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Бо јан Ва сић

УЛА ЗАК У РЕЧ
(Ни ко ла Вуј чић: У јед ном да ну, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2022)

Код пе сни ка Ни ко ле Вуј чи ћа, ка ко то у по го во ру ње го ве прет ход не збир ке ка же 
Са ша Ра дој чић, реч је суп стан ци ја ли зо ва на. Да кле, она је те шка и ствар на, и сто га с 
њом тре ба по сту па ти опре зно. Рет ко ко ји ау тор у са вре ме ној по е зи ји то ли ку па жњу 
по кла ња са мој ре чи, и то не тек као ма те ри ји од ко је је пе сма из гра ђе на, иа ко се Вуј-
чић не рет ко баш ти ме и ба ви, већ као го то во ма гич ној, жи во то дав ној по ја ви ко ја 
омо гу ћу је и од ре ђу је пер цеп ци ју са ме ствар но сти. Сто га је код ње га мо тив ре чи вр ло 
бли зак мо ти ву све тло сти, а оба су при сут на у ње го вом ства ра ла штву још од пе снич ког 
пр вен ца, књи ге Та јан стве ни стре лац об ја вље не да ле ке 1980. го ди не. Усва ја ју ћи у свом 
фор ма тив ном пе ри о ду раз ли чи те ути ца је, од ка сно мо дер ни стич ких, нео сим бо ли стич-
ких и ми то по е тич ких, пре ко нео а ван гард них, па све до пост мо дер не ме та по е ти ке, 
Ни ко ла Вуј чић је то ком го ди на, ра де ћи у свом „ка ме но ло му ре че ни це“, кле шу ћи оне 
нај бит ни је ре чи рет ком по ет ском осе тљи во шћу и усре дре ђе но шћу, ус пео да сје ди ни 
дис па рат на по ла зи шта и на чи ни им по зан тан и стил ски пре по зна тљив је зич ки свет.

Реч, глас, ти ши на и све тлост – то су ка ме ни те мељ ци Вуј чи ће ве пе снич ке он то ло-
ги је. Он то ло ги је, јер се ау тор из јед не збир ке у дру гу кон цен три ше упра во на на чин 
на ко ји се пе снич ки свет уоп ште ус по ста вља. „Из ме ђу ме не и жи во та крх ко је ста кло“, 
сто ји на са мом по чет ку ове збир ке. Мо то пре у зет од Пе сое ја сно ука зу је на глав ну 
про бле ма ти ку Вуј чи ће вог пе снич ког на по ра, ка рак те ри стич ног не са мо за ње га, већ 
и дру ге ау то ре фор ми ра не у истом пе ри о ду и не што ка сни је, а то је од нос из ме ђу речи 
и ства ри. Оно што Вуј чи ћа из два ја од оста лих је сте ње гов при ступ ре чи, ко ји је у би ти 
ви ше кон кре ти стич ки не го што је то слу чај код би ло ког дру гог пе сни ка ко јег би смо 
мо гли на зва ти пост сим бо ли стом. Ту се Ни ко ла Вуј чић де ли мич но осла ња на аван гард-
но на сле ђе, нај ви дљи ви је у ње го вој дру гој збир ци, Но вим при ло зи ма за ау то би о гра
фи ју. Али, опет, оно што га ја сно одва ја од нео а ван гард них и по ста ван гард них при сту-
па је сте то што код ње га основ ни гра див ни еле мент пе сме и све та чи ни упра во реч, а 
не је зик. А им пли ка ци је те раз ли ке су при лич не.

Сто га ми слим да Вуј чи ће ве сти хо ве ипак не мо же мо от кљу ча ти слу же ћи се са мо, 
или чак пр вен стве но, со си ров ским, струк ту ра ли стич ким кљу чем. Ње го ва реч ни је 
чи сти озна чи тељ, ни ти глав ни про блем ле жи у ње ној ре фе рент ној функ ци ји. Реч је у 
ау то ро вој по е ти ци увек дво гу ба, не пре ста но се клац ка из ме ђу по ла ег зи стен ци јал ног 
и есен ци јал ног. Она је код Вуј чи ћа, исто вре ме но, и озна чи тељ и ствар. „Из ла зим из 
ре чи ко ју упра во чи та те“, ре ћи ће он у увод ној пе сми под на зи вом „Страх у ре чи ма“, 
и на ста ви ти: „Реч ко рак је мој ко рак. / Реч ру ка је мо ра ру ка.“ Исто та ко, у пе сми „Раз-
го вор“, пе сник ће за пи та ти: „Па, хај де, ре ци ми, по сто ји ли исти на у ре чи ма? / Да ли ће 
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из ре чи во да по те ћи во да? [...] Да ли у ре чи Бог за и ста по сто ји Бог?“ У за ви сно сти од 
при сту па, ове сти хо ве мо же мо чи та ти и кон кре ти стич ки и ме та по е тич ки, па чак и 
сим бо ли стич ки, јер са мим чи ном за пи си ва ња пе сник ис ку ша ва да ли се есен ци ја ап-
стракт ног и не ви дљи вог до и ста и по ја вљу је и да ли на не ки на чин ег зи сти ра у ре чи.

Али ау то ра књи ге У јед ном да ну не ин те ре су је то ли ко ме та фи зич ко са мо по се би, 
ко ли ко све оно што је на не ки на чин из ствар но сти од сут но, а при зва но је у њу ре чи-
ма, што им пли ци ра да се мо жда ниг де дру го до у њи ма ви ше за и ста и не на ла зи. Упра-
вља ње па жње на те де ли кат не по ја ве што се на ла зе на гра ни ци по сто ја ња, нај бо ље 
ухва ће не упра во по е зи јом, оно је што чи ни Вуј чи ћа та ко зва ним чи стим ли ри ча рем. 
Ње го ве че сто у кри ти ци пот цр та ва не осо би то сти, да се ба ви исто вре ме но и су штин-
ским и ефе мер ним, и оп штим и ма лим, из бе га ва ју ћи при то ме дру штве но-исто риј ски 
кон текст и ве ли ке ре чи, с при сту пом до след но је зич ки ми ни ма ли стич ким и из ра зи том 
пер цеп тив ном сна гом да сти хом ухва ти оно је два вид но и је два чуј но – све је то по-
сле ди ца јед ног истог на по ра, а то је да се дâ глас оно ме што по сто ји на са мој гра ни ци 
по сто ја ња. 

Нај ја сни је то ви ди мо у ау то ром од но су пре ма про сто ру се ћа ња, ко ји се због те 
усред сре ђе но сти на са му су шти ну чи на из ри ца ња уз ди же го то во на ме та фи зич ку 
ра ван и ме ша с њом. Ту је за ни мљив мо тив кру шке у дво ри шту, ко ја се по ја вљу је у 
ви ше Вуј чи ће вих књи га. Овај мо тив слу жи по пут ка квог си дри шта за чи тав свет при-
зва ног де тињ ства, сим бо ли зу ју ћи ње го ву из гу бље ну пу ни ну. Иа ко се у овој књи зи то 
ста бло не по ми ње екс пли цит но, ипак не што ње му слич но мо же мо про на ћи у пе сми 
„Лет њи за пис“: „Ово ста бло је цр ква ку по ла је не бе ски свод“. У де тињ ству до жи вље ни 
свет при ро де по ста је не са мо пред мет го то во ре ли гиј ског за но са, већ и осно ва до жи-
вљај ног ис ку ства те мељ них пој мо ва: „Вре ме има са да об лик ја бу ке об лик кру шке“ 
(на слов на пе сма „У јед ном да ну“). Про стор се ћа ња од ре ђу је ти ме чи та ву са да шњост 
пе снич ког су бјек та, све оно што за и ста је сте, би ва ју ћи исто вре ме но из тог све та не-
по врат но од сут но. И упра во реч ју пе сник по ку ша ва да ре ши да ти па ра докс, из но ва 
ства ра ју ћи не ста ло и да ју ћи му те ло, те ло од ре чи: „Са мо ре чи те сне и да ле ке / Оне 
ми не да ју да га за бо ра вим“ (за вр шни сти хо ви пе сме „Од де тињ ства ма ло ми је оста ло“).

Ов де се опет вра ћа мо на при ро ду пе снич ке ре чи у по е зи ји Ни ко ле Вуј чи ћа. Та ко ђе 
у на слов ној пе сми, у ње ном пр вом сти ху, на во ди се ка ко: „Све је до вр ше но у свом 
пло ду и об ли ку.“ Ре чи су код Вуј чи ћа за да те, по сто ја не и чвр сте као де фи ни ци је у реч-
ни ку, као ства ри ко је чу ла от кри ва ју и ко ји ма све тлост да је об лик. Не ма ту про це су-
ал но сти и је зич ке ево лу тив но сти, то ли ко ва жне у раз ли чи тим нео а ван гард ним прак-
са ма. При ро да ре чи код ње га се мо же ле по осли ка ти и пе смом „Пр ви да ни“, где се 
на во де мо ти ви из Књи ге по ста ња, као и оном ко ја је не по сред но пра ти и на њу се 
на ста вља, под на зи вом „Пре тва ра ње“. Сам чим име но ва на је сте ма гиј ски и оно увек 
од ре ђу је име но ва но. Али, ако код Вуј чи ћа ни је до зво ље на ево лу ци ја ре чи и ства ри, 
до зво љен је њи хов пре о бра жај, у суп тил ној и не за вр ши вој ди ја лек ти ци озна чи те ља 
и озна че ног, ре чи и чул но сти: „Чу вај те се ре чи ко је по ди вља ју / Ко ји ма по ра сту кан џе“ 
(„Пр ви да ни“) или „У зим ско до ба оде ћа нас пре тва ра у жи во ти ње“ (Пре тва ра ње“).

Али по е зи ја ни је ни фи ло зо фи ја, ни лин гви сти ка. Вуј чи ће ве пе сме ни су вред не тек 
сто га што гра де за ни мљи ву пе снич ку он то ло ги ју, већ што пе сник на том те ме љу успева 
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да чи та о ца уве де у про стор ма лих епи фа ни ја ко је ње го ва он то ло ги ја и та на но пе снич-
ко чу ло омо гу ћа ва ју. Ни ко ла Вуј чић је пе сник из у зет не осе тљи во сти и за ви ђе но и за 
ре че но, он сто ји пред оним што от кри ва све тлост и осми шља ва реч го то во по ни зно, 
и баш због то га из гле да као да му се и ствар ност и је зик са ми со бом от кри ва ју. „Во лим 
да не по сто јим већ да по сто је / са мо ре чи ко је се сла жу у сти хо ве“, ау то по е тич ки ка же 
у увод ној пе сми „У мре жи ре чи“. Иа ко је лир ски су бјект ов де увек не ка ко по стра ни, 
да ли упр кос то ме или баш због то га, Вуј чи ће ве епи фа ни је до жи вља ва ју се као емо-
тив но из у зет но сна жне, зра че ћи ау тен тич ном не жно шћу и по сто ја ном до бро том.

Књи га У јед ном да ну ис пи са на је, ка ко стил ски и мо тив ски, та ко и ком по зи ци о но, 
на тра гу ра ни јих ау то ро вих оства ре ња, али ов де се мо жда ви ше не го дру где от кри ва 
да он ни је пе сник при ро де, или три ви јал ног, или су шти не као та кве, већ пре све га 
ма лих епи фа ни ја ко је из ода бра них мо ти ва из вла чи сти хо ви ма. Вуј чи ће ве глав не те-
мат ске и мо тив ске око сни це у овој су збир ци при лич но из ме ша не, баш као што су то 
и тре ну ци од ко јих је са ста вљен је дан дан. Иа ко је књи га те мат ским те жи шти ма по де-
ље на на ци клу се, где у не пар ни ма до ми ни ра мо тив ре чи, а у пар ни ма све тло сти, мо-
же мо ре ћи да је мно го ва жни ји ком по зи ци о ни еле мент сам на чин на ко ји су пе сме 
улан ча не и на ко ји се на ста вља ју јед на на дру гу. Књи га се, та ко, као и дан, са сто ји од 
ма лих епи фа ниј ских при зо ра. „Чо век се не се ћа да на, се ћа се тре ну та ка“, узи ма Вуј чић 
Па ве зе о ве ре чи за мо то пе сме „Дво ри ште“, јед не од нај ва жни јих у збир ци Скри ве но
сти, а исте би мо гле да ва же и за ову. Дан је са мо ка та лог и про стор де ша ва ња епи-
фа ниј ских тре ну та ка. Све што пе сник до жи ви по ста је јед но ма ло от кри ве ње кад се 
сме сти у стих. А Ни ко ла Вуј чић има да ра за та ква от кро ве ња као рет ко ко дру ги на 
на шој пе снич кој сце ни. За то увек вре ди из но ва и из но ва га иш чи та ва ти.


