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ка же он, стре пе ћи да по ет ски чин ипак не ма де ло твор ну моћ спа се ња 
све та и схва та ју ћи „да је жи вот по ла ко уми ра ње”. Пе сму по кре ће ди на
ми ка од но са из ме ђу ре чи и њи хо вог од су ства ко је се, по пут смо ле, за у
ста вља ју у свом лу та њу у по след њој пе сми „Је сен”, и пе снич ки су бјект 
ипак успе ва да уби ра је се ње пло до ве ре чи ма ко је сад „ви ше при ста ју да 
ка жу”, и да ужи ва у тој ра до сти, у жи во ту и ре чи ма, „као звук у па нич
ном ле ту пче ле”.

Збир ка Скри ве но сти, прем да не до но си на ро чи те но ви не у по гле ду 
те мат скомо тив ског скло па или фор мал ностил ских из ме на у од но су на 
ра ни је Вуј чи ће во пе сни штво, већ пре као да пред ста вља ва ри јан ту и 
ре ка пи ту ла ци ју већ из ре че ног, ево ци ра жи вот са здан од тре ну та ка ко ји 
оп сто ја ва ју за хва љу ју ћи ре чи ма. Је дан од глав них ква ли те та Вуј чи ће ве 
по е зи је је сва ка ко је зик, сли ко вит и јед но ста ван по пут ски це, леп у сво
јој не пре тен ци о зно сти и не за си ће но сти ин тер тек сту ал ним ре фе рен ца ма, 
што је рет кост на са вре ме ној пе снич кој сце ни. Ова по е зи ја, усме ре на 
нај пре ка еле мен тар ним да то сти ма све та, још јед ном по твр ђу је да је за 
пе сни ка нај ве ћи иза зов био и остао од нос но си о ца лир ског гла са пре ма 
је зи ку у свим ње го вим ма ни фе ста ци ја ма, те да сва ки ис каз не ми нов но 
од ла зи у прав цу ве зи ва ња за чин го во ре ња, од но сно пи са ња. Идеј на 
око сни ца ру ко пи са је да су ре чи жи ва би ћа и у осно ви на шег по сто ја ња; 
пе сник их тре ти ра као на ше он то ло шко ис хо ди ште и сво је вр сне пра е ле
мен те. У овој збир ци ре чи хва та ју тре нут ке, усло вља ва ју се ћа ња ко ја 
об ли ку ју на ше ис ку ство и наш иден ти тет, би ва ју ћи утка не у са му осно ву 
на шег по сто ја ња. Та у то ло шки ре че но, да не ма ре чи, не би би ло ни нас.

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ

СНО ВИ ДО МЕ СТО ЗА ЖИ ВОТ

Жи во рад Не дељ ко вић, Успон, Ар хи пе лаг, Бе о град 2017

Умет ник мо ра не што да про на ђе – би ло у са мом жи во ту, би ло у 
сред стви ма из ра жа ва ња. А пе сник Жи во рад Не дрељ ко вић је одав но 
на шао и јед но и дру го, стал но уса вр ша ва ју ћи свој суп тил но ре зба ре ни 
ди ја лог са со бом и са све том, пре о бли ко ван у се би са ме ра ва њем уну
тар њег са оним спољ ним, на че шће из не по сред ног око ли ша. Ње гов пе
снич ки го вор, ва зда „из ре чи те ду би не” и ути шан, по све ће нич ки стра сно 
ода би ра ре чи и њи хо ве ме ђу соб не од но се, ва га вр хун ски пре ци зном 
ва гом по пут оне за тр гов це би се ра и ди ја ма на та. Осо би тост енер ги је ко ја 
иси ја ва из рас ко ши пе снич ких сли ка у нај но ви јој збир ци Успон по твр
ђу је да је Не дељ ко ви ће во из во ри ште вре ло јед не ви брант не осе ћај но сти 
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и жи ве ми са о но сти, спо соб не да кон цен три са но и су ге стив но ла ко вла
да је зи ком, у стал ном вр тло же њу и та ла са њу без има ло афек ти ра ња и 
па то са. У до слу ху са вла сти тим да хом и ду хом, уну тар њи и објек тив ни 
свет, ма да оде ље ни, ипак се ин тен зив но до ди ру ју у све про жи ма њу, ка ко 
би се оку па ни све то шћу све тло сти сли ли у је дин ство ду ше све та, а по
том пре ко ру бо ва рас пр ши ли у уни вер зум.

Оту да је за Жи во ра да Не дељ ко ви ћа по е зи ја оно бо гом да но сно ви
до ме сто за пу но ћу жи во та, пло до твор но и су што тки во, ко је но вим 
ис ку ством про пи ту је тај ну ле по те и ужа са све вре ме ног чо ве ка и све та 
у овом вре ме ну ег зи стен ци јал не зеб ње, на пу ту ко ји се стал но из но ва 
пот ко па ва, па да, опи ре, ми ри, па ти, во ли, али и ус пи ње за ла зе ћи у не
по јам ну све тлост не ке ви ше без реч не де ма те ри ја ли зо ва не ко нач но сти. 
Та ква ам би ва лент на ин тен зив но при сут на по е тич ка свест за пра во је 
ср це пе снич ког Ја, као не жна жи жа зби ље и оп се не на ро чи то на гла ше на 
у овој пе снич кој књи зи. 

Ни нај бо ља по е зи ја не мо же за ме ни ти жи вот, као што се зна, али га 
мо же афир ми са ти, опо вр га ва ти, пре о бра жа ва ти у ви дљи вост ра зних ли ца 
пул си ра ња бо жан ског при су ства. Тај осе ћај је за Не дељ ко ви ћа по вла шћен, 
ви ђен и са њан ду шом ре чи, са знан уро ном у ну три ну, из чи је тми не 
по чи ње сва ко кли ја ње ду ха у по тре би за сми слом, уте хом и то пли ном 
љу ба ви, па и са мим за пу том у вла сти ту пе снич ку аван ту ру као жи вот 
сам. За то је пе сни ку ну жно да осве сти и пра ти сво је ди са ње ко ли ко и 
пи са ње као амал гам би ва ња, у ко ме уте хе не ма без име но ва ња се бе раз
ли чи тог, уз не тог и скру ше ног у скри ве но сти под „сен ка ма ства ри”. Та ко 
се из но си на чи сти ну је зи ка ле по та и се та жи во та, све до че ћи ов де и са да 
о оном нај ва жни јем: „Оста је да још ко ју му дрост од ло мим / И ожи вим 
је, и то ни је нај пре че” – да би се по твр дио ау тен тич ни жи вот – ка ко ка
зу је пе сма „Ду би на”, јед на од бит них кљу ча ри ца ове збир ке, ау то по е
тич ки упе ча тљи ва, зна чењ ски ду бо ко ра са њу ју ћа: „Не до сти жним об ру
ша ва њем; же лео сам / Ра дост и са мо ко пао, ко пао и си ла зио / Све ду бље, 
зна ју ћи да то је успон.” И да је са мо пе сма „Ду би на” уз још не ко ли ке 
оста вље на под кро вом на сло ва ове књи ге, чи ни се, и та да би озна чи ла 
но ви ин три гант ни про пла нак Не дељ ко ви ће вог пе снич ког опу са.

Оп чи ња ва ју ћа про фи ње ност зре ли не ме та фо ри ке у це ли ни, као и 
у по је ди нач ним пе сма ма ове збир ке, ма да је ње на осо би тост (као и пе
снич ки по сту пак) и ра ни је у књи жев ној кри ти ци до ста ис ти ца на као Не
дељ ко ви ће ва пре по зна тљи ва спе ци јал ност, и овог пу та је са до ме ти ма 
вр хун ским. Чул не и екс пре сив не сли ке при ро де по но во скре ћу чи та о
че ву па жњу на ви ше слој но иш чи та ва ње ре флек си ја Успо на. Ево јед не та кве 
увод не стро фе, где је сли ка бо жан ске ле по те и ве дри не у кон тра сту са 
по ен том пе сме у по след њој стро фи: „Ве ли ка је ра дост ових ста ба ла: / 
Оки ће на пло до ви ма, про но се / Нај леп ше бо је. Пра те их ја та. / И обо је ни 
ва здух пе ву ши” („Огром на ту га”, пр ва стро фа). А ево и за вр шни це: 
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„Огром на је тво ја ту га, све те / Кри јеш је, ми сле ћи да и ти мо жеш / За
ба шу ри ти сво ју са вр ше ност.”

Из пе сни ко ве скло но сти ка не ис црп ној љу ба ви пре ма ми сте ри ји 
сит ни ца, ви ди мо да су оне „ма ле ства ри” кат кад не по сред ни по во ди за 
од ре ђе ни по сту пак пе сме, или сим бо лич ки увод за мно го сло же ни ја 
рас по ло же ња и ми са о не скло по ве ко ји ће до ми ни ра ти у од ре ђе ној пе сми. 
Јер, пе снич ки су бјект увек буд но осе ћа пру же ну ру ку Еу ри ди ке, да би 
се као по не кој ну жној про ми сли упу тио ду бље и да ље кроз шу ме и 
ла гу ме ис под по ко ри це при ви да. За то пе сме и са ме уме ју да во де ма лу 
рас пра ву око из бо ра де та ља, ко ји би мо гли би ти про зор у свет до сто јан 
пе сни ко ве ре чи, кao што се ка же у пе сми „Ку ти ји ца”, мо жда екс пли цит
ни је не го ина че: „Кад ско ле ме те шки на ло зи, / Ре шим да за ту рим љу бав 
пре ма Сит ни ца ма; чим ра за бе рем да / Ни је уз ви ше на, до стој на оп се на.” 
Од су ство/при су ство те „пу ке обич но сти” део је по е ти ке и на ви ке да се 
ја сно ра за зна ју тај но ви ти ма ли „зна ко ви по ред пу та”, на су шни за „Је ван
ђе ља по ср цу”, и уте ху бо жан ске по ру ке да: „у нај ма њем и ве ли чам мра ве, 
/ ја ву оста вљам крај пу та” (пе сма „Чи ста сре ћа”).

Као и у прет ход ним пе снич ким збир ка ма (Та лас и Ула зак), све тлост 
код Жи во ра да Не дељ ко ви ћа има он то ло шку и са крал ну уло гу, ко ја се у 
Успо ну по ја ча ва као ве зив на бит свих ства ри у пре пле ту ми кро и ма кро 
све та, ду ше и те ла, ве ре и скеп се, бо ла и смр ти. А ду ша, др же ћи се свог 
успо на уз нит све тло сти, ве ру је и на да се. Ма ко ли ко тај уну тар њи жи
вот био скри вен под ве ло ви ма као сан, ар ти ку ли сан са мо го во ром ко јим 
се од спољ ног све та шти ти крх ким зи дом, он је: „Увек сјај, а зи до ви се 
раз ми чу, су да ра ју / Не си гу р ни, под ло ка ни очас пад ну” („Пу ка обич
ност”). Да би у пе сми „Успон” с по чет ка пр вог ци клу са, пе сник ука зао 
на сво ју не по љу ља ну ве ру у ре чи, и мо ли тву за за шти том и ис ку пље њем: 
„На ша је / За шти та у мо ли тви, у ве ри да ли шће / Уну тра ве ну ће по ступ
но; има ће Ре чи, рас пр ше не у све тло сти и во ди.” Да ни је те ве ре у моћ 
је зи ка да ства ра чу до и ле по ту уз стал но „ве жба ње стр пље ња”, по е зи ја 
не би још увек гре ја ла овај ка кавта кав свет. И не би би ло ни то ли ке 
гла ди за до ка зи ма „да свет је под но шљив, мо жда са вр шен”, ка ко ка же 
пе сник, иа ко зна да са вр ше ни су са мо све то ви ко је са ми спо зна мо у бла
го де ти сја ја игре вла сти тих ви зи ја и оп се на. У пе сми „Вре ме на по ду”, 
пра те ћи уз бу дљив ди ја лог пе сни ка са сво јим си ном – де ча ком, на ла зи
мо ис по вед ни са же так о ис ку ству вла сти тог жи во та као уте ме ље ња 
ства ра лач ког кре да: „Раз ре ше ња не бе ше у ствар но сти, / Не го тек у 
оп се на ма да ства рам / Под но шљи во ме сто за жи вот.” 

Та ко ђе, слич не ис ка зе од но са ду хов ног на спрам ма те ри јал ног све
та ви ди мо у раз ли чи тим емо тив номи са о ним ре ги стри ма и у оста лим 
пе сма ма истог ци клу са: „Ве жба ње стр пље ња”, „Дрозд”, „Ме ђу ре шет
ка ма”, „По нор ни ца” и дру гим. У њи ма је при сут на стал на ду бо ка стреп ња 
над оне спо ко ја ва ју ћом су ро во шћу све та и жуд ња за по врат ком искон ске 
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не ви но сти и чи сто те: „Да из све тло сти што у на ма отва ра / Очи да ни
ка да не кро чи мо, је ди на мо ја.” Та ква жеђ за бек ством из ја ве ли це мер ја 
и при си ле оту ђе но сти у при ро ду на ро чи та је у оне да не за ла ска „гњи лог 
ле та” и ми хољ ског сун ца. Та да тре ба оти ћи „ме ђу ре шет ке све тло сти”, 
осе ти ти те жач ки жи вот у пу ном скла ду и бли ско сти са при род ном мо
ли твом „ми ло сти ху му са и не ба”. Ова кво озар је све тло шћу као пр вот ном 
суп стан цом жи во та и ле по те по ка зу је се не на ме тљи во чул но и нат чул
но, по сре до ва но убе дљи вим сли ка ма скру ше но сти, као основ ним фо ном 
ове по е зи је, го то во спи ри ту ал но усред сре ђе не на све тлост као жи ву 
жи лу ку ца ви цу јед не ви ше по тра ге и раз ло га ду хов ног ус пи ња ња, пе
снич ког и не са мо пе снич ког ја, о че му го во ри пр во ра зред на пе сма „При
ми ца ње”: „Као да се увек при ми чем не че му по себ ном, / Што је од огром
не ва жно сти, да при ла зим / Не че му из у зет ном што ме ња мо ју ми сао.”

Во да је дру ги ва жан еле мент ових пе са ма као и у ра ни јим збир ка
ма, осо би то та мо где је ме та фо ра до ве де на у бли зи ну по и ма ња и зву ча ња 
ре чи по год них за „град њу” по ет ске маг ме, као у пе сми „По ток у но ћи”: 
„Гра дио сам кро во ве, ни је да ни сам, / Са мо њих, у на ди да са оне стра не, 
/ Стек нем пра во да ви дљив бу дем, / Ка пљу ре чи чи ји ћу по ток би ти.” 

Упр кос жи во ту са ња ном у ми ло сти све то сти и ви ђе ном у ле по ти 
мо гућ но сти, за пе сни ка је свет од у век и за у век и јед на „огром на ту га”. 
Че сто са мо до слут ис под са вр шен ства, ко је нам не уши ва ла ко ра не ни ти 
сво је „во до де ри не и ждре ла”: „Од све тла што сам ви део, учи ним се и ја 
/ се би сав је дан бол, јед на хлад на си ја ли ца” („Сав је дан бол”). Бли же ћи 
се ше стом, за вр шном ци клу су ове збир ке, при мет ни су не што за сен че
ни ји то но ви, при гу ше ни је бо је ду ше и ње ног окруж ја. Спи ри ту ал но 
про зра чан у је дин стве ној рас ко ши „обич но сти”, ван ред но упе ча тљив 
пе снич ки свет Жи во ра да Не дељ ко ви ћа се Успо ном по ди гао за сте пе ни цу 
ви ше, оства ру ју ћи на да ље по себ но и за слу же но ви со ко ме сто у са вре ме
ној срп ској по е зи ји. Јер, овим пе сма ма ће мо се вра ћа ти као ме сту сно
ви дог уз не се ња реч ју, при ла зе ћи му не жно као бли ском и то плом до му 
сво га ср ца.

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ




