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КРЕДО НЕВЕРОВАЊА
(Владимир Стојнић: Кутија, Народна библиотека  
„Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013)

Вла ди мир Стој нић сва ком но вом књи гом пе снич ки ри зи ку је. Уме сто да одр жи и 
про ду жи већ ар ти ку ли са ни, про на ђе ни глас, уме сто да уса вр ши по сту пак већ спро-
ве ден на јед ном тексту, Стој нић на пре ду је та ко што по на вља не по ве ре ње пре ма „пре-
по зна тљи во сти“ као зам ци аутор ског иден ти те та, и пре пи са ња но ве књи ге ка же: ta bu la 
ra sa. Ме ђу тим, Стој ни ћев пе снич ки раз вој, ко ји би се мо гао сма тра ти не ти пич ним и 
ико но кла стич ним, за др жа ва сна жно по е тич ко је згро. Ње го ва по е зи ја је пре по зна тљи-
ва упра во сво јом по е тич ком цр том, ко јом је, до ду ше, по не кад и пре ви ше за кло ње на. 
У от кло ну од кон ти ну и те та по ступ ка, у опре де ље њу за мно го стру кост су прот ста вље-
ну зах те ви ма за иден ти те том, очи та ва се ауто ро ва по тре ба да јед ну књи гу пред ста ви 
као мо но лит. То нас до во ди до још јед не по е тич ке кон стан те у пи сму Вла ди ми ра Стој-
ни ћа. Овај пе сник пи ше књи ге, не пе сме. 

Ње го ва че твр та књи га, Ку ти ја, та ко ђе је, на тра гу Фо то ал бу ма (2010) и По зи ва на 
са у че сни штво (2011), фор му ли са на као кон цеп ту ал но оства ре ње. Не ста нак по је ди-
нач не пе сме, на чет го то во пр вом књи гом, у Ку ти ји је пот пу но оства рен. У овој по е ми 
од че тр де се так не на сло вље них тек сто ва (текст-бок со ва, тек сто ва-ку ти ја, или ако је 
ве ро ва ти под на сло ву, не ви дљи вих гра до ва) Стој нић се ис црп но огле да с тех ни ком 
фраг мен та. По ступ ком бли ским оном ко ји се у аме рич кој по е зи ји на зи ва new sen ten ce, 
у Ку ти ји се ни жу ре че ни це ко је не тво ре за јед нич ку на ра тив ну це ли ну, ко је, на про тив, 
дис курс си му ли ра ју и па ро ди ра ју. Уло га кон тек ста се ми ни ма ли зу је. Ме ђу ре че ни ца ма, 
син таг ма ма и уса мље ним ре чи ма одво је ним тач ком, мо гу ћа цр ве на нит је по ки да на. 
Оп ста је са мо „цр на нит одва ја ња“, па ра так са. 

не ка да сам ве ро вао у ка пљи цу кр ви на сте пе ни шту од те ра ца. да нас не ве ру јем го-
то во ни у шта. пред ста ве су бес ко нач не али у од ре ђе ним пре де ли ма раз мно жа ва ју се 
бу се но ви ле ко ви тог би ља. ка да го во риш о јеф ти ном пор це ла ну ре чи кли зе ли ни јом у за-
у зе том про сто ру. цр на нит одва ја ња. ме сто не за ти ца ња.

Крат ки и ма хом де мон стра тив ни ис ка зи ко ји чи не тек сту ал не це ли не Ку ти је ме-
ђу соб но рет ко ко му ни ци ра ју. Дис кур зив не ве зе ме ђу њи ма сво де се на су ге сти је или 
иро ни зу ју: „ули це се на зи ру у ду би ни под ви зу ром од пе ски ра ног ста кла. за ма гље не 
ци ме та сте про дав ни це са тер ми ни ма ко ји пул си ра ју на по ли ца ма. му ца ње као име-
но ва ње стег ну тог гр ла. пру стов ком ши лук је шу ња ње под ли сто па ди ма гла во бо ље.“ 
Ре че ни ца-син таг ма Ку ти је са ма за се бе пред ста вља кон текст. Тач ка, го то во је ди ни 
ин тер пунк циј ски знак Ку ти је, до ла зи на ме сто оче ки ва них ве зни ка и за ре за, ма те ри-
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ја ли зу ју ћи пре кид, па у зу у го во ру, али и у ми сли. Аутор раз би ја и ре че ни цу као је ди-
ни цу и с њом се по и гра ва уба цу ју ћи про из во љан ве зник или ус по ста вља ју ћи за ви сни 
од нос.

Спро во де ћи иза бра ни по сту пак на ни воу књи ге, Стој нић га па ра лел но про ми шља 
по е тич ки. Ме та је зич ке пре о ку па ци је су уче ста ле. Фе но ме ни зна че ња, сми сла, пред-
ста вље ни су као не при хва тљи ве, ка та стро фич не по ја ве, го то во ко ин ци ден ци је, на 
ко је се те шко при ста је: „за твор сми сла огра ђен је кап ци ма.“ Све што би мо гло да су-
ге ри ше ток, про из и ла же ње, низ, ра си па се до след но на нај сит ни је зна чај ке. Је зи ку 
ни је до пу ште но да са гле да си ту а ци ју у це ли ни, да из не се ма ка кав суд; и ми шљу до-
ми ни ра фраг мент: „ре до ви пој мо ва. збр ка. не што што те де ли на пар чи ће а ра до ви се 
од ви ја ју не пре ста но.“ Је зик, и сви ге сто ви ко ји га пра те, му ца ње, ис пи си ва ње сим бо-
ла и сло ва, оса мо ста љу ју се од све та. По сма тра ју га за чу ђе но, као слу чај ног са у че сни-
ка у ства ри ко ју је не за ми сли во при хва ти ти као за јед нич ку. Уме сто да га од ра зи, је зик 
Ку ти је ра ста вља, дез ар ти ку ли ше ток све та, на ме ћу ћи се бе као пот пу но не за ви сну 
струк ту ру, ко ју – и у то ме је по е тич ка ино ва ци ја Ку ти је – свет по дра жа ва. 

Па ра лел но са по ступ ком па ра так се оцр та ва се и глав на те мат ска пре о ку па ци ја 
Ку ти је: на пор за по ве зи ва њем на по ред них еле ме на та ко ји се, на пр ви по глед, чи не 
ме ђу соб но ра зно род ним; на пор за при да ва њем зна че ња. Го вор ник (а мо жда и го вор-
ни ци) ових ре че ни ца иш чу ђа ва се еле мен ти ма све та у ко јем оби та ва, про пи ту је их, 
тру ди се да их то по граф ски пре ци зно си ту и ра, тра га ју ћи за не ка квим кљу чем, се ћа њем 
ко је ће те еле мен те др жа ти на оку пу. Али го вор ник је исто вре ме но у нео че ки ва ној 
по зи ци ји да сво јим го во ром ства ра свет. По ку ша ва ју ћи да от кри је ин хе рент но ве зив-
но тки во из ме ђу при сут них хе те ро ге них еле ме на та, он би ва при ну ђен да га сам из-
гра ди. У гла су ко ји пре о вла ђу је у Ку ти ји има не чег од Мар ка По ла из Кал ви но вих 
Не ви дљи вих гра до ва, ка да гра до ве Ку блај-ка на опи су је је зи ком у ко јем се сме њу ју фан-
та зма го ри ја и скеп са. Тај глас ва ри ра из ме ђу за чу ђе не на ив но сти ар хе о ло га и хлад-
но ће по пи си ва ча, ко ји све до че ћи не мо же да се уз др жи од по ку ша ја де ши фро ва ња, 
од ис ку ше ња ме та фи зи ке, из но ше ња кон јек ту ра о прет по став ки над је зич ке исти не. 
С дру ге стра не, све док је све стан да је ње го во све до чан ство са став ни еле мент оно га 
че му је по све до чио, и да рав но прав но уче ству је у при сут ном све ту, ру ше ћи та ко прет-
по став ку о исти ни из ван ре чи: „на ла ки ра ном сто лу је остао за пи сан де лић све тло сти. 
ако то ка жем сли ка из го во ре ног ће ис пу ни ти кор текс (...)“. 

Уну тар Ку ти је се не пре ста но од и гра ва „ве ли ки пра сак реч ни ка“. У постзна чењ ском 
вре ме ну и нео д ре ђе ном про сто ру, све што је у „ста ром све ту“ слу жи ло да од ра зи, све 
што је би ло знак, реч, сли ка, у но вом ће по ста ти по ла зи ште, глав но на че ло. Све што 
је би ло дру го ра зред но пре ра шће у ар хе тип. На зна ку ви ше ни је да се све та се ти, да га 
при зо ве – не го да га на пра ви, ни из че га. И са ма ку ти ја је сим бол чи је је зна че ње за-
бо ра вље но, оста так тог све та у ко јем је исти на ста но ва ла из ван ре чи. Оно што је би ло 
под ре ђе но ауто ри та тив ним, ме та фи зич ким си сте ми ма зна че ња, по ста ло је у Ку ти ји 
ак тив ни тво рац но вог си сте ма. Реч је по ста ла ста ри ја од сми сла. Го вор не по сред но 
пре у ре ђу је ства ри, си мул та но пре тво рен у свет. Свет на ко ји се ре фе ри ра по сто ји 
са мо као ис при по ве дан, са мо док се при по ве да, а је ди ни сто жер му је глас при по ве-
да ча. Да уоп шти мо: сред ство ко је на сто ји да про ту ма чи и уста но ви, за пра во мо ди фи-
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ку је узо рак. Ме ре њем се про ме ни „раз да љи на из ме ђу те ла и ивич ња ка“ (35); „иш чи-
та ва њем нот не све ске“ ре ме ти се „рас по ред окол ног жбу ња“ (23), а „сти ша ни глас иза 
ра ди ја то ра про из во ди пред ме те“ (29). Стој нић до след но сле ди по крет ин во лу ци је, ка-
рак те ри сти чан за жа нр дис то пи је, из ви то пе ру ју ћи оче ки ва ни узроч но-по сле дич ни 
низ у по сле дич но-узроч ни: „чу ла су се фор ми ра ла се ћа њем на за плет и ли ко ве“ (18); 
„ге о ме три ја је се ћа ње на пр во бит ни до го вор“ (25). 

На су прот па ра так си тек сту ал них це ли на Ку ти је ди на мич ки сто ји знат но на ра тив-
ни ји ауто по е тич ки апен дикс ко ји за тва ра књи гу, с на сло вом „про на ћи се бе је из гу-
би ти се бе“. У про стор но од ре ђе ни ји оквир за ми шље не „со бе пре ре но ви ра ња“ пре-
но си се ап стракт ни ји оквир у ко јем се на ла зи го вор ник Ку ти је. Он ва ри ра из ме ђу 
за ми шља ња ме та фи зич ког устрој ства ха о са ко јем при су ству је и сум њи ча во сти пре ма 
сва ком ва ње зич ком ауто ри те ту. По е тич ки за лог Ку ти је ов де је кон крет ни је ар ти ку-
ли сан: 

тре ба ли бри жљи во би ра ти ре чи, и че му још слу же ти (ма ло)гра ђан ски на но си сти ла. 
зја по ви (ко га, че га?) ге ни тив них ме та фо ра. по си па ње сту пи ца по тек сту у ци љу ели ми-
на ци је не по доб них чи та ла ца. раз ба ци ва ње сим бо ла, ин стру ме на та, ма ши не ри је упрег-
ну те да ми по ка же ка ко је при су ство ста ри је од до га ђа ја.

На стил ском и лек сич ком пла ну, Ку ти ја не од у да ра од прет ход них Стој ни ће вих 
књи га. Сти хо ви за др жа ва ју фор му кон ста та ци је. Че сто је ко ри шће ње нео д ре ђе них 
вре мен ских при ло га („у ка сно по под не“). Ре тор ски ре ги стар је не знат но ви ши. Тон тек-
сто ва-ку ти ја је так са ти ван, без ли чан, на мо мен те и су во па ран. На зна ке емо тив но сти 
и фо ка ли за ци је на слу ћу ју се је ди но у пар ти ја ма ко ји ма до ми ни ра се ћа ње („по ја вљу је 
се до бро упам ће ни ка дар при ја те ља у ка ри ра ним пан та ло на ма. ука зу је на то да је 
исти на не кад ста но ва ла из ван ре чи“). Уче ста ло ко ла жи ра ње кон крет ног и ап стракт ног 
по не кад је из ве де но пре ви ше пла стич но: „гу сто пре при ча ни мар ке ти са гај ба ма па ра-
дај за и без и ме них об ли ка“; „ви бри ра ју ћа сло ва су про те ра на низ стр ма сте пе ни шта 
исто ри је“.

Де таљ на ко ји обра ти па жњу аутор по не кад зу ми ра то ли ко да га пот пу но за ма гли, 
же ле ћи у исто вре ме да по ка же ње го ву не за мен љи вост (за тво ре ност, не дво сми сле-
ност) и мо гућ ност (вир ту ел ност). У сва ки де таљ као да је упе рен без лич ни кон век сни 
оку лар ко ји све му по кла ња јед на ку па жњу, и за све ка же до бро по гле дај. Ми ни ја тур не, 
мон ти ра не це ли не, ку ти ји це, оме ђе не тач ка ма, по ну ђе не су чи та о цу час као мо жда 
пу не, прег нант не ва ње зич ким ко но та ци ја ма, а час као пра зне сту пи це иза ко јих се не 
кри је ни ка кав кључ, ко је су јед но став но при сут не пло хе, и по сма тра ча не ири ти ра ју 
чак ни као за го нет ка. Ру ко пис Ку ти је вр ви ре че ни ца ма-де фи ни ци ја ма ко је су рит мич-
ки то ли ко из бру ше не да сти чу сна жан афо ри стич ко-по е тич ки по тен ци јал: „све оно 
че га се се ћам ни ка да се ни је до го ди ло“; „све се до га ђа пр ви пут“; „гле да ти се бе у да-
љи ни зна чи би ти та мо“. 

Две су крај но сти ам пли ту де Ку ти је. Јед на тач ка је анк си о зна без бри жност гла са 
за ро ње ног у не по сред ну са да шњост. За ње га се све „до га ђа пр ви пут“, он је де кла ра-
тив но ли шен про шло сти. Дру га крај ност је не у те шна анк си о зност гла са ко ји же ли да 
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се се ћа. Пре би ра ју ћи по не ва жно сти ма „пре де ла ко ји про ми чу“, „по го ми ли ца ма шу та“, 
овај глас на сто ји да са сво јим слут ња ма ус по ста ви кон ти ну и тет, да се би на ђе ме та фи-
зич ко и ре ли ги о зно уте ме ље ње. Али га дру ги глас, су ро во ефе мер ни опор ту ни ста, у 
то ме не пре ста но спу та ва. Нај сна жни ја ме ста Ку ти је су она на ко ји ма се су срет ну овај 
де ка дент и онај оту ђе ник, идо ло по кло ник и аг но стик, и су ко бе сво је оту ђе но сти. 

Та тач ка су сре та, ко ег зи стен ци ја ста тич ног се ћа ња и ди на мич ног за бо ра вља ња, 
по ми ру је двој ни ке и по ста је им дом. Ње гов је кре до ве ро ва ње ГО ТО ВО ни у шта.




