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ВАР ЉИ ВА БУЈ НОСТ НА РЕД НОГ ПРО ЛЕ ЋА
(Бо јан Ва сић: То пло би ље, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2019)

Бо јан Ва сић (1985) је за ме не пе сник ко ји је свој из у зет ни пе снич ки та ле нат го ди-
на ма не ка ко чу вао са мо за се бе и свој ћеф. Као да ни је же лео де ли ти га са дру ги ма и 
при ла го ђа ва ти се зах те ви ма вре ме на и сре ди не. То зна чи да је ње го вим књи га ма – а 
ту пре све га ми слим на че тво рок њиж је из пе ри о да по ет ске гру пе caché – че сто не до-
ста ја ло нео п ход не ко му ни ка тив но сти и до па дљи во сти. Чи ни ми се да се и це ло куп на 
гру па caché по е тич ки и иде о ло шки уто пи ла у јед ну ели ти стич ку са мо до вољ ност и 
за тво ре ност, иа ко сам при лич но си гу ран да им то ни је би ла пр во бит на на ме ра. По сле 
раз ла за, сва ко је оти шао на сво ју стра ну, а Ва сић је, као и оста ли чла но ви, про ме нио 
пло чу: ви ше се отво рио пре ма оче ки ва њи ма око ли не, што је ре зул ти ра ло од лич ном 
зби р ком Вол фрам (2017), пр вом ко му ни ка тив ни јом књи гом на кон сјај не Ср че (2009), 
јед ног од ва жни јих пр ве на ца но ве срп ске по е зи је. Па ако је, на жа лост, caché те тра ло-
ги ја за ме не че сто пред ста вља ла ре цеп циј ски blackout, ру пу у чи та лач ком (о)се ћа њу 
и раз у ме ва њу пред ко јом сам оста јао не мушт и им по тен тан, он да су Вол фрам, али и 
по след ње Ва си ће во оства ре ње, То пло би ље (2019), за ме не пред ста вља ли при јат но 
осве же ње и ва жан под сти цај за још је дан осврт на ау то ро ву по е ти ку. 

По на вљам се ка да ка жем да ро ман, као нај до ми нант ни ји жа нр срп ске књи жев но-
сти, ути че на оста ле вр сте и фор ме, па та ко и на фор ми ра ње пе снич ке зби р ке: мно го 
је књи га у по след њој де ка ди са еле мен ти ма обим ни је и сло же ни је вр сте по пут по е ме. 
Гра де се еле мен ти по пут за пле та и фа бу ле, раз ви је них и кон зи стент них лир ских гла-
со ва ко ји по при ма ју обри се ка рак те ра и суд би не, пре пли ћу се на ра тив ни то ко ви, 
про вла че се иден тич ни мо тив ско-те мат ски скло по ви, идеј ни свет се усло жња ва и све 
те шње ко ре спон ди ра са не по сред ном ствар но шћу итд. Све Ва си ће ве зби р ке има ју 
из ра зи то чвр сту струк ту ру, оне су ре зул тат уна пред за да тог и раз ра ђе ног кон цеп та. 
У То плом би љу ау тор пра ти оп ште тен ден ци је, али и соп стве не, те раз ви ја еле мен те 
по е ме: ре ла тив но ста би лан лир ски глас, од но сно лир ски ју нак, са сво јом парт нер ком 
то ком јед но го ди шњег ци клу са у пре по зна тљи вом се о ско-фа брич ком окру же њу про-
жи вља ва ле пе зу ка рак те ри стич них осе ћа ња ме лан хо ли је и про ла зно сти, изо ло ва но-
сти и тен зи је, али и осе ћа ња љу ба ви и по ве за но сти. Та ко би смо украт ко опи са ли о 
че му ова зби р ка го во ри. Ва сић и ов де по ку ша ва да по ве же сво је пе сме у јед ну ор га-
ни зо ва ну це ли ну ко ја би це лом пе снич ком про јек ту да ла не ки ви ши сми сао, а да по-
је ди нач но при то ме не бу де су ви ше под ре ђе но це ли ни.

Ово је књи га о жи вот ним про ме на ма, о не у мит но сти при род них про це са. За то је 
за ни мљи ва ком по зи ци ја То плог би ља: има мо че тр де сет и јед ну пе сму где по себ но 
ме сто за у зи ма ју по чет на, цен трал на и за вр шна. Код све три при су тан је ста лан мо тив 
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ја бу ке, уоч љив и у дру гим Ва си ћем збир ка ма. Бо га та је сим бо ли ка овог мо ти ва у кул-
ту ри, па и ов де мо же мо из ву ћи мно ге ко но та ци је: ја бу ка као плод жи во та; плод спо-
зна ња до бра и зла; сим бол мла до сти и бе смрт но сти; сим бол об но ве; али и сим бол 
опре де ље ња из ме ђу зе маљ ских же ља и пу та ду хов но сти. Овај сим бол ука зу је на 
јед ну вр сту по де ље но сти, рас це пље но сти, те на по тре бу да се ус по ста ви хар мо ни ја 
из ме ђу на ших же ља и стре мље ња. То пло би ље би мо гло да ука же на ци клич ни пут 
ма те ри је и ду ха са по чет ком, ра стом, вр хун цем, опа да њем и за вр шет ком, али ова 
по е зи ја та ко ђе ука зу је на об но ву оног ви дљи вог и не ви дљи вог. По чет на пе сма „Ста блу 
ја бу ке“ на го ве шта ва обе ћа ње но вог по чет ка где про ле ће до но си пре ко по треб ну 
енер ги ју, при сут на је ве ра у раст и на пре дак, при ро да до жи вља ва уз лет па цен трал на 
пе сма „Ја бу ка на сто лу“ пред ста вља вр ху нац јед ног пу та као оби ље мо гућ но сти, или 
ма кар илу зи ју о том оби љу, где пред лир ским ју на ком сто ји из бор, или ба рем илу зи ја 
тог из бо ра, али на кон то га сле ди пад, про па да ње, не ста ја ње, па за вр шна пе сма „Тру ла 
ја бу ка“ ука зу је на ту про па дљи вост ма те ри је, на ко нач ност тра ја ња, на вар љи ву буј
ност на ред ног про ле ћа. Ци клус је овим за о кру жен, пред ју на ком је при ли ка за још 
јед ну об но ву.

За ни мљив је су срет чо ве ка и при ро де у овој по е зи ји. Он ука зу је на не пре ста ну 
ди ја лек ти ку на из глед су прот ста вље них ства ри, на по ку шај да се су прот но сти у том 
при вид ном су ко бу па ра лел но раз ви ја ју, по сте пе но на до пу њу ју, не ми нов но хар мо ни-
зу ју и та ко ство ре но ву це ли ну. При ро да код Ва си ћа ни ка да ни је пот пу но не так ну та, 
увек је при су тан људ ски ути цај. У ег зи стен ци ји по љо при вред них кул ту ра, у се о ским 
пеј за жи ма, у фа брич ким кру го ви ма при су ство чо ве ка је тек на зна че но, али не и пот-
пу но оцр та но и кон стант но. Ре кли би смо да се ау тор за ла же за са вез са при ро дом, 
али не и за пот пу ну пре власт над њом. Ње го ва пе снич ка иде о ло ги ја ме под се ћа на 
чу ве ну књи гу Мак са Хорк хај ме ра и Те о до ра Адо р на Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства 
где ау то ри из но се те зу да је мо дер ни чо век, же ле ћи да за го спо да ри (соп стве ном) 
при ро дом, ство рио та кву кул ту ру и ци ви ли за ци ју ко је су га од ве ле у но во вар вар ство. 
Хорк хајк мер и Адо р но ан ти ци пи ра ју са вре ме ну ма сов ну кул ту ру ко ја про пи су је и 
на ме ће шта и ка ко осе ћа ти, те оси ро ма шу је на тај на чин људ ску осе ћај ност и ду хов-
ност. Ва сић под сти че про жи ма ње раз ли чи тих па ра диг ми где јед на обич но од но си 
ми ни мал ну пре власт над дру гом: су сре ћу се при род но/ар ти фи ци јел но, те ле сно/ду-
хов но, кон крет но/ап стракт но, ствар ност/по е зи ја, мо дер ни зам/над ре а ли зам итд. Сво-
јим те ле сно-фи гу ра тив ним го во ром ау тор по ку ша ва да об у хва ти ствар ност, а да је 
ипак не по се ду је – то је ње го ва оп се си ја још од Ср че.

По сто ји још јед на кон стан та у Ва си ће вој по е ти ци, при сут на од са мог по чет ка. То 
је по ку шај ус по ста вља ња не ка кве пр во бит не, на ив не осе ћај но сти кроз вра ћа ње ау-
тен тич ним зна че њи ма ре чи и је зи ка. До дру штве не уто пи је тре ба ло би сти ћи уто пи јом 
осе ћај но сти, а до ове опет кроз уто пи ју је зи ка. Овај циљ ау тор је из ме ђу оста лог по-
ку шао оства ри ти ко ри шће њем над ре а ли стич ког је зи ка, од но сно та квим је зич ким 
спо је ви ма чи ја зна че ња на ди ла зе оп ште у вре же ну ло ги ку и осе ћај ност, те ства ра ју 
не ку сво ју, па ра лел ну ре ал ност, за чуд ну, не жну и бес ком про ми сну у исто вре ме. Са-
ве сно се вра ћа дуг над ре а ли зму, али и дуг по е ти ци Вас ка По пе (обла хран љи вост; 
не жни ске ле ти по вр ћа; пе тељ ка пу та; ки шо бран пу пољ ка), и све то кроз нео бич ни, 
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али опет пре фи ње ни фи гу ра тив ни го вор. Не пре ста но се у овим пе сма ма сме њу ју и 
на до пу њу ју ме лан хо лич не ге ни тив не ме та фо ре са сло је ви тим по ре ђе њи ма, ду бо ким 
пер со ни фи ка ци ја ма, ме та фо рич ним, по не кад и си не сте зиј ским епи те ти ма те скри ве-
ним кон тра сти ма. У овој по е зи ји све ври, ки пи и пре ли ва се од буј не фи гу ра тив но сти 
и сли ко ви то сти. Пик ту рал ност је увек би ла ка рак те ри сти ка Ва си ће ве по е ти ке, али је 
са да још из ра же ни ја, док су (та ко ђе пре по зна тљи ве) ре флек сив ност, ау то ре флек сив-
ност, па и ау то по е тич ност, по ма ло у дру гом пла ну, али и да ље при сут не и зна чај не. 
Ова зби р ка зах те ва па жљи вог, стр пљи вог и по све ће ног чи та о ца ко ји је спре ман да се 
про би ја кроз гу сти ну по ет ског го во ра и да раш чла њу је број не стил ске фи гу ре. Де фи-
ни тив но, ово ни је по е зи ја ко ја нам се у пот пу но сти отва ра на пр во чи та ње.

Пе сме су ис пи са не у јед ном ко ма ду, мо но стро фич но, па то оста вља ути сак кон ти-
ну и те та, по ве за но сти, згу сну то сти, али и ути сак го вор ног, про зног об ли ка. По ред 
то га, ве ли ка па жња је по кло ње на пе снич ком рит му, где су пе сме са ста вље не ни за њем 
кра ћих син так сич ких це ли на ко је се мо гу из го во ри ти у јед ном из да ху. Да кле, ри там 
је вр ло на гла шен и пра ви лан, те ука зу је на од ре ђе ну ци клич ност до га ђа ја и рас по ло-
же ња. Те це ли не се че сто раз би ја ју број ним оп ко ра че њи ма и пре ба ци ва њи ма, где се 
не ко ли ко ре чи или са мо реч пре но си у сле де ћи стих, и та ко се ства ра ути сак пре ки да 
кон ти ну и те та у осе ћа њу или ми шље њу, те осе ћај раз би ја ња це ли не. Ова кав фор мал-
ни из бор по ка зао се као за ни мљи во ре ше ње: има мо под сти цај ну ди ја лек ти ку кон ти-
ну и те та и дис кон ти ну и те та. Али, ка да скло пи мо ту кон ти ну и ра ност у ни за њу син так-
сич ких це ли на, а за тим и ту дис кон ти ну и ра ност сти хов них оп ко ра че ња и пре ба ци ва-
ња, те јед но о бра зну мо но стро фич ност са ова ко згу сну том и те шко про ход ном је зич-
ком фи гу ра тив но шћу, до би ја мо ути сак да Ва си ћев буј ни и сло је ви ти је зик не мо же 
про ди са ти пу ним плу ћи ма – ње го во раз у ме ва ње је не по треб но оп те ре ће но ова квом 
фор мом. Пе сме су мо гле би ти ор га ни зо ва не у ви ше стро фа, ре ци мо у ди сти хе, тер це-
те или ка тре не, мо жда и са по не ким изо ло ва ним сти хом, где би се фор си рао верс 
ду жег да ха са ма ње оп ко ра че ња и пре ба ци ва ња. Сва ки стих пред ста вљао би до вр-
ше ну и ја сну син так сич ку це ли ну, ква ли тет стил ских фи гу ра био би при мет ни ји, ри там 
би био спо ри ји и још на гла ше ни ји, не ка ко све ча ни ји. Та ко би бо га то зна че ње ове 
по е зи је до дат но до шло до из ра жа ја па би и ње на ре цеп ци ја ти ме би ла олак ша на и 
под стак ну та.

Дру штве но-уто пиј ски ан га жман ов де је утих нуо и усту пио ме сто од ре ђе ној ме та-
фи зич кој по ми ре но сти и са гла сно сти са при ро дом. Лир ски ју нак осе ћа љу бав пре ма 
све му, пре ма ста бли ма и ли ме ним кро во ви ма си ло са. Од ег зи стен ци је, Ва сић се све 
ви ше окре ће ка есен ци ји ства ри и по ја ва, од по вр шног и про мен љи вог ка трај ном и 
не пр о мен љи вом. Ово је сте и књи га о љу ба ви пре ма при ро ди, али и о љу ба ви пре ма 
Дру гом, о парт нер ској љу ба ви из ме ђу оста лог. И док се при ро да ме ња и раз ви ја, чо век 
као да ка ска за њом – ње го ва ег зи стен ци ја не пра ти ње го ве нај ин тим ни је же ље и хте-
ња. И љу бав ов де има свој ци клич ни пут, сво је успо не и па до ве. Кри зну си ту а ци ју у 
жи во ту брач ног па ра до бро опи су је пе сма „Пти це“ у ко јој се кроз ме та фо ре птич јег 
све та на слу ћу је емо тив на и ко му ни ка циј ска тен зи ја. Та ко над брач ним кре ве том ви си 
пре па ри ра на со ва као упо зо ре ње пред опа сно шћу, као мо гућ ност смр ти тог од но са 
ко ји се мо же пре тво ри ти у љу шту ру љу ба ви, у на лич је жи во та без пра ве са др жи не. 



Овај го вор пре пун на го ве шта ја и убла жа ва ња по др жан је кључ ним сти хо ви ма пе сме: 
„Што је ствар ност гру бља, је зик је / не жни ји, све ма ње упа дљив, све / ви ше мр тав.“ 
Овим ау то по е тич ким сти хо ви ма ау тор се са мо све сно освр нуо и на опа сност од соп-
стве ног пе снич ког не у спе ха. Ко нач но, ку пи на у исто и ме ној ау то по е тич кој пе сми осу-
ђе на је на са мо ћу, на по сто ја ње ван свих то ко ва, на рет ку, спо ра дич ну па жњу слу чај-
ног по сма тра ча/чи та о ца. Ку пи на, од но сно пе сма, ов де се тре ти ра као про стор у ко јем 
се са ку пља от пад жи во та, али и као са мо до вољ ност.

Ре ци мо на кра ју да зби р ка То пло би ље по ред за ни мљи вог и под сти цај ног кон цеп-
та са др жи ве ли ки број вр ло успе лих и вред них пе са ма ко је би до бро функ ци о ни са ле 
и са ме за се бе, из дво је не из це ли не. Да кле, кон цепт ов де ни је био огра ни ча ва ју ћи, 
већ осло ба ђа ју ћи фак тор. И прет ход ном зби р ком Вол фрам, као и овом по след њом, 
ау тор је опет зна чај но при ву као мо ју чи та лач ку па жњу те сам та ко по вра тио ве ру у 
ње гов ван ред ни та ле нат. Бо јан Ва сић је пе сник ко јег нај ви ше це ним у сво јој ге не ра-
ци ји и за ко јег ве ру јем да ће тек на пи са ти сво је нај бо ље књи ге. 
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