пла не те ру ши се све што је људ ском ру ком ство ре но. Али – „Кроз 
ру ше ви не се нај бо ље цео свет ви ди”. И Цви је ти ће ва пе сма из ра сла је, 
про гле да ла из по ру ше ног, из пе пе ла као пти ца фе никс, и за то ће тра ја ти 
кроз вре ме на, упр кос зло де ли ма и ру ше њу свих свет ских ру ши те ља. 

Да ни ца ВУЈ КОВ

НИ ЧИ ЈЕ СЛУ ГЕ И ВИ ШАК ИСТО РИ ЈЕ

Зво ни мир Вуч ко вић, Се ћа ња из ра та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
2015

У по ку ша ју да од го нет не мо сми сао из да ва ња књи ге Се ћа ња 
из ра та Зво ни ми ра Вуч ко ви ћа у 2015. го ди ни од стра не јед не та ко 
зна чај не ин сти ту ци је као што је Срп ска књи жев на за дру га, ко ја 
је ову књи гу об ја ви ла у свом 107. „пла вом” ко лу, ва ља ло би обра
зло же ње раз ло га и мо ти ва овог из да вач ког по ду хва та по тра жи ти 
у оном под руч ју ко је би ис кљу чи ва ло a pri o ri осла ња ње на иде о
ло шко усме ре ње осно ва но на ау то ро вом би о граф ском по дат ку. То 
би, да кле, био про стор са мог тек ста, под руч је са др жа ја ове ме мо
а ри сти ке и ње них по ру ка ко ји ма је у ста њу да хра ни свест скло ну 
здра вој, не у си ље ној ак ту е ли за ци ји и пре по зна ва њу зна че ња тих 
по ру ка у кон тек сту са вре ме них исто риј ских то ко ва и дру штве но
по ли тич ких за пи та но сти над без да ном на ци о нал не суд би не. А 
ге о по ли тич ких опре де ље ња, или ма кар стре мље ња, на ро чи то.

Ка пе тан Зво ни мир Вуч ко вић, ко ман дант Пр вог рав но гор ског 
кор пу са Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, по ра но пре ми ну лом би о ло шком оцу Хр ват, књи гу Се ћа ња 
из ра та пр во бит но је об ја вио 1977. го ди не и за њу до био На гра ду 
„Сло бо дан Јо ва но вић” срп ске еми гра ци је за нај бо љу књи гу об ја
вље ну те го ди не ван зе мље. Пре ма тврд њи исто ри ча ра Че до ми ра 
Ан ти ћа, ау то ра пред го во ра овом из да њу, Вуч ко вић се чи та о цу као 
ме мо а ри ста мо же учи ни ти „де цен три ра ним из сво га вре ме на, са
вре ме ни ји по ко ле њи ма сле де ћег, 21. ве ка”, „уко ли ко упо ре ди мо 
ње го ве спи се са де ли ма са вре ме ни ка, по себ но се ћа њи ма пар ти
зан ских ве те ра на”. Са знај на вред ност ових ме мо а ра, ко ја се те ме љи 
и на по ме ну тој ми сли о њи хо вој са вре ме ној чи тљи во сти, по твр ђу
је се не то ли ко ве зом уме ре ног и не пре тен ци о зног то на тек ста ових 




