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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ

ДА НО НОЋ НИ ЦИ  
МИ РА ВУК СА НО ВИ ЋА

„Ви дим да ми нај ви ше го ди ка да пи шем по иви ци жан ро ва, 
 као да сам над стр мом про ва ли јом... ка да ми про за иде 

ма ло ле во, па пра во, па ма ло де сно, у цикцак, 
али по ве за но, с оба ве зним из ла ском на крај пу та.” 

Да но ноћ ник 2, фрг. 233

1. Да нас по сто је ве о ма ути цај не те о риј ске по зи ци је по ко ји ма 
тек сто ве тре ба ту ма чи ти на осно ву њих са мих, не узи ма ју ћи у 
об зир би ло ка кве дру ге ин фор ма ци је осим оних што их сам текст 
да је. Али очи глед но је да по сто је књи ге на ко је се ова има нен ти
стич ка по зи ци ја не мо же при ме ни ти, књи ге код ко јих су и те ка ко 
ва жне ин фор ма ци је о ау то ру. Та кав је слу чај и са две ма књи га ма 
Ми ра Вук са но ви ћа са за јед нич ким на сло вом Да но ноћ ник.

2. За го вор о овим књи га ма нај ва жни ји по да так је тај да је 
Вук са но вић ау тор књи га чи ји су глав ни ју на ци – ре чи. Азбуч ни 
ро ма ни са ре чи ма као глав ним ју на ци ма, ме ђу њи ма и Се мољ зе-
мља, сво је вре ме но на гра ђе на Ни но вом на гра дом за нај бо љи ро ман 
го ди не. Ако је сте ро ман, он да је ве о ма нео би чан. У сва ком слу ча
ју, ни је је ди но Вук са но ви ће во де ло ко је у по гле ду жан ра и сти ла 
мо же да се на зо ве хи бри дом. Хи брид ни су и Да но ноћ ни ци, али о 
том по том.

3. Реч „да но ноћ ник” је, ка ко ми се чи ни, је дан нео ло ги зам. 
Ко ва ни ца ко ју је пи сац сми слио и ко ју не бе ле же по сто је ћи реч ни
ци. Њој се ман тич ки срод не ре чи су днев ник, ноћ ник и да но ноћ но. 



540

Нај че шће зна че ње ре чи днев ник је оно ко је упу ћу је на текст ко ји 
се пи ше сва ко га да на, кон ти ну и ра но и у ко ме пи сац из но си сво је 
ми сли или све до чан ства о до га ђа ји ма ко ји за слу жу ју да бу ду за
пи са ни. Ноћ ник пак озна ча ва чо ве ка, ко ји се кре ће но ћу, ко ји је 
бу дан док сви оста ли спа ва ју. Ко нач но, реч да но ноћ но упу ћу је на 
ак тив ност у ко ју се ула же трај ни на пор. Не где у ин тер фе рен ци ји 
ових зна че ња на ла зи се кључ за раз у ме ва ње ре чи „да но ноћ ник”.

4. Чи та лац ће би ти у не до у ми ци ка ко да на зо ве тек сту ал не 
фраг мен те од ко јих је Да но ноћ ник са чи њен. У пр вој књи зи има их 
725, а у дру гој 636. Ми ни мал ни за јед нич ки име ни тељ је на ве ден: 
фраг мент. Али то, на рав но, ни је до вољ но. Пи сац нам до ла зи у по моћ 
да ју ћи сво ју ли сту жан ров ских од ре ђе ња: „за пи си, ко мен та ри, из
ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи и ра зни освр ти”. До дај мо 
то ме озна ке као што су афо ри зми, или на про сто ми сли и до би ће
мо за до во ља ва ју ћи спи сак тек сту ал них фор ми у овим књи га ма. 
Вук са но вић има у ова квом жан ров ском ре ша ва њу зна чај не прет ке 
и срод ни ке: не сум њи во је дан од њих је Иво Ан дрић са сво јим Зна-
ко ви ма по ред пу та, а дру ги Бо жа Кне же вић са сво јим Ми сли ма. 
По гле да мо ли у стра ну књи жев ност, срод ни ке Да но ноћ ни ка пре по
зна ће мо, на при мер, у фран цу ској мо ра ли сти ци или фраг мен ти ма 
сред њег пе ри о да Фри дри ха Ни чеа. Оно што овим фраг мен ти ма 
обез бе ђу је уну тра шње је дин ство је сте њи хо ва на гла ше но лич на 
основ на но та. У њи ма се је дан пи сац из ла же, ста рин ски ре че но: 
ис по ве да.

5. Те мат скомо тив ски кру го ви Вук са но ви ће вих фраг ме на та 
су из у зет но ши ро ки. На ћи ће мо ту не што од пи шче ве тех но ло ги је, 
не што од ре а го ва ња на ак ту ел не дру штве не до га ђа је, на ћи ће мо 
мно го фраг ме на та ко ји те ма ти зу ју пи та ња ре чи и на шег оп хо ђе ња 
са ре чи ма, на ћи ће мо ма ле на ра тив не це ли не, за мет ке при ча или 
це ле ми кро при че, на ћи ће мо мно го је згро ви то фор му ли са них иде ја 
о љу ди ма, пи сци ма, њи хо вом вре ме ну и њи хо вим суд би на ма.

6. За ни мљи во је пи та ње ка ко се у Да но ноћ ни ку по ја вљу је 
њи хов пи сац. Он се, на и ме, по ја вљу је у сва три гра ма тич ка ли ца: 
и као Ја и као Ти и као Он. Ни сам си гу ран да ли је тој тран сфор
ма ци ји су бјек тив но сти основ ни мо тив по тре ба да се ди на ми зу је 
текст, или по сто ји не ки ја чи раз лог, не ка ма три ца ко ја спа ја рав ни 
књи жев ног по ступ ка и ак ти ви ра них зна че ња – или је, што ће нај
ве ро ват ни је би ти, ис па ло та ко са мо по се би, у сми слу да је сва ки 
пут оно што има да се ка же од ре ди ло на чин на ко ји ће се ка за ти. 
Пре ма по след њој су ге сти ји, пред мет ути че на од лу ку о на чи ну 
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гра ма тич ког по ја вљи ва ња пи сца, ау тор ске су бјек тив но сти, у тек
сту. У пр вом, уо би ча је ном на чи ну по ја вљи ва ња, одр жа ва се дис
тан ца из ме ђу су бјек та и пред ме та и њи хов иден ти тет се не до во ди 
у пи та ње, у дру гом се су бје кат под ва ја ус по ста вља ју ћи ди ја ло шки 
од нос, а са мим тим и дис тан цу из ме ђу сво јих Ја и Ти, док се у тре
ћем на чи ну су бје кат сам се би по ја вљу је као пред мет, од но сно као 
део спо ља шње по ве за но сти пред ме та. На при мер, уну тар не ког 
при по вед ног тек ста, он се та да по ја вљу је не са мо као при по ве дач 
већ у исти мах и као ак тер при че.

7. Ни шта ма ње за го нет но ни је пи та ње ам би јен та, ка ко оног 
ко ји је у фраг мен ту ево ци ран, та ко и ам би јен та у ко ме фраг мент 
на ста је. И док је, при род но, ам би јент фраг ме на та у ко ји ма се из
но се успо ме не на де тињ ство – за ви чај ни пи шчев пре део ви со ких 
цр но гор ских пла ни на, већ код ма лих на ра тив них це ли на та ве за 
не мо же да се ус по ста ви јед но знач но. Че шћи су фраг мен ти са за
ви чај ним ам би јен том, али има и оних са са вре ме ним, град ским. 
Што се ти че ам би јен та на стан ка тек ста, по што је у пи та њу Да но-
ноћ ник, а пи сац је гра ђан ско ли це ко је че сто пу ту је и ко је сва ке 
го ди не про во ди не ко ли ко не де ља у за ви ча ју, ја сно је да и у овом 
по гле ду ам би јент мо же би ти ова кав или она кав. Би ло би уза луд но 
про гла ша ва ти Вук са но ви ћа за не ка квог пла нин ског Ан те ја, али 
је ипак си гур но да је удео за ви чај ног у ње го вој књи жев но сти увек 
ве о ма ви сок.

8. Вук са но вић не бе жи ни од освр та на да на шње дру штве не 
и по ли тич ке до га ђа је. То ње го ве фраг мен те чи ни ан га жо ва ни јим, 
али тре ба на гла си ти да се на чин го во ра ни у јед ном тре нут ку не 
спу шта на ни во иде о ло шког, ка мо ли днев но по ли тич ког дис кур са. 
То оста је књи жев ност, бри жљи во сти ли зо ва на, и ефек ти ко је жели 
да по стиг не су ко ли ко из но ше ње ста ва, то ли ко же ља да тај став бу де 
из ре чен естет ски увер љи во.

9. Дру га књи га Да но ноћ ни ка за вр ша ва се бе ле шком под бро јем 
1362. Ве ру јем да у пи шче вој ра ди о ни ци ових да на и но ћи ис трај
но на ста је но ва, тре ћа књи га фраг ме на та, и да ће мо у њој сти ћи 
бар до бро ја 2000. Има ти то ли ко ми сли, то је за сва ки ре спект.*

* Реч на књи жев ној ве че ри у СКЦ „Све ти Са ва” при ли ком пред ста вља ња 
књи ге Ми ра Вук са но ви ћа Да но ноћ ник 2 (Пра во слав на реч, Но ви Сад 2019), у 
Су бо ти ци, 23. ја ну а ра 2020. го ди не.




