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АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ

ДУ ХОВ НОСТ И РЕ ЛИ ГИ О ЗНОСТ  
У ПЕ СНИ ШТВУ НИ КО ЛЕ ВУЈ ЧИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Рад ис пи ту је сте пен при су ства ду хов ног и ре ли
ги о зног у пе сни штву Ни ко ле Вуј чи ћа, чи ји је основ ни до жи вљај 
све та пред ста вљен про це сом кон тем пла ци је, због че га се на зи ре 
прет по став ка да је ду хов ност зна чај но при сут на, док су и ре ли ги
о зна осе ћа ња при сут на, али не и она ви шег ни воа. Али и са ма ду
хов ност је ви ши сте пен ду хов ног жи во та по је дин ца, мно го ве ћи од 
фор ма ли стич ке по бо жно сти. Пе сник пре по зна је да и дру ги пој мо
ви, као што су ре чи, све тлост, пти це, обла ци и огле да ла, по се ду ју 
атри бу те бо жан ског.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ду хов ност, ре ли ги о зност, со зер ца ње, ре чи, 
огле да ла, бо жан ска би ћа, епи фа ни ја.

1. 

Пе сник Ни ко ла Вуј чић је у свом пе ва њу по све ћен ре чи ма и 
све му оно ме што је око њих и оно ме што је у њи ма, а што на сто ји 
да спо зна и до ку чи про це сом кон тем пла ци је, због че га се на ме ће 
ути сак о мо гу ћој бли ско сти ње го вог пе сни штва са атри бу том ду
хов ног и ре ли ги о зног. 

И Вуј чи ћев от пор и бунт, јав но ис ка за ни пре ма по сто је ћем 
окру же њу ко је уру ша ва лич ност по је дин ца и за јед ни це, уве ћа ва ју 
ни во ду хов но сти у ње го вом пе ва њу. 

За то се мо же прет по ста ви ти да се ду хов ност по је дин ца и ко
лек ти ва уо ча ва у го то во свим ње го вим пе снич ким књи га ма. Ду хов
ност је на при ме ру Вуј чи ће вог пе сни штва не ка ко под ра зу ме ва на, 
због че га је књи жев на кри ти ка ни је по себ но из два ја ла.
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Ни ре ли ги о зно ни је из дво је но у Вуј чи ће вом пе сни штву, иа ко 
се, са мо на осно ву уче ста ле упо тре бе ре чи Бог (и у на сло ви ма пе
са ма, чак) у го то во свим ње го вим пе снич ким књи га ма, мо же ре ћи 
да се на го ве шта ва и при су ство ре ли ги о зно сти у ње го вом пе сни штву. 
На при мер, на сло ви пе са ма су: „Ра дуј се”, „Ство ри тељ и гли на”, 
„Апо криф”, „Чи сти ли ште”, „Мо ли тва”, „Ја ко вљев бу нар”, „Не бо”, 
„Не бо и зе мља”, „Сти хо ви о ви си ни”, „Све тлост”, „По кор ност”, 
„Не ви дљи во при су ство”, а осим то га, не тре ба за бо ра ви ти ни при
хва ће ни по да так да са ме ре чи, у сти хо ви ма Ни ко ле Вуј чи ћа, по
при ма ју атри бут бо жан ства или не ког над на рав ног би ћа, што се, 
ина че, очи ту је у ве ћи ни ње го вих пе снич ких књи га.

Сто га књи жев на кри ти ка и да ље пре не бре га ва при су ство 
ду хов но сти и ре ли ги о зног у пе сни штву Ни ко ле Вуј чи ћа, и то за
то што оно ни је ни апо ло гет ско, ни пре на гла ше но, ни на ме тљи во 
ис пе ва но, већ је реч о са мер љи вом кон тем пла тив ном до жи вља ју 
све га и све та, на шта нас је пе сник Вуј чић на ви као, а то је и ка рак
те ри сти ка ње го вог соп ства и пе снич ког би ћа, ко нач но.

2.

Ипак, пре не го кон крет но по твр дим оправ да ност на сло ва есеја, 
ну жно је, за рад бо љег раз у ме ва ња да љег тек ста, на гла си ти не ко
ли ко увод них ре чи о ду хов ном1 и ре ли гиј ском2 пе сни штву, као и о 
по бо жно сти, ду хов но сти и вер ни штву уоп ште. По себ но ка да је у 
пи та њу ди фе рен ци ја ци ја по ме ну тих осе ћа ња и ста ња, иа ко се, нај
че шће гре шком и у не зна њу, из ме ђу њих упи су је знак јед на ко сти. 

1 Ду хов но пе сни штво је од у век би ло под не чи јим па тро на том. Пр во под 
ме та фи зич ким (чи тај – ре ли гиј ским), ско ро до кра ја осам на е стог ве ка, а доц ни је 
је кра ће вре ме би ло под ути ца јем при род них на у ка. Тек на кон то га на ста ви ло 
је свој са мо ста лан жи вот као ду хов но пе сни штво, до ду ше бли ско ре ли гиј ском, 
чи ји је ути цај и да ље, хо ти мич но или не, пре кри вао ду хов но, пре све га због 
сво је бес це ни у про шло сти, а то су, из ме ђу оста лих, ин диј ске Ве де, пер сиј ска 
Аве ста, еги пат ска Књи га мр твих, хри шћан скоју да и стич ка Би бли ја, ислам ски 
Ку ран, а ка сни је Дан те о ва Бо жан стве на ко ме ди ја, Мил то нов Из гу бље ни рај, а 
у нас Ње го ше ва Лу ча ми кро ко зма. Сре ди ном дру ге по ло ви не два де се тог ве ка 
огла си ло се мно го пе сни ка чи је ства ра ла штво мо же мо свр ста ти у ду хов но.

Ду хов на по е зи ја, ина че, углав ном по ти че од ра ни јих цр кве них при ка зи ва
ња, у чи ји су све то о тач ки са др жај по ла ко ула зи ли и про фа ни еле мен ти, што их 
је учи ни ло за ни мљи ви јим и бли жим и све тов ној дра ми и вер ни ци ма.

2 Ре ли ги ју пак мо же мо де фи ни са ти као ве ру у Бо га ко ја зах те ва без ре зер вно 
обо жа ва ње, док ду хов ност упу ћу је чо ве ка и на ду хов ни свет уме сто са мо на фи
зич ке, зе маљ ске ства ри. По сто је и ту ма че ња да пра во хри шћан ство пред ста вља 
до бар од нос са Бо гом, што је по сле ди ца ве ре и при зна ња да је Исус Спа си тељ. 
За тим, Хри шћан ство има и сво је ри ту а ле (кр ште ње, при чест, ис по вест) и сво је 
за по ве стипра ви ла (не убиј, не кра ди, во ли те јед ни дру ге), ко ји ни су срж хри шћан
ства већ су ис ход спа се ња. Сле ди мо их, углав ном, због стра ха и љу ба ви пре ма 
Бо гу и за хвал но сти за оно што је учи нио за нас.
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Реч ду хов ност3 по ти че од ла тин ске ре чи „спи ри тус” – у пре
во ду дух, ду ша, на ко ју се на до ве зу је асо ци ја ци ја да се чо век са
сто ји од ду ше и те ла, за го ва ра ју ћи, на тај на чин, си нер ги ју или 
ду а ли тет ње го ве жи вот но сти или че шће из ра же ну рас по лу ће ност 
са мог чо ве ка.

Ду хов ност се пак ја вља у нео бич но број ним об ли ци ма, али 
сви они ни су пот пу но оправ да ни и при хва тљи ви, због че га че сто 
на ста ју и не спо ра зу ми у њи хо вом при бли жа ва њу и раз ли ко ва њу 
ка су шти ни ду хов ног у чо ве ку. Ка да је реч о пе сни ку Вуј чи ћу нема 
та квих по те шко ћа, јер он тра га за соп стве ним иден ти те том, про
у ча ва сми сао жи во та, сми сао и су шти ну уоп ште, као и пре те ћу 
пра зни ну, ко ја је већ по че ла да за ви ру је у све нас, а у не ке се, мо
жда, и трај но на се ли ла.

Упра во пра ва ду хов ност под ра зу ме ва да не ка осо ба по се ду је 
у се би и ис по ља ва ло ги чан си стем вред но сти, исти ну, ми ло ср ђе, 
ча сност (ре ли гиј ска ком по нен та ни је оба ве зна, али ни је ни ис кљу
че на), док ре ли ги ја, за јед но са за го вор ни ци ма ду хов ног жи во та, 
упор но ука зу је да смо гре шни, про ла зни и ми нор ни („по ми слио 
сам у тре нут ку, / та ко си тан да не ма ре чи ко ја би ме мо гла / от кри
ти” – пе сма „Ра су ти звук”). Од го вор ност ду хов но сти је у спо зна ји 
да осим фи зич ког све та и за ко ни то сти уну тар ње га по сто ји и неко 
над на ра ван, с ким тре ба да се по ве же мо у љу ба ви и по што ва њу, 
мо жда ви ше у уза јам ном по што ва њу и ува жа ва њу. За јед нич ка 
тач ка се огле да у то ме што Исус Хри стос мо же али не мо ра би ти 
ис пу ње ње и ре ли ги је и ду хов но сти. С тим над на рав ним ду хов ни
ком и кон трол ни ком, без об зи ра на то ка ко се зо ве, тре ба да бу де
мо и у ин тим ном ис по вед ном ди ја ло гу, због са гла сја мо рал них 
кон вен ци ја, што и је сте циљ пра ве ду хов но сти. Суп сти ту ци ја 
вр хов не си ле је мо гу ћа и не ком дру гом ап стракт ном и над на рав
ном по ја вом, и из ми шље ном чак, ка ква вр хов на би ћа и је су за ми
шља на у сво јој не по јав но сти.

У истом кон тек сту, у кон тек сту пе снич ке ду хов но сти ко ја се 
по вре ме но и де ли али и са би ја, мо же се, а мо жда и тре ба са гле да
ва ти, ра ни је већ по тен ци ра но пи та ње иден ти те та, од но сно они 
ње го ви бит ни сто же ри и/или од ред ни це, јер Вуј чи ће вим књи га ма 

3 По јам ду хов но не од но си се са мо на жи вот ду ше не го и на жи вот ра
зу ма. Још од се дам на е стог ве ка, ако не и ра ни је, по јам ду хов но, из ме ђу оста лог, 
озна ча ва оно што је ра зум но и му дро, а што тра је све до да нас, упр кос стал ном 
на мер ном или слу чај ном из јед на ча ва њу пој мо ва ду хов но и ре ли гиј ско. Под 
ду хов ним, по ту ма че њу са вре ме не фи ло зо фи је, мо же мо до жи ве ти и све оно што 
се про ти ви, бу ни и пру жа от пор оном што угро жа ва ду хов ност, а то су из гло бље
ни си стем вред но сти, при вид и лаж као ствар ност, ли це мер је, де ху ма ни за ци ја 
дру штва, си ви ло без иден ти тет ских бе ле га. На при мер, у пе сми „Ју тро”: „ју ре ћи 
из пра зни не у пра зни ну / тр че ћи од све га у ни шта”.
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до ми ни ра кон траст, ина че оми ље на пе сни ко ва стил ска фи гу ра, 
ко ја се мо же кре та ти у свим прав ци ма и на свим ни во и ма. На ро чи
то кон траст жи во та и смр ти, ду хов ног и ефе мер ног, из ме ђу ви дљи
вог и не ви дљи вог, из ме ђу сна и ја ве, из ме ђу ствар ног и не ствар ног 
(„Бу ди ме бу дан, ко ји је све ово / ство рио, да из јед ног сна пре ђем 
/ у дру ги” – пе сма „Но ћи, VI”). По себ но се уо ча ва ју кон траст да на 
и но ћи („ме сец је по то нуо у / та ла си ма обла ка, све тло сна пе на га 
да ви као ка мен / ба чен у во ду” – пе сма „Да ни, I”; „све тлост је са
се кла дан. Со ба је сад / ду бо ка пе ћи на у ко јој про на ла зим остат ке 
/ про шло сти” – пе сма „Но ћи, I”); кон тра пункт мра ка и ме се чи не 
(„По сре бру је ме се чи на, / по цр њу је ноћ” – пе сма „Но ћи, V”); про
тив реч је ста ре и но ве ку ће, ста ре и но ве да љи не и пра зни не. Ди ле
ма (не)по врат ка у за ви чај и се бе. Ту је и Ха мле то во – би ти ил не 
би ти. Из ових ци та та је очи то да све мо же би ти део кон тра ста и 
за вид не ду хов но сти, и то на раз ли чи тим по ло ви ма, не са мо со ба, 
ноћ, огле да ло, не го и пе сни ков (и наш) жи вот или тре ну так, ко ји 
то мо жда и је сте.

Да кле, из ме ђу ових ве чи то про тив реч них пој мо ва и по ло ва, 
из ме ђу са мих озна ка и озна че них, мо же мо прет по ста ви ти, са ве ту
је нас пе сник, по сто ја ње ма њих или ве ћих раз ма ка од но сно пу ко
ти на, до вољ них да удо ме (чи тај – са чу ва ју) и не сна ђе ног и зна ти
жељ ног по је дин ца. У ци клу су „Но ћи” пе сник Вуј чић по ку ша ва 
да их де тер ми ни ше, ма да је „ста тус из ме ђу” и ра ни је ве што об ја
шња вао. На при мер, „Тај раз мак, ма ли, ко ји / раз два ја – бар гле да
ју ћи да га са чу вам. / Та ко сам се наг нуо, да ми се учи ни ло, да сам се 
/ и сам са крио у сво ју сен ку... По гле дај уну тра, / мо жеш ме ви де ти, 
кроз ту пу ко ти ну, / ка ко ме оштри зрак све тло сти пре се ца”. 

Ипак, на осно ву Вуј чи ће вих „по гле да” ко ји „да ле ко до пи ру” 
уо ча ва се још јед на зна чај на ди мен зи ја ње го вог пе сни штва, ко ју 
мо же мо пре по зна ти као оте ло тво ре ње ду хов но сти. На и ме, што је 
пе сник Вуј чић за гле да ни ји у сво ју про шлост у ли ку за ви ча ја и у 
сво ју са да шњост у ли ку из гу бље но сти, то је ње гов стих би вао све 
осло бо ђе ни ји, као и сам пе сник. Пе сник је пре вла дао сво ју дру
штве ну и исто риј ску си ту а ци ју, та ко што је све ви ше по ста јао све
стан ње, а кроз ре а лан и под но шљив кри тич ки став у ви ду пра
зни на и да љи на ожи вља вао је све оно зна чај но за ње гов иден ти тет 
и ле ги ми тет. Пе сник је на тај на чин, од но сно из ве сним по ма ком 
из ван про сто ра и вре ме на и исто вре ме ним по врат ком у за ви чај, 
не са мо оства рио и по вра так у се бе (и то из не ко ли ко вре ме на и 
на вра та) не го је ус пео и да сти хо ве пре тво ри у ефект ну ре а ли за
ци ју вла сти те сло бо де (Сар тр), иа ко она из гле да угро же на не ста
ја њем за ви ча ја, она квог ка кав је био и она квог ка квим се и да ље 
за ми шља.
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Тре ба при ме ти ти и то да пе сник, упо тре бом ме ди та ци је кроз 
сли ку ду хов но сти, по себ но пре по зна је шта је су ви шно и не по жељ но, 
че га се тре ба што пре осло бо ди ти (че га је за и ста мно го, пре ви ше 
чак). На овај на чин се раз лу чу је бит но од ефе мер ног, веч но од про
ла зног, исти на од ла жи и при ви да, су што од мер кан тил ног, илу
зив но од алу зив ног, што је, исто вре ме но, и пут до уну тра шње 
сло бо де и ми ра пе сни качо ве ка, али и пут до зре лих и убе дљи вих 
пе снич ких ре чи и про ми сли на ни воу ду хов но сти, а на шта су се 
Вуј чи ће ви чи та о ци и ту ма чи већ на ви кли.

Ме ђу тим, уо чи не по сред ног ци ти ра ња и ту ма че ња сти хо ва 
и пе сни ко вих сли ка и пред ста ва, као и до ми сли, тре ба из дво ји ти 
ко ји су све то све до ци да је ду хов ност при сут на у Вуј чи ће вом пе
сни штву. На и ме, пе сни ка не сум њи во оку пи ра пи та ње сми сла, иден
ти те та, жи во та, лич но и оп ште, за тим свет де тињ ства и се ћа ња. 
Очи гле дан је и пе сни ков кри тич ки страх пре ма све му оно ме што 
угро жа ва жи вот и си ту и ра ност по је дин ца, да нас и ов де, не сна ђе
ни ка, оту ђе ни ка, оса мље ни ка или од ба че ни ка. 

3.

При ну ђен сам да, као све до ке при су ства ду хов ног и ре ли ги
о зног у Вуј чи ће вом пе сни штву, пр во по ме нем сег мен те из те о ло
шког уче ња4 ко је тре ти ра ду хов ни жи вот по је ди на ца и ко ји ће нас 
мо жда и из не на ди ти. За пра во, хри шћан ски те о ло зи пра ве ди стинк
ци ју из ме ђу по бо жно сти, обич но фор ма ли стич ке при ро де ко ја је 
при вр же на об ре ди ма Цр кве и јав не при вр же но сти Бо гу са мо у тим 
све ча ним и све чар ским чи но ви ма и ри ту а ли ма, што је ве ћин ски 
слу чај код нас. По бо жност ко ја за до во ља ва фор му, ма кар то би ло 
и у об ли ку мо ли тве, а да ни је у њу утка но пу но емо ци ја, же ља и 
на ка на, ни је ду хов ност, ни ти ви ши сте пен од но са са Бо гом. Ви ше је 
у пи та њу фор ма ли зо ва на и по вр шна ре ли ги о зност, по пут оби ча ја 
и на ви ке. Мо ли ти се Бо гу а не уне ти се у мо ли тву ни је ду хов ност, 
ни ти пра ва ре ли ги о зност. Уче шће у по бо жно сти не озна ча ва, са мо 
по се би, ду хов ни жи вот, ко ји се, да под се ти мо са мо, жи ви по је
ван ђел ским на че ли ма.

За тим, оно што је по себ но ве за но за Вуј чи ће во пе сни штво 
је сте да хри шћан ски те о ло зи раз ли ку ју три сте пе на ду хов ног жи
во та, и то овим ре до сле дом: очи шће ње5, кон тем пла ци ја и ми стич но 
сје ди ње ње.

4 Влч. Вла ди мир Трк мић, du hov nost.ne t.
5 Јед на од Вуј чи ће вих пе снич ких књи га је осло вље на као Чи сти ли ште, 

што си гур но, ни је слу чај ност ка да су у пи та њу при су ство ду хов но сти и ре ли
ги о зно сти уну тар ње го вог пе сни штва.
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Да кле, дру ги (чи тај – ви ши) ко рак је кон тем пла ци ја, ко ја у пра
вом сми слу ре чи по ста је ду хов ност, а ко ја је и пе сни ков ма ни фест 
од но сно ства ра лач ки по сту пак („Из ме ђу по гле да на ста је при ча. 
Ти ши на је / раз ву че на и све тлост је гла ча... Та ко сам ушао / кроз 
тај отвор, чак до дна, ме ре ћи га... Про шао сам кроз ста кло и лед, 
/ кроз то, ви дљи во, до / не ви дљи вог” – пе сма „Огле да ло”). Кон тем
пла ци ја, од но сно со зер ца ње, је тра же ње ду хов ног сми сла, сми сла 
су шти не жи во та, и њи хо во на ла же ње у про ми шља њи ма о свом 
жи во ту, за гле да ним у пе сни ко ву ду шу и са вест, па и соп стве ним 
пре и спи ти ва њи ма ко ја не мо ра ју а, по на вљам, мо гу би ти и ре ли
гиј ских ди мен зи ја. 

Као још је дан би тан услов со зер ца ња, од стра не те о ло га, на
ве де на су но ва тра же ња тек сто ва за пе сни ко ве про ми сли и до ми
сли, као и за мо ли тве на обра ћа ња, што пе сник и ина че ис пу ња ва 
(„Ви ше во лим кре та ње / не го сра ста ње са ме стом” – пе сма „Сло во 
раз ли ке”).

4.

Ре ли ги о зна, тач ни је ду хов на ди мен зи ја пе ва ња Ни ко ле Вуј
чи ћа, ко ју ње го ви ту ма чи (из у зе так су Вла де та Је ро тић6 и Алек сан
дар Ко ста ди но вић7) сти дљи во по ми њу, тач ни је не по ми њу, ду хов
ност и ре ли ги о зност као зна чај но и трај но при су ство, и као јед на 
од од ред ни ца ње го вог пе сни штва, што се са мих на сло ва књи га 
ти че, очи то је при сут на већ од књи ге Чи сти ли ште8 (1994). И ра
ни је – убе ђу ју нас на сло ви пе са ма и њи хо ви сти хо ви.

6 Вла де та Је ро тић, „На пра гу чи сти ли шта (при каз књи ге Ни ко ле Вуј чи ћа 
Чи сти ли ште)”, у: Све ске, Пан че во, број 22, де цем бар 1994, 168–170.

7 Алек сан дар Ко ста ди но вић, „По е зи ја, је зик исти не?”, у: збор ник ра до ва 
По е зи ја Ни ко ле Вуј чи ћа, Ма ти ца срп ска, Би бли о те ка Зма је ва на гра да, Но ви Сад 
2008, 64–79.

8 Раз лог Вла де те Је ро ти ћа да се освр не на Вуј чи ће ву књи гу је сте њен 
на слов – Чи сти ли ште, као ре ли гиј ски по јам ко ји се де ша ва по сле смр ти, а који 
је одав но на шао сво је ме сто у свет ској ли те ра ту ри (Дан те, Мил тон, Блејк), али 
и са чу вао се у на шој сва ко дне ви ци. У од го во ру на пи та ње „кроз ка кво чи сти ли
ште про ла зи или ми сли да про ла зи пе сник”, Је ро тић при ме ћу је да у Вуј чи ће вом 
„чи сти ли шту” не ма „оче ки ва не хри шћан ске ди ја де рај –па као, грех –ка ја ње” већ 
„зенбу ди стич ка пра зни на”, тач ни је су пер и ор ност пра зни не над бе лом бо јом, 
над сим бо лом чи сто те и без гре шно сти, а и сим бо лом кра ја и смр ти. Иа ко Је ро
тић твр ди да пра зни на у по је дин цу, пра зни на уоп ште, не про на ла зи „зе нов ски 
од го вор, ме ђу тим, у све сног или неисве сног хри шћа ни на Вуј чи ћа”, тре ба ре ћи, 
пре све га, да је Вуј чи ће ва пе снич ка над ре ал на пра зни на, у ства ри, ме та фо ра 
ни шта ви ла, сли ка у огле да лу гу бље ња соп ства и све га што га окру жу је, вер на 
де скрип ци ја не ста ја ња све га вред ног, па и искон ског, а што је, исто вре ме но, и 
од раз тре нут ног дру штве ног ста ња, са ко јим се пе сник ни ка ко не мо же и не же ли 
по ми ри ти, што му кра де до сто јан ство, сло бо ду и пра во на из бор. За то и Је ро тић, 
пи шу ћи о по јав ним об ли ци ма пра зни не, ко ри сти две син таг ме – „цр на ру па” и 
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Ме ђу тим, пе сник Вуј чић је са мо на го ве шта вао и на слу ћи вао 
тај и та кав свој пе снич ки са др жај – ви дљив и ка да је не ви дљив, 
што и је сте од ли ка ње го вог пе ва ња без пре гла сних и им пе ра тив
них ре че ни ца. Ви ше се осла њао на ту пре фи ње ност и сти ша ност 
пе снич ког го во ра, ко ји је про ис хо дио и из оног што се не мо же 
чу ти и ви де ти, већ са мо пред о се ти ти и на го ве сти ти. 

Кри ти чар Ђор ђе Де спић је у по го во ру Вуј чи ће вој књи зи До кле 
по глед до пи ре и но ве пе сме из дво јио мо гућ ност епи фа ни је у пе сми 
„Бли зи на”, ко ја се очи ту је и у сле де ћој пе сми „Ја ко вљев бу нар” 
(„Тај што с то бом раз го ва ра, не ви дљив је као / ти ши на”).9 

Епи фа ни ја је, ина че, за па же на и у ње го вим ра ни јим књи га ма. 
Већ у Вуј чи ће вом пр вен цу Бог је ње гов књи жев ни лик у не ко ли ко 
пе са ма („и сад има гли не / и сад има во де / Ство ри тељ не где ле жи 
/ и ка је се // грех је то спо ми ња ти” – пе сма „Ство ри тељ и гли на”10; 
„са цр ним пер ја ни ца ма / бо го ви си ла зе на на ше про зо ре” – пе сма 
„Не спо ра зум”; „Не по зна ти Цр тач цр та ће мо је те ло / ал не ће на
цр та ти ве ли ки страх / ко ји ме об у зи ма / ал не ће на цр та ти смех 
ко ји кра дем / из ње го вих очи ју” – пе сма „Не по зна ти Цр тач”), али 
и бо жан ство ко ме се пе сник обра ћа („где је сад Ство ри тељ / где 
је са кри ве на ру ка / из ко је је по ле те ла пти ца” – пе сма „Траг”). У 
Та јан стве ном стрел цу су пе сме чи ји су на сло ви „Ра дуј се”, „Ство
ри тељ и гли на” и „Не по зна ти Цр тач”, ко је асо ци ра ју на бли скост 
сти ха са Ап со лу том. Као по у здан до каз при су ства Бо га као књи
жев ног ли ка, са мо у књи зи До кле по глед до пи ре и но ве пе сме се 
по ми ње у ско ро де сет пе са ма од укуп но че тр де сет и че ти ри, ко
ли ко их књи га бро ји. У пе сми „Хр пе го во ра” (књи га Чи сти ли ште), 
се, на осно ву зна че ња ко је но се на сло ви, не оче ку је епи фа ни ја, али 
она је очи та и по чи ње сле де ћим сти хо ви ма: „Ју ди не ру ке пе ру сло
ва. ево ње га. / сре ђу је је зик... знам јед ну реч али је не ћу из го во ри ти 
јер бих га / из дао”, а окон ча ва се упо тре бом ре чи Бог, и то у три 

„Рор ша хо ва мр ља” удво је но сти, сви ма на ма до бро по зна те као раз ли чи те пред
ста ве јед ног истог, мул ти пли ци ра ног Ни шта, на су прот Су штог. Је ро тић у сво
јој им пре си ји ука зу је и на, до ду ше рет ке, али ефект не и за чу ђу ју ће пе снич ке 
не по сред не асо ци ја ци је са је ван ђељ ском ли те ра ту ром. На при мер, у пе сми „Чи
сти ли ште, 1” реч је о по зна том Пе тро вом тро стру ком од ри ца њу од Хри ста, то ком 
са мо јед не но ћи, пре пр вих пе тло ва: „ка кав је то страх кад се бу дим и слу шам 
ку ку ри ка ње / пе тла у про кле тој авли ји! / као да сам на са слу ша њу”.

9 Ђор ђе Де спић, „Глас чи сте ли ри ке”, у: Ни ко ла Вуј чић, До кле по глед 
до пи ре и но ве пе сме, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2012, 105–113.

10 Алек сан дар Ко ста ди но вић по во дом Вуј чи ће ве ко смо го ни је на по ми ње 
да пе сма „Ство ри тељ и гли на” (још из ње го ве пр ве нач ке пе снич ке књи ге) „вари
ра не ка кључ на ме ста ста ро за вет не при че о Бож јем ства ра њу чо ве ка, на при мер: 
кре а тив ну сна гу тво рач ке енер ги је и ма те ри је у ви ду би блиј ских мо ти ва да ха 
и гли не (’пра ха зе маљ ског’); али пе сма са др жи и не ка нон ску прет по став ку да 
се све и ни је та ко ’до бро од ви ја ло’ ка ко Би бли ја ка зу је: ’шта би Ство ри тељ / да 
му је по не ста ло гли не / да му је по не ста ло да ха’.” 
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на вра та у три сти ха: „бог је си шао. / шта ћу са бо гом? / бо же, шта ћу 
са то бом? / од не ћу те да ле ко! / ба ци ћу те у во ду / да те сви ви де.”

У пе сми „Раз го вор” у књи зи Скри ве но сти уо ча ва мо не са мо 
ин во ка тив ну епи фа ни ју већ и асо ци ја тив ну по јав ност Ап со лу та 
у при чи о ри бо ло ву, што је збли жа ва ње и осла ња ње и на би блиј ске 
ле ген де („Оно што сам ти ју че ре као ре чи су ми до не ле... ти им 
удах њу јеш сна гу / и по ма жеш / да се пре до ми шља ју и кре ћу, / каже 
ми”). Ова ква по јав ност епи фа ни је при сут на је и у дру гим пе сма ма. 
На при мер, у пе сми „Све док” Бог се при ка зу је у об ли ку оче ки ва
не све тло сти: „Све тлост ства ра... Искри се, рас пи ру ју ћи / ра дост”. 
Још је дан до каз ова квом ту ма че њу Вуј чи ће вих бла го у год них ре чи, 
сли ка и до ми сли про на ла зи мо у пе сми „Стр пље ње”, ко ја је сва у 
пе сни ко вим иш че ки ва њи ма Бо га, ко ја не пре ста ју, али и по сред
ним све до че њем ње го вог при су ства и ка да је не ви дљив: 

Не кад је би ло пу но бо го ва. Сва ко је имао сво га
а са да де ли мо јед но га. 
Је дан ми и тре ба. Али он се из ми че
као да хо ће да га веч но тра жим. 
Кроз не ке ре чи се при бли жи мо
а он да ми по не ста не ре чи 
за ћу тим. 
Све ми се чи ни да ћу га сре сти.
Не где, из не на да. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Али, осе тио сам да се од ње го вог да ха 
по ви ја др ве ће, да се искри не бо, 
да про кр чу је шу му и пра зни ну
пре тва ра у зе мљу и пут ко јим идем 
да га стиг нем.

Ме ђу тим, оно што се и у овом ци та ту уо ча ва је сте је дан од 
об ли ка кроз ко је се Бог про ја вљу је (у овој пе сми је не ви дљив и 
не пре по зна тљив). По вре ме но нам се Бог ја вља у ви ду про сја ка, 
из бе гли це, го ста („ве че ра ко ју сам по де лио / са не по зна тим го стом 
/ осло бо ди ла ме од стра ха // по де ли ти хлеб / као и мрак / тре ба 
има ти хра бро сти” – пе сма „По де ље на ве че ра”), про ла зни ка или 
ри бо лов ца, или у ви ду др ве та или не ке жи во ти ње, као што нас 
ле ген де уче. То ком сна или не.

Јед на од оче ки ва них пред ста ва бож јег ли ка, ка ко нас и Би бли
ја учи, је сте све тлост, са асо ци ја ци јом на ње ну жи во то дар ну моћ: 
„Кад го во ри, ре чи му све тле. Но се све тлост” – пе сма „Жар раз го
во ра”, „Све тлост ства ра. Ис ти ску је из се бе / бле ште ће ства ри” – 
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пе сма „Све док”. По себ но ефект на и зна чењ скосли ко ви та је сте 
пе сма „Под не”: 

Сна жна све тлост, 
за ба да се. То је тач ка ко ја 
оку пља све и по пут ко на ца, сте же га. 
Сад не сум њаш у вре ме. 
Све ста је у уга же но ме сто. 

То је као да нам се Бог 
нај бли же наг нуо, 
а жи вот нам се учи нио
огром ним.

5. 

Ре чи су, ако при зо ве мо је ван ђељ ске по у ке, ње го во сред ство 
ства ра ња све та, као и обра ћа ња сви ма на ма и све до че ња ње го вог 
бив ства. Ре чи, по ред све тло сти и „не ви дљи вог” ко ји је „ви дљив”, 
по при ма ју атри бу те бо жан ства. И то нај че шће чи не. 

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу Вуј чи ће во пе сни штво, пе сник је 
убе ђен да су пр ви бож ји ли ко ви, пре свих, ре чи („Кад се про бу диш 
ску пи све што су ре чи ску пи ле, / уђи у реч за оним што је у реч 
ушло, у тка ње ре чи, / из ре чи у реч, из гр ла у гр ло, из уста у уста, 
/ из зву ка у звук. У ја бу ку па лу у кри ло. / Ту ти је ме сто. Да са кри
јеш све што знаш. / Па да ми ис при чаш” – пе сма „Од за бо ра ва”). 
Као и у пе сми „Скри ве но сти”, где су ре чи и обла ци као тра го ви 
при су ства бож јег: „Реч, као облак, ра ђа ра зна ство ре ња и / об ли ке 
и њи хо ва име на”. У та квом кон тек сту и „ре чи об на вља ју свет” – 
пе сма „Пут”, док у пе сми „Те рет”: „Ре чи... ми сле да су ста ри је од 
свих нас”. Пе сник ве ру је да „ре чи ће то пре тво ри ти у оно што 
во лиш” (пе сма „По сма тра ње”). Ре чи по се ду ју и про роч ку моћ, што 
и до ли ку је Ап со лу ту: „шта је у ре чи ма то ће се и до го ди ти” – пе
сма „Раз го вор”. 

По сто ји још јед на сли ко ви та син таг ма ко ја не по сред но до ка
зу је да су ре чи бо жан ства, кон крет но ан ђе ли у Вуј чи ће вом сти ху 
(„Не ка те ре чи чу ва ју” – пе сма „Цр ни на”), у ко јој је из вр ше на 
ин вер зи ја ре чи са ан ђе ли ма из пре у зе тог ко ло кви јал ног вер бал ног 
опро шта ја, углав ном слу ша них од стра не ста ри јих ро ђа ка или 
чла но ва по ро ди це, уз па ган ско про ли ва ње во де за од ла зни ком.

Да кле, по ред ре чи атри бут бо жан ства пре у зи ма ју и дру ге 
ства ри, дру ге по ја ве и дру га жи ва би ћа. Бог мо же пре ћи у сва ку 
реч и ствар или би ће, при вре ме но. Али уче ста ли ја су епи фа ниј ска 
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про ја вљи ва ња, на при мер у огле да ли ма11 („бу ди огле да ло: кад пред 
то бом ста нем да се од мах ви дим” – пе сма „Из да љи не”; „Отво рио 
сам про зор и ње го ва ра ши ре на ста кле на кри ла / пре тво ри ла су се 
у огле да ла у ко ја се упи ла да љи на” – пе сма „Слич ност”), као и у 
пти ца ма (по зна тим већ као ан ђе ли и као бож ја би ћа). Ина че, мо гућ
ност да се бо жан ства на се ле и на ста не у име ни ма и њи хо вим пред
ста ва ма, по ти чу не са мо из за вет не ли те ра ту ре не го и од европ
ских пе сни ка из де вет на е стог ве ка. Ме ђу њи ма је и Ко дер, ко ји је 
слич но про ми шљао и ости хо тво рио сво ја убе ђе ња у сво јим спе
во ви ма. 

Сво јим при су ством бо жан ства у ре чи ма по ста ју са став ни део 
Вуј чи ће вог пе сни штва, ко је мо же мо осло ви ти атри бу том ре ли гиј
ског. На ро чи то је им пре си ван три јас зна чењ ске бли ско сти и уза
јам но сти у ко јем су ре чи и огле да ла ме ди јум Ње го вог при ка за ња 
(„Сва ка реч је да ва ње име на, али и од го вор” – пе сма „Про ле ће”). 
Оне по ста ју бли ске и из јед на ча ва ју се у пе сни ко вој фик ци ји, па 
мо же мо ре ћи да су и ре чи, и огле да ла, и пти це – сли ко ви ти си но
ни ми Апо сто лу.

У зна чај ре чи као си но ни ма Бо га убе ђу је нас сам пе сник, 
сво јим под се ћа њем да су на по чет ку ства ра ња све та би ле – ре чи, 
као ме ди јум и суп сти ту ти јен ти Бо га, ко је су одав но за пе сни ка – 
све. Од њих је, да кле, све по ста ло, ка ко пи ше у би блиј ским за пи
си ма. Оне су и да ље пе сни ков кру ци јал ни циљ, тач ни је и циљ и 
сред ство у исти мах, што се мо же уо чи ти, на по чет ку књи ге, у 
пе сми „Из де тињ ства”, и то не дво сми сле ним сти хом: „у те жњи да 
по ста нем реч”, ко ја нас под се ћа на мо ли тве на ти хо ва ња у ко ји ма 
мо на си ис ка зу ју сво ју же љу да се што ви ше при бли же Бо гу.

У већ ци ти ра ној и на слов ној пе сми „Скри ве но сти” чи та мо и 
сти хо ве ре ли ги о зног обра ћа ња Не ви дљи вом: 

Но сиш ли и ти у се би реч осу ђе ну
да ни ка да не бу де из го во ре на?
Реч од ко је ће на пра ви ти крст, 
реч ко ја иде од уста до уста па се по но во 
из гу би, као да је ни кад ни си чуо.
Тво је ре че ни це као ко шни це, пу не су ре чи, 
не мо жеш их по ди ћи, ни сме сти ти, 
По ку шај да ис це диш и не ко ме даш 
реч чи ји је звук оштри ји од оштри це но жа.

11 Па ган ско ве ро ва ње за го ва ра се но ви ту моћ огле да ла у ко јем се на ла зе 
ду ше пре да ка. За то је оби чај при ли ком смр ти у ку ћи или ста ну да се сва огле
да ла пре кри ју ма ра ма ма, да би се оне мо гу ћио пре ла зак по кој ни ко ве ду ше у 
пред ме те са огле да ли ма. Исти је слу чај и са во дом. 
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Ипак, за кљу чак је да је пе сник до сти гао нај ве ће ни вое ду хов
но сти, што ни је слу чај и са оним ре ли ги о зним у ње му. Пе сни ков 
еру дит ски и ин те лек та ул ни ни во при ка зу је је дин ку ко ја је све сна 
по сто ја ња не ко га или не че га, не ви дљи вог али на слу ћу је ћег. Чи
та о ци ма се то пе сни ко во по ве ре ње у по сто ја ње ви ших си ла око 
нас при ка зу је као очи то, али га не мо же мо ока рак те ри са ти као 
пре да ва ње Бо гу од стра не по све ће ног вер ни ка. 

6.

Циљ пе сни ко вог по врат ка у за ви чај (и у све оно што за ви чај 
пред ста вља, а ту си гур но спа да ју по бо жност и ду хов ност, а ве ро
ватно и кон тем пла ци ја са ми стич ним свој стви ма бли ским фан та
сти ци, ко јом су се жи те љи ње го вог за ви ча ја ра ни је „опи ја ли”) 
је сте и иден ти тет ска од ред ни ца, и по је ди нач ног и ко лек тив ног, јер 
се ћа ња су жи ва ма те ри ја иден ти те та, за ко ју је со зер ца ње од пре
суд не ва жно сти („Ко ли ко по гле дом по не сеш / то ли ко ћеш има ти” 
– пе сма „Ја ко вљев бу нар”; „Оти снут, та ко у да љи ну / но сим све 
што имам” – пе сма „Пут”; „Тек кад сам се про бу дио схва тио сам 
/ да све оп ста је за хва љу ју ћи се ћа њу” – пе сма „Бу ђе ње”; „за ћу ти мо, 
/ да из ре чи ни шта не про цу ри. / Да у њи ма, тек за шу шти, то / да
ле ко, са су ше но се ћа ње / од ко га смо са зда ни” – пе сма „Ли це ме ста”; 
„са чу ва но је вре ме ухва ће но у го ди не” – пе сма „По вра так”; „ко ли
ко се ћа ње мо же да ле ко да до сег не” – пе сма „Дво ри ште”). Бит на 
су, да кле, и пре у зе та и про ми шље на се ћа ња, ко ја су и део ду хов ног 
жи во та Вуј чи ће вих пре да ка, ро ђа ка и ком ши ја, ко ја се на ста вља ју 
кроз број не ди ја ло ге, мо но ло ге и ис по ве сти, уза јам но или са биљ
ним пред став ни ци ма из род ног кра јо ли ка, ко ји су, по ред ру ше ви на, 
је ди ни све до ци ра ни јег по сто ја ња на тим про сто ри ма.

Па ра диг му пе сни ко вог до жи вља ја за ви чај ног под не бља мо же
мо пре по зна ти у по ме ну тој пе сми „Ја ко вљев бу нар”, чи ји глав ни 
мо тив у ре ли гиј ском кон тек сту озна ча ва ди стинк ци ју из ме ђу тре
нутног и веч ног, уоч љи ву у Ису со вом са ве ту не по зна тој Са мар
јан ки, за пи са ном у Је ван ђе љу: „сва ки ко ји пи је од ове во де опет 
ће ожед не ти; а ко ји пи је од во де ко ју ћу му ја да ти не ће ожед не ти 
до ве ка, не го во да ко ју ћу му да ти по ста ће у ње му из вор во де ко ја 
те че у жи вот веч ни”, али озна ча ва и на су шност за ви ча ја и ње гов 
зна чај за да љи жи вот сва ког по је дин ца.




