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ПО СУТ МЛА ДЕ ЖИ МА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ
Се ћа ња и ре флек си је о пе снич ком и умет нич ком ра ду  

Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа

У из ве сним исто риј ским пе ри о ди ма, је ди но по е зи ја мо же да се но си 
са ствар но шћу, кон ден зу ју ћи је у не што ухва тљи во, не што што 
се дру га чи је не би мо гло за др жа ти у се ћа њу.

Јо сиф Брод ски

По е зи ја се ба ви по нов ним от кри ва њем све га што чи ни ње ну ег зи
стен ци ју мо гу ћом, и она те жи да гле да у про шлост, ка ко би уве ри ла 
се бе да су по сто ја ла вре ме на у ко ји ма је мо гла да по сто ји.

Пол де Ман

Пр ва сли ка

Би ли смо без бри жни иа ко смо се још сна ла зи ли. Пред сед ник Ре пу бли ке ко га смо 
зва ли дик та то ром из гу био је из бо ре и при знао по раз, де те се ро ди ло, вра тио сам се 
на по сао. Жи ве ли смо „на го ми ли“, у ста ну с ро ди те љи ма, у уни вер зал ној со би, али 
бу дућ ност („пу на жи ле та“?) би ла је пред на ма. Пред спа ва ње за по чи њао бих с чи та њем 
ра зних књи га, а он да из над гла ве са по ли це до хва тао Игра ча у свим прав ци ма (Иза бра
не и но ве пе сме В. Р. Ту ци ћа, 2001) и по чи њао на глас да чи там, за це њу ју ћи се од сме ха 
по сле не ко ли ко сти хо ва: 

Оса мље ног ср ца, кел нер до но си пи ће.
Се дим за сто лом, сам и леп,
по сут мла де жи ма ре во лу ци је... 

или: 

Од гур нуо сам та њир,
свим вре ме ни ма,
али глас ми дрх ти...

Же на је, да не би смо про бу ди ли де те, јед ну ру ку ста вља ла на сво ја, а дру гу на мо ја 
уста. Хва та ли смо се за сто мак. И та ко го то во сва ке но ћи по не ко ли ко пу та. 

Чи та ју ћи Ву ји цу ни су ми су зе увек на ви ра ле због сме ха. 

ЗЛАТНА ГРЕДА

Не над Ми ло ше вић
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Бе ли Ле то пис

У мо јим пе снич ким лек ти ра ма по е зи ја В. Р. Ту ци ћа за у зи ма по себ но ме сто. Пр ви 
су срет са њом од и грао се у не ком ста ром бе лом Ле то пи су Ма ти це срп ске на ђе ном у 
јед ној бе о град ској ан ти квар ни ци кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Же лео 
сам да уђем у вре ме књи жев но сти, да га до стиг нем, по што ме је стал но про га њао 
осе ћај за ка сне ло сти (ко ји је да нас за ме нио осе ћај из гу бље но сти, ко ји ми при ја), а нај
бо љи на чин да се то учи ни је чи та ње ста рих ча со пи са ко ји су кра јем осам де се тих и 
по чет ком де ве де се тих мо гли да се у Бе о гра ду и Но вом Са ду на ба ве по ба га тел ним 
це на ма. Пре ли ста вао бих бро је ве, чи тао по не што и на ко ри ци под вла чио име на ау
то ра. Глас В. Р. Ту ци ћа ми се учи нио увер љи вим иа ко су пи та ња прав де и не прав де 
(ко је по е зи ја увек из но ва по кре ће) по ста вља на из ка но на ко ји сам же лео да од ба цим, 
и из дру штве не ствар но сти за ко ју сам ми слио да иш че за ва, же лео да што пре не ста не. 

Не се ћам се тач но ка ко сам се и ка да спри ја те љио са Ву ји цом, али ве зи ва ла су нас 
за јед нич ка при ја тељ ства, у по чет ку, са Ми ро сла вом Ну не том По по ви ћем, пе сни ком 
и умет ни ком1 ко ји је био ме ђу пр вим по ла зни ци ма Ту ци ће ве шко ле Тра ди ци ја аван
гар де фор ми ра не по чет ком де ве де се тих у Бе о гра ду, а ка сни је са Ву ји чи ним вр шња
ци ма, Дра го љу бом Па вло вим и Бо ром Ви тор цем,2 та ко ђе пе сни ци ма и умет ни ци ма, 
пре те ча ма нео а ва гард не умет но сти у Но вом Са ду (по ре чи ма Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа 
и Сло бо да на Ти шме), ко је ми је Ву ји ца пред ста вио у Вр шцу на до де ли На гра де Вас ко 
По па. Наш за јед нич ки при ја тељ био је пе сник и књи жев ник Го ран Ба бић с ко јим сам 
при ја те ље вао кра јем де ве де се тих и по чет ком но вог ве ка, слу ша ју ћи с ра до зна ло шћу 
ње го ве при че о по сле рат ној ју го сло вен ској књи жев ној сце ни, Да ви чу, жи во ти ма пи
са ца из тог вре ме на итд. До шав ши де ве де се тих из За гре ба, Ба бић је мо гао без пред
ра су да и ин те ре са да су ди о са вре ме ној срп ској по е зи ји. Се ћам се ка ко ми је он че сто, 
ка да би на вра тио у ре дак ци ју Књи жев них но ви на, где сам био уред ник за по е зи ју од 
1998. до 2001, го во рио о ве ли кој књи жев ној умет но сти Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа док сам 
ја о по е зи ји сва ко днев но рас пра вљао са Б. Ра до ви ћем, Д. Но ва ко ви ћем, П. Цвет ко ви
ћем, С. Зу ба но ви ћем, И. Рас те гор цем, а по не кад и са М. Па вло ви ћем и Ј. Хри сти ћем 
ка да би на вра ти ли. Ми слио сам да имам ве ли ку сре ћу што са ис ку сним пе сни ци ма у 
тим ту роб ним вре ме ни ма мо гу са ти ма да рас пра вљам о по е зи ји.

Пар ти ја пре фе ран са, не ко ли ко пу та за ка зи ва на из ме ђу нас тро ји це – Ву ји це, Го ра
на и ме не, ни ка да ни је од и гра на.

По чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, упо знао сам не ке од но во сад ских 
кон цеп ту а ли ста и био на раз ли чи те на чи не оку пи ран њи хо вим умет нич ким и књи

1 М. По по вић је са сво јом гру пом Маг нет по чет ком и сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка из вео не ко ли ко умет нич ких пер фор ман са ко ји су по пр ви пут на умет нич ки на чин ис про во
ци ра ли ре жим С. Ми ло ше ви ћа и ус по ста вље ни кул тур ни мо дел. Го то во сви пер фор ман си и ак ци је 
гру пе Маг нет су се од и гра ва ли уз ин тер вен ци ју по ли ци је.
2 Stre et art умет ни ци ко ји су кра јем пе де се тих го ди на у Но вом Са ду из во ди ли хе пе нин ге и пер фор
ман се ко је су бе ле жи ли ка ме ром од 8 mm и фо тоапа ра том да би по сле че тр де сет го ди на при ре
ди ли из ло жбу у Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не Dei lec hi (Иде чи ле!). Аме рич ки ма га зин 
за умет ност Art in Ame ri ca њи хо вим ра до ви ма по све тио је шест стра ни ца.
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жев ним прак са ма, пре све га ра до ви ма, књи га ма и иде ја ма Ми ро сла ва Ман ди ћа, Сло
бо да на Ти шме, Слав ка Бог да но ви ћа, Вла ди ми ра Ко пиц ла, Ју ди те Шал го,3 док је де ло 
В. Р. Ту ци ћа оста ло не ка ко у дру гом пла ну.4 Пе сни ци и умет ни ци ко је по ми њем би ли 
су та да, де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, мар ги на ли зо ва ни, али та ко ђе, што је ме ни 
би ло ва жни је, изо ло ва ни од пре о вла ђу ју ћих књи жев них и умет нич ких ре тро град них 
то ко ва ко ји су ме гу ши ли и до во ди ли до оча ја ња. То је би ла тра ди ци ја за ко јом сам 
тра гао, али и тра ди ци ја ко ју сам же лео да од ба цим јер је она но си ла пе чат не до вр ше
но сти и не до вољ не озбиљ но сти, огра ни че но сти на спрам жи во та, а ко ју јој је на мет
ну ла, ми слио сам, иде о ло ги ја со ци ја ли зма. Тих ра них де ве де се тих де ло В. Р. Ту ци ћа 
на ла зи ло се на обо ди ма мо јих ин те ре со ва ња за мо дер ну ју го сло вен ску по е зи ју. Тра
гао сам за оном по е зи јом за ко ју сам ми слио да је пи са на „иза ле ђа со ци ја ли зма“, а то 
је, по мо јим са зна њи ма, би ла по е зи ја То ма жа Ша ла му на, а уз ње га Едвар да Коц бе ка, 
Ми ло ша Ко ма ди не, Ива на Слам ни га и дру гих пе сни ка и умет ни ка, ка ко сам сма трао, 
до вољ но уда ље них од вред но сног си сте ма ко ји је иде о ло шки, али не и по ли тич ки, 
ми слио сам, био по ра жен, али не то ли ко уда ље ни да не мо гу јав но као умет ни ци и 
пе сни ци да де лу ју. Тих го ди на ра сло је мо је ин те ре со ва ње за по ли тич ку фи ло зо фи ју 
ли бе ра ли зма (По пер, Ха јек, Тал мон, Арон, Бер лин итд.) ко ја је де ви ја ци је со ци ја ли зма 
нај те мељ ни је из ла га ла кри ти ци. Све у све му, иде о ло ги ја ле ви це је то ком де ве де се тих 
би ла у де фан зи ви и да нас ми слим да је го то во два де се то го ди шње пе снич ко ћу та ње 
В. Р. Ту ци ћа (1990–2007) де ли мич но би ло по сле ди ца и тих зби ва ња. Та лас ан ти ко му ни
зма је у Ср би ји то ком де ве де се тих за пљу снуо, на овај или онај на чин, ве ли ки број 
умет ни ка и ин те лек ту а ла ца и ако ни сте би ли на том та ла су као да ни сте ни по сто ја ли.

Осам де се тих го ди на, док још ни сам об ја вљи вао по е зи ју, а је два да сам је и пи сао, са 
стра шћу сам иш чи та вао Ма ни фе сте над ре а ли зма и дру ге пре ве де не књи ге фран цу
ских над ре а ли ста, као и де ла Мар ка Ри сти ћа (За свест, са сли ком Сло на Це ле бе са М. 
Ерн ста би ла је мо ја оми ље на књи га), Ко че По по ви ћа, Ду ша на Ма ти ћа, Де дин ца, Да ви
ча, Ђор ђа Ко сти ћа (ко ме сам по све тио и јед ну пе сму) итд., али и сву лек ти ру ко ја ме је 
ода тле во ди ла ка Ло тре а мо ну, Рем боу, Апо ли не ру, Вер ле ну, да да и сти ма, књи га ма и 
тек сто ви ма Марк са и марк си ста, Лу ка ча, Фрој да (за над ре а ли сте су по сто ја ла са мо 
два све ца: Маркс и Фројд), да би на кра ју од све га за др жао књи ге фран цу ског струк
ту ра ли зма и постструк ту ра ли зма. У жуд њи за но вом књи жев но шћу оти шао на са свим 
дру гу стра ну (аме рич ка и ен гле ска по е зи ја, Рил ке, Лар кин, Ка ва фи, Па ве зе, Пе соа, 
пољ ска по е зи ја, итд.), а по бро ја на де ла оста вио у ро ди тељ ском до му. Ме ђу тим од ба
че ним књи га ма мо гу ће да је био и по ме ну ти бе ли Ле то пис5 са пе сма ма В. Р. Ту ци ћа.

3 Сре ди ном де ве де се тих Ј. Шал го је го ди ну да на би ла уред ник и мо јој у Ма ти ци срп ској нео бја
вље ној књи зи под рад ним на сло вом Не ста ја ња, ко ја се 1996. по ја ви ла у из да њу Про све те под 
на сло вом Ума ње ња, а у њој о јед ном да ну и су су ре ту све до чи пе сма „Аг неш Хе лер“.
4 У то вре ме по ста ван гар де за ни ма ла су ме ис ку ства нео а ван гард не умет но сти и ис ку ства умет нич
ких гру па, али без кон тек ста со ци ја ли зма. Ве ро вао сам да се до оно га нај вред ни јег у мо дер ној 
умет но сти и књи жев но сти мо же до ћи ако се та ква умет ност и књи жев ност осло бо де ши ње ла со ци
ја ли зма, ко ји је у сва ком тре нут ку, не са мо по Тро цо ком, мо гао да се за хва ли умет но сти на са рад њи.
5 Ле то пис Ма ти це срп ске ко ји је до 1990. го ди не уре ђи вао Бо шко Ив ков имао је бе ле ко ри це. 
Уред ни штво је до та да би ло отво ре но и за мо дер ну до ма ћу и пре ве де ну књи жев ну про дук ци ју 
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По ли тич ки и иде о ло шки кон текст

Иде о ло шки и по ли тич ки кон текст умет нич ке об ја ве Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа ко ин ци
ди ра са по ја вом иде ја Но ве ле ви це и на зна че ним но вим тра га њи ма на пу ту у со ци ја ли
зам, али и но вим иде о ло шким кон фу зи ја ма про и за шлим из 1968. го ди не, а у Ју го сла ви
ји са по ку ша ји ма но вих про ми шља ња мо гућ но сти оства ре ња ау тен тич ног со ци ја ли зма 
да тог кроз иде ју о са мо у пра вља њу раз ви је ном у (по зним) Марк со вим тек сто ви ма о 
ис ку стви ма Па ри ске ко му не. У прак тич нопо ли тич ком зна че њу то је вре ме пи са ња 
но вог уста ва ко ји је за ми шљен као ка но ни за ци ја ис ку ста ва са мо у пра вља ња раз ви ја
них од пе де се тих го ди на и пе ри од об ра чу на Јо си па Бро за Ти та и Цен трал ног ко ми те
та Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је са срп ским ли бе ра ли ма и „ма спо ков ци ма“ у Хр ват ској 
ко ји су иде је со ци ја ли зма, из ме ђу оста лог, бар не ки од њих, же ле ли кон крет но да 
раз ви ју у дру штве ној ствар но сти, кри ти ку ју ћи, нај че шће и оправ да но, бар не ки од 
њих, при кри ва ни про цес би ро кра ти за ци је и ка ри је ри зам пар тиј ских и др жав них функ
ци о не ра.

 Па ра лел но са тим про це си ма, об на вља ју се и дог мат ска ту ма че ња со ци ја ли зма 
(со ци ја ли зам без са мо у пра вља ња, без по ли ти ке не свр ста но сти...), као про тив те жа све 
ви ше по ми ња ној тр жи шној еко но ми ји (из не ве ра ва њу со ци ја ли зма) ко ја је са са мо у
пра вља њем у при вре ди и ло кал ним по ли тич ким за јед ни ца ма тре ба ло да пре вла да 
но ве про тив реч но сти.6 Та ква дог мат ска схва та ња со ци ја ли зма као оси ро ма ше не и 
ре ду ко ва не ма три це јед ну де це ни ју ка сни је олак ша ла су са ве зни штво кон зер ва тив них 
ју го сло вен ских ко му ни ста са на бу ја лим на ци о на ли змом све до ко нач ног на пу шта ња 
ве ре у со ци ја ли зам и фе де рал ну др жа ву, као кру ну ју го сло вен ства. Ако ју го сло вен ски 
со ци ја ли зам не мо же на пра ве дан на чин да ре ши срп ско на ци о нал но пи та ње да ли 
има сми сла још увек ве ро ва ти у ње га? Ова упи та ност про из ве ла је но во, зло коб но 
пи та ње: шта ће до ћи по сле кра ја со ци ја ли зма и Ју го сла ви је? На кул тур ној и ин те лек
ту ал ној сце ни за по чи њу про це си ре ви зи је но ви је исто ри је Ју го сла ви је и Ср би је.

По след њих не ко ли ко де це ни ја из по ли тич ке тра ди ци је и по ли тич ке кул ту ре све сно 
се и спон та но дис ква ли фи ку је иде ја са мо у пра вља ња ко ја је на европ ској и свет ској 
ле ви ци оста ви ла траг, а да нас се об на вља као јед на од су штин ских иде ја мо гу ћег со
ци ја ли зма, би ло у дис кур су по ли тич ке и идеј не со ци јал де мо кра ти је би ло у дис кур су 
дру гих ра ди кал них дру штве них по кре та.7 

По је ди ни књи жев ни ци и умет ни ци ко ји су би ли функ ци о не ри вла сти се дам де се тих 
и осам де се тих го ди на не рет ко су по сле кра ха Ју го сла ви је и со ци ја ли зма по ри ца ли да 

да би то ком на ред них го ди на уре ђи вач ка кон цеп ци ја по ста ја ла све кон зер ва тив ни ја за др жав ши 
та кав курс све до да нас.
6 За ни мљи во је да су и не ки прак си сов ци у по чет ку по др жа ли по ли ти ку Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, 
иа ко би се оче ки ва ло да њу пре по др же ди ја ма тов ци (кон зер ва тив ни марк си сти). Као да је те ку
ћа по ли ти ка – об ра чу ни ре пу блич ких ко ми те та са фрак ци ја ма и су ко би ме ђу ре пу блич ким ру ко
вод стви ма – де ман то ва ла са ме прак сис фи ло зо фе у Ср би ји, до во де ћи их у ра ни је не за ми слив 
са вез са на ци о на ли сти ма. У исто ри ји европ ске ле ви це та ква де ша ва ња ни су би ла но ва. 
7 Ау стриј ски пи сац Пе тер Ханд ке, на пи та ње за што по др жа ва Сло бо да на Ми ло ше ви ћа из ме ђу 
оста лог је из ја вио: „Ви сте има ли див но са мо у пра вља ње.“
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су ве ро ва ли у иде ју со ци ја ли зма, од но сно, из ја вљи ва ли да су од у век би ли ње го ви 
про тив ни ци, ко ли ко се то мо гло.8

Ре цеп ци ју умет нич ког и књи жев ног ра да В. Р. Ту ци ћа тре ба ло би по сма тра ти и у 
кон тек сту по ку ша ја за бо ра ва со ци ја ли зма, со ци ја ли стич ке ствар но сти и јед но знач ног 
при сту па тој ствар но сти.

Пе снич ки кон текст

До ме ти срп ске по е зи је се дам де се тих го ди на про шлог ве ка су на вод но раз ли чи то 
вред но ва ни, од осред ње до зна чај ног пе ри о да у срп ској по сле рат ној по е зи ји.

Ву ји ца Ре шин Ту цић се као пе сник ја вља по чет ком се дам де се тих ка да још де лу ју 
Ду шан Ма тић и Љу би ша Јо цић, док су Па вло вић, По па и Ра ич ко вић у зе ни ту, као и 
Бо ри слав Ра до вић и Иван В. Ла лић, док Ма ти ја Бећ ко вић и Бра ни слав Пе тро вић за по
чи њу свој успон.9 Ово је спи сак ко ји пре у зи мам од Ја сми не Лу кић, из књи ге Дру го ли це,10 
по ми шље њу не ма лог бро ја пе сни ка и кри ти ча ра, ре фе рент не књи ге за по е зи ју пи
са ну се дам де се тих го ди на про шлог ве ка у Ср би ји, ко ја је, као и ве ћи на кри ти ча ра тог 
вре ме на, же ле ла у пе сни штву све да по ми ри и укро ти, да са чу ва за бран књи жев но сти, 
у овом слу ча ју по е зи је, од опа сних дру штве них ме на, чи не ћи оно че га су се В. Р. Ту цић 
и нео а ван гард ни умет ни ци га ди ли.

Се дам де се тих го ди на про шлог ве ка кри ти чар Алек сан дар Пе тр ов твр ди, по на во
ди ма Осто је Ки си ћа,11 да ће књи жев ност по ста ти са мо у прав на, а Вас ко По па чак јед ну 
сво ју пе сму на сло вља ва „Са мо у пра вља ње“, док с дру ге стра не не дељ ник НИН до но си 
тек сто ве са рад ни ка ко ји по ку ша ва ју да се на на вод но нов на чин, од но се пре ма тра
ди ци ји срп ске књи жев но сти, осло бо ђе ној од марк си зма.

Но ва пе снич ка ге не ра ци ја се дам де се тих го ди на се у Бе о гра ду оку пља око ча со
пи са и еди ци је за по е зи ју Ви ди ци. Дом омла ди не Бе о гра да та ко ђе по кре ће пе снич ку 
еди ци ју. По чет ком се дам де се тих по кре нут је лист Књи жев не омла ди не Ср би је Књи
жев на реч и еди ци ја за пр ву књи гу Пе газ, а у Но вом Са ду је Ма ти ца срп ска још ко ју 
де це ни ју ра ни је по кре ну ла еди ци ју Пр ва књи га.

У вој во ђан ском пе сни штву пре о вла да вао је уме ре ни мо дер ни зам „пеј за жног ин
ти ми зма” – ка ко га је на звао Осто ја Ки сић – ко ји је тре ба ло да спо ји но во ис ку ство 
ствар но сти ко је је са со бом до нео но ви чо век со ци ја ли зма и да за др жи ро ман тич но
па те тич ну сли ку све та „Вој во ди не ста ре”, као при мер (не срећ не) фа зе у раз во ју дру штва 

8 Ми о драг Па вло вић је јед ном у про сто ри ја ма Књи жев них но ви на пред крај де ве де се тих ре као: 
„Ми смо ми сли ли да ће до ба со ци ја ли зма веч но да тра је“, и те ре чи све че шће на во дим у раз го
во ри ма о срп ској књи жев но сти.
9 Сва ко на бра ја ње име на пе сни ка је чин фал си фи ко ва ња и из да је пе сни штва, што је у књи жев ној 
кри ти ци и есе ји сти ци не из бе жно.
10 Ја сми на Лу кић; Дру го Ли це, под на слов: При ло зи чи та њу но ви јег срп ског пе сни штва; Про све та, 
Бе о град, 1985. За ни мљи во је да се на том спи ску не на ла зи име Оска ра Да ви ча.
11 У пред го во ру за књи гу Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа, Стру га ње ма ште, Днев ник, Но ви Сад, 1991. 
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и по је дин ца, од ро ба до сло бод ног чо ве ка. По ре чи ма ци ти ра ног Ки си ћа, пред вод ник 
ове стру је у Вој во ди ни био је Дра шко Ре ђеп.12

Ј. Лу кић у увод ном тек сту књи ге Дру го ли це13 као бит ну но ви ну код пе сни ка се дам
де се тих ис ти че „зна ча јан по мак у до ми нант ном сен зи би ли те ту, од но сно, у по и ма њу 
мо дер но сти. (…) На рав но, мо дер ност ов де ни је схва ће на као апри о ри вред но сно 
обе ле жен по јам, већ као од ред ни ца оних по ја ва ко је се у да тој књи жев ној си ту а ци ји 
од ли ку ју ве ли ком ме ром ино ва циј ског по тен ци ја ла“. Ма ло да ље ау тор ка из но си и ову 
те зу: „При хва та ју ћи зах тев за по ри ца њем нор ми као при ро дан део свог књи жев ног 
на сле ђа, они не сма тра ју нео п ход ним да га ис так ну у пр ви план. Оно што би се у њи
хо вим књи га ма мо гло озна чи ти као екс пе ри мент ско ро је увек се ман ти зо ва но та ко 
да до би је од ре ђе ну функ ци ју уну тар це ло ви тог про јек та. Ве ро ват но нај бо љи при мер 
за то на ла зи мо у по е зи ји Ми лу ти на Пе тро ви ћа, ко ји је у збир ка ма Гла ва на Па њу (1971), 
Про ме на (1974) и Свраб (1977) уоб ли чио нај це ло ви ти ји, нај ра ди кал ни ји и нај у ти цај ни ји 
про је кат но ви јег срп ског пе сни штва.“

Ове ци та те из књи ге Дру го ли це на во дим као при ме ре дру штве не ре ла ти ви за ци је 
мо ћи књи жев но сти и умет но сти у по зном со ци ја ли зму. Књи га Дру го ли це при мер је 
ка ко кри ти ка „за ро бље ног ума“ са ма про на ла зи ону ли те ра р ност ко ја чак и ка да про
во ци ра си стем (иде о ло шки, етич ки, есте тич ки), до би ја у дру го сте пе ном чи та њу ту ма
че ња ко ја те про во ка ци је ре ла ти ви зу ју и омек ша ва ју. 

„Те ин тер вен ци је“ (уво ђе не ступ ње ви то), на ста вља Ј. Лу кић о по е зи ји Ми лу ти на 
Пе тро ви ћа из се дам де се тих, „са сто је се у од ри ца њу од ре че ни це, ис кљу чи ва њем ин
тер пунк циј ских зна ко ва (…) оста вља ју ћи са мо бе ли ну из ме ђу ре чи и ве ли ка сло ва 
као по себ ну вр сту зна ко ва.“ „У ње го вој сле де ћој књи зи Про ме на“, на ста вља ау тор ка, 
„по сто је са мо реч и тач ка у не у мо љи вом стро гом од но су, док у Свра бу до ми ни ра им
пул сив но, ди на мич но ко ри шће ње за ре за, ко јим се ре чи раз два ја ју и по ве зу ју исто
вре ме но“ (!)

Шта је све у на ве де ном тек сту ис так ну то као ино ва ци ја: ис кљу чи ва ње ин тер пунк
циј ских зна ко ва, ве ли ка сло ва као по себ на вр ста зна ко ва (ка ква?), оста вља ње бе ли не 
из ме ђу ре чи (за и ста но ви на ако узме мо у об зир да је пре то га оста вља на цр ни на), док 
у исто вре ме то ком се дам де се тих го ди на В. Р. Ту цић ко ри сти чи тав ар се нал аван га рд
них и нео а ван гард них по сту па ка (али и пост мо дер них) ко ји ће тек ка сни је у кри ти ци 
би ти уо че ни и те ма ти зо ва ни.

Ј. Лу кић у на став ку твр ди ка ко „пе сни ци из кру га о ко ме је ов де реч не из ра ста ју то
ли ко из по тре бе да не ги ра ју, да бу ду де струк тив ни по сва ку це ну, већ их ви ше за ни ма 
да у окви ри ма чвр сто уоб ли че них про је ка та ре а ли зу ју но ву, ал тер на тив ну, књи жев ну 
ствар ност па ра лел ну са по сто је ћом, и њи хо ве су књи ге че сто гра ђе не као це ли не, а 
не са мо као скуп ме ђу соб но не по ве за них тек сто ва“ (!)

12 В. Р. Ту цић је у јед ном од сво јих тек сто ва на пи сао ка ко је То дор Ма ној ло вић, ка да је по сле ра та 
ко нач но до био не ко при зна ње, ка да су га се се ти ли, и ка да је тре ба ло да се одр жи књи жев но ве че 
у част Ма ној ло ви ћа у Зре ња ни ну, из ко јег му је би ло за бра ње но да из ла зи, за ва пио да му ни ка ко 
не до во де из ве сног Дра шка Ре ђе па да о ње му го во ри.
13 У увод ном тек сту где на го ве шта ва о ко јим пе сни ци ма ће пи са ти Ј. Лу кић спо ми ње и но во сад ске 
пе сни ке В. Р. Ту ци ћа, Во ји сла ва Де спо то ва и Јо ва на Зи вла ка.
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Ко ји и ка кав пе сник не же ли да бу де де струк ти ван „по сва ку це ну“? Зар ни је пе сник 
увек де струк ти ван? У од но су на ко га Ј. Лу кић ми сли да је пе сник де струк ти ван, шта то 
пе сник де стру и ше? Зар пе сник, хтео – не хтео, не гра ди па ра лел ну ствар ност, па чак 
и ка да иде уз дла ку по рет ку,14 ка да су ње го ве пе сме пу ке па ро ле? 

Ј. Лу кић да ље ка же: „Та ко есте тич ко опа жа ње сва ко дне ви це по ста је јед но од ва
жни јих обе леж ја по е зи је у се дам де се тим.“ Али опа жа ње ка кве сва ко дне ви це? Сва ко
дне ви це у ко јој се не ви ди ствар ност сва ко дне ви це у со ци ја ли зму, ко ја је ли ше на те 
ствар но сти, а то је оно на че му В. Р. Ту цић упра во ин си сти ра. Ка ко уоп ште пе сник и 
мо же (и за што?) по ста ви ти гра ни це тој сва ко дне ви ци и тој ствар но сти с об зи ром на 
па ра диг ма тич на зна че ња ко ја пе снич ки ис каз (на ме ра вао то на ра тор или не) ус по ста
вља са зна че њи ма и је зи ком ван пе сме?

„Нај че шће, пе сни ци ис ти чу опре сив ност днев не ру ти не у обез ли че ном ур ба ном 
око ли шу”, на ста вља да ље Ј. Лу кић. Али због че га је обез ли чен, да ли мо же би ти и при
ја тан (као код да да и ста и над ре а ли ста), шта је дру га стра на днев не ру ти не, ко ји су 
до би ци, а шта је из гу бље но у та квој кон сте ла ци ји? Мо жда пе сни ци упра во то во ле, ту 
днев ну ру ти ну, али то не из ри чу?

У дру гом увод ном тек сту књи ге Кри тич ка, ан га жо ва на или од го во р на књи жев ност 
Ј. Лу кић ци ти ра и па ра фра зи ра ста во ве Пре дра га Па ла ве стре и Ми о дра га Пе ри ши ћа. 
Па ла ве стра за но ву (?) по ја ву – „кри тич ку по е зи ју” – при ме ре на ла зи у пе сма ма Е. Коц
бе ка и Ма ти је Бећ ко ви ћа (!), док М. Пе ри шић при ме ре за по е зи ју но вог ан га жма на 
упра во про на ла зи у по е зи ји пе сни ка се дам де се тих. Па ла ве стра украт ко твр ди да но
ва „кри тич ка по е зи ја, за раз ли ку од ра ни је ан га жо ва не по е зи је ко ја се ве зи ва ла за 
дру штве ну на руџ би ну15 (…), сво ју функ ци ју оства ру је ис кљу чи во по ет ским сред стви
ма, у са мој пе сми, од пе снич ких иде ја, пе снич ким го во ром и пре ма за ко ни ма по е зи је. 
Она деј ству је ау то ном но, без на мет ну те или из ну ђе не суб ор ди на ци је би ло ка квом 
си сте му из ван књи жев но сти”.16

Па зар ни је би ло бо ље за ту по е зи ју да је де ло ва ла баш бли зу, идеј но бли зу, зна
чењ ски бли зу тим „из ванк њи жев ним си сте ми ма”. За што би се она шти ти ла од тих 
си сте ма? Ка ко пе сник мо же да зна и тре ба ли да зна где пре ста је, где по чи ње та гра ни ца 
по е зи је, пе сме из из ванк њи жев них си сте ма? Не хра мље ли та ква по е зи ја у ста р ту, као 
и она апо ло гет ска на ко ју Па ла ве стра ми сли, и ова ко ја же ли да оме ђи про стор по е зи је?

Ми о драг Пе ри шић, на во ди Ј. Лу кић, раз ли ку је кла сич ни ан га жман ко ји из вр ша ва 
„пе снич ки за да так” пре у зет из ва ну мет нич ке сфе ре, од но вог ан га жма на, ко ји на та кве 

14 Да нас ка да иш чи та вам кри тич ке тек сто ве о по е зи ји Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа ви дим ја сну по твр
ду те зе Ј. Кри сте ве ка ко се дру штво, у овом слу ча ју со ци ја ли стич ко дру штво (ко је се од сен ке 
др жа ве је два мо гло ви де ти), али с њим и ње го ва не ин сти ту ци о на ли зо ва на моћ („ме ка моћ”), у 
овом слу ча ју кроз кри ти ку и кон крет но кри ти ча ре – упи су ју у тек сто ве и оства ру је функ ци ју фу
ко ов ске до ми на ци је (обр ну та пи ра ми да мо ћи), где се власт вр ши спон та но, не ступ ње ви то (од 
ве ће ка ма њој вла сти), већ не по сред но, по ред, кроз и пре ко ин сти ту ци ја (што за уте ху чи ни и 
пра ва и сна жна умет ност).
15 За што кри ти чар ни је на пи сао „др жав ну на руџ би ну“. Мо гли би смо ре ћи да ни је то ли ко опа сно 
оп ту жи ти дру штво, али др жа ву оп ту жи ти!
16 Пре драг Па ла ве стра, „Пе сни штво осме де це ни је“, Књи жев не но ви не, бр. 621, 1981.



за дат ке не при ста је, већ се он сам ја вља као ре зул тат пе сни ко вог ин ди ви ду ал ног пре
вред но ва ња по ну ђе не сли ке све та.

Ни је ли по е зи ја ко ја из ва ну мет нич ке сфе ре не пре у зи ма „пе снич ки за да так” увек 
и сла би ја по е зи ја, и не у спе ло пе сни штво. Зар не би мо гао пе сник, и ка да пре у зме тај 
за да так, да га пре о кре не у сво ју ко рист, у ко рист по е зи је? Пе сник је са мо онај ко ји 
ин ди ви ду ал но пре вред ну је по ну ђе ну сли ку све та. Пи та ње је, ме ђу тим, да ли он мо же 
да иг но ри ше, па ако и мо же, да ли мо же да спре чи про до ре по ну ђе не сли ке све та у 
пе сму? Ја сно је да не мо же. Мо же ли пе сник да по ве ру је у по ну ђе ну сли ку све та? На
рав но да мо же, то ли ко је ве ли ких пе сни ка ко ји су по ве ро ва ли. Езра Па унд и Алек сан
дар Блок и Гот фрид Бен и Оскар Да ви чо, на при мер, у две раз ли чи те сли ке.

За што се пе сник упра во не би слу жио по ну ђе ном сли ком све та, па ро ди рао је, играо 
се с њом, с ње ним де ло ви ма, пла као над њом као В. Р. Ту цић, а да и да ље оста не ве ран 
тој по ну ђе ној сли ци или оно ме што она пред ста вља? Да ли се пе сник мо же осло бо
ди ти иде о ло шке све сти? На рав но да не мо же и да не тре ба ни да по ку ша ва, јер је оно 
чи ме се пе сник ба ви бли зу иде о ло ги је! У ка сни је на ве де ном ста ву Ро ма на Ја коб со на 
да је пе сник „ор га ни за тор иде о ло ги је“ Ј. Лу кић по би ја ста во ве Па ла ве стре и Пе ри ши ћа: 
„Упра во пе сни штво обез бе ђу је од ау то ма ти за ци је, од то га да на ша фор му ла љу ба ви 
и мр жње, по бу не и по ми ре ња, ве ре и сум ње – не зар ђа.”17

На кра ју, то ин си сти ра ње на умет нич ком и из ва ну мет нич ком, по ет ском и из ван по
ет ском, не ста је с чи ње ни цом да је из ван по ет ско та ко ђе бре ме ни то тек стом и зна че њем 
као што је то би ло и у вре ме Ди ша на и Апо ли не ра на по чет ку два де се тог ве ка.18

Го во ре ћи о но вој кри тич кој све сти ко ја се ра ђа код пе сни ка се дам де се тих Ј. Лу кић 
ка же: „Уко ли ко, ме ђу тим, кри тич ност ипак пре ра сте у не ка кав об лик (ма кар и при ват
не) иде о ло ги је, она ти ме ну жно до во ди у пи та ње вред ност са мог умет нич ког де ла.“

Ка ко је мо гу ће спре чи ти пре ра ста ње по е ти ка пе сни ка у не ка кву при ват ну иде о
ло ги ју. Ни је ли то не ми нов но, и за што би вред ност умет нич ког де ла би ла до ве де на у 
пи та ње? Зар не би ти ме са мо би ло на до бит ку, у том фрон тал ном су ко бу са иде о ло ги
јом? Зар се ту не по ка зу је моћ по е зи је и пе сни ка, у су ко бу и сла га њи ма са нај кон зи
стент ни јом фор мом све сти, ко ја у сва ком тре нут ку има спрем не од го во ре, сво ја да и 
сво ја не.

Умет ник у со ци ја ли зму

Упра во на при зо ри ма за зор ног у сва ко днев ном жи во ту у со ци ја ли зму – на су да
ри ма и ме ша њи ма им пе ра тив ног је зи ка ре во лу ци о нар не иде о ло ги је са је зич ким ата
ви зми ма из пред ре во лу ци о нар ног до ба (па три јар хал них обра за ца) и је зич ких па ро
ди ја спон та но на ста лих у све ту (ло ших) на ви ка (не пре вла да них од стра не ре во лу ци је) 

17 Ро ман Ја коб сон, Огле ди из по е ти ке, Бе о град, 1978, стр. 118. прев. есе ја „Шта је по е зи ја“ Алек сан
дар Илић.
18 За ни мљи во је да у истом тек сту Ј. Лу кић спо ми ње рок му зи ча ра Б. Ђор ђе ви ћа као при мер пе
снич ког ан га жма на (по ред свет ски слав них ко је на во ди: Л. Ко е на, Л. Ри да и Б. Ди ла на), не слу те ћи 
да ће пе сник за 180 сте пе ни про ме ни ти свој ан га жман ста вља ју ћи шај ка чу с ко кар дом на гла ву 
по чет ком де ве де се тих.
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и сти ло ва жи во та на ста лих у но вом дру штву на дру штве ној и идеј ној мар ги ни – ин си
сти ра пе сник и умет ник В. Р. Ту цић.19 

У јед ном ин тер вјуу В. Р. Ту цић за сво ју пр ву књи гу пе са ма Ја је у че лич ној љу сци ка же 
да је то књи га јед ног про ле те ра, и да за пра во и ни је књи га пе са ма већ пам фле ти про
тив по сто је ћег у ли те ра ту ри и дру штву, „про тив пе сни штва у слу жби ма ло гра ђа ни на”.

Шта би за аван гард ног умет ни ка мо гла би ти ствар ност у ко јој он де лу је ако не мо
гућ ност не пре кид ног пре вла да ва ња те ствар но сти и умет нич ких фор ми умет нич ком 
прак сом, да кле не пре кид на ре во лу ци ја пред ко јом ни шта ни је све то, па ни пар тиј ске 
смер ни це упу ће не са кон гре са ка ко умет ни ке тре ба об у зда ти.

Умет ник у окви ри ма со ци ја ли стич ког дру штва мо гао је да ин си сти ра са мо на „ви
ше“ со ци ја ли зма или на „пра вом“ со ци ја ли зму што су ју го сло вен ски нео а ван гард ни 
умет ни ци ма хом и чи ни ли, ве ру ју ћи и по др жа ва ју ћи про це се по ли тич ке ли бе ра ли за
ци је, ма да је оста ло не до ре че но шта се за пра во под ра зу ме ва ло под иде јом по ли тич
ке плу ра ли за ци је, сло бо да фор ми ра ња фрак ци ја у пар ти ји, из но ше ње по ли тич ких 
ста во ва не са гла сних са до ку мен ти ма и смер ни ца ма пар ти је или ви ше пар тиј ски си стем, 
не спо јив са иде јом Марк со вог со ци ја ли зма.20 

Ју го сло вен ски нео а ван гард ни умет ни ци ни су по ста вља ли пи та ње ле ги тим но сти 
он да шње по ли тич ке вла сти.

Ин сти ту ци о на ли за ци ја нео а ван гар де, сме на па ра диг ми  
и не ста ја ње аван гард ног ду ха

У есе ји стич кој књи зи Хлад но че ло с по чет ка осам де се тих, Ту цић све до чи о хла ђе њу 
ду ха аван гар де у Ју го сла ви ји, о тре нут ку ка да нео а ван гард ни умет ни ци за у зи ма ју 
ме ста у ин сти ту ци ја ма и ка да по чи њу (ствар но и сим бо лич ки) да се од ри чу сво јих 
де ла и да пар ти ци пи ра ју у про це су за бо ра ва умет нич ке и књи жев не прак се из се дам
де се тих.21 

У есе ју „По е зи ја ле де ног та ла са“, го во ре ћи о про це си ма про па сти нео а ван гард не 
умет но сти и књи жев но сти у Ср би ји, Ту цић ка же: „...че љуст тра ди ци о на ли зма крц ка, у 
овом ча су, по след ње ко сти нај ек стрем ни јих за ми сли 70их го ди на?“ 

Про це си сла бље ња ути ца ја и зна ча ја нео а ван гард не умет но сти и књи жев но сти, 
дру штве ни за бо рав та кве прак се, ње на ин сти ту ци о на ли за ци ја, од но сно ре ла ти ви за
ци ја ње них до стиг ну ћа, по кло пи ла се и с кри зом ју го сло вен ске фе де ра ци је и иде је 
са мо у прав ног со ци ја ли зма. У истом есе ју Ту цић по ста вља пи та ње: „За што да со ци ја

19 То раз от кри ва ње и ого ља ва ње но вог го во ра је, по ред умет нич ког, и ре во лу ци о нар ни чин (не
што слич но у СССР чи нио је и Ан дреј Пла то нов).
20 Упра во та не до ре че ност омо гу ћа ва да се и да нас ак те ри из тог вре ме на (Т. Ин ђић, нпр.) мо гу 
из го во ри ти ти ме да су увек би ли за ви ше пар тиј ски си стем, да су од у век би ли ако не ли бе ра ли, а 
оно со ци јал де мо кра те си гур но.
21 По сле две хи ља ди те имао сам при ли ку да упо знам не ке од ак те ра ју го сло вен ске умет нич ке и 
књи жев не прак се из се дам де се тих, са да функ ци о не ре но вих вла сти у ре пу бли ка ма ко ји су у раз
го во ри ма за у зи ма ли чвр сте на ци о нал не ста во ве по пи та њу рас па да Ју го сла ви је.
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ли зам пре ви ди свој исто риј ски за да так: до ки ну ти ин сти ту ци о нал ну умет ност и те 
про сто ре ста ви ти на рас по ла га ње сва ком чо ве ку?“22

А у дру гом есе ју под на зи вом „Бе ле шка за Ја шу Зло бе ца“, Ту цић, при се ћа ју ћи се 
раз го во ра о по е зи ји у Шко фјој Ло ки, ка же: „Аван гар да ко ја се бе обо жа ва, чу ва, упи
су је у исто ри ју, пен зи о ни ше, оси гу ра ва здрав стве но, упи су је у ен ци кло пе ди је и – тра
ди ци ја ко ја то све има.“

У по сле рат ној срп ској књи жев но сти (по сле Дру гог свет ског ра та) ни је по сто ја ла 
са мо јав на дис ква ли фи ка ци ја пи сца као кон тра ре во лу ци о нар ног пи сца или не на род ног 
умет ни ка, пи сца по ра же ног ре жи ма, не го и она ком плек сни ја, са мим тим под му кли
ја, ко ја се за сни ва ла на ети ке ти ра њу пи сца или пе сни ка: мо дер ни ста, аван гар ди ста, 
пост мо дер ни ста, нео а ван гар ди ста; ети ке ти ра ње ко је је уна пред тре ба ло (мо гло) да 
од вра ти ши ри круг чи та ла ца (на ро чи то де ве де се тих го ди на про шлог ве ка) од де ла и 
од ау то ра. Од при ли ке до при ли ке, у за ви сно сти од ци ља. Та ква ети ке та исто вре ме но 
је зна чи ла и при зна ње, али је мо гла да по слу жи и као раз лог за ели ми на ци ју из сре
ди шта при зна тих књи жев них вред но сти. У кон тро ли са њу и кре и ра њу књи жев не јав
но сти књи ге ка кве су би ле зби р ке пе са ма Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа мо гле су са мо да 
сме та ју. 

Сам В. Р. Ту цић ни је во лео из раз нео ван гар да, иа ко је ње го во де ло ве зи ва но за овај 
по јам. Он се кре тао че тр де сет го ди на у ме ђу про сто ру из ме ђу екс пе ри мен тал не књи
жев но сти, по е зи је и но ве умет нич ке прак се.

То ком де ве де се тих го ди на Ту цић је – с пе сни ци ма, пи сци ма, ин те лек ту ал ци ма и 
умет ни ци ма ле ве по ли тич ке про ве ни јен ци је, от па лим од Са ве за ко му ни ста у про це
си ма „по ли тич ке ди фе рен ци ја ци је“ осам де се тих, а и они ма от па лим ра ни је, по чет ком 
се дам де се тих у об ра чу ну СК Ср би је са ли бе ра ли ма и ин те лек ту ал ци ма и умет ни ци ма 
ко ји се ни ка да ни су од ре кли ин тер на ци о на ли зма и ко смо по ли ти зма (Да ви чо, К. По
по вић, М. Ри стић и др.) – скло њен у стра ну, док су се штам па, те ле ви зи ја, ча со пи си, 
из да ва чи и уни вер зи тет ске и ин сти тут ске пу бли ка ци је отва ра ле за пи сце ко ји је тре
ба ло на вод но да об но ве из гу бље ни на ци о нал ни иден ти тет и је зик. Све оно што се као 
нео а ван гар да зби ва ло то ком се дам де се тих го ди на у Ју го сла ви ји го то во да је не ста ло 
у књи жев ном и умет нич ком мње њу де ве де се тих.

Тих го ди на био је по тре бан не ма ли ис тра жи вач ки на пор и ен ту зи ја зам ка ко би се 
ре кон стру и са ла нео а ван гард на и кон цеп ту ал на умет нич ка прак са се дам де се тих го
ди на. Ви рус на ци о на ли зма де ве де се тих го ди на за хва тио је та да и не ке нео а ван гард не 
умет ни ке и књи жев ни ке ко ји су сво ју про шлост у но вој, на ци о на ли стич кој ре во лу ци
ји (кон тра ре во лу ци ји) же ле ли да по ти сну и за бо ра ве. Се ћам се у ка квој су до бро вољ
ној изо ла ци ји де ве де се тих го ди на жи ве ли Сло бо дан Ти шма и Ми ро слав Ман дић. Њи
хо ва де ла и умет нич ка прак са, ка да се о њи ма го во ри ло или пи са ло, би ли су тре ти ра
ни са мо као исто риј ска фак то гра фи ја. Као и у слу ча ју В. Р. Ту ци ћа, сма тра ло се да су 

22 У истом тек сту Ву ји ца из но си и за ни мљи ву опа ску по ста вља ју ћи пи та ње да ли је мо жда „у за
блу ди тра гич ни Та рас Кер ма у нер ди ве ћи се То ма жу Ша ла му ну, пе сни ку све тле ћег је зи ка ко ји го
во ри сам са со бом, ни жу ћи у бес крај речпре маре чи. Али, Ша ла мун је људ ску сло бо ду, ола ко, 
за ме нио је зич ком сло бо дом, сло бо дом је зи ка. Док је зик пе ва, чо век пла че“.



они као умет ни ци за о кру жи ли свој опус. На не ки на чин они су као умет ни ци би ли 
жи ви са хра ње ни.

На кра ју ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих:  
но ва умет нич ка прак са

Ту ци ће ве умет нич ке ак тив но сти ни су се ис цр пљи ва ле ње го вим чи сто књи жев ним 
ра до ви ма већ су об у хва та ле и пер фор ман се, са оп ште ња, ак ци је (на по чет ку је, са Јо
ви цом Аћи ном и Во ји сла вом Де спо то вим, при па дао кру гу та ко зва них зре ња нин ских 
тран сфор мер са, по зна тим по Пам фле ти ма об ја вље ним 1968. го ди не, ме сец да на пре 
сту дент ске по бу не у Фран цу ској). За име Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа ве зу је се и Но ва умет
нич ка прак са 70их. На сту пи но во сад ске гру пе Фе бру ар у До му омла ди не и дру гим 
јав ним умет нич ким три би на ма же сто ко су оспо ра ва ни и од офи ци јел не, али и од ква
зи не за ви сне кри ти ке (Б. Тир на нић, на при мер). На па дан је, по чет ком се дам де се тих, 
за јед но са чла но ви ма гру пе Фе бру ар у днев ним ли сто ви ма од стра не љу ди ко ји се 
да нас ди че ти ме да су увек би ли на стра ни ин ди ви ду ал не и умет нич ке сло бо де. Јед но 
вре ме му је не фор мал но био за бра њен јав ни на ступ у Зре ња ни ну.23

Ту цић се по сле број них на па да,24 ко ји су до ла зи ли и из вр ха та да шње вла сти по
ву као са јав не сце не25 и де ло вао по лу и ле гал но што је за тра ди ци ју срп ске књи жев
но сти два де се тог ве ка не за ми сли во, по што се књи жев ност код нас увек ве зи ва ла за 
јав ни на ступ и про мо ци ју.

Де ло В. Р. Ту ци ћа ипак је с вре ме на на вре ме на не ке вол шеб не на чи не из ла зи ло 
из ре зер ва та нео а ван гар де (у Но вом Са ду и дру гим вој во ђан ским гра до ви ма се дам
де се тих го ди на је на на сту пи ма В. Р. Ту ци ћа по не кад при су ство ва ло и ви ше сто ти на 
љу ди): ви зу ел ни ро ман Стру га ње ма ште игран је и као пред ста ва на сце ни На род ног 
уни вер зи те та „Ђу ро Са лај“ 1981. са Мир ја ном Ка ра но вић, Оли ве ром Вик то ро ви ћем и 
Ко виљ ком Ми лић у глав ним уло га ма, а у две хи ља ди тим је јед ном при ли ком у Пе тој 
бе о град ској гим на зи ји ње го ву по е зи ју ре ци то ва ла Ми ра Сту пи ца уз пе ва ње ме цо со
пра на Ја дран ке Јо ва но вић. 

Ву ји ца Ре шин Ту цић је че тр де сет го ди на био умет ник, аван гард ни и мо дер ни умет
ник, кон цеп ту а ли ста у нај у зви ше ни јем сми слу, умет ност ко ја хо да, не пре кид но про
из во де ћи пер фор ман се, си ту а ци је, по е зи ју, чак и у при ват ном жи во ту. 

Он ни је био са мо наш са вре ме ник, не го са вре ме ник епо хе, или већ са да мо же мо 
ре ћи две епо хе: епо хе мо дер ни зма и епо хе пост мо дер ни зма, епо хе со ци ја ли зма и 
епо хе пост со ци ја ли зма. 

По сле до де љи ва ња На гра де „Вас ко По па“ за књи гу Гне здо па ра но је 2006. го ди не, 
на ро чи то по сле смр ти Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа 2009. го ди не, об на вља се ин те ре со ва ње 
за ње го ву по е зи ју, али и за це ло куп но ње го во де ло.

23 За бра ну је, што је нео бич но, из ре као ССРН Зре ња ни на.
24 Ту жи ла штво је на ин тер вен ци ју Оска ра Да ви ча од у ста ло од кри вич ног го ње ња В. Р. Ту ци ћа.
25 У исто вре ме са јав не умет нич ке сце не су се по ву кли М. Ман дић, С. Ти шма, С. Бог да но вић и др.
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По е зи ја и дис кур си

Иа ко крај ње ау тен ти чан и ра ди ка лан пред став ник срп ске нео а ван гар де ко ме је, 
по ре чи ма Ива на Не гри шор ца,26 ра ван је ди но Љу бо мир Ми цић, Ту цић је пе сник ко га 
мо же те кон зу ми ра ти у де ло ви ма ко ји вам од го ва ра ју. Ли рич ност да је по се бан тон ње
го вом аван гар ди зму и ан га жо ва но сти и обр ну то. 

Ту цић је пе сник и де мон ског, вар вар ског све та, ка кав у не што дру га чи јим сли ка ма 
на ла зи мо у пе сма ма Но ви це Та ди ћа на при мер, али он је и пе сник на ив ног и не ви ног 
блеј ков ског чо ве ка, чо ве ка ко ји мо ра да ве ру је у дру штво да би фи зич ки и ду хов но 
оп стао и ко ји мо ра да ра за ра кон вен ци је дру штва ка ко би уто лио глад за исти ном. 

Лир ске пе сме су за сту пље не у по след ње две пе снич ке зби р ке Ре форм гро теск и 
Гне здо па ра но је. (Услов но би се мо гла на пра ви ти по де ла Ту ци ће вих пе са ма на нео а
ван гард не, ве ри стич ке и лир ске. Али та ква по де ла се не мо же одр жа ти по сле чи та ња 
би ло ко је пе сни ко ве књи ге.)

Ту цић је већ од сво је пр ве књи ге Ја је у че лич ној љу сци (1970) па до по след ње, Гне здо 
па ра но је (2006), при ка зи вао свет сва ко днев ног жи во та ли ше ног тран сцен ден ци је. Он 
гра ди сво је пе сме мик суј ћи (не рет ко и ри му ју ћи) фрак та ле ре кла ма, но вин ских огла
са и фолк му зи ке са фрак та ли ма на род не по е зи је, ар гоа, ју го сло вен ских и сло вен ских 
ди ја ле ка та, не тран скри бо ва них стра них ре чи, из ми шље них ре чи, ци фа ра, по ли тич ких 
и ре во лу ци о нар них па ро ла из раз ли чи тих пе ри о да со ци ја ли зма (за бо ра вље них, са 
за вр ше ци ма по је ди них ета па раз во ја со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји), на род но фрон тов ског 
и НОБ дис кур са, фрак та ла из кон гре сних из ла га ња Са ве за ко му ни ста и др. 

И сам је зик, као да нам го во ри на ра тор, мо ра би ти осло бо ђен у ре во лу ци о нар ном 
осло ба ђа њу ствар но сти, он не сме би ти скри ван, чу ван, об у зда ван, као моћ и као огра
ни че ње за но вог осло бо ђе ног чо ве ка, он мо же би ти пре вла дан са мо то та ли за ци јом, 
ла ба вље њем ве зе са зна че њи ма. 

Већ на сво јим пе снич ким по че ци ма Ту цић при хва та књи жев ност као бар тов ску 
мно го стру кост дру гих тек сто ва, као мно го стру кост дис кур са, као сло бо ду и ра дост 
у не ми нов но сти гу бље ња ко до ва и по ре кла.

С дру ге стра не, он је све стан да не ма дис кур са без су бјек тив но сти ни ти су бјек та 
без дис кур са и да се рас цеп у су бјек ту из ме ђу све сног и не све сног од ви ја са мо и кроз 
је зик. А то је већ по зи ци ја ко ја раз о ру жа ва би ће са пе ром, али ко ја га и осло ба ђа. На
ра тор не рет ко те ма ти зу је је зик, све стан мо ћи је зи ка ко ји ра за ра ње го ва са зна ња ко ја 
је уз ње го ву по моћ и у ње му до се гао, би ва ју ћи на тре нут ке (пе сма као до ку мент то га) 
у вла сти над њим, а сле де ћег тре нут ка по ко рен од ње га (је зи ка).

Пе сма за Ту ци ћа мо же исто вре ме но да ства ра сво ја зна че ња и сми сао и да уче
ству је у дис кур зив ном про сто ру или про сто ри ма ко ји се фор ми ра ју спон та но у при
ват ном жи во ту на спрам све та и ствар но сти и у дис кур зив ном про сто ру иде о ло ги је 
(иде о ло ге ма) у нај ши рем зна че њу.

26 Пе сни ка, књи жев ног кри ти ча ра и про фе со ра уни вер зи те та ко ји је од тек сто ва из осам де се тих 
по све ће них Ту ци ћу и аван гард ној књи жев но сти, и од нео а ван гард не по е зи је, сти гао до по е ме 
по све ће не стра да њу чет нич ког вој во де Па вла Ђу ри ши ћа.
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У ве ћи ни пе са ма В. Р. Ту ци ћа осе ћа се жуд ња ка што ве ћем отва ра њу пе сме, ка што 
ве ћем уче шћу пе сме у дис кур зив ним про сто ри ма. Пе сник про ла зи кроз дис кур се, 
пре о бра жа ва их, де са кра ли зу је их у по ет ском тек сту и до пу шта „...дру штву да се упи су
је у текст (...) по што је у по ет ском дис ку р су чи тљи во мно го дру гих дис кур са“ (Кри сте ва). 

На су прот дру штве ним си ла ма ко је не пре ста но мар ги на ли зу ју, бри шу, мар ки ра ју, 
ис кљу чу ју не по жељ но дру го, ја вља се дис курс по е зи је ко ји то не по жељ но дру го ожи
вља ва, ста вља ју ћи га по ред по жељ ног и до ми нант ног, чу ва ју ћи га као спа со но сно у 
убр за ној сим бо лич кој по тро шњи по рет ка.

На тој чу де сној дво стру ко сти или па ра док су да смо све сни тра го ва, да то ком чи
та ња по ста је мо све сни раз ли чи тих дис кур са од ко јих је струк ту ри са на пе сма, а да она 
са ма по при ма но во зна че ње ко је по твр ђу је на ше ха о се и стра хо ве од већ чи та ног а 
по ти сну тог, од бар то вог déjàlu, у том при зо ру ан ти е сен ци ја ли стич ког уте ме ље ња 
све та, за сни ва се аван гард ност умет но сти Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа.

Оно што је аван гард но у Ту ци ће вој по е зи ји је сте за пра во исто вре ме на же ља за 
ли те рар но шћу, за оним што је као чи та но би ло услов пи са ног код прет ход ни ка (на 
при мер код Да ви ча, има ги нар ног Да ви ча) и исто вре ме но же ља да се у по ет ски ис каз 
сме сти не ли те рар но ис ку ство је зи ка, је зи ка ко ји по сто ји из ван књи жев но сти, и ко ји 
се опи ре ли те ра ри за ци ји.

Иза на из глед не по сред ног то на и јед но став ног из ра за „си ро тињ ске по е зи је” кри
је се пра ва „ли те рар на ма ши на“ у де ле зов ском сми слу, да кле по е зи ја ко јој прет хо ди 
зна ње. 

Ту ци ће ве пе сме чи та мо час као на ив не, час као озбиљ не, час као сме шне, час као 
ту жне. Оне не про из во де по ме ша на осе ћа ња, већ чи ста осе ћа ња, це па ју ћи чи та о ца 
(то ком чи та ња пе сме) на два пôла (не што слич но се до га ђа док гле да мо Ча пли но ве 
фил мо ве).

Пер со ни фи ка ци ја и хи пер бо ли за ци ја су два основ на стил ска по ступ ка. Тре ба, ме
ђу тим, на гла си ти да се у тој по е зи ји хи пер бо ли зу је и пер со ни фи ку је не што са свим 
но во. Не пре кид но ме ња ју ћи ра кур се, стал но у по кре ту, он на ма лом про сто ру, у ма ло 
тек ста за хва та и оно ор ган ско, на о ко од врат но, али у ства ри жи вот но:

Ово је тих за нат, пре ци зан, као смрт.
Отва рам скло пље ну син так су,
пр ља во цре во со бе,
ћу тљи ви на ме штај.
Ра сте си ро ва ре че ни ца
у кли зав са пун да на.
На бле до ли це сто ла
за ки вам да ску сми сла.
Ку ца, ме ца, про во ка ци ја –
ша пу ће деч ји глас.

(„Отва рам скло пље ну син так су“; Ре форм гро теск, 1983)
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Без ве ре и без иде о ло ги је

Ту цић па ро ди ра са му иде ју књи жев но сти и сам књи жев ни је зик, жу де ћи исто вре
ме но за осло ба ђа њем од је зи ка. Тај дра ма тич ни глас је глас по стре ли ги о зног и по ст
иде о ло шког чо ве ка ко ји ни пред чим и ни пред ким не од вра ћа по глед, ко ји је ли шен 
и ве ре (ре ли ги о зног осе ћа ња) и иде о ло ги је (све тов не на де). С јед на ким ар гу мен ти ма 
ко јим ту ма чи Ту ци ће ву по е зи ју озна ча ва ју нео а ван гар ди змом мо гли би смо да је озна
чи мо и као пост мо дер ни стич ку или као по е зи ју пост мо дер ног ни шта ви ла.27 Ту цић 
ко ри сти сва три ин тер тек сту ал на по ступ ка ка рак те ри стич на за пост мо дер ни сте: и 
тран сфор ма ци ју (пре о бра жај ре чи пре у зе тих из раз ли чи тих тек сто ва), тран сфи гу ра
ци ју (пре ме шта ње) и ма пи ра ње (сме шта ње у но ви струк ту рал ни по ре дак).

Ту ци ће ве пе сме спа ја ју на ив но и озбиљ но. У њи ма је про го во рио глас оних ко ји су 
у дру штву у ко ме смо жи ве ли би ли истин ски гу бит ни ци, што зна чи да су и да нас у тој 
по зи ци ји. 

Но без об зи ра што и да ље жи ви мо у инер ци ји од ба ци ва ња со ци ја ли зма, ствар ност 
за по је дин ца на овим про сто ри ма оста ла је го то во не про ме ње на, без об зи ра на ин тер
нет, те ле ви зи ју, но ве си сте ме ко му ни ка ци је и еду ка ци је. Јав но и кул тур но по ти ски ва
ни свет о ко ме је В. Р. Ту цић пе вао про био је зи до ве свог ге та и да нас по стао је ди на 
ствар ност ве ћи не љу ди. То је свет по је дин ца ко ји гу би со ци јал не ве зе са дру штвом, 
по је ди на ца дис хар мо нич ног емо ци о нал ног жи во та, по ни же ног, по ли тич ки из да ног, 
ко ме је ди но пре о ста је сва ко днев ни „сит ни“ жи вот... окре нут кре ден цу си ро тињ ском.

Сам у но ћи,
под да ле ким зве зда ма,
ни шта ван,
слаб
и смр тан –
мо рам да се сме јем.
Не чу јем до бро,
не ви дим.
Бу дућ ност је пу на жи ле та.
Нер во зан сам
и мо рам,
мо рам
да се сме јем. 

(„Мо рам да се сме јем“)

Ако је дру штво за сно ва но на од ре ђе ним пра ви ли ма и уго во ри ма из ме ђу по је ди
на ца, Ту цић је пе сник ко ји хо ће да до сег не кон крет ну ег зи стен ци ју умет ни ка у та квом 
дру штву. Због то га је у ње го вим пе сма ма стал но при сут но ого ља ва ње ка ко ста рих 

27 То је мо гу ће ако се осло бо ди мо кон тек ста со ци ја ли зма у ко ји је сме ште на чи та ва нео а ван гар да 
и нео а ван гард ни по кре ти од пе де се тих до осам де се тих го ди на про шлог ве ка.
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та ко и но вих ми то ва и њи хо во сво ђе ње на кон крет ну дру штве ну ре ал ност и из то га 
сле ду ју ћи ин ди ви ду ал ни до жи вљај ствар но сти. Са мо по сле та квог на по ра су и мо гле 
да се ка сни је по ја ве ње го ве чи сте лир ске пе сме, ко је и без кон тек ста у ко ји га те о ре
ти ча ри књи жев но сти и нео а ван гар де свр ста ва ју, по се ду ју из ра зи ту су ге стив ност и за 
да на шњег чи та о ца ста са лог на ро ма ни ма и за бо ра ву ле по те пе сни штва.

 Ту ци ће ва ли ри ка до каз је па ра док сал ног деј ства књи жев но сти. Глас Ву ји це Ре ши
на Ту ци ћа пун ни хи ли зма и ре зиг на ци је, фор ми ран у вре ме вла да ви не јед не дру ге 
иде о ло ги је и си сте ма вред но сти, сво је пу но оправ да ње и по твр ду на ла зи да нас и 
ов де, у дру штву и кул ту ри без иде о ло ги је. Си сте ми се ме ња ју, а за пи та ност и бол чо
ве ков оста ју, бар у пе сма ма ве ли ких пе сни ка.

По след ња сли ка

У Ме ђу на род ном пресцен тру у Бе о гра ду, где је сим бо лич ки за по че ла бар по ло
ви на ра то ва на Бал ка ну то ком де ве де се тих, при ча мо о пе снич кој књи зи Ву ји це Ре ши
на Ту ци ћа Гне здо па ра но је, пр вој пе сни ко вој књи зи по сле два де сет и три го ди не. На ма 
ко ји при ча мо, Го ра ну Ба би ћу, Осто ји Ки си ћу (ау то ру есе ја о Ву ји ци као нај ве ћем пе
сни ку из вре ме на со ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња) и ме ни, као ни са мом Ву ји ци, 
не ће би ти ис пла ћен хо но рар. Са лу је на ко ри шће ње до био као део ду га Ђи до, Ву ји чин 
ста ри при ја тељ ко ји је де ве де се тих до шао у Бе о град. У пу бли ци су бив шибив ши ви со
ки функ ци о нер Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ше зде се то смаш Олу јић (ко ји ка сни је 
ка же да Ву ји ца ни је из не ве рио се бе, из ра них се дам де се тих), Срећ ко Лор гер, пе сник 
из Спли та ко ји се слу чај но за те као у Бе о гра ду, на род ни хе рој ге не ралпу ков ник у пен
зи ји Пе тар Ма тић Ду ле, Мир ја на Ми о чи но вић, књи жев ни кри ти чар Ва са Пав ко вић, 
пен зи о ни са ни ге не ралпу ков ник у пен зи ји, Све то зар Оро, не ка да ко ман дант РВ и ПВО, 
Бран ка Да ви чо, Ми ро слав Ну не По по вић, пе сник и умет ник ко ји је ство рио срп ски 
бренд „не на сил ни от пор“ ау то ри тар ној вла да ви ни и ко ји је пра вио по власт убо ји те 
пер фор ман се то ком де ве де се тих у Бе о гра ду, и још два де се так љу ди ко је пр ви пут 
ви дим на не кој књи жев ној про мо ци ји.

Са мо, шта по ве зу је све ове љу де, за пи тао сам се у јед ном тре нут ку.


