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П Р И  К А  З И

„ПРЕ И МУЋ СТВО ПРА ЗНИ НЕ”, ОВ ДЕ И ДА НАС

Жи во рад Не дељ ко вић, Ула зак, „Ар хи пе лаг”, Бе о град 2014

Пе сма „Си ви ло” у нај но ви јој књи зи Ула зак пе сни ка Жи во ра да Не
дељ ко ви ћа (1959) ин спи ри са на је ре че ни цом књи жев ног кри ти ча ра ко ја 
на гла ша ва да „си ви ло ег зи стен ци је из би ја кроз пе ри фра стич не на но се 
у ње го вим пе сма ма”, што је ола ко мо гао на пи са ти би ло ко ји наш књи жев
ни кри ти чар и ту мач, на ро чи то ау тор ове им пре си је, ве ру ју ћи да је пе сник 
Не дељ ко вић ти хи „лир ски хро ни чар” за јед нич ког нам вре ме на, уз под
се ћа ње да вре ме не про ла зи, већ љу ди про ла зе кроз вре ме (Тур ге њев). 

Пе сник Не дељ ко вић, на и ме, пот пу но оправ да но, зна ју ћи за ха ос и 
ап сурд око се бе и свих нас, же ли за се бе са свим при род но пра во на сре ћу, 
„на бо гат жи вот ... упр кос оту ђе њи ма и ре жи ми ма”, пра во да ве ру је, уме
сто да сум ња у сво ју ства ра лач ку ми си ју („од сми шља ња пе са ма / И тра
га ња у њи ма ве ћег има ња не ма”), пра во на „уве ре ње... да си ви ла у пе сма
ма... не ма. / Да га ниг де око” ње га „не ма. // И не ма га”, у ње го вом жи ли шту, 
уто чи шту и/или скло ни шту – твр ди пе сник. Шта ви ше: „И не ће га ни 
би ти” – обе ћа ва нам, или и се бе и нас убе ђу је ау тор. Пе сник је са свим 
ра зло жно убе ђен да је мо гу ће „жи ве ти у ве ри, сре ћан, / И због оног што 
по сто ји, / И због оног че га уи сти ну не ма”. Пе сник „Зна да и са ма сре ћа 
тра жи мр ве: по ми ре ност, / При сну и по дат ну ја ву, осе ћа ње да су / И зве зде 
бли зу”, што и сли ко ви то по ру чу је сво јим чи та о ци ма и ту ма чи ма, хра бре ћи 
их исто вре ме но. И под сти чу ћи их не са мо на не при ста ја ње на по ну ђе не 
(не)усло ве бив ства, не го и на пра во на ка ми јев ски бунт про тив све га што 
их чи ни не до стој ним. И на мо гућ ност да се очу ва пр во ли ки ипо стас и 
соп ство уоп ште („Не ко ће са чу ва ти од ба че но се ћа ње, / Се бе у ње му”). 
Ина че, о мо гућ но сти сре ће у при ви ду ствар но сти про ми шља ли су и Шо
пен ха у ер и Ге те, на ро чи то у усло ви ма иза бра не са мо ће, као атри бу та 
сло бо де, чи ме се ис пу ња ва Сар тро во убе ђе ње да је чо век, пре све га, осу
ђен да бу де сло бо дан. 

На и ме, пе сник се Не дељ ко вић и у до са да шњем свом пе сни штву 
тру дио да де тек ту је и бла го иро нич но про зо ве број не не га тив но сти и 
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опа сно сти из сва ко днев них, као и из дру гих, ви ших сфе ра по јав но сти 
ко је пре те ћи на сто је да се усе ле у на ша би ћа и ин тим но сти кроз про пу
стљи ве и по ро зне за штит не омо та че. Пе сник Не дељ ко вић је већ ис по
ља вао бо ја зност и за пи та ност о то ме да ли је мо гу ће успе шно и трај но 
за шти ти ти чо ве ков искон ски ми кро ко смос, жи вот, љу бав, пр(а)ву ку ћу 
и ње не уку ћа не. За шти ти их од окру же ња и по ну ђе не ствар но сти, ко је су 
лаж, при вид, ли це мер је, пре ва ра и об ма на, и ко је су сву да око нас, што 
се очи ту је у пе сми „За мр за ва ње”: „На до ла зе об ма не, опет и опет, / По сао 
им је да из бе зу ме, да сва ко твр ђе ње / Из об ли че, за у зму утвр ду ко ју ди зах 
/ Око вла сти тих пло до ва пат ње”. Ни је ли то и да нас ак ту е лан и гро зни
чав за да так мно гих од нас.

(Не)ствар ност, пе сни ко ва и на ша, не по сред но усло вља ва не за ви дан 
ста тус по је дин ца (и пе сни ка), што се мо же илу стро ва ти кроз не ко ли ко 
ста ња у ко ји ма се по је ди нац не сна ла зи. На при мер, осе ћај уда ље но сти 
од се бе, чак и пред ви ђа ју ћа опред ме ће ност оса мље ног и оту ђе ног по је
дин ца („Би вао сам све да љи и да љи од се бе / Кад спу штао се свом сна
гом жи вот у ме. / По ста јао сам ствар”). За тим, осе ћа ње вла сти те ми нор
но сти у кон тра сту са ма кро о па сно сти ма („Зна ју ћи да мој је жи вот тек 
кап кр ви”, „У на слу ће ном још смо мр ве, и са ми се / Со бом хра ни мо ... 
сли ке / Нам пре те и све су ве ће, све су ра зор ни је / Гро ма де око нас”, „И 
овај је дан сав од ма лих свет ко ви на: / Ма ле су да ма ње не мо гу би ти, / 
Пре ко нам по треб не, / На ма ма ли ма у ве ли ком на шем све ту”). У ста њу 
ра са па чи та вог дру штва по свим ша во ви ма („реч о не стал но сти, / О 
тро шно сти, о сме ни ма лог при ви да ве ћем”) еви дент на је и лич на не си
гур ност и бо дри ја ров скофо јер ба хов ска удво је ност („шћу ћу рен усним 
/ Под кро вом или у се би”) и нео д луч ност („сва ки ко рак оте жао / Од 
дво у мље ња; од нео д луч но сти”). Сто га у та квом до бу „не до вр ше них 
об ли ка и ми ре ња с њи ма у по мам ном до бу рђе” пе сни ку, у ње го вој оса
ми као оа зи из дво је не сре ће, је ди но пре о ста је да че ка и „за ми шља ме ста 
ис пу ње на на дом”. 

За то пе сник гра ди сли ко ви ту син таг му „уо бру че на сло бо да” 
(„Устру ча вах се ... Да при пи то мим то плу звер чи цу и на го во рим је / Да 
пу сти ме из сво јих са ми ца”), али и па ра диг ма тич ни до жи вљај и до бро
вољ ног и из ну ђе ног и до су ђе ног нам ста ту са изо ла ци је и окре ну то сти 
се би, кроз нео бич но игри ву и умре же ну уза јам ност и ме ђу соб ност слич
них и су про ста вље них пој мо ва у пе сми аде кват ног име на – „Ни ти”. Она 
на ста вља тер ми не – од мак нут, уда љен, одво јен, из дво јен кроз сле де ће 
„сло жа је ре чи” (Љ. Не дић): „По ме рен... И по ми рен с по ме ра њем, као да 
је жив од у век”, „као Ме сец од бе гао од Зе мље”, ко ји су на ње ном по чет ку 
и да ље је усме ра ва ју и осми шља ва ју то ком тран спо зи ци је, а она је и бе лег 
Не дељ ко ви ће вог пе сни штва и пред ста ва угр о же не нам ег зи стен ци је, у 
чи јем се мра ку, хлад но ћи, ти ши ни и је зи по ма ља ма ни фест сим бо ли зма 
као сим бол веч ног (по ет ског):
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Иза брав ши ме, ла ви ринт се не свик нут гра нао
У ме ни, се зао до нај ма ње че сти це. 
Иза брав ши га, из ње га ни куд не кро чих, 
При став ши да ни ти по е зи је во де ме све ду бље,
У ме ри не из ре ци вог све да ље у из ри ца ње.

Ци ти ра ни сти хо ви илу стру ју још је дан пе снич ки по сту пак Жи во
ра да Не дељ ко ви ћа, ви дљив у ини ци ја то ри ма пе са ма, ко ји у књи зи пред 
на ма, све че шће, при па да ју ме та фи зич ким пој мо ви ма (на при мер – за бо рав, 
све тлост, ста рост, смрт, не стал ност, ла ко ве р ност, Бог). Нео спо р но да је, на 
при мер, и сло бо да уоп ште, као и сло бо да из бо ра, од ко је нам за ви си и по
је ди нач ни и ко лек тив ни усуд, при па да тој ка те го ри ји пој мо ва, ме ђу ко ји ма 
је и пра зни на. Они су у ра ни јим Не дељ ко ви ће вим пе снич ким књи га ма 
че шће би ли за сту пље ни у свод ним и су мар ним и за вр шним по ен та ма.

Ина че, пра зни на је би ла пред мет ис пи ти ва ња и Ле у ки па и Де мо
кри та. Пла то на на ро чи то. За тим пе сни ка Ма лар меа, Миљ ко ви ћа (ње гов 
стих гла си – „Пра зни на ко јој се при ла го ђа вам”) и Ни ко ле Вуј чи ћа, фи
ло зо фа и књи жев ни ка Сар тра (јед но ње го во де ло је осло вље но као Би ће 
и ни шта ви ло) и Ка ми ја, ко ји се пи тао има ли сми сла жи вот ако овла да 
пра зни на. Не тре ба из скром но сти пре ћу та ти ка ко је пра зни на при сут на 
и у на шој на род ној књи жев но сти и у на шим об ред ним и ри ту ал номи
стич ним обра ћа њи ма ви шим, над на рав ним и не до ку чи вим си ла ма. 

Мо ра се уо чи ти да увод на пе сма „Не чуј ност” до но си сле де ће сти
хо ве о пре пу ште но сти оса мље ни ка са мом се би („О пре ла ма њу мо ме, о 
обич но сти мо јој, / О бо ја ма мо јим не ко дру ги све зна. / И ни шта не ка же”), 
док за вр шна пе сма Из ли шност илу стру је при бли жа ва ње Бо гу и окон
ча ње жи вот ног и пе снич ког ве ка („Зна и ти хи онај глас / Да све што од 
ме не чу је / Из ли шно ни је, и да све не чуј ни ји / Би ће мој го вор”).

Пе сник Не дељ ко вић све до чи да се „ре чи ма ис трг ну тим из за бо ра
ва, / По ру ка ма, об ри си ма што сен че ли це” мо же „ви дљи во пре тво ри ти 
у не ви дљив свет, а да свет ствар но сти пре тво ри у пра зни ну”. Ре чи су, 
да кле, по ред сно ва („Не ка нам сно ви бу ду до вољ ни. Оно што је зга сло / 
Ожи ве ће у њи хо вој не мо сти”), пре о ста ли га рант бес кра ју („Про ла зи 
овај дан; ако га уде не мо у стих, / Пам ти ће мо га”) и мо гу ће про ме не по
сто је ћег, јер „Не дир ну те ре чи” су је дан од „раз ло га што свет у без ду шној 
ду би ни би ће пре нут”. За то пе сник и осе ћа по тре бу и од го вор ност да 
„ре чи ма за ста лим у ва зду ху” бу де „за клон од не спо ра зу ма”. 

За раз ли ку од Миљ ко ви ће ве пра зни не, ко ја ни је би ла пра зна, Не
дељ ко ви ће во осе ћа ње пра зни не или ис пра зно сти („од ме ра вам пра зни ну 
и се бе у њој”) је по себ но до ми нант но („пра зни на... ствар на... до ла зи пра
зни ја / Не го ика да, од ла зи у по хо де не за си та”) и по се ду је раз ли чи та 
зна че ња, од осно ве ег зи стен ци ја ли зма у из ве сном спо знај ном кон тек сту 
па до гор ког осе ћа ња раз о ча ре ња. 
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По себ но свој ство и ра ни јег Не дељ ко ви ће вог пе сни штва, а на ро чи
то ње го ве нај но ви је пе снич ке књи ге, је сте при су ство гном ског уну тар 
сти хо ва, што се уо ча ва и из до са да ци ти ра них сти хо ва, као и у сле де ћим 
сти хо ви ма: „Из ре чен, ни шта из ре ћи не мо раш”, „Ти ши на не знам шта 
је, иа ко бе јах / Њен лик”, „ве че ри су пре пу ње не је зом, / Се ћа њи ма на 
од ла ске и не ста ја ње”, „Не мо ра мо из ре ћи шта је, сем сум ње, / Уи сти ну 
на ше”, „у се ћа њу што још пре би ва”.

Што се ти че оног дру гог атри бу та (пе ри фра зе) из пе сме „Си ви ло”, 
са по чет ка им пре си је, ко ји пе сник при хва та, ипак тре ба још јед ном раз
ми сли ти да ли је Не дељ ко ви ћев дис курс бли жи пе ри фра зи и ме та фра зи 
или пак ек фра зи, ко ја по ка зу је за вид но про зно и убе дљи во „пре по зна ва ње 
де та ља”, или је пак реч о њи хо вој при ла го дљи вој мик сту ри. Осим то га, 
Не дељ ко ви ће ве ре че ни це су и нео бич не и ау тен тич не. Реч је о из у зет ној 
и ори ги нал ној осо бе но сти пе снич ког дис кур са, ка кву не уо ча ва мо у 
са вре ме ном срп ском пе сни штву. На и ме, у пи та њу су до след не ду ге „есе
јо ли ке” ре че ни це, тач ни је за ви сно сло же не ре че ни це, ко је че сто ис пу ња
ва ју и чи та ве стро фе од де се так сти хо ва, што де скрип ци ја као пе снич ки 
по сту пак упра во и зах те ва. По је ди не Не дељ ко ви ће ве ре че ни це („глав не”) 
са др же и по три де сет до че тр де сет ре чи у окви ру петшест или чак де сет 
про стих ре че ни ца. Ње го ве „глав не ре че ни це” стал но и ци клич но пре ки
да ју, на тре ну так за у ста вља ју, али не чи не их не до ступ ним због њи хо ве 
ду жи не већ их на кнад но до вр ху њу ју и асо ци ја тив но до сми шља ва ју и 
ови ше сми шља ва ју, по јед на од тих ре че ни цару ка ва ца („су ре че ни ца”), 
што пе сни ку омо гу ћа ва да на ра тив ним по ступ ком умре жи не ко ли ко ре
че ни ца, не ко ли ко ми сли и сли ка, ко је су на истом за дат ку – да до ча ра ју 
искрен и емо ти ван Не дељ ко ви ћев до жи вљај кај зе ров скоја спер сов ског 
(не)све та и/или (ан ти)све та око свих нас, ко ји, ипак, не ис кљу чу је и острв
ца спо ко ја у пе сни ко вом ми кр о све ту, не до ступ ном да на шњем нам све ту 
ха о са, ап сур да и бе сми сла.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

„ВИ ТИ ЛИ ГО” – БЕ ЛЕГ ИЛИ ЗНАК

Ми ле та Про да но вић, Ви ти ли го, „Ар хи пе лаг”, Бе о град 2014

Стих Кон стан ти на Ка ва фи ја ко ји се на шао као мо то на по чет ку 
ро ма на – „Увек ћеш у овај град сти за ти” – мо гао би се про ту ма чи ти из 
тек ста као да се из тог гра да не мо же ни куд ни оти ћи. На ста вак Ка ва фи
је ве пе сме гла си: „Да не куд дру где одеш – не на дај се / не ма за те бро да, 
не ма пу та” – ови сти хо ви ни су на ве де ни на по чет ку, али иш чи та ва ју се 
ка да се ро ман за вр ши, про сто се на ме ће њи хо ва по ен та. 




