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СВЕТИЉКЕ ОДАСЛАТИХ РЕЧИ
(Живорад Недељковић: Талас, Београд, Архипелаг, 2012)

Сво јом прет ход ном збир ком пе са ма Овај свет (2009), Жи во рад Не дељ ко вић је 
на ја вио на ста вак сво га пе снич ког пи сма у не што дру га чи јем ре ги стру рас по ло же ња 
об ли ку ју ћи сво је пе снич ке сли ке, што је још на гла ше ни је у но вој књи зи Та лас. Чи ни 
се да ни је ствар о не ком кључ ном ауто по е тич ком за о кре ту или про ме ни особ ног 
тем пе ра мен та пе сни ка, не го спе ци фич ној лир ској те жи ни ње го вог укуп ног од но са 
пре ма ду бљим раз ло зи ма пе снич ког ства ра ња, и по сма тра ња ре флек си ја све та око 
се бе у пре пле ту са оним у се би. 

Не дељ ко вић се и на да ље по твр ђу је као суп тил ни пе сник иш че за ва ња и из ми ца ња, 
про ми шља ња не у мит но сти про ла же ња, ода кле про ис ти че не у та же на „глад је зи ка“, 
ко ју го ди не жи вот ног и бо га тог пе снич ког ис ку ства са мо из о штра ва ју, а у по не чем 
дру га чи је не жно ду бе лич ну ре ла ци ју из ме ђу мо гућ но сти по ет ског је зи ка и ње го вих 
до ме та. За то Не дељ ко вић при ље жно опи па ва ту пре те ћу пу ко ти ну из ме ђу све та и 
ре чи, го во ра и ћут ње, ре ци вог и не из ре ци вог, ва ри ра ју ћи ле лу ја ва сим бо лич ка и 
она кон кре ти зо ва на зна че ња, ипак не до во де ћи озбиљ ни је у сум њу оп ста нак ве ре у 
сми сао флу ид ног на ди ла же ња је зи ка да тог тре нут ка и ме ста. Јер пе снич ки су бјект је 
оба сјан ре чи ма та ко по не сен и „лак као пе ро“, би ло да ли ста књи ге оми ље них ауто-
ра и асо ци ја тив но се пре но си у пре де ле ми ну лог и да ле ког, као и ка да пи ше сво је 
вла сти те сти хо ве, по пут ових у пе сми „Ли ста ње“ и мно гим дру гим: „за ста нем не где;/ 
Ка ко и би ва, гре је ме огром но/ Сун це ре чи.“

За пе сни ка ова квог ко ва, пи са ње ни је пу ка оп сер ва ци ја, ни ти са мо иди лич ни опис 
чул них сен за ци ја, већ фор му ла са мог жи во та, на су шна ко ли ко и ди са ње. Оту да сле ди 
та стал на по тре ба за оба сја њем је зи ка, где се истин ски ис про ба ва вар љи ва ве шти на 
за ва ра ва ња и са мо за ва ра ва ња: „Же љан ста бил ног ослон ца,/ ма кар ми сли, да је об уј-
мим“, ка ко се ка же у увод ној пе сми „Та лас“. Пе сник је сто га на тра гу тих од бле са ка 
ода сла тих у не из ве сност, у ве тар ко ји кроз вре ме но си и раз ве ја ва жуд њу за су сре-
том са од ра зи ма соп стве ног ли ка и во ље них би ћа, дра гих пре де ла, са оним истим 
што се из но ва от кри ва, за ма гљу је и та ла са ка не по зна том и да ле ком. Пра ва по е зи ја и 
је сте умет ност гле да ња, тач ног са ме ра ва ња и пот чи ња ва ња ви дљи вог не ви дљи вом. 
Та кав и тре ба да јест жи вот пу но крв ног пе сни ка као што је при ме ти ла Ма ри на Цве-
та је ва, а на ма се ука зу је та квим и пе сник Ж. Не дељ ко вић у овој књи зи од ко ри це до 
ко ри це, од пе сме до пе сме, по е зи је ка ква се рет ко да нас пи ше. 

На из глед, чи та о ца мо же за ве сти то ли ко упор но, фи ли гран ско ва ја ње и нај сит ни јих 
ве ри стич ких де та ља сва ко дне ви це, опи са па сто рал не ле по те при ро де, мај стор ско ни-
јан си ра ње бо ја, го ди шњих до ба и све га оста лог у ме на ма и про жи ма њу, ко је и обич-
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ном по сма тра чу мо же би ти до ступ но: „во лим/ у истин ском оби љу/ Оно га што во лим, 
да не кад се/ го ди шња до ба до ди ру ју и та ру“ („Ушћа). Ме ђу тим, Не дељ ко ви ће ва оп чи-
ње ност све тло шћу и по сма тра њем тог оби ља ка та ло га ефе мер них ства ри и до га ђа ња 
сваг да шњих, за пра во, са мо је по вод за не на ме тљи ву увер ти ру у ат мос фе ру сти ша но-
сти пр вих стро фа, ко је ће у на став ку ка зи ва ти не што са свим дру го, ра чва ју ћи се кроз 
ин тим но и ду хов но пре и спи ти ва ње, ис пу ња ва ти ла пи дар ном ми шљу, оним свим 
слу ће ним и су штим. Мо жда и нај бит ни јим из ко јег и због ко јег на ста је свет пе сме, ко јој 
ће се по ве ри ти: „Уве че се вра тим у соп стве не сно ве,/ да са њам у ње му/ И да ме сву 
ноћ бо дре/ ви дљи ве и не ви дљи ве пти це“ („Од ла зак на по чи нак“). „Чуј ни и не чуј ни 
ан ђе ли“ Не дељ ко ви ће ве по е зи је, то су те пти це по сла ни це љу ба ви и уте шно сти, кат-
кад утвар ни ве сни ци ствар но сти, али сваг да сет ни и бла го твор ни ве сни ци уз ви ше не 
ле по те овог стра шног све та. Мо жда њи ма за хва љу ју ћи, у ове сти хо ве ула зи мо ла га но 
и нео сет но, као у пе сни ко во нај љу бав ни је ме сто су сре та са дру ги ма, са све том ко ји 
се стал но ме ња, у сво ме вр тло же њу сљу бље но у је дан за ми шље ни та лас што не ста је 
све тлу ца ју ћи у ре чи за пу ће ној не про зир но сти да љи не: „Гле да ти је дан та лас; ве ли ка 
је, мо ра би ти/ Та ве шти на; ви де ти га у ње го вој и у сво јој/ Пу но ћи и пра ти ти га у рас ко-
ши пе не и оп се на/ У ко ји ма се ка зу је“ („Та лас 2“). 

 А он да, све то про пу ште но кроз по вла шће но се ћа ње, по но во се вра ћа да би би ло 
по сма тра но из не ког се но ви тог „угла осун ча ног дво ри шта“, ду шу огре ја ло ми ри сом 
ду ња, те ло окре пи ло со ко ви ма сја ја сли ка из де тињ ства, као у ван ред ној пе сми „Ми-
рис ду ња“: „Се ћам се пло до ва, ока че них/ као све тиљ ке, и сја ја ко ји је за ду го ка пао/ 
гре ју ћи и ру ке и неп ца“.

Да кле, се ћа ти се − то је зна ти да си ви део, да си (до)жи вео, да се вре ме про шло 
са жи ма у не ко дру га чи је са да, и за то је оно ва жна жи ла ку ца ви ца по е зи је Жи во ра да 
Не дељ ко ви ћа. Оно не из бе жно што он ви ди и осе ћа као та ла са ње ка ушћу, ка мо стре-
ми све тлост и свест, све тост и про фа ност, зло и до бро где ће све на ћи свој сми рај и 
ко на чи ште, на кон све га. Ни је слу чај но и Че слав Ми лош ус клик нуо: „Не мо гу да жи-
вим без те бе Сун це се ћа ња!“ И ни је за луд по е зи ја она бла же на и укле та ан те на ко ја 
ус по ста вља кон ти ну и тет иден ти те та би ћа, по ве зу ју ћи про шлост и бу дућ ност, пре вла-
да ва вре ме из ког пе снич ки су бјект мо же опет го во ри ти: „Мо гао сам ша пу та ти тво ју 
пе сму, љу ба ви/ ону ко ја ме се ћа/ да ни сам, ни сам и ни сам/ пре стао да ди шем“. Кључ не 
и сто жер не ре чи ове збир ке су све тлост, сјај, све тиљ ке, ко је би ва ју дир љи во оте ло-
тво ре не у ско ро жи ва ма ла би ћа, ко ја од бле ску ју ћи иси ја ва ју илу зи ју чул но сти, жар 
не у га сле плот ске и ду хов не то пли не у ко јој се чу ва сва пе сни ко ва дра го це ност, оти-
сци нај дра жих ли ца и ства ри. А ти ме им он упор но бра ни да не ста ну и оду у не по-
врат ни тре ну так. Пе сник зна да „то лип та ње у сја ју/ Све тиљ ки ода сла тих у ре чи“, је сте 
оно нај ви ше што се да је и чи ни – „нај ви ше што се ћа ње мо же“, што ми шљу под у пр та 
ду ша про сне ва.

Не дељ ко вић је у овој збир ци пе са ма остао до след но на тра гу пе снич ког су бјек та 
ко ји се не пре ста но усред сре ђу је у че жњу за ко смич ким је дин ством, бес ко нач ном 
ста па њу са прин ци пом бо жан ског све про жи ма ња, до жи вља ва ју ћи то као нај ви шу 
хар мо ни ју мо гу ћег скла да уну тра шњег и спо ља шњег, по је ди нач ног и оп штег, про ла-
зног и веч но истог: „Во лим те бож је да не, до ди ри ва ње/ Ра зно ли ких, а истих тва ри и 



194

по вр ши,/ Раз и гра не вар ни це у про жи ма њу“. Ко ма дић по ко ма дић, пе сник дис крет но 
и по све ће но за то оти ма од сна и ствар но сти оно нај леп ше из сва ко дне вља, из мра ка 
око се бе и у се би, осун ча ва ју ћи све то ви ђе но, да би уко твио у фи ли гран ске цр те же 
на во ди, и пу стио низ ре ку да се ули је у мо ре и без мер је, у не ко слу ће но и жу ђе но 
„за у век“: „Да у ме ни оста не че жња за ме на ма,/ моћ да по не што за др жим/ а да не че га 
ла ко се ли шим, као да/ Мо је ни је ни би ло. Баш као да ни је“ („Ушћа“).

Пи шу ћи свој Та лас, пе сник жи во пи ше јед ну вр сту по себ не (нео)иди лич не ствар-
но сти, ко јом по ку ша ва да спи ри ту а ли зу је свет, и при бли жи му се као вла сти том сну 
о чи стој не жно сти јед не пле ме ни те ме ко ће, опер ва же не жу бо ром ти ши не. А та го то-
во са кра ли зо ва на ти хост је оно што он не же ли да на ру ши сво јим при су ством, већ 
са мо да је без узру ја но сти и па те ти ке осло бо ди на пе то сти, не би ли јој се и сам пре-
пу стио као ап со лу ту не ке ви ше ин стан це ну жно сти, без опи ра ња и су ви шка при че. У 
озар ју по пут тран са, да би при знао ка ко од те све тло сти – „ни је се мо гу ће ни отре-
зни ти: сре ди на је но вем бра, а ода свуд ка пљи це сја ја“ („Од ове све тло сти“). Ипак тај 
сјај, из при крај ка над зи ре игра сен ки и пе сни ков по глед по ме ра ка не ви дљи вом 
тро ну пра зни не, чи не ћи да је ва зду шаст и по бо жно па жљив ње гов ко рак: „И ход је 
тих; мо гао бих/ Да ска ку ћем с ка ме на на ка мен; По не чи јој ду ши“ („Бо је“).

То све, сва ка ко ни је је ди на чар пе снич ког пи сма Жи во ра да Не дељ ко ви ћа, ли ри-
ча ра за ког ова кво пе ва ње и по сма тра ње ни по што „ни је хир, не го за бо рав тра жи/ да 
идем све да ље, што ду бље“ („Што да ље“), не го је дан не на ме тљив по зив да из но ва 
раз мо три мо − ко је су то и за што, вред не стра ни це ова квог по све ће нич ког тра га ња 
за сја јем све тиљ ки, на ших и ту ђих, ода сла тих ре чи.




