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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла дан Бај че та

ДА НО НОЋ НА ИЗ ЛО ЖБА
(Жи во рад Не дељ ко вић: Отет пре део, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 

2022)

Иа ко по е зи ју Жи во ра да Не дељ ко ви ћа ка рак те ри ше из ра же на ау то ном ност пје сме, 
ства ра лач ка кон цен тра ци ја на тре ну так ин тен зив ног ути ска и ода тле про ис те клу 
естет ску са мо до вољ ност, том пје сни ку ни је стра но ни на сто ја ње да лир ски тек сто ви 
оку пље ни ис под на сло ва по је ди них збир ки ипак бу ду ме ђу соб но по ве за ни ма ње или 
ви ше ви дљи вом по е тич ком, од но сно те мат ско-мо тив ском ве зом. Та ква прак са уочљи-
ва је у ви ше де це ниј ском ра спо ну ње го вог ства ра ла штва од, на при мјер, ра не књи ге 
Мај ка (1994), до збир ке Дру ги не ко (2005), ко је пред ста вља ју два ви да по ме ну те умјет-
нич ке те жње. То ме се при дру жу је и нај но ви ји Не дељ ко ви ће ва збир ка Оте ти пре део 
(2022), ко ја уно си из вје сне ства ра лач ке ино ва ци је у ту од ли ку ње го вог пје ва ња. 

Док је у по ме ну тим пје снич ким књи га ма из 1994. и 2005. ри јеч о ин тим ном, ис по-
вјед ном то ну по ро дич них успо ме на, од но сно о по е тич ком ди ја ло гу с иза бра ном тра-
ди циј ском ли ни јом на ци о нал ног пје снич ког на сли је ђа, као на ре че ном, у оба слу ча ја 
об је ди њу ју ћем фак то ру, нит ко ја по ве зу је пје сме Оте тог пред је ла је сте ау то ро ва 
фа сци на ци ја сли кар ством и, не што ши ре, ли ков но шћу као по себ ним фе но ме ном умјет-
нич ког ис по ља ва ња. Го то во сва ка дру га или тре ћа пје сма у овој књи зи са др жи алу зи ју 
на не ко ве ли ко сли кар ско име, од но сно на не ко кон крет но сли кар ско дје ло. У по једи-
ним при мје ри ма, те пје сме су оби ље же не ми ни ја тур ним лир ским ек фра за ма, док се 
у дру гим по зи ва ју на ар хи тек ту ру или пак ли ков ни мо ме нат у књи жев но сти, као спе-
ци фи кум ово вре ме не ли те ра ту ре. Не дељ ко вић је остао у до бро по зна том сви је ту 
ње го ва не при сно сти са по ро дич ним, а за тим и пр вим на ред ним кон цен трич ним кру-
гом свог жи вот ног уни вер зу ма – сво јим ужим ге о граф ским про сто ром – али је сад 
по ка зао по тре бу да вје чи то ис ку пљу ју ћу ље по ту на тај на чин све де ног ег зи стен ци јал ног 
ам би јен та ле ги ти ми зу је не чим што до ла зи из ван ње га са мог: ово га пу та из ли ков не 
умјет но сти. 

Од са мих на сло ва пје са ма кре ће Не дељ ко ви ћев лир ски ди ја лог са сли кар ством, у 
ко јем се на вол ше бан на чин већ ви је ко ви ма огле да по сма тра ни сви јет, а чи ју не у хва-
тљи ву оду хо вље ност пје сник из но ва по ку ша ва да је зич ки фик си ра. Пје сма „Пред сли ком“ 
по чи ње сти хо ви ма: „Знам ка ко је ство рен овај сир, / Кри шке хле ба ка ко су до би је не. 
/ Ви дим по кре те мај чи них ру ку. / Сли ку на ко јој на ста ју до бра све та. // Пу не упо р не 
на де, на ше су по су де / Бли ста ле као Ве ла ске зов ћуп“; а пје сма „Из лет“ сли кар ски још 
по не се ни је: „Жи вот, то је бро дић уси дрен уз оба лу, / А на ње му жар на сме ја них де во-
ја ка. / Ле па рас ка ла шност, ги та ра и псе тан це, / Нај љуп ки је од свих ко је је др жа ла / На-
сли ка на мла да да ма. // Као код Ре но а ра, пас ви ди и жбу ње / И зво ни ке то по ла. Све тлу ца 
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ме лан хо ли ја / У са ве зу са на из глед не мар ним од лу ка ма. / Са срећ ним сли ка ре вим 
до бом.“ На пје сни ко вом рад ном сто лу, или уз гла вљу, умје сто по е зи је као да при је свих 
сто је Јан сон, Гом брих, или по не ка мо но гра фи ја о сли ка ру, сти лу, епо си, кад ње го ва 
сва ко днев ни ца би ва то ли ко из да шно по ет ски фил три ра на очи ма гу та ча умјет нич ко-
-исто риј ских књи га: „Ју тро је бру ја ло, го ре ле су бо је. / Чуо се удар пот пе ти ца по плоч-
ни ку. / Рит мич на и пла ва ро ко ко сце на“ („Ни је стра шно“). Књи га би се оту да ла ко мо гла 
у не ком по но вље ном из да њу за ми сли ти као бо га то илу стро ва на, у јед ној вр сти по ет-
ско-ви зу ел ног про жи ма ња, али се чи ни да пје сник свје сно ра чу на на упу ће ност свог 
чи та о ца, од но сно, да му по ста вља јед ну вр сту ре цеп циј ског иза зо ва, ко ји чи та ње мо же 
учи ни ти тра га лач ки ди на мич ни јим.

Ова кви при зо ри сре шће се на ско ро сва кој стра ни ци Оте тог пре де ла. Нај е фект-
ни ји су он да кад се укр сте са пре по зна тљи вом суп стан цом Не дељ ко ви ће вог пје снич ког 
иди о ма, ко ја вла сти ти ег зи стен ци јал ни ми кро ко смос не на ме тљи во уз ди же у про стор 
слу ће ног ви шег сми сла. Пје сма „Се дам и де сет“ ко ли ко хра бро то ли ко и успје ло спа ја 
хо ланд ски ба рок са ру сти ком Шу ма ди је, ка ко би у при сном ам би јен ту ре про ду ко ва ла 
ме та фи зи ку Вер ме ро вих жа нр-сли ка: „Гр ме ле су тру бе у Дра га че ву. / Кроз про зор до-
ди ри вао сам ла сте. // Пе гла ла си. Зна ли смо да је све ка ко тре ба / Да бу де, а ствар ност 
да ле ко од нас. / Као ве тре ња че и пре де ли са сли ка. / Оно што су тра жи ле, на ше су 
ду ше ство ри ле. / Гла ча ла си ла ле ра су те на по сте љи ни. / Вр то ви зе мље на се ве ру: наш 
сан. // Цве ће, во да, му зе ји, тр жни це, де мо кра ти ја. / Ле по је има ти та кав жи вот: на сип, 
бра ну. / Гле да ти град са сво је оба ле, као Вер мер. / За у ста ви ти ка заљ ке. На са ту Град ске 
ку ће / У Дел фту за у век је се дам и де сет. // Го во ри ла си: пет на е сто ро де це: ве ли ки свет. 
/ Де ца: мле ко и мед за Вер ме ра и њи хо ву мај ку. // Мле ка ри ца је си па ла бе ли ну из бо-
ка ла. / Био је сре ћан дан. И са да је: се дам и де сет.“ Бу ду ћи па жљив по сма трач, Не дељ-
ко вић сву да от кри ва но ве ема на ци је ли ков но овје ко вје че не и до са крал но сти уни вер-
за ли зо ва не сва ко днев ни це, чи ја се уз ви ше ност от кри ва чак и у нај о бич ни јим кућ ним 
по сло ви ма. Тек у за јед нич ком про ни ца њу у умјет нич ке сли ке и сви јет око се бе от кри ва 
се исти на и јед ног и дру гог: да ухва ће ни тре ну так ни је са мо по вла шће ни мо ме нат ефе-
мер но сти ко ја се јед ном до го ди ла и оти шла уне по врат. Ве ли ка дје ла су огле да ла трај ног 
у про ла зном, а пје сник се по ста вља као за ин те ре со ван и про дук ти ван ту мач те ве зе.

Чак и кад ни су у не по сред ном алу зив ном или би ло ка квом дру гом ства ра лач ком 
са о гла ша ва њу са про бра ним сли ка(ри)ма, ове пје сме но се у се би не што из ра зи то пик-
ту рал но, јед ну сли ко ви тост ко ја сна жно по ла же на ви зу ел ну рас кош исјеч ка ствар но-
сти пре до че не чи та о цу. Та ко је већ у дру гој пје сми збир ке ка рак те ри стич ног на сло ва 
„Ме се чи на из над обр ва“, у ко јој сти хо ви пре пу ни фло рал ног пиг мен та им пре си о ни стич-
ки ута па ју жен ску ље по ту у за но сну по за ди ну цви јет не де ко ра ци је: „Рад ни ци ко му нал-
ног све че ри / За ли ва ју цвет не ле је на тр гу. / Ле по је би ти цве ће о ко ме власт / Бри не 
и обил но га по ји, / А мла зе ви па да ју на те пи хе, / Не жне и не моћ не ре чи. // Ле по је би ти 
град у ко ме / Ко ра ча ју ла ти це свих бо ја. / Не ке са фла ши цом во де, // Дру ге са кор не том 
у ру ци. // Не ко са де те том при ча о во ди / И кру жном то ку исто ри је; / Са ћу тљи вом 
ме се чи ном / Из над обр ва са ња град у ко ме је / Сва ко ли це вру так све тло сти.“ Ова ква 
вр ста жи вот них оза ре ња, ухва ће них у лир ске сли ке ја ког ви зу а ли за циј ског по тен ци-
ја ла, есен ци јал не су за збир ку Отет пре део.
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И у са мом на сло ву књи ге, очи глед но, по сто ји при зив пеј за жа као јед ног од основ-
них сли кар ских жан ро ва, ко ји Не дељ ко вић из но ва и стра стве но по ет ски уоб ли чу је. У 
пје сми „Пе де сет го ди на ка сни је“ на ла зи се уз о ран при мјер та квог по ступ ка: „Као на 
Се за но вој сли ци, / Бо је су ти хе и пу не ми ља, / А оно бр до у ду би ни, онај ки па рис, / Оно 
сун це и по крет што их је ство рио, / Све је јед но са вр шен ство, љу бав.“ Пје сма „Ра зно-
бој не ка пљи це“ до но си слич но ин спи ри сан при зор: „Кад је ве тар, ста бла се љу бе, / 
Ка ко и при ли чи пле са чи ма. / Као да их је ство рио Ед гар Де га. / Па да ју зе ле не ка пљи це 
во ска.“ Се зан и Де га не сум њи во су глав ни ју на ци Не дељ ко ви ће ве лир ске исто ри је 
умјет но сти, ко ји ма су по све ће не и пје сме „Ме ђу ске ле ти ма“ и „Ни сам хтео ви ше“. Ва-
жно је ис та ћи да ова ква за љу бље ност у сли кар ска плат на код Не дељ ко ви ћа не по ста-
је ма нир, то ни су по вр шне лир ске ва ри ја ци је у ду гој тра ди ци ји ди ја ло га пје сни ка са 
сли ка ри ма. На про тив, за не се ност ви зу ел но ли је пим под сти че га да ду бље про ник не 
у пје заж као есен ци ју ствар но сти, у ко јој тра жи вје чи то из ми чу ћа зна че ња све ко ли ког 
сви је та. Пје сма „Двор“ ис ка зу је че жњу за до ко ли цом ис пу ње ном ду го трај ним сту ди-
ра њем Ве ла ске зо вих сли ка, ме ђу чи јим би „двор ским да ма ма и чу ди ма“ про на ла зио 
исто оно за чим за гле да но тра га у са мом жи во ту: „Го ди на ма бдим над сво јим пре де-
ли ма, / Гле дам до гра ђи ва не де та ље. / Че кам да ме не ки од њих пре не.“

Ни су, ме ђу тим, сви пеј за жи Не дељ ко ви ће вог Оте тог пре де ла цви јет на по ља који-
ма про ми чу да ме са сун цо бра ном и псе тан це том у на руч ју. То та ко ђе ни су би дер ма-
јер ски при зо ри без бри жно сти сва ко днев ног жи во та из ван ме тро по ле. Не дељ ко вић 
је, из ме ђу оста лих, у сво ју лир ску га ле ри ју увео јед ну од нај ве ћих срп ских сли кар ки, 
чи ју је би о гра фи ју рат не бол ни чар ке упи сао у под текст вла сти тог ома жа ње ном по-
зна том уми је ћу: „Да је би ло сре ће, и уз њу / Бар ту ба обич не људ ске прав де, / На де жда 
Пе тро вић би сли ка ла / На за во ји ма и пре и на чи ла свр ху. [...] Ту жна је и муч на исто ри ја 
за во ја, / Там них па лимп се ста. / Све до че о ге ле ру или ба јо не ту. / О ту би бо ла. Лич ни 
пе ча ти. [...] Сем ко же, не ма дру гих за во ја / На да но ноћ ној на шој из ло жби“ („Лич ни пе чат“).

Ме ђу оста лим умјет ни ци ма ко ји Не дељ ко ви ћу по ма жу да ту ма чи тај ну по јав но сти 
људ ског жи во та и сви је та ко ји га окру жу је, ње го вим сти хо ви ма про ми чу још и ства-
ра о ци по пут ар хи тек те Ла Кор би зјеа са сво јом ку ћом на оба ли, или пи сца Зе бал да са 
мрач ном фо то гра фи јом угра ђе ном у текст свог ро ма на. Ви зу ел ни спек тар Оте тог 
пре де ла та ко по ста је ши ри од упра во пре до че ног у ње го вом тек јед ном, али сва ка ко 
нај бит ни јем аспек ту. Сто га тре ба оста ви ти по не што и са мом чи та о цу да от кри је во ђен 
тра гом ове кри тич ки ис цр та не ма пе пје сни ко ве љу ба ви за умјет ност, јер та по тра га 
ће му се сва ка ко ис пла ти ти.


