
173

ПРИ ЧА МО ЖЕ ДА ПОЧ НЕ
(Оли ве ра Не дељ ко вић: По сте љи ца, Кул тур ни цен тар  

Но вог Са да, Но ви Сад, 2015)

По ет ска про за По сте љи ца Оли ве ре Не дељ ко вић је при ча о од ра ста њу, од за че ћа 
до ра них спо зна ја о све ту и се би. О стра ху и ра до ва њу, мај ци и де те ту, Мај ци и Де те ту. 
О то ме ка ко се мо же би ти ра њив и не жан, и о то ме све до чи ти, а да се ни јед ном не 
скли зне у па те ти ку и сла ду ња вост, и да је сва сна га и ве шти на у том бри жљи вом во
ђе њу при че, од по чет ка до кра ја. А кра ја не ма, јер упра во по чи ње, на је дан нов на чин, 
та мо где се ова књи га за вр ша ва. Али у не ком дру гом об ли ку, или у при чи ко ју би тре
ба ло да ис при ча онај ко ји је при чу слу шао, да се не пре ки не низ, да се при ме ни зна ње 
ко је је слу шао и ко је је чи нио иду ћи из при че у при чу, рас ту ћи и од ра ста ју ћи уз њу. Јер, 
као што је твр ди Га стон Ба шлар: „Исто ри ја на шег де тињ ства ни је пси хич ки да ти ра на. 
Да ту ми се ста вља ју на кнад но, они до ла зе од дру гих, са дру гог мје ста, из дру гог вре
ме на а не оног про жи вље ног. Да ту ми до ла зе тач но из оног вре ме на кад се при по вје да.”1

А, ако је све при ча, она по ни шта ва и до бро и ло ше, а до бро се по ву кло у мр кли ну 
ко ју не мо же мо ни пре при ча ти. Она за у зи ма уло гу ба ја ли це ко ја не мо же да пре вла да 
страх, али се од ње мо же жи ве ти. Искон ски страх но си мо у се би, он је део на шег усу
да, и ва ља учи ти ка ко се са њим но си ти. Од го вор је, на рав но, у уме ћу при ча ња при че. 
При ча да је од го во ре, ре ше ња и раз ја шње ња и он да ка да их жи вот не да је. Она је 
острв це на ко је се скла ња мо да би и смо до шли се би са ми ма и раз гр ну ли све сло је ве 
ко ји ма смо се „шти ти ли”. А за ло га за бу дућ ност не ма, по себ но не оног ко ји би мо гао 
да бу де бла га вест. Су зе о бу ду ћем не зна ју ни шта, из ве сно је са мо да се све већ јед ном, 
за у век, не ком већ до го ди ло. Ми смо са мо јед ни на у ни зу, на ста вља чи.

О ка квом зна њу при по ве да ова при ча? О зна њу из ме ште но сти, од су ства из ре ал ног 
све та чи ње ни ца и број ки, по ли ти ке, еко но ми је, кли ме, ра то ва... Ра ди се о по зна ва њу/
уче њу лич не бај ке, ако се то уоп ште и сме та ко ре ћи, у ко јој по сто ји ред, по сто ји за ко
ни тост, при ча ње бај ке има свој по че так и свој крај, а нај ва жни је је да има свој крај, јер 
се на тај на чин чу ва ред у крх ко ус по ста вље ном ње ном све ту/љу ља шци где се је ди но 
и чи ни мо гућ ном рав но те жа из ме ђу оног што је по ре ме ће но и где су зве зде не по мич
не. Из те зве зда не не по мич но сти (чи тај не мо гућ но сти све та да ства ра и ве ру је у чу да), 
Оли ве ра Не дељ ко вић при ча при чу, пре но се ћи ре чи из за чуд ног и не ствар ног, бај ко
ви тог и ви лин ског, ан ђе о ског, у са му ствар ност, али, опет, не би ло ко ју, већ у про стор 
ис пу њен бе ли ном/чи сто том/сне гом. Јер, Оли ве ра зна, са мо се на чи стој под ло зи мо же 
чи ни ти ма ги ја с ре чи ма, и са мо на њој чи ста ду ша деч ја мо же да пре по зна да ро ве, али 

1 Га стон Ба шлар, По е ти ка са ња ри је, Са ра је во, „Ве се лин Ма сле ша”, 1982, стр. 131.
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и да их оте ло тво ру је у ре чи/по ступ ке/при чу. Или слу ти не из ре че но као на не ис пи са ној, 
кру тој хар ти ји.

Да ли је, он да, спи са те љи ца ту где је сте? И да ли је она ан ђео или чо век? Јер и ан
ђе ли су љу ди, они ко ји не чу ју ни шта осим вла сти тог ср ца. И ми смо њи ма по треб ни 
ко ли ко и они на ма. Они гре ше, не пра ве раз ма ке из ме ђу ре чи, тр пе док не по ве ру ју да 
је тр пље ње дар. И бри жни и на сме ја ни, они су нам до ступ ни он да ка да зна мо да име
ну је мо не ку си ту а ци ју, да ре ши мо про блем, ка да бри не мо о до бро би ти Дру гих, ка да 
не раз ли ку је мо и не пре по зна је мо онај ти хи, згу сну ти пре лаз из ме ђу ствар ног и из
ми шље ног/из ма шта ног/ис при ча ног. На тој ва три је спи са те љи ца/она  ко ја при по ве да 
ту где је сте, у са мом цен тру све та, у тач ки из ко је све про ис хо ди и из ко је све мо же да 
се са гле да, то је ме ра пре по зна ва ња и пре по ра ђа ња у Дру гом. 

А пре по ро ди ти се у Дру гом зна чи уце ли ни ти се, у јед ном то на ли те ту, јед ном зву ку, 
јед ној бо ји и ко нач но јед ној ре чи. А, опет, сва ка од тих бо ја, зву ко ва, ре чи по је ди нач
но је оба сја на у ма лим по ме ра њи ма Де те та, ко је је са мо по се би цео свет, у свет ко ји 
га окру жу је, а ко ји спи са те љи ца пре мо шћу је сво јом по све ће но шћу и бри жно шћу, 
ве ру ју ћи у њи хо ву сна гу. С дру ге стра не, у тој по све ће но сти са др жи се Она ко ја је исто 
та ко бде ла на Њим, а зна ла је да јој не при па да и да Он (сва ко од нас) има соп стве ни 
пут. Да би се што бо ље за тај пут спре ми ли, Де те тре ба упо зна ти са чу ди ма све та. Ов де 
то ни су ли ца љу ди, њи хо ви сло же ни од но си, већ свет при ро де и ње них бес крај них 
ли ца и уди вље ње пред њи хо вом не из бро ји во шћу као и по не се ност њи ма: сви ци, снег, 
пе сак, об лу ци, шу ма, тра ва, мра ви, ма слач ци, пу же ви, ве тар... Је дан не из ме ран бу нар 
с ко га ва ља за хва ти ти во ду, јер Она зна, је ди но том во дом мо же се уга си ти жеђ чо ве
ко ва и је ди но та да је он нај бли жи се би са мом. Спи са те љи ца же ли да пре не се сво ју 
скло ње ност као ме сто ро ђе ња, јер зна, да је то би ла и ње на ме ра и да је то је ди на 
ме ра ко јом се мо же ме ри ти све оста ло. И да су тре ну ци та квих до се за ња она ме ста 
ко ја су за шти ће на од спољ не бу ке у ко јој се во ди бес по штед на бор ба ка ко по бе ћи од 
са мо га се бе и та ко уру ши ти у се би све оно што те чи ни де лом це ли не ко јој, по сво јој 
ан ђе о ској при ро ди, при па даш. 

Да ли се све у не ком ча су мо же се ти ти да је не кад има ло кри ла? Ра ди се о учи те љу 
ко ји је ме ро да ван и ко ји има од го во ре на сва пи та ња. Сто га, гле дај и учи, по ста је ње на 
во ди ља кроз при чу, а Она не пре ста но под у ча ва. И да ли се мо же ра њи во и осе тљи во 
би ће на у чи ти ка ко да се за шти ти од соп стве не ра њи во сти. Од го вор је да не мо же. Али, 
мо же се пре ћи пут од до жи вља ја до име но ва ња истог до жи вља ја, од осе ћа ња до ре
чи о том осе ћа њу. И то мо ра мо са ми. Или уз по моћ при че и при ча ња.

Мо же ли се да хом на про зо ру за кло ни ти чи тав свет? Или ње го во, да нас пот пу но 
из об ли че но ли це? Све су се вред но сти из гу би ле, свет је од лу чио да иде у прав цу за 
ко ји ви ше не ма мо раз у ме ва ња, ни ти у ње му про на ла зи мо оне вред но сти ко је би би
ле до стој не на шег уну тра шњег би ла, на ших окри ље них ру ку. Оне су нам, као ан ђе ли, 
оста ле као за лог, као се ћа ње на пра и скон ско ста ње, као страх ко ји нас опо ми ње где 
смо и ко смо, ко ји је ме ра на ше са ве сти и на шег по сла ња, као јед на од мо гућ но сти 
ко ја би нам мо гла по мо ћи да од бра ни мо свет од ње га са мог, лич ним/по је ди нач ним 
под ви жни штвом ко је је реч. Јер, на по чет ку бе ше реч. И ту реч, у овом тре ну на ста вља 
да при по ве да сва ка од нас, без и ме на, ис тра ја ва ју ћи на не из ве сном пу ту, све сна да се 
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бри жно шћу и не жно шћу ни шта на овој зе маљ ској тач ки не мо же да из ме ни, а опет, 
ду бо ко ве ру ју ћи да по сто ји Не ко ко њи хо вој сна зи до да је оно што мо же и сме, ве ру 
да на да и до бр о та мо гу спа си ти сва ког од нас, а та ко и све оста ло. 

Бри жљи во во ђе на при ча у По сте љи ци има све еле мен те по ет ског/ис при ча ног као 
при ча, као оте ло тво ре ње по ет ског у про зном и тај пре лаз у фор мал ном сми слу до
при но си из бе га ва њу ви шка емо тив ног ко је би мо гло да огра ди по тен ци јал ног чи та о ца 
од се бе. Ова ко, за др жа ва ју ћи по треб ну ме ру лир ског на бо ја2 ко ји се раз ла же у при
чу ко ја, опет, и ни је кла сич на при ча већ све до чан ство о оном што прет хо ди сва ком 
до га ђа ју, Оли ве ра Не дељ ко вић успе ва да на тој тан кој рав ни оста не јед на ко урав но
те же на од по чет ка до кра ја ве што би ва ју ћи у исто вре ме и лир ски су бјект и је дан од 
обје ка та при по ве да ња. Та дво стру кост уло ге, без опо ми њу ћих ре зо ва по себ но ра ду је 
чи та о ца ове књи ге. Она не ну ди, ни ти иза зи ва и тај дво стру ки од нос успе ва да са чу ва 
до кра ја, омо гу ћу ју ћи чи та о цу да, по соп стве ним мо гућ но сти ма до спе до нај ду бљих 
де ло ва се бе и та ко сам до жи ви ову књи гу а да при том не мо ра ни шта да ка же о се би 
јер је она то ура ди ла уме сто ње га. У сва ком слу ча ју књи гом По сте љи ца Оли ве ра Не
дељ ко вић је обо га ти ла овај по мно го че му сло же ни и ам би ва лент ни жа нр у срп ској 
књи жев но сти ко ји јој је омо гу ћио, ви ше од про зног а ма ње од по ет ског из ра за, да ис при
ча и при бли жи је дан ар хе тип о то ме ка ко жи вот ни је бај ка, и ка ко, да би се то схва ти ло, 
тре ба ода бра ти аде кват не ре чи ко је се мо гу ис при ча ти као бај ка, да се о те шким 
ства ри ма мо же го во ри ти на ова кав на чин. Да кле, ства ри ни су увек она кве ка квим их 
ви ди мо, не го су че сто она кве ка ко их опи ше мо или до жи ви мо. Та ко ће и ова, 41 пе сма 
у про зи, на ћи пут до сво га чи та о ца, не са мо спе ци ја ли зо ва ног не го и ши ре, јер сво јом 
ле по том и из ба лан си ра ним и на о ко јед но став ним, а при јем чи вим ре чи ма на ла зи пут 
до ср ца ко је не по зна је ни јед ну вр сту раз ли ко ва ња јер је ис пу ње но љу ба вљу.

2 Осим овог, Оли ве ра Не дељ ко вић, од лу чу ју ћи се за пе сму у про зи, оства ру је и оно што је Бо ја
на Сто ја но вић Пан то вић ис та кла као од ли ке ове вр сте, а ра ди се „згу шња ва њу и успо ра ва њу 
рит ма” ко јим се по сти же не са мо фор мал но не го и ду бин ско удва ја ње ствар но сти из ко је де ло на
ста је, на је дан ви ши ни во уни вер зал не, без вре ме не свар но сти ко ју ове пе сме у про зи до сти жу сво јим 
ин тен зи те том (в. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Срп ске про за и де, Бе о град, Но лит, 2001, стр. 7).


