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ну жно да бу де по зна та нај ши рој чи та лач кој пу бли ци. Кул ту ра и исто
ри ја су ње го во пе ро, ко јим ко па по тре си шту зе мљу ко ја га хра ни и зе мљу 
ко ја је ме то ни ми ја ње го вог стра дал нич ког на ро да. 

Из бор и пре вод Сте фа на Па јо ви ћа ви ше стру ко је до бро до шао. На
кон три књи ге Хи ни је ве по е зи је ко је су до са да об ја вље не код нас (1993, 
1995. и 2000. го ди не), овом књи гом уо бру ча ва се пре во ђе ње це ло куп не 
по е зи је и Хи ни је ве по след ње пе снич ке фа зе, оли че не збир ка ма из 2001, 
2006. и 2010. Нај по сле, књи га Жи ви ла нац зна ног све та на ме ње на је 
срп ској пу бли ци, па је та ко и на сло вље на, струк ту ри са на, раз го вет но 
пре ве де на и по ен ти ра на по го во ром. 
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Ми лан Ву чи ће вић, Одах и шум, Баг да ла, Кру ше вац 2019

Лир ска на ра ци ја у осмој пе снич кој збир ци Одах и шум Ми ла на 
Ву чи ће ви ћа је об ли ко ва на у три до ми нант на, ме ђу соб но про жи ма ју ћа 
лир ска тки ва. У струк ту ри књи ге се ја сно уо ча ва ју и оцр та ва ју пе сни ков 
до жи вљај за ви ча ја, ду хов на вер ти ка ла оства ре на у пе сма ма и ре ли гиј ско 
ис ку ство има нент но са вре ме ном чо ве ку. Пе снич ка збир ка је из гра ђе на 
на кон тра пунк ту раз ли чи тих и ра зно род них фраг ме на та, а тек њи хо вим 
об је ди ња ва њем у мо за ич ку струк ту ру за до би ја се и оства ру је пу но ћа и 
за о кру же ност ори ги нал ног и ау тен тич ног лир ског на ра ти ва.

Ду хов на вер ти ка ла лир ског су бјек та пред ста вља осо бен осе ћај 
тра ја ња кроз ус по ста вља ње ду хов не вер ти ка ле оца и си на, а глав ну спо ну 
пред ста вља пе сник, ко ји об је ди њу је раз ли чи те вре мен ске пер спек ти ве. 
У пе сми „Са си ном на мор ској сте ни” кроз раз ли чи те пер спек ти ве, про
шло сти и са да шњо сти, оства ру је се при су ство три ге не ра ци је. Лир ско 
Ја је у са да шњо сти при сут но са си ном, док се у ми сли ма пе сни ка оства
ру је ме та фи зич ко при су ство „од сут ног” оца, до зва ног мо ћи ма и ча ри ма 
тво рач ког на дах ну ћа, ко је сво је пу но ова пло ће ње за до би ја тек на стра
ни ца ма њи хо вих ру ко пи са, кроз вар љи ву игру све тло сти и тми не:

...се дим са си ном на мор ској сте ни и по сма трам
„игру та ла са” ... при се ћа ју ћи се оца ко ји је твр дио
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да у ова квим тре ну ци ма, по не кад, ја сно осе ћа
да но ноћ ни ехо све тле ма те ри је кроз мр тве...

У пе сми „Авра ам и Исак”, кроз пре та па ње раз ли чи тих вре мен ских 
пер спек ти ва, јед на од шет њи по ред Мо ра ве са си ном у све сти ли ри ка 
ак ти ви ра би блиј скоре ли ги о зну ди мен зи ју ње го вог тво ра штва кроз па
ра бо лу о цр ви ћи ма и оп ште по зна ту пра ста ру при чу о Авра му и Иса ку, 
о оцу и си ну, и Авра мо вом жр тво ва њу си на, кроз ко ју се са гле да ва сва 
ду би на, сми сао и бит очин ске љу ба ви, ко ја оп сто ја ва као искон ска ка
те го ри ја кроз раз ли чи та вре ме на и про сто ре.

У пе сми „По зни дип тих” Ву чи ће вић ус по ста вља ре ла циј ски од нос 
срп ске књи жев но сти са свет ском кроз мо тив спо ми ња ња Хе мин гве ја. 
Отац „по но во ука зу је на тај од ло мак... / ка да сам пр ви пут под вла чио / 
ове ре до ве, ре че, / имао сам ути сак као да под вла чим / све тлост од ко је 
је све на ста ло...”

У га ле ри ји по ро дич них пор тре та кроз оп ти кум про шло сти на вре
мен ској оси и ево ка циј ски при зив и од зив де тињ ства по себ но ис так ну то 
ме сто при па да де ди, ба би и оцу, док кроз пер ма нент но по ље по сма тра
ња са да шњо сти и бу дућ но сти за у зи ма ју же на и син, чи ме се ус по ста вља 
вре мен ски кон ти ну ум ду хов не вер ти ка ле, уз ис ти ца ње и на гла ша ва ње 
по ро ди це као бит не ка рак те ри сти ке лир ског су бјек та, ко ја од ре ђу је ње
го ва уну тра шња ста ња.

Ре ли гиј ски кôд оства рен у не ко ли ким пе сма ма, пре све га се иш чи
та ва у пе сми „Пу чи на”, о чем пре си ма, мо шти ма и си лу е ти ма на сти ра: 

...мо шти ... чем пре си ... шум ум
о су штом: ипак дир ну вас,
за и ста вас дир ну ти оста ци
у стр мом кри лу овог ма на сти ра...

та мре шка ња за ви сно сти од от кро ве ња
ко ја не го ре...

При ли ком ком по но ва ња ре ли гиј ске ком по нен те пе са ма до из ра
жа ја до ла зе и мо ти ви пр ве по сла ни це, хим не бес ко нач но сти, бе лог јаг
ње та, ан ђе ла, су шта стве не чи сто те ср ца, чи ме се до ла зи до пот пу ни је 
и су штин ски је пер цеп ци је ре ли ги о зног по и ма ња жи во та лир ског су
бјек та, ко ји, иа ко ни је ис так нут и на гла шен у пр вом пла ну, пред ста вља 
око сни цу и све про жи ма ју ћу нит ства ра ња и об ли ко ва ња лир ског пе
снич ког све та.

У пе сми „Пе сма о ни ти” кроз ево ка циј ско при зи ва ње ви зи је по зног 
лет њег да на у воћ ња ку ис по ља ва се си не сте зи ја чу ла, бо ја пла ве и зе ле не 
и се ћа ња на раз го вор са при ја те љем. До ми нант не бо је пла ва и зе ле на и 
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њи хо во спа ја ње, укр шта ње и пре та па ње ак ти ви ра ју асо ци ја тив но по ље 
са гле да ва ња при ка за ног при зо ра по пут им пре си о ни стич ке сли ке, у ко
јој се на ва жан на чин ис по ља ва ју ег зи стен ци јал не и ме та фи зич ке пер
спек ти ве го ре –до ле, оцр та ва ју ћи на им пли ци тан на чин пра су ште ве зе 
оства ре не у пе сни штву. 

Ако по сма тра мо јед но књи жев но де ло у це ло сти, до из ра жа ја до
ла зи је дан од еле ме на та, ко ји пре о вла да ва у ње го вој струк ту ри, али се 
мо же де тер ми ни са ти и ко ји од оста лих еле ме на та има ју сво ју уло гу у 
ства ра њу тог де ла. Га стон Ба шлар на осно ву де лат ног ма те ри јал ног еле
мен та оства ре ног у књи жев ном де лу де фи ни ше ком ти пу са ња ра при
па да пе сник, у по ку ша ју да до ку чи ду би ну и ве ли чан стве ност, бес крај 
про сто ра ис ка зан у ње го вом де лу: 

Пе сни ке та да мо же мо раз вр ста ва ти та ко што ће мо од њих тра жи ти 
да од го во ре на пи та ње: „Ре ци ми ко ји је твој бес крај, па ћу са зна ти сми сао 
твог све та, да ли је то бес крај мо ра или бес крај не ба, да ли је то бес крај 
ду бо ке зе мље или бес крај ло ма че?” За има ги на ци ју је бес крај област у 
ко јој она по твр ђу је сво ју чи сто ту, у ко јој је сло бод на и са ма.

Ву чи ће вић као тип „во де ног са ња ра”, пер ци пи ра ју ћи во де ни еле
мент, кроз ње го ве раз не ало морф не мо ди фи ка ци је (су зе, облак, па ху ље, 
снег, риб њак, ре ка Мо ра ва, је зер це, та лас, мо ре, пу чи на, оке ан), оства
ре не у по је ди ним пе сма ма, по ка зу је и до ка зу је бит и срж ово га еле мен та 
у кон стру и са њу и кон сти ту и са њу свог пе снич ког све та у це ло куп но сти. 
По твр ђу ју ћи, исто вре ме но, да он са мо уз оста ла три еле мен та (ва здух, 
зе мља и ва тра) ис по ља ва и до сти же свој пу ни по тен ци јал и све ни јан се 
зна че ња у об ли ко ва њу лир ске на ра ци је.

По себ но ме сто у пе снич ком опу су Ми ла на Ву чи ће ви ћа за до би ја 
про ма тра ње, пре и спи ти ва ње и за па жа ње ста ту са бес ко нач но сти у ра
зно ли ким и мно го знач ним аспек ти ма ис по ља ва ња, од во де ног еле мен та 
на ко ме по чи ва це ло куп на срж са ме пе снич ке збир ке до из ра жа ва ња 
бес ко нач но сти све ми ра и ко смич ких отва ра ња бит них за са ме ра ва ње 
од но са чо ве каје дин ке пре ма про стран стви ма ва си о не (све мир; за то
мље ни све мир; умор ко смо са; му мла ње ва се ље не).

У Ву чи ће ви ће вом лир ском ства ра ла штву за па же но ме сто при па да 
пер цеп ци ји лир ског су бјек та и ње го вом оне о би ча ва њу та јан стве них 
ни ти па у чи не, ко је у ње го вом тво ра штву за до би ја ју уз ви ше ни ста тус 
зла то ве за, ко јим пе сник ис пре да, пре та че али и по ка зу је свој уну тра шњи 
свет, кроз оп ти кум ра зно вр сних и мно го ли ких мо да ли те та овог мо ти ва: 
„сјај но пра ме ње па у чи не”; „нит па у чи не / (...) ’стру на ма ви шњим’ / (...) 
’тру лим кон ци ма и веч ној хар мо ни ји’”; „пла во цр ве не па у чи не...”

За ви чај за ве ћи ну љу ди са др жи по себ не ме та фи зич ке и ме та фо
рич ке ква ли те те. Де фи ни шу ћи као за ви чај про сто ре око ре ке Мо ра ве, 
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бр да Баг да ле и пла ни на Ја стре бац и Ко па о ник, они по ста ју ин тим на 
ге о гра фи ја лир ског су бјек та у ко ме по ста ју та на не ни ти тка ња од ко га 
на ста ју мно ге ње го ве пе сме. 

У лир ско тки во пе са ма утка не су бо је као је дин ствен и ау тен ти чан 
лир ски алат, ко јим пе сник по ка зу је и при ка зу је на ста нак, пре та па ње и 
сме њи ва ње го ди шњих ци клу са при ро де, као и до ба да на, ре флек ту ју ћи 
се на им пре си је и ства ра ње пе снич ког све о бу хват ног, уце ло вље ног све
та (бе ли цве то ви, бе ли сјај ни леп тир, мо дри ка сти пре део, сре бр на сто 
там не са бра но сти, бла го ве сно руј но...).

У са гле да ва њу уну тра шњег све та ли ри ка, по себ но ин те ре сант ну 
и за ни мљи ву ли ни ју у ње го вом тво рач ком про це су пред ста вља су блим
на по ја ва умет но сти по сма тра на из пер спек ти ве из у зет них по је ди на ца 
у мно гим обла сти ма, а оства ре на кроз при зму пре пле та ја и укр шта ња 
сли кар ства (Ди рер, Мо не, Број гел, Бош), књи жев но сти (Јо ван Ду чић, 
Ла за Ко стић, Вла дан Де сни ца, Ер нест Хе мин гвеј, Тур ге њев, Бу њин и 
Це лан) и му зи ке (фу га, па сто ра ла), чи ме се оства ру је и до ка зу је при су
ство ин тер тек сту ал но сти, ка ко у до ме ну срп ске књи жев но сти, та ко и 
са аспек та стра ног умет нич ког тво ра штва.

Су штин ску од ли ку свој стве ну бити пе сни ка пред ста вља осо би та 
па жња с ко јом као свој је дин стве ни пе чат упо тре бља ва ита лик, као и 
зна ко ве ин те р пунк ци је, на гла ша ва ју ћи, ва ри ра ју ћи и из но ва ре ин тер
пре ти ра ју ћи по је ди не ми сли и за ми сли, чи јим об ли ко ва њем се про ди ре 
у ду би ну кроз низ сло је ва ау тен тич ног за о кру же ног лир ског из ра жа ва ња. 
Игре ре чи ма, као и ва ри ра ње по је ди них гла со ва, из но ва на гла ша ва ју 
опре де ље ност пе сни ка да кроз по ку шај но вог и дру га чи јег са гле да ва ња 
жи вот них исти на про на ђе свој је дин стве ни лир ски пут (шу м–ум, цво
ко т–о кот), чи ме се до ла зи до пер ци пи ра ња еха пре дач ких гла со ва, 
ко ји кроз нас про на ла зе пут свог из ра жа ва ња, исто вре ме но по ве за но сти 
свих вре мен ских ни ти по сто ја ња и тра ја ња, учи та ва ју ћи се у на слов 
са ме збир ке пе са ма, уда х–о дах, шу м–ум.
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