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НЕ ИЗ ВЕ СНОСТ ПРИ ЧЕ
(Ми ћа Ву ји чић: Ро ње ње на дах, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2014)

У при чи „Ма ла ко лек ци ја тор ту ра“, јед ној од сва ка ко нај у спе шни јих у Ро ње њу на 
дах, ак ту ел ној књи зи Ми ће Ву ји чи ћа, при по ве дач, или онај ко то же ли да по ста не/
бу де, при зна је тет ки сво га оца ка ко на ме ра ва да на пи ше би о гра фи ју Ко че По по ви ћа, 
„го спо ди на, пе сни ка над ре а ли сте, на род ног хе ро ја и ди пло ма те“. Не за ин те ре со ва на 
за по лет с ко јим јој је иде ја са оп ште на, Мар та, сме ште на на жен ском по лу Ву ји чи ће вог 
па ра про та го ни ста, из го ва ра сле де ће: „Ко си ти да пи шеш о Ко чи?“ Ко сам ја, за пи та ће 
се и Ву ји чи ћев на ра тор, по сти ђен, ка ко сам бе ле жи. Из гле да да је упра во овим пи та-
њем пред ло же на еле мен тар на он то ло шка за сно ва ност Ро ње ња на дах.

Ву ји чи ће ва књи га се пре ма ње го вом де би тант ском ро ма ну на ла зи у од но су фик-
ци о нал не за ви сно сти, што је ја сно ви дљи во у при чи „Кључ не ре чи“. На и ме, чи тао ци 
ко ји су упо зна ти с фик ци о нал ним све том Оштрог стар та не ће осе ти ти из ме ну про-
стор ног мо де ла. Ов де не ми слим на ло ка ци ју per se, већ пре на из ве сно спи ри ту ал но 
од ре ђе ње чи је ко ор ди на те у Ро ње њу на дах по ста ју кон стан те. Ву ји чи ће ва ре а ли за-
ци ја ова квог на ра тив ног пла на из вр сно је из ве де на, што још ин те ре сант ни јом чи ни 
чи ње ни цу прет ход ног по ја вљи ва ња јед ног бро ја при ча у ча со пи си ма и ра зно вр сним 
ан то ло ги ја ма („Ре цеп ци ја/Ин сти ту ци ја са мач ког хо те ла“, „Око зе маљ ског гло ба“...), у 
до ста не пра вил ним вре мен ским раз ма ци ма. Као да је фик ци о нал ни свет Ву ји чи ће вог 
ро ма на на ста јао у син хро ни зо ва ној стра те ги ји са све том ње го ве књи ге при ча, што је 
по сту пак ко ји би мо гао да бу де ана ли зи ран у по себ ном тек сту о пси хо ло ги ји и тех но-
ло ги ји на стан ка књи жев ног тек ста.

Фик ци о нал ни свет Ми ће Ву ји чи ћа је тих, не на ме тљив, при гу шен гра ци о зним ра фин-
ма ном ко ји по не кад де лу је ана хро но, чи ја го спод стве ност ни је свој стве на тре нут ку по-
ку ша ја бру тал не естра ди за ци је и пре тен ци о зне лар ме не у ке не та лен то ва но сти, у ком се 
све и сва шта под ме ће сва ком нео пре зном, на ив ном и не до вољ но про све ће ном чи та о цу. 
У та квом вре ме ну, Ву ји чи ће ва књи га је ви ше не го по треб на. У сти ли стич ко-је зич ком 
сми слу она је сјај но из ве де на, с ис тан ча ним осе ћа јем за син так сич ки ри там и ди на ми ку 
при по ве да ња, не ким од кру ци јал них про зних ма ни ра, да нас не рет ко са свим за бо ра вље-
них. Код Ву ји чи ћа, ко ји не пи ше мно го, при мет на је бри га о тек сту, за ми шље ност над 
сво јим кон струк тив ним на че ли ма, ви ди се ула га ње прет ход но про чи та ног и са зна ње 
да је пи са ње оба ве зно ре зул тат чи та ња, не је ди но као омаж (Мир ко Ко вач у при чи „Та-
па ци рунг“), већ свест о уче њу и про гре су ко ји су про пор ци о нал ни ствар но про чи та ном. 
Отуд па ра докс: на ра тор ко ји опи су је не у спех свог при по ве дач ког про јек та де лу је као 
стро го ди сци пли но ва ни и са мо све сни ау тор, опре зан до нај суп тил ни јег де та ља. Шарм 
Ро ње ња на дах до ста ду гу је ова квој хи по хон дрич ној по зи, ау то и ро нич ној и ху мор ној.

РАЗМЕНА ДАРОВА

Срђан Срдић



188

Ву ји чи ћев при по ве дач по ку ша ва, код ње га ре ги стру је мо за мет ке во ље за пи са њем, 
за пра во, ни шта дру го он и не ра ди осим по ку ша ва ња. Оно што не ка ко успе да ис пи ше 
све до чи о учи ње ном на по ру, о ста ву че жње за пи са њем. На не ки да лек на чин, он је 
срод ник но тор ног Че хо вље вог чо ве ка ко ји је хтео. Гу бит ни штво ин хе рент но ова квој 
по зи ци ји до ла зи кроз са мо при зна ње услед не до вољ ног по ве ре ња у соп стве не мо ћи 
и та лен те, отуд из ра же на гу бит нич ка ау ра, утвр ђе ност у по ште ној ма њи ни ко ја же ли 
да про го ва ра о сва кој сво јој сла бо сти и не до ре че но сти у свом би ћу. Не ма код ова квог 
при по ве да ча и про та го ни сте ни ма ло еп ског хе рој ства, он је чо век сит ни ца, ба нал но-
сти, по ву чен не где из ван жи вот ног то ка, ку ка ви ца, на кра ју и то, онај ко ји обло мов ски 
ни је спо со бан да уче ству је, иа ко би то мо жда же лео. 

Им по тен ци ја у свет ским по сло ви ма и да ни ма ана лог на је кре а тив ној стаг на ци ји и 
за пи та но сти над тек стом ко ји ипак на ста је, као свест о на вод ном не у спе ху. Онај ко не 
жи ви пи ше с те шко ћом, као да по ру чу је про та го ни ста Ву ји чи ће ве књи ге, тра жи ар ти-
фи ци јел ност ис ку ства, отуд пост мо дер ни стич ка пе р спек ти ва као по же љан оквир. 
Ис ку ство је у при ча ма дру гих (Мар та, апо криф не и анег дот ске при че о чла но ви ма 
по ро ди це...), се ћа њи ма (нај че шће се ћа њи ма дру гих), но вин ским члан ци ма, те ле ви зиј-
ском про гра му ком је Ву ји чи ћев ју нак одан до из не мо гло сти. Све ове ин стан це мо гу 
да обез бе де кре а ци ју но вог су пер и ску ства но во ство ре не при по ве сти, без об зи ра на 
оче ви дан жи вот ни де фи цит при по ве да ча. Ро ње ње на дах због то га је по све та сва ком 
ви ду ин тер тек сту ал но сти као суп сти ту ци ји, по ма ло се тан за кљу чак о жи во ту ко ји 
нео ме та но про ла зи, без об зи ра на по је дин ца оста вље ног са сво јом иди о син кра зи јом, 
не до вољ ном за озбиљ ни је уче ство ва ње у свет ском про це су.

За тво рен у ста ну с Мар том, тет ком свог оца, не у по ре ди во ста ри јом же ном, Ву ји-
чи ћев нам при по ве дач ни у јед ном тре нут ку не су ге ри ше ге не ра циј ски јаз, не ла го ду 
пред си ту а ци јом су жи во та у окол но сти ма го то во па ме та фи зич ке кла у стр о фо би је. 
За то че ник ску че ног стам бе ног про сто ра, он до жи вља ва се ри ју тем по рал них из ме-
шта ња у бо љу про шлост са мо у прав ног со ци ја ли зма са гле да ног с ње го вог тра гич ног 
кра ја. Кла у стро фо би ја про сто р но сти вре ме ном се ис по ља ва као све те жа кла у стр о-
фо би ја пи са ња, од но сно ње го вог по ку ша ја. Огра ђен и изо ло ван, на ра тор за ви си од 
сим би о тич ке за јед ни це с Мар том, по што је она у ста њу да ево ци ра про шлост она кву 
ка ква је би ла, Мар ти не при че су дог мат ског ка рак те ра, она је би ла, уче ство ва ла, спрем на 
је да по све до чи и фун да мен тал но утвр ди при чу. Не во ља је у то ме што онај ко би же лео 
да при ча не мо же се бе да пре по зна као при по ве да ча. Над њим све вре ме леб ди на ве-
де но пи та ње Ко сам ја?, и спре ча ва га да деј ству је. Чи та ју ћи Ву ји чи ће ву књи гу, ми смо 
све вре ме уву че ни у оп се сив ну ме ди та ци ју о пи са њу, при че му је сва ка но ва при ча 
ау тен тич на у основ ној ре пе ти тив но сти. Ву ји чи ћев ан ти хе рој истин ски тра га за су штин-
ским ка па ци те ти ма свог би ћа, све стан шта би они мо гли би ти, ње го ва ди ле ма је ан ти-
ха мле тов ска из раз ло га ко мич не не спо соб но сти да се до сег не из вор на тра ге ди ја. 
Ха млет ни је Обло мов, а су мрач ни стан ни по че му не под се ћа на бе де ме Ел си но ра.

При ча о при чи до во ди у пр ви план пост мо дер ни стич ко ис ку ство Ву ји чи ће вог по-
ступ ка, што је јед на од бит них ка рак те ри сти ка ра ни је об ја вље ног Оштрог стар та. 
Ву ји чић се та ко при бли жа ва, а то ме до при но си и по ро дич на ви зу ра ње го ве до са да шње 
књи жев но сти, ли ни ји Ки ша, па и Ал ба ха ри ја у јед ној фа зи, ко ја пре и спи ти вач ки про ма-
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тра то ко ве кон струк ци је при че. Не из ве сност при че, стер нов ска ка те го ри ја, ка сни је 
ожи вље на код Ку ве ра или Бар та, Ву ји чи ћа при вла чи као јед на од на ра тив них мо гућ-
но сти, она је за ње га јед на ко те ма ко ли ко и по сту пак, пре пли та ње из ме ђу јед ног и 
дру гог до во ди до не ста бил но сти сва ке ко нач но сти, из во ра при по вед не и фи ло зоф ске 
де кон струк ци је. А та мо где не ма пре тен зи је оп штих за ко ни то сти или исти на, нај че шће 
оста не де сти ло ва на ли те ра ту ра, по ку ша на, ка ко је Ву ји чић у сво јој књи зи за ми шља. 
По ку шај ност је са др жа на у че стим по на вља њи ма ста во ва „не знам“ или „не се ћам се“, 
бол ног под се ћа ња на ску че ност чо ве ко вог епи сте мич ког до се га, при зна ње о ли ми-
ти ма ко је ни је мо гу ће над вла да ти и мањ ку ко ји је под јед на ко жи вот ни и ар ти стич ки. 

За пи та ност пред оп ци јом гу бит ка и не са вр ше но сти Ву ји чи ћа не до во ди до па то са 
или ма ка кве не у рав но те же но сти у тек сту. Иа ко је Ро ње ње на дах књи га ре флек си је и 
спли на, њен ју нак ни је ау ти стич но ли шен исто рич но сти. Се ћа ју ћи се со ци ја ли зма ко ји 
ре-кре и ра уз по моћ Мар те (чи је су упа ди це до стој не Гру ча Марк са, она ко ка ко га пред-
ста вља ју сце на ри сти Бо не ли је вог стри па о Ди ла ну До гу), на ра тор ба шти ни исто рич ност 
де ве де се тих го ди на, вре ме на све оп штег по ср ну ћа зе мље у ко јој се ро дио, и на ста вља 
да пре тра ја ва у јед ном ви ду пра зног хо да вре ме на. На кон кра ја со ци ја ли зма усле ди ло 
је ни шта ви ло, „ста ри игра чи фли пе ра“ (из при че „Ста ра фа бри ка фли пе ра“), „по сма тра-
ју жи вот кроз ста кло, њи хов свет је на хе рен, гле да ју ис ко са, нај че шће у под, ни ка да 
да ље од јед ног ко ра ка“: по раз град њи со ци ја ли стич ког ме ха ни зма сти гло се до тач ке 
крај ње ме лан хо ли је, ре зер ви са но сти пре ма ма ка квим до ла зе ћим по тен ци ја ли ма. 
Не спо соб ност Ву ји чи ће вог при по ве да ча да кре не у јед ном или дру гом на ра тив ном 
сме ру, да се опре де ли, да поч не, на кра ју кра је ва, да озва ни чи се бе као би ће ко је де лу је 
и са у че ству је у оном сег мен ту исто ри је у ком се про тив сво је во ље об рео, ди рект но 
го во ри о исто ри ји ко ја је на су прот ин те ре са по је дин ца, ко ја се остр ви ла на ње га и не 
до зво ља ва му да бу де оно што би тре ба ло да бу де, да бу де ја, или не што, оста вља ју ћи 
га да та во ри у по ку ша ју, ко ји је до вољ но ја лов да та квој исто ри ји не мо же да ште ти, а 
ка мо ли да је за у ста ви у ње ној бес при зор но сти.

Мо гла је књи га Ми ће Ву ји чи ћа ла ко би ти и ро ман. Би ло је еле ме на та ко ји су је ква-
ли фи ко ва ли за та кву из ме ну од ред ни це; уз ма ње на по ре то се мо гло учи ни ти. Ро ње ње 
на дах ипак ни је ро ман, и то је до бро. Не за књи гу са му, већ за ли те ра ту ру го ди шње те шко 
оп те ре ће ну књи га ма на ко ји ма не ким пу стим чу дом пи ше да су ро ма ни. У ран гу она 
три про шло го ди шња ро ма на ко ја то из ве сно је су (Ал ба ха ри, Да вид, Хор ват, не твр дим 
да их на спи ску оних ко је ни сам про чи тао не ма још то ли ко), сто ји и књи га при ча Ми ће 
Ву ји чи ћа, бра не ћи при по вед ну про зу, не во ље ну од из да ва ча и по лу за бо ра вље ну од 
чи та ла ца, мај стор ски текст ау то ра ко ји ће сво је нај бо ље књи ге тек на пи са ти.




