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РОЈ МУ ШИ ЦА НАД НА ГЊИ ЛОМ 
КРУ ШКОМ

Ни ко ла Вуј чић, Све dо че ње
НБ „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2014.

Сан сва ког пе сни ка је да на пи ше пе сму без ре чи! У ко јој би ти ши на го -
во ри ла све, а ћу та ње било је ди но што би се чу ло чи та њем бе ли не пра -
зних стра ни ца збир ки пе са ма. Му дром чо ве ку је и ћу та ње од го вор,
ре као је фи ло зоф, али упр кос све му ни је мо гу ће на пи са ти пе сму без
ре чи иако и ти ши на мо же би ти по е зи ја. Ћу та ње мо же го во ри ти, по не -
кад ви ше и од мно штва из го во ре них ре чи, али оста је са мо оно што је
на пи са но, оста је све до че ње о ти ши ни.

Збир ка пе са ма Све dо че ње пе сни ка Ни ко ле Вуј чи ћа је је дан та кав по -
ку шај пи са ња пе са ма без ре чи, не до слов но, јер Вуј чић зна да је то не -
мо гу ће, већ пи са ње пе са ма о ти ши ни, о ћу та њу, о пра зни ни. И не, ни је
ово збир ка крат ких пе са ма, и ни је збир ка о ни шта ви лу и ни хи ли зму,
већ је ово из ван ре дан го вор о жи во ту, о про жи вље ном, о бри га ма и
сно ви ма, о све тло сти ко ја кад тад мо ра за све тле ти. Пе сме из ове збир -
ке су пе сме о на ди, о се ћа њу, о се ти. Пе сме о оном сва ко днев ном, не
увек по е тич ном, али и те  ка ко по е тич но. 

Ову из ван ред ну збир ку отва ра пе сма по ко јој и це ла књи га но си на -
слов – „Све до че ње“ и ту нам пе сник, от кри ва о че му ће све до чи ти. „У
сва ком од нас по сто ји ћу та ње“ гла се по чет ни сти хо ви, оно ћу та ње ко -
је ка зу је мно го ви ше не го што се ре чи ма мо же ис ка за ти, али ипак ћу -
та ње се не мо же ис ка за ти дру га чи је не го ре чи ма, а иза сва ке ре чи „као
што од на ра слих гра на / на ста је угаљ, та ко од ре чи / на ста је ти ши на“,
ти ши на, али ка ква ти ши на – ти ши на ко ја ра ђа но во при су ство, ти ши -
на ко ја за гре ва:



Али те на о ко мр тве ства ри,
зна ју да за гре ју тво је ср це.
Ако се угаљ за па ли, ако се ти ши на
рас ти ши ни, пла не ва тра и од пе пе ла
и сме ха на ста је но во при су ство.

То но во при су ство је ожи вља ва ње бив шег, оног што је про шло, што
је би ло, а о че му се сва ким но вим го во ре њем ства ра се ћа ње о ње му.
Афир ма ци ју се ћа ња као по нов ног ожи вља ва ња не че га што је већ одав -
но мр тво на ла зи мо у пе сма ма „Жар раз го во ра“, „Зи да ње“, „Не ви дљи -
во при су ство“, „Ра не“, „По вра так“, „Бо ра ви шта“. Се ћа ње је све тлост,
вас кр се ње мр твих, но стал ги ја за по врат ком. Ре чи ме ди јум за ожи вља -
ва ње, а ћу та ње тра ја ње ожи вље ног:

Ка жем ти,
та ко за па ље но се ћа ње
бр зо из го ри,
осу ши ми уста.
Жи ва же ра ви ца пре тво ри се у
пр хут пе пе ла.
За ћу ти мо да га
дах не раз не се.

(„Жар раз го во ра“)

По сто ја ње је све де но на се ћа ње, јер сва ки дан сво јим про ти ца њем
по ста је ју че, по ста је про шлост, по ста је ти ши на. Све тлост у про зо ру по -
ста је је ди ни траг ко ји све до чи о по сто ја њу, као у пе сми „Про зор“, а ди -
са ње све до чи ви ше о по сто ја њу чо ве ка, да ле ко ви ше од ме са и ко сти
(пе сма „Не ви дљи во при су ство“). Афир ма ци ја се ћа ња нај пот пу ни ји из -
раз до би ла је у пе сма ма „Ра не“ и „Бо ра ви шта“. У пр вој пе сми оно што
се ожи вља ва је живље што је се ћа ње ста ри је: „Жи ви и / жи вљи што су
ста ри ји. Сва се ћа ња су се са кри ла / у њих. Као кром пир у зе мљу, за ко -
паш је дан а ис ко паш / мно штво“, док у дру гој пе сми, све до че ње о про -
шло сти добија свој нај пот пу ни ји за мах: „Рој му ши ца над на гњи лом
кру шком, да ли је то / све до че ње да она још по сто ји?“.

Од по ло ви не збир ке, ве ра у се ћа ње по ла ко по пу шта, да се на кра ју
пре тва ра са мо у све до че ње о не че му што је за у век про шло и мр тво.
Оно што је ис ка за но као сво је вр сна афир ма ци ја се ћа ња у пе сми „Ра не“,
у пе сми „По ка зи ва ње“ је са мо умно жа ва ње пра зни не. Се ћа ње ни је ни -
шта дру го до пра зни на, пра зни на ко ја се умно жа ва ре чи ма: „Кад раз -
би јеш ка мен до би јеш / ка ме ње, до би јеш / мно жи ну. Али и у њој си сам,
/ па је још усит ња ваш, / у ка мен чи ће, да их лак ше ба циш, / пље ска ју ћи
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пра шња вим дла но ви ма.“ Ка мен је мртав, ма ко ли ко се умно жа вао раз -
би ја њем. Слич но је и са чо ве ко вим се ћа њем. Ма ко ли ко се се ћа ње
умно жа ва ло, то је не што што је про шло, што је за у век не ста ло и мр тво
за сва вре ме на: „Сад се ње го ва ти ши на и сту ден / пре си па ју у те бе, /
сад си ти он, / се ћа ње те раз би ја / у мно штво.“ Да је се ћа ње мр тво, Вуј -
чић нам још екс пли цит ни је са оп шта ва у пе сми „По сма тра ње“, ко ја је
сме ште на при са мом кра ју књи ге:

Јед ном су ме, као бом бо ну,
Из ва ди ли из шу шта вог це ло фа на 
и ис то пи ли у сла сти али ни шта у ме ни
ни су на шли. Тек жуд њу за но вом сла шћу.

Вас кр са ва ње про шло сти је са мо при вид, са мо још ве ћи до каз да је
про шлост мр тва и да од ње оста је са мо жуд ња, са мо гор ка сласт пра -
зни не, ожи вље не ре чи ма:

Ре чи ће то пре тво ри ти у оно што во лиш.
Као што у зр ну по сто ји пу ко ти на или тан ко ме сто
кроз ко је ће про ћи кли ца пу на сна ге
и ре чи ће се по ја ви ти
јер нас њи хо ве ма ле уши слу ша ју.
Наш глас, оштар као ши ло,
про би ће ти ши ну
у њи хо вој ме кој ду би ни.

Кад не ста не ре чи, а не ста ће их за то што „ре чи се тро ше јер се стал -
но кре ћу“, не ста ће и се ћа ње, оно ожи вље но на тре ну так по но во ће
умре ти и не ста ти не куд ду бо ко у на ма, да тра је не где као не ви дљи во
при су ство, али опет мр тво. 

Ра спон ове Вујчићеве збир ке кре ће се од афир ма ци је се ћа ња као
„но вог при су ства“, па до пе са ма ко је смо на ве ли, у којима ре чи мо гу
на крат ко да ожи ве, али ипак не до вољ но да би жи ве ле стал но, већ са -
мо по вре ме но, са мо као „жуд ња за но вом сла шћу“, као и од афир ма ци -
је ћу та ња као тра ја ња ожи вље ног се ћа ња, до афир ма ци је је зи ка у пе сми
„Наш је зик“. Све dо че ње Ни ко ле Вуј чи ћа је из ван ред на књи га се ћа ња
ко ја би да све до чи ћу та њем, а све до чи ре чи ма.
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