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Лир ски су бје кат Зден ке Ва лент Бе лић у збир ци Ете ри за ци ја све стан 
је свог ја ну сов ског по ло жа ја: скло ни смо да ужи ва мо у свом пост мо дер ном 
ва ша ру на ком се про да је све и сва шта: од јеф ти них ва фли, до па пи ру
сних фраг ме на та из Ку мра на. На ви кли смо да жи ви мо у све ту у ком не 
зна мо шта је го ре а шта је до ле. Је ди но што нам не до ста је под сти цај да 
се осло бо ди мо тог осе ћа ња, не до ста је нам од лу ка, од ва жност, фа ли нам 
онај ша мар ко ји би нас осло бо дио опи је но сти, осе ћа ња: Ако већ то не 
Ти та ник – хај де да от пле ше мо опро штај ни вал цер. Тај лир ски су бје кат 
зна да на ру чи ва ње вал це ра на Ти та ни ку ни је ис пра ван став, до бар пра
вац је да по тра жи мо пр слук и ча мац за спа са ва ње. А опет, не до ста је што 
од луч но сти, не ма пр вог ко ра ка, не ма на у ма ко је прет хо ди пр вом ко ра ку. 

Лир ски су бје кат Зден ке Ва лент Бе лић у збир ци Ете ри за ци ја ста вио 
је ја ну сов ску ма ску и от крио свој лик: по пут грч ког про ро ка, ве шца 
Ти ре си ја: тре ба да пре су ди спор из ме ђу му шкар ца и же не, из ме ђу му шке 
мо дер не и жен ске пост мо дер не, из ме ђу ту ге, ме лан хо ли је и де пре си је 
мо дер ног и ту жног ке за, ме лан хо лич ног це ре ка ња и де пре сив ног очај
нич ког кре ве ље ња и под ври ски ва ња пост мо дер не. Као што је нај слав
ни је про ро чан ство мит ског Ти ре си ја би ло по ве ре но кра љу Еди пу, мо жда 
нам и лир ски су бје кат ове збир ке су ге ри ше да се узрок на ше про па сти 
на ла зи у на ма са ми ма. 

Је ди но, што не зна мо је смо ли ми по пут те бан ског Еди па да у про
ро чан ство не ве ру је мо, да га исме ва мо, за то што ни смо у ста њу да ви
ди мо оно што про рок ви ди. А ова на ша еди пов ска гор дост ни је ни шта 
дру го, до хи брис ко ји је, ка ко је већ од ан ти ке по зна то, у ко ре ну сва ке 
тра ге ди је.

Ми хал БА БЈАК

БИ ЋЕ (И ДА ЉЕ) ТРЕ ПЕ РИ

Ми лан Ву чи ће вић, Од лом ци о по зном, По ве ља, Кра ље во 2016

Но ви ца Пет ко вић је по во дом по ет ске збир ке Ма и на Бо ри са ва Ра до
ви ћа го во рио да је нај те же пе ва ти о Ни шта. То ни је ни шта ви ло, већ скри
ве на, не по јам на и не из ре ци ва су шти на ка ко људ ског, та ко и све у куп ног 
по сто ја ња, ко ју пе сник слу ти не са мо тро пи ма, од но сно ис тра жи ва њи ма 
и сво је вр сним и екс пе ри мен ти ма са је зич ким ма те ри ја лом, не го и по
сма тра њем и ду бо ким осе ћа њем оно га што по сто ји иза по јав ног све та.

Овог те шког за дат ка се од сво је пр ве (Тор зо по је се ња, 1995) па до
след но до сво је сед ме збир ке по е зи је, на зва не Од лом ци о по зном (2016), 
при хва тио Ми лан Ву чи ће вић. Овај пе сник је већ од сво је пр ве об ја вље не 
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књи ге био фор ми ран ау тор, а по том ће по ста ти је дан од оних ко ји свој 
раз вој не ће за сни ва ти на тра же њу у дру гим ви до ви ма књи жев ног из ра
жа ва ња, већ ис кљу чи во уну тар по ет ских гра ни ца ко је је по ста вио сво јим 
нај ра ни јим де ли ма. Та кав раз вој, ко ји иде од спо ља ка уну тра, по слу жио 
је пе сни ку да се за гле да у ну три ну све та и у њој про на ђе за пи та ност и 
за чу ђе ност пред не ви дљи вим стру ја њи ма ко ја за пљу ску ју оба ле на шег 
ду хов ног жи во та. 

Ако пра ти мо вре мен ску ли ни ју на стан ка и об ја вљи ва ња по е зи је 
овог ау то ра, мо же мо при ме ти ти да је Ву чи ће ви ће во пе ва ње у ра ним 
збир ка ма ви ше осло ње но на на по ре да се би ће ис ка же је зи ком, то јест 
бо га том тро пи ком оства ре ном спе ци фич ном упо тре бом ин тер пунк ци је 
(ства ра њем по ет ске над гра ма ти ке, пре све га че стим ко ри шће њем три 
тач ке и ки да њем фра зе ка ко би се пе снич ка сли ка пре ки да ла на оној гра
ни ци ко ја је во ди ка оно стра ном, не ви дљи вом, за ум ном). С тим у ве зи, 
тре ба на гла си ти и соп стве не је зич ке и пра во пи сне кон вен ци је ко је пе
сник ус по ста вља у све ту сво јих де ла, уз ви дљи ву те жњу да ње го ва пе сма 
већ сво јом по јав но шћу из гле да дру га чи је од уо би ча је ног лир ског про
се деа. Ка ко се бли жи мо по след њој об ја вље ној збир ци, а на ро чи то прет
ход ној, Пе сме, ни ти, об ја вље ној 2011. го ди не, при мет на је те жња да се 
не из ре ци во ис ка же у емо тив ном и ми са о ном су сре ту пе сни ка са све том. 
Из је зич ког екс пе ри мен та ра них ра до ва Ву чи ће вић се кре ће ка јед но став
ни јим фор ма ма из ра жа ва ња, ко је су, опет, због са мог пред ме та ка зи ва
ња и спе ци фич ног угла лир ског Ја, да ле ко од уо би ча је ног и сва ко днев ног. 
У том сми слу, ау тор ће пре по сег ну ти за, услов но ре че но, кон вен ци о нал
ни јом упо тре бом је зи ка и сво је вр сном фа бу ла тив ном ни ти ко ја ће, не 
гу бе ћи спо ља шње фор мал не атри бу те оства ре не у прет ход ним књи га ма, 
др жа ти на оку пу пе снич ке сли ке узроч нопо сле дич ним ве за ма ко је се 
ус по ста вља ју ме ђу стро фо и ди ма ових лир ских тво ре ви на.

Од лом ци о по зном са чи ње ни су од три без и ме на ци клу са не јед на
ког бро ја по ет ских за пи са (се дам, шест и три), што би у се би жан ров ски 
име но ва ло и об је ди ни ло и та кве струк ту ре као што су „Зим ско мо ре 2”, 
ко ја је сво је вр сна пе сма, за тим „Су се ди”, из дру гог ци клу са, ве о ма бли ска 
при по вед ној про зи, те увод на „Со ба са по гле дом на за лив”, са ста вље на 
од пет фраг ме на та у ко ји ма је при су тан хи бри дан од нос пр ва два мо де
ла. Оно што по ве зу је ова кав, са мо на из глед хе те ро ген при ступ сва ка ко 
је по ве за ност мо ти ва, мо но лит но осе ћа ње све та при сут но у свим Ву чи
ће ви ће вим по ет ским ра до ви ма од по чет ка ње го ве ка ри је ре и сло же на 
ме ђу и гра ви дљи вог и не ви дљи вог лир ског Ја, ко ја се оства ру је у ви ду 
спе ци фич не ди ја ло шке фор ме ових Ја ста ва. 

Ви дљи во Ја је ту да опа жа пред мет, нај че шће мор ски пеј заж, ре ку 
или не ки дру ги при род ни ам би јент (али и ма на стир или град, „Лет њи 
пре део по ред Жи че” из пр вог или пе сма у про зи „Ка сар на” из дру гог 
ци клу са). Ово опа жа ње мо же би ти да ле ко се ћа ње („Со ба са по гле дом на 
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за лив”), а мо же би ти и до дир чу ла са са да шњим или не дав но про шлим 
вре ме ном („Опи си и ве дри не”). Оно пе сни ка во ди од чул ног осе ћа ња 
све та ка зре лој све сти о вре мен ском про то ку и про па дљи во сти ка ко 
ма те ри јал ног, та ко и са знај ног. Ово Ја нај пре да је, као увод у ве ћи ну 
пе снич ких тво ре ви на ове збир ке, на из глед фо то граф ски за пис про сто ра 
(али не без осе ћај но сти, иа ко се та осе ћај ност ниг де не екс пли ци ра), 
објек тив ни за пис све сти тех ни ком бли ском при по ве да њу у тре ћем ли цу. 
Ра зум је крх ки чу вар успо ме на ког вре ме нео сет но али си гур но тру ни. 
Успо ме не се не са гле да ва ју из по зи ци је мла до сти, а у опо зи ци ји го ди
шњих до ба и емо тив ног на бо ја ко је сва ко од њих но си ја вља се ти ха, 
крај ње не на гла ше на ме лан хо ли ја због про ху ја лог вре ме на ко је се у успо
ме на ма оту ђу је од лир ског су бјек та. 

То је тек по кре тач за ди ја лог са не ви дљи вим Ја (тач ни је, сло же ни 
ста па ју ћи па ра лел ни мо но лог оства рен ком плек сном раз ра дом јед ног 
мо ти ва, слич но му зич ком кон тра пунк ту), ко је је ту да на зи ре, слу ти, 
до жи вља ва и осве шћа ва ви бри ра ње би ћа, су шти не све та ко ју је, по пут 
енер ги је, не мо гу ће уни шти ти, ко ја ме ња ју ћи сво је бо ра ви ште то ком 
вре ме на не гу би се бе ни кван ти та тив но ни ти ква ли та тив но. У про то ку 
вре ме на би ће је оно што уну тар чо ве ка све ту да је сми сао, оно што на тас 
ва ге ко ја во ди ка по след њем ча су увек до да је све тлост, ве дри ну, сна гу, 
на ду, буд ност.

Ам би јен ти Ву чи ће ви ће ве по е зи је ва ри ра ју од оних ко ји пот пу но 
при па да ју при ро ди (мо ре, ре ка, ли ва да, воћ њак), не са мо у зна че њу про
сто ра већ, пре све га, у зна че њу жи во твор не си ле, за тим ду хов но сти 
(цр ква, ма на стир), све до оних ко ји асо ци ра ју на оту ђе ност град ске вре ве 
(пе рон, ули ца, згра да...). Ови про сто ри ов де не ма ју вред но сну функ ци ју, 
већ се сви при ка зу ју као ис пит све сти и осе ћај но сти у по тра зи за ми стич
ном, не ре че ном, за во дљи вом тај ном уну тра шњег по сто ја ња.

Пут ка от кро ве њу у овој ли ри ци сва ка ко је онај ко ји во ди ка пу но ћи 
до жи вља ја ле по те све та. Она се на ла зи у до ди ру лир ског Ја са си ла ма у 
ко ји ма је она нај о пи пљи ви ја (мо ре), али и у ефе мер ним де та љи ма сва
ко днев них де ша ва ња, у ко ји ма у ва зда истом ка лу пу по ка зу је нео гра
ни че ну мо гућ ност ва ри ја ци ја, за хва љу ју ћи тре нут ку ко ји је је дин ствен 
и у вре мен ском про то ку и у веч но сти. Ле по та је та ко ја во ди уну тар ње 
Ја ка све тло сти, чак и у тре ну ци ма ка да је пеј заж зим ски, сив, мо кар и 
каљав. За раз ли ку од ра них збир ки, у ко ји ма се ле по та све та тра жи у 
је зич ком озна ча ва њу ње них атри бу та пу тем згу сну тих, не про зир них 
пе снич ких сли ка оства ре них ја ком ме та фо ри ком, у овој књи зи ви дљив 
је пе сни ков по ку шај да де по е ти за ци јом сво јој по е зи ји да при род ни ји 
тон, док дух тре пе ри због над све сне (по ет ске) спо зна је све та („Опи си и 
ве дри не, струк ту ра бр. 10”).

У сти лу Ми ла на Ву чи ће ви ћа се, па ра лел но са бо гат ством, осе ћа и 
стр пљи во би ра ње нај по де сни јег из ра за, ре чи и сли ке ко ји би чи та о цу 
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нај бо ље при бли жи ли пе сни ко ва буд на сна тре ња у по тра зи за су шти ном 
не по јам ног по сто ја ња. Иа ко на се би има па ти ну пи са ња пе ром и ма сти
лом, ова ли ри ка је да ле ко од то га да је не мо дер на. Чак би се мо гло ре ћи 
су прот но: у ње ним ре до ви ма сни мак мо бил ним те ле фо ном по кре тач је 
ме та фи зич ке игре про шлог, са да шњег и бу ду ћег („Остр во, же тва”) у 
те жњи да се фо то гра фи јом опи ше „дав на игра чу ла и чи ње ни ца”. Па ху ље 
у зим ском пеј за жу под се ћа ју на „ан ђе ле ко ји се му ње ви то то пе у Хе ра
кли то вој ре ци ко ја на па да и уби ја све пред со бом”, док лир ски су бјект 
у чу ва ру мо ни то ра ра чу на ра на ко ме „бе ли обла ци, не ко ли ко се кун ди, 
ис це љу ју ће и бла же но упи ја ју по лар но ја сне утва ре и обри се у ме ни” и 
у ре чи ма ста рог про фе со ра да је „глав но пи та ње, мој Ми лан че, пи та ње 
љу ба ви, а не смр ти” на ла зи за шти ту пред те ско бом уну тар њег си ви ла 
у јед но лич но сти про то ка вре ме на. Су сре ће мо се са фор мал но ве о ма 
сло же ним ком по зи ци ја ма, ко је у се би са др же ра зно род не гла со ве об је
ди ње не хо мо ге ним пе снич ким ис ку ством. Ту чу је мо улич ног про ла зни
ка, по зна ни ка, ком ши ју, по кре те ро ди те ља, соп стве ни глас из не ког 
про ху ја лог вре ме на, све зву ко ве гра да кон тра пунк ти ра не са ми ром и 
ти ши ном при ро де (чуј не и не чуј не, ви дљи ве и не ви дљи ве) у ком пакт ној 
лир ској ат мос фе ри.

У овој по е зи ји на ла зи мо слут њу да се осе ћа њем ле по те те жи ка 
пра по че лу, не ма те ри јал ном узро ку и по сле ди ци све га што по сто ји. Њен 
тон је тих, не за ви сно од спо ља шњег ути ска ко ји је ра ђа (бу ра и ја ки та
ла си као тре ну ци ко ји по бу ђу ју ду шев ну уз не ми ре ност). Све то је ов де 
да то по сред но, без екс пли ка ци ја, сло же ном ме три ком ко ја асо ци ра на 
ком плек сност ком по зи ци ја кла сич не му зи ке и њи хов ка мер ни ам би јент. 
Спој опи са (спо ља шње Ја) и ме ди та ци је (уну тра шње Ја) на гла ша ва про
ти ца ње вре ме на, али не као осе ћа ње ег зи стен ци јал не муч ни не већ као 
осе ћа ње по ми ре но сти са про ла зно шћу, у на ди да оно нај бо ље у на ма 
ни ка да не уми ре и да је по е зи ја ме диј за чу ли ма појм љив жи вот у оној 
дру гој, не ви дљи вој ствар но сти.

Оту да су Од лом ци о по зном ка ко књи га о не ми нов ном оси па њу 
ви дљи ве енер ги је оли че не у те лу и ви дљи вом вре ме ну, та ко и књи га о 
енер ги ји ко ја одр жа ва Ма ти ће ву не пре кид ну све жи ну све та. По зне го
ди не не во де ка ни шта ви лу, оне во де на ди уко ли ко се у вре ме ни ма пре 
њих кре та ло у са гла сно сти са би ћем.

Вла ди ца РА ДО ЈЕ ВИЋ




