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ПО Е ЗИ ЈА, НЕО Т КРИ ВЕ НИ ОР ГАН
(Ни ко ла Вуј чић: Све до че ње, На род на би бли о те ка  

„Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2014)

Са гле да ва ју ћи до са да шњу по е зи ју Ни ко ле Вуј чи ћа (1956), јед ног од нај и стак ну ти јих 
са вре ме них срп ских пе сни ка, мо гло би се ус твр ди ти да она од сво јих по че та ка ни је 
пре тр пе ла не ке из ра зи ти је по е тич ке ме не, те да је ау тор ре ла тив но ла ко про на шао и 
на да ље по сто ја но не го вао онај пе снич ки по сту пак ко јим ће на пра ви на чин из ра зи ти 
свој сен зи би ли тет. За раз ли ку од оних пе сни ка код ко јих су се по е тич ке про ме не де
ша ва ле на по че ци ма (Иван Не гри шо рац, Во ји слав Ка ра но вић, ре ци мо) или у зре лој 
фа зи пе снич ке ка ри је ре (Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Рад ми ла Ла зић, на при мер), Вуј
чић то ком свог ства ра ња ни је на гла ше ни је од сту пао од свог пе снич ког ко да ко ји на
ги ње чи стој ли ри ци, без ма ло у пот пу но сти осло бо ђе на дру штве ноисто риј ских и 
иде о ло шких од ли ка. 

У по гле ду оства ре не струк ту ре но ва Вуј чи ће ва зби р ка са др жи шест ци клу са пе са
ма, укљу чу ју ћи и оквир не пе смеци клу се ко ји ма се те ма ти зу је свест о (пе снич ком) 
го во ру и је зи ку, што је ина че ва жна пост мо дер на од ли ка овог пе сни ка. Прем да ове 
це ли не по се ду ју од ре ђе не зна ке мо тив скоте мат ске фо ку си ра но сти, по пут све тло сти 
и опо зи ци је ви дљи во –не ви дљи во, или пак про ла зно сти вре ме на и окре ну то сти ка 
про шло сти, ре ци мо, за Све до че ње ипак тре ба ре ћи да је услов но по де ље но на ци клу
се. У њи ма, на и ме, не ма не ког чвр шћег ор га ни за ци о ног еле мен та ко ји би их ја че на
зна чио и ме ђу соб но раз гра ни чио, већ они и на мо тив ском, и на је зич коиз ра жај ном, 
и на емо ци о нал ном пла ну нај пре ва ри ра ју не ке од основ них Вуј чи ће вих ства ра лач ких 
об у зе то сти ко је се и у но вој зби р ци пре по зна ју кроз окре ну тост ка је зи ку, при ро ди 
или про ла зно сти. Ове ве ли ке те ме Вуј чи ће ве по е зи је и у Све до че њу су са став ни део 
ства ра лач ке ин спи ра ци је, док би се но ви на у ње го вим сти хо ви ма нај пре од но си ла на 
план фор мал не ор га ни за ци је, и то пр вен стве но у тре ћем ци клу су где до ми ни ра ју пе сме 
ду жег сти ха, дис кур зив ни јег и на ра тив ни јег то на, што и од го ва ра ње го вој ка рак те ри
сти ци те ма ти зо ва ња про шло сти и де тињ ства („Де тињ ство“, „По вра так“, „Бо ра ви шта“).

Ни шта но во не ће мо от кри ти уко ли ко на гла си мо да Ни ко ла Вуј чић по се ду је осо бит 
дар за пе снич ку сли ко ви тост. Али ње го ва пе снич ка сли ка не оста је ис кљу чи во на 
пла ну ви зу ел ног до жи вља ја, она ни је тек чул на пер цеп ци ја све та већ го то во по пра
ви лу по се ду је ме та фи зич ку по за ди ну ко ја, за пра во, и пре у зи ма при мар но сми са о но 
деј ство у сти хо ви ма. При том, при ро да код ње га по при ма ра зно вр сне ви до ве об ја
вљи ва ња, од пер со ни фи ко ва них или ан тро по морф них, до оних при сно ко ре спон ди
ра ју ћих ре ла ци ја, от кри ва ју ћи по не кад ми сте ри о зну игри вост, а по не кад пак од ре ђе
не дра ма ти зу ју ће аспек те при вид но мир них и иди лич них шум ских пеј за жа („Ју тро“; 
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„Све тлост“; „У под не“). Вуј чић је сте мај стор пе снич ке сли ке, али ње гов од нос пре ма њој 
и при ро ди не про из и ла зи из ве ро до стој не пред ста ве, већ из при та је ног чу ђе ња ко јим 
сли ка оба ве зно зра чи. И увек је у њој слут ња не ког не ви дљи вог при су ства, при че му 
пе сник исто вре ме но и уо ча ва и иш че ку је по ја ву ми сте ри о зног, чак и у оним у уо би ча
је ним пред ме ти ма ко је ви ди око се бе, по пут мр тве при ро де на сто лу („Мр тва при ро да“), 
ко ју по сма тра уз ин ту и тив но по ве ре ње, као фе но ме не са скри ве ним струк ту ра ма и 
ан тро по ло шким свој стви ма, што чи ни да при зор до би је на ла тент ној лир ској на пе то сти.

Дру гим ре чи ма, Вуј чи ће ве пе сме у ко ји ма се су бјект су о ча ва са при ро дом по пра
ви лу но се не ки по ет ски увид у тај но ви то. И ко ли ко је ства ра лач ко мај стор ство ту ви
дљи во кроз ја сан из раз и чи сту чул ну сли ку, то ли ко је еви дент но и у оном пе снич ком 
уме ћу ви ђе ња, у спо соб но сти да се чул ној сли ци до да ква ли тет ме та фи зич ког пул си
ра ња. Сто га се ла ко сти че ути сак да пе сме у ко ји ма је пе сник окре нут ка при ро ди 
има ју у сво јим фраг мен ти ма не што од сен зи би ли те та ха и куа. Вуј чић, до ду ше, у сво јим 
сти хо ви ма не иде ка об ли ко ва њу ха и ку фор ме, али на де лу је јед на вр ста чи сте и пре
ци зне сли ке у до жи вља ју при ро де, уз жуд њу да се осе ти свет иза ове по јав но сти: 
„Од јед ном, сле тео је лист и на су као се на пли ћак. / Су да ри ле су се две ти ши не, уз 
огро ман пра сак“ („По топ“). При ро да у Вуј чи ће вим сти хо ви ма не пре ста но има ту, не 
са мо очу ђу ју ћу ни јан су, већ и слут њу тај не ко ју при ро да са др жи иза свог ви дљи вог 
сло ја, упра во у ду ху за па жа ња од лич ног знал ца зенбу ди зма и ње го вог ути ца ја на ха и
ку по е зи ју – Д. Т. Су зу ки ја: „По е зи ја не цве та та мо где не ма тај ни.“ Тај спој чи сте сли ке, 
крат ке фор ме, ин ту и тив но на слу ће не тај не, али, та ко ђе, и зах те ва ха и куа да се кроз 
сти хо ве на го ве сти го ди шње до ба, при сут но је у (за ову зби р ку не у о би ча је но крат кој) 
пе сми „Ле то 2012“: „Зе мља је то ли ко / ис пу ца ла / да би мр тви / од о здо / мо гли да про
ви ре / у не бо.“ 

Вуј чић по се ду је ле пу спо соб ност да са ла ко ћом из ра зи убе дљи ву и не па те тич ну 
емо ци ју ко ја ће у сти хо ви ма де ло ва ти спон та но и при сно, као у пе сми „Бли скост“, на 
при мер. У њој се емо ци ја ис ка зу је на под ло зи пре ци зне чул не сли ке ко ја кроз го вор 
те ла ода је ма ни фе ста ци ју уну тра шњег бо ла: „Осе ћам / да су ми се не ке ре чи за гла ви
ле ду бо ко у гр лу, / од је ку ју у је ца ју, у ду би ни дла но ва, у та ла си ма / бо ра на че лу, у 
дрх та ји ма мо је гла ве / на твом ра ме ну.“ Уоп ште но го во ре ћи Вуј чић, мо жда и оче ки ва но, 
емо ци о нал ност не из ра жа ва то ли ко у пе сма ма по све ће ним при ро ди или пе снич ком 
је зи ку, бу ду ћи да оне од пе сни ка ви ше из и ску ју ме та фи зич ке уви де и фи гу ра тив на 
по и гра ва ња. Емо ци о нал ност код ње га из ви ре нај пре из оних сти хо ва ко ји су на раз не 
на чи не окре ну ти ка про шло сти и де тињ ству, и у ко ји ма бол и еле ги чан тон не мо гу 
та ко ла ко да се су спрег ну. Ко ли ко је Вуј чи ће ва по е зи ја де пер со на ли зо ва на у пе сма ма 
о при ро ди („По топ“; „У под не“), то ли ко је лич на у оним ко је пе ва ју о до жи вља ју про
ла зно сти вре ме на. Но, би ло да су у пи та њу мо ти ви из при ро де, вр ло уо би ча је ни, али 
пре ло мље ни кроз спе ци фич ну лир ску при зму по сма тра ња, би ло да су по сре ди не ка 
уни вер зал на људ ска пи та ња по пут про ла же ња вре ме на, кроз ње го ве пе сме ре дов но 
про ми чу ефек ти очу ђе ња, при че му пе сник про бле му про ла зно сти не при ла зи кроз 
ре флек си ју ко ја би те жи ла оп шти јим уви ди ма, већ му при сту па кроз лич ну, ин тим ну 
сфе ру, ко ја ње го вим сти хо ви ма не ми нов но да је но стал ги чан тон. Сто га је он та да ви
ше емо ци о на лан не го ли ре флек си ван пе сник. 
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Вуј чи ћев су бјект ужи ва у при ро ди, али као да ви зу ел ни кон такт по не кад ни је до
во љан за пу но ћу би ћа, па се те жи јед ном ис ку ству ин тен зив ни јег про жи ма ња са при
ро дом пу тем пе снич ке има ги на ци је („Слич ност“). За пра во, ау тор као да у по је ди ним 
пе сма ма не пре ста је да раз ви ја на слов ну син таг му из прет ход не књи ге До кле по глед 
до пи ре: 

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 отво ре на кри ла у ко ја се ули ла да љи на.
Сад то да ле ко мо гао сам до дир ну ти, пр сти ма опи па ти за тра вље на по ља
и бре жу љак на је жен од ве тра.

Но, та те жња ка истин ском ста па њу са све том, и ка до ди ру оног да ле ког, оста је ипак 
не у то ље на без су штин ског чул ног ис ку ства. По глед ни је до во љан да би се би ће осе
ти ло ис пу ње но, сто га је тон се те у тим сти хо ви ма и нај че шћи, јер, ка ко се то у јед ној 
дру гој пе сми уви ђа: „Же ље но из ми го љи као во да из сне га“ („Умор“).

У свом ви ђе њу при ро де и све тло сти као ње ног еле мен та, ко ји мо тив ски до ми нант но 
обе ле жа ва дру ги ци клус, пе сник са мо на из глед ства ра пе сму у ко јој се ис ти че де скрип
тив ни по сту пак и ви зу ел на пер цеп ци ја, а за пра во ово је по е зи ја по себ ног раз у ме ва ња 
при ро де и све та. Ње гов им пе ра тив и ни је да пе ва о при сут ном, већ да ин ту и тив но 
осе ти и ар ти ку ли ше оно при вид но од сут но, да у ви дљи вој фор ми пре по зна не ви дљи
ве са др жи не пред ко ји ма дрх ти пе сни ко во би ће. Оту да и пред ста вља ње оног од но са 
у пе сми „Ме ре ње те ре та“, од но са из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог, спо ља шњег и уну
тра шњег, при вид ног и су штин ског, где мер ни ин стру мен ти фи зич ких ве ли чи на до би
ја ју ап сурд ни зна чај у од но су на фи зич ки не мер љи ве и не пр о це њи во бит ни је чо ве
ко ве ду шев не аспек те. 

Усме ре ност на то фи зич ки не мер љи во, а опет су штин ски нео дво ји во од чо ве ка, 
Вуј чић ће пр о бле ма ти зо ва ти и у пе сма ма дру гих ци клу са. Та ко ће у „Не ви дљи вом 
при су ству“, кроз ре кон струк ци ју дав на шњег раз го во ра ко ји је во дио са М. Ву ка ди но
ви ћем, та ко ђе пе сни ком, раз ви ти иде ју о не ма те ри јал ном при су ству нео т кри ве ног 
ор га на ко ји „наш ор га ни зам кри је као нај ве ћу тај ну“, и ко ји не ви дљи во при су тан до
пу њу је (ду хов ну и ду шев ну) ана то ми ју чо ве ка. Но, ни је ли мо жда тај нео т кри ве ни ор ган 
са ма по е зи ја? Ни је ли она онај тај ни и дра го це ни еле мент би ћа без ко јег би се чо век 
свео са мо на тки во, ко сти, ко жу? И ни је ли она тај не ви дљи ви ор ган ко ји „го ни крв на 
уста и обра зе / и ис те ру је ре чи ко је би да све до че о ње му“? Би ће да се ман ти ка на сло
ва зби р ке сво ју кли цу има у иде ји ове пе сме, у огла ша ва њу нео т кри ве ног ор га на, и 
упра во о тој вр сти „све до че ња“ је реч у Све до че њу.

 За раз ли ку од прет ход не књи ге у ко јој је ви ше ис по ље на сум ња у пе снич ки је зик, 
ау то ров од нос пре ма пе снич ком је зи ку и го во ру ов де је бли жи по ве ре њу. Ње гов до
жи вљај ових фе но ме на већ у пр вој пе сми по сре до ван је кроз ме та фо ри ку ва тре, и 
но си не што од стра сти и же ље за пе снич ким го во ром и чи ном, и то кроз фи ну фи гу
ра тив ну игру у ко јој се из угље вља ти ши не у чо ве ку спре ма је зич ки пре о бра жај и 
пе снич ко плам са ње. Ва тра, ко ја од мах асо ци ра на Миљ ко ви ћа, код Вуј чи ћа је ме та фо
ра за пло до но сни је зик и го вор, за по ет ску жи во то дај ност. Пе сме са овим мо ти вом 
за пра во фин ги ра ју пе снич ки чин јер се пу тем ме та фо ри ке ва тре и пла ме на од ви ја 
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при зи ва ње пе снич ког го во ра, од но сно до ла зи до по и сто ве ћи ва ња су вих гран чи ца и 
угље вља ко ји тре ба у ва тру да се про мет ну, са же љом и уну тра шњом по тре бом пе
сни ка за пе смом. И има не чег искон ског у том из јед на ча ва њу по е зи је и ва тре, то јест 
у по врат ку пра си ту а ци ји ка да су и ва тра и пе сма под јед на ко би ва ле ма гиј ским рад ња
ма. Оту да се у пе сми „Пот па љи ва ње ва тре“ по се же за ри ту ал ним је зич ким фор ма ма 
у ви ду ба сми („Та мо ди ме, љу ти ди ме, та мо су ти вра та /... Ва тро, ва тро, ва три це, про
бу ди се! / Го ри, ва тро, го ри гор цем!“), ко је пе сни ку тре ба да до пре ме и обез бе де ства
ра лач ку моћ.

Осим што је обе ле же на оним већ осо бе ним по е тич ким од ли ка ма ко је Ни ко лу Вуј
чи ћа чи не ау тен тич ним и при зна тим са вре ме ним срп ским пе сни ком, по пут по у ну тра
шње ног ви ђе ња све та, ја сно ис по ље не не по сред но сти и емо ци о нал но сти у из ра зу, 
ефект не фи гу ра тив но сти, спе ци фич не те ма ти ке, ко ја се кре ће од пост мо дер ног про
ми шља ња тек ста до окре та ња ка при ро ди, по е зи ју у Све до че њу од ли ку је и ин вен тив на 
ме та фо ри ка ва тре и па ље ња пе снич ког је зи ка, јед на ко као и по ет ски час ана то ми је 
„не ви дљи вог ор га на“. Оту да оста је ути сак да са ма тек сту ал на ег зи стен ци ја ове зби р ке 
зби ља све до чи о ње го вој дра го це но сти, као и да су ма ги ја и ри ту ал не рад ње убе дљи
во „упа ли ле“.


