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СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ

ВЕСЕЛИ ПАКАО САВРЕМЕНОСТИ

KАПИ МУЧЕНИЧКЕ КРВИ. Ево речи о пријатељу и песни-
ку Новици Тадићу, у чијем дару судбине је лако препознати капи 
мученичке крви које су биле и остале семе за многе хришћане. 
Сада када је код Оног који охоле обара а кроtке pрославља, сла-
жући, и надаље, речи Божје у срцу своме, а његове Сабране pе-
сме, I–V, благодарећи Драгану Хамовићу и огранку Матице срп-
ске из Црне Горе, пред нама, овај велики српски и европски 
песник оверио је у којој је мери савремени свет скуп слуђених 
слепаца који, још увек, у полумраку, траже свећу која је упаље-
на пре две хиљаде година. Тражећи пут, трагајући за исtином 
неpосtижном умом, видео је да пута нема; држећ’ се свога кр-
ста, предајући се уздисајима неизрецивим и плачу неизрецивом. 
Уосталом, зар није речено – где је крст, ту су и сузе!

Упознао сам га крајем осамдесетих година прошлог века 
када сам, предан, без остатка, свету књижевности, као после-
дипломац ступио у широке и хладне ходнике Филолошког фа-
култета у Београду. Осим факултета, као тек пристигли новосад-
ски ђак, имао сам још две адресе које сам често похађао – редак-
ције Књижевне речи и Књижевних новина. Сећам се као да је то 
било јуче: ако ћемо право – и било је јуче! Кадгод сам, с новим 
прилозима (махом, критичким, есејистичким), улазио у редак-
цију Књижевне речи дочекивао ме строги, готово прекорни, по-
глед човека, чинило ми се у зрелим годинама, који се није могао 
сакрити ни иза старинског оквира за наочаре, с приметно увећа-
ном диоптријом. И кадгод бих, остављајући прилоге, напуштао 
једну, па другу (спојене), просторију у којој се налазило Уредни-
штво Књижевне речи, одзвањале су речи, имао сам утисак свагда 
заједљиво интониране, мени се чинило на мој рачун, да поезија 
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није ствар учености и да се нико није прославио тумачећи је (и 
практикујући) из мозга. Право је рећи, нисам се, због тога, превећ 
узбуђивао, мада ми није било јасно откуда да баш ја, под сенком 
сумње да сам паметан, будем предмет пажње строгог незнанца.

Као што рекох – уласци и изласци из Уредништва Књижевне 
речи били су у знаку обавезног ритуала мени непознатог, сумњао 
сам сад и ја, песника. Када сам, у оно време, млађаном аутору 
Књижевне омладине Србије, Небојши Јеврићу, помогао да унесе 
тираж његовог тек изашлог првенца Црни кофер, и када се ритуал 
поновио, упитао сам, знатижељно, колегу ко би могао бити ста-
рији (већ истрошени) човек у углу прве просторије.

Не знаш!? Зачудио се Небојша. Новица Тадић!
Тргнуо сам се, очас, и почео да, по сећању, разлиставам 

две његове књиге које су изашле у Матици српској и Просве-
ти – Смрt у сtолици и Присусtва. Отишао сам, потом, у вој-
ску са сазнањем да је незнанац из угла прве просторије Књижевне 
речи песник који је већ тада био лепо име у савременом српском 
песништву. Током нашег тридесетогодишњег пријатељства, ба-
рем десетак пута, подсећао сам Нолета на строг и непедагош-
ки однос спрам младог колеге. Да бих му се осветио предочавао 
сам, неком врстом хињеног, тихог, гнева, да ме он, заправо, није 
кажњавао, већ награђивао, јер шта уху гордељивог Катуњанина 
може више пријати и шта његову таштину може више хранити од 
приче о његовој памети и образовању. Никада није реч прозборио 
о томе – само би се, сваки пут, дуго смејао, рекао бих дечачки оза-
рен, што га подсећам на његов мали несташлук.

С јесени 1981. године изашао сам из војске и, готово истог 
дана, преузео из Уредништва Књижевних новина нове књиге Ран-
ка Јововића, Јоана Флоре и Новице Тадића, из новог, у жутој опре- 
ми, кола београдске Просвете. Прелистао сам, најпре, Ждрело, 
најбољу књигу Новице Тадића, и написао текст Песник сурове 
сензибилносtи. Након десетак дана, отишао сам до Уредништва, 
преузео два примерка новог броја, листајући их, идући од Фран-
цуске 7 ка споменику Кнеза Михаила. На пешачком прелазу, код 
Народног позоришта, угледао сам добро познати лик чија су ме 
гунђања и добацивања пратила кад год бих напуштао Редакцију 
Књижевне речи. Ишао је према мени, па застао на метар-два, ре-
кавши, под извесном температуром:

Радуловићу, добар ти је наслов текста у Књижевним новина-
ма. Хоћеш ли да попијемо пиће!?

Када је, два десетлећа касније, Ноле овенчан Дисовом на-
градом у Чачку, дародавци су сачинили сепарат о његовом песни-
чком делу под насловом Песник сурове сензибилносtи. 
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Да не заборавим – пиће нисмо попили. Али, што јест јест – 
било је пића! 

Од тог сусрета траје наше пријатељство дуго три десетлећа. 
И оно је, морам то овом пригодом рећи, само једном било на  
испиту. Након револуционарне / контрареволуционарне 2000. го-
дине, будући сам остао без посла, оформио сам издавачку кућу 
„Орфеус”. Сазнавши за то Ноле ме је назвао и замолио да га 
укључим у посао – када је реч о уносу и прелому текста. Одмах 
сам му послао рукопис књиге академика Косте Чавошког Саgа 
о досманлијама, с којом сам започео сада већ профилисану биб-
лиотеку „Лични став”. Када је завршио посао, након 10–15 дана, 
назвао ме, свадљиво саопштавајући да све друге мазим и пазим, и 
да сам само на Новицу заборавио. Нисам сигуран да сам све дру-
ге мазио и пазио, али је било извесно да сам, стицајем прилика, 
на њега заборавио. Сабрао сам се, очас, знајући да ће изговорене 
речи одређивати меру нашег будућег односа. Рекао сам:

– Ноле, све можеш да ми кажеш, направио сам пропуст, гре-
шан сам. Све може – једино ти не дозвољавам да се наљутиш на 
мене.

У реду, Сећо, кад долазиш у Београд немој ме заобићи!
Рекао је Сећо – и увек је тако скраћивао моје име, као нико 

пре и као нико после њега. 

КАД ПОМИСЛИМ НА СЕБЕ, КРИШОМ СЕ ПРЕКРСТИМ. 
Кад смо приређивали његове изабране песме, тражио је да вели-
ка слика аутора на задњој страни корица буде слика двадесетого-
дишњег бруцоша, који је из Пиве тек кретао у бели свет. Опирао 
се да наслов књиге буде Кад pомислим на себе, кри{ом се pрекр-
сtим, што је, заправо, свођење једног његовог дистиха. Био сам 
упоран:

– То си ти! Као пало дете земаљско, огреховљено, упро си 
прстом у себе, купао се, подижући се, у сузама покајања. 

Након 5–6 разговора – пристао је. 
Пре две године, у његовом завичају, у Пиви на манифеста-

цији „Песничка реч на извору Пиве” водио сам, својим колима, 
неколико колега из Београда и Новог Сада – од Плужина до Пив-
ског манастира. Негде, у то време, који дан или недељу раније, 
још једно залутало пивско дете је, у својству председника Ср-
бије, посетило Црну Гору, дошавши и до свог родног места. И о 
томе су јављали сви медији у Србији и Црној Гори. Пролазећи по-
ред Смријечна, упитао сам своје сапутнике да ли знају ко је овде 
рођен. Одговорили су углас – председник Србије Борис Тадић. 
Узвратио сам – не, него велики српски песник Новица Тадић. Кад 
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сам се вратио с одмора посетио сам Новицу у Земуну и испричао 
му еписодију с путешествија по Пиви. Никад га нисам видео тако 
обасјаног – опет није ништа рекао, али се, изнова, дуго смејао, 
као и онда када сам га подсећао на плодове његове негдашње ве-
селе педагогије. А шта каже Свети Августин? Време, а шта је вре-
ме!? Кад ме питају знам, кад хоћу да кажем не знам! Некада је, 
да би се испунило неко пророчанство, било неопходно да прођу 
године, десетлећа, па и векови. У овом случају то се догодило за 
само две године.

Вукући онемоћало и осиротело тело, које се сасушило од 
хладноће савременог света, Новица Тадић се све више посвећи-
вао златним ранама колена савијених. За Бадњи дан 2010. дошао 
сам у Београд. Јавио сам да ћу бити код њега у повратку – око 17–
18 сати. Када сам кренуо из града према Земуну, јавио сам му да 
се спусти на зборно место – преко пута његове зграде, на главном 
путу у Земуну. У реду, рекао је. Међутим, на зборно место је до-
шла Зорица, јер се Ноле није осећао добро. Предао сам јој књи-
ге које сам донео – и одмах га назвао. Забринуо сам се, јер је ме-
сец-два пре тога лежао на плућном одељењу у Земуну. Рекао ми 
је да не зна шта му је – али да не може да се покрене. И додао, за-
веренички – Сећо, од ове године, још мало, креће старосна пен-
зија, биће, изгледа, убрзо, и национална! Заљуљао сам се у гре-
шном трзају подсвести – хоћеш ли их дочекати, макар једну, до-
бри мој Ноле!?

Две-три недеље потом умрла је, после дуге болести, супру-
га мог драгог пријатеља, сликара Драгана Стојкова. Јасна – дивна 
жена. Отишао сам у Сомбор на сахрану. Након сахране, на путу 
за Нови Сад, мобилни је најавио Радивоја Микића. Предочио сам 
му да сам у колима и да се враћам са сахране. Пресекао ме – мо-
раћеш и на другу сахрану, умро је наш Ноле. Пресекао ме, велим, 
иако је грешна подсвест слутила да се неће још много надисати 
даха земаљскога.

Овај заувек опседнути песник, чије су песме поседовале ону 
скривену магију која се преносила на читаоце, у чијим се стихо-
вима препознавало, сасвим природно, оно што бих назвао белода-
ним песничким смислом, који је певао са свога крста, неодступ-
но, с тугом тешком и раном страдалничком, умивао је душу своју, 
далеко од ћилима извезених и сласти биља земаљског. И кад су га 
гонили, и кад су га бичевали, и кад су му злу ко{уљу tкали није 
одустајао од снова својих. 

Падајући, растао си, добри мој Ноле, именујући гриже и муке 
у души заспалих људи, и тек кад си се осетио силним у духу и љу-
бави почео си призивати Оца свог. И спасавати, у вишегласном 
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и вишехвалном обраћању Господу, од мрежа које су исpлеtене 
од мноgоg лукавсtва. Са свешћу да су недељива и непотрошива 
добра небеска направио си веродостојни отклон спрам немашто-
вите лакомислености савременог човека и окамењених крајолика 
евроатлантске ортодоксије, прозревши и презревши и нашег кне- 
за лажи – његове слуге које се одевају у модерна одела и gлуме 
евроpејце. И ниси узмакао пред невиделим што се стрмоглављује, 
с неба, као муња, доказујући да је вера, уистину, не{tо највеће и 
најtеже. Излазећи из себе теснога, запутио си се ка кући неру-
котвореној.

Свет је за тебе био понор, а ти си био душа тог истог света, 
добри мој Ноле.

НЕИЗМЕРНО ПОЉЕ СТРАХА. Има једна Гримова бајка на 
коју подсећа философ који је обликовао песнике 20. века. То је 
повест о младићу који је отишао у свет да би научио да се pла{и. 
Реч је, признаћете, о великој авантури. Кроз њу пролази сва-
ки човек, јер свако мора научиtи да се pла{и да не би пропао 
– било зато што не уме да се pла{и, било зато што ће се изgу-
биtи у сtреpњи. Ко је, каже се на крају овог подсећања, научио 
да сtреpи на pравом месtу и у pраво време, тај је, уистину, овла-
дао најви{им знањем. 

Читав песнички век Новице Тадића је једно непрегледно и 
неизмерно поље страха. Готово свака његова песма наговештава 
да ужас станује врата до врата с нама, у готово свакој се оверава 
да је онај ко не стрепи лишен смисла. Стога и нема претеривања 
у песниковим речима да из крваве масе његовог живота каpне pо-
некад сtих. Његови обеспокојавајући извештаји с позорнице жи-
вота, без остатка, потврђују искуство философа – кога стрепња 
гради он је у милости уобличења могућности, односно, само онај 
кога је обликовала моgућносt обликован је pрема својој бескона-
чносtи! 

Иако се лирика, у битноме, одређује као улажење свеtа у 
субјекt, у поезији Новице Тадића присутан је бег субјекта од све-
та, страх од света. Плашећи се, стрепећи, повлачећи се под стреху 
живих, делатних, мотива, чија је песничка изведеност заснована 
таман толико колико између pесника и tренуtка влада склад, који 
функционишу и мимо песме, он је стварао нешто што би се могло 
назваtи деформацијом свеtа у субјекtу. Ова бојажљива душа, 
суочена с ужасним чињеницама живота, овај искидани ход има-
гинације ка пропланцима стварне егзистенције, овај tамни pењач 
који се, што се више успињао, све више сурвавао, беше песник 
који је апокалиптичне крајолике савременог света, спарушене 
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земаљске вртове, проверавао сагласно нареченој мери сtраха и дрх-
tања. Тадићев лирски јунак је гурнут на руб своgа оpсtанка, тра-
жећи и налазећи у својој речи последње упориште против уса-
мљеносtи уни{tења. Изражавао је ужас не прелазећи gранице 
tрадиционалноg језика, не расtачући tај језик. Разломљеним и 
динамичним сликама, с хуморним и иронијским сенкама, име-
нујући pонор који нас окружује, он је, просто-напросто, провера-
вао спремност лирског јунака да се ухвати у коштац са савреме-
ним светом. Песник Новица Тадић није тајио да се ло{е осећа у 
свеtу, односно да су моји сtихови од мојих осећања и овоg свеtа. 
Веровао је да нема ниједноg дубљеg сазнања без pаtње, да се кроз 
патњу сtиже до очи{ћења и вере и да му је то дар Господњи.

И Тадић је, једним делом свога стваралаштва, веровао да 
је нужносt Божји вео, да је Бог све појаве поверио механизму 
света, у којем домен tеже има превагу над доменом милосрђа. 
Био је, такође, један од повлашћених очевидаца трке између жи-
воtворноg и разорноg деловања бакtерије цивилизације који је 
ту трку, из књиге у књигу, преносио уживо, повијајући се, али и, 
гдегде, осветнички се наслађујући. Нико у савременом српском 
песништву није тако опевао весели пакао савремености, нико 
није тако убедљиво исцртао психолошки профил савременог чо-
века, залуталог и клонулог. Човека за којег је tи{ина сtрана, па 
бежи из tи{ине у буку − на улицу, у меtеж, у мно{tво. Хербер-
товски речено – оног што је оно што није, односно, оног који није 
оно што јесте! У једном разговору песник вели да је био привр-
жен оpскурном и марgиналном до те мере да се излаgао злу и зло-
именим сваке врсtе, те да му се чини да су из његовог далекоg 
завичаја, за њим, пошли мноgи ђаволчићи да га прате и да, један 
pо један, ускачу у његове pесме као у кавезе. На једном другом 
месту, он ће испустити крик – Ја живим аpокалиpсу оtкада сам 
вас уpознао, о браћо моја, синови сtра{ни, унуци уtварни.

Тадићев пакао је егзистенцијални, дантеовски, пакао, али и 
пакао који је човек створио на земљи, какав је наш српски па-
као, страшнији од дантеовског, дат у антологијској песми Матије 
Бећковића Боgојављење. 

Ако, пак, мало контекстуализујемо увид уочићемо да је Но-
вица Тадић сачинио готово савршен песнички систем, који се, 
најнепосредније, наслања на монументалне системе европског 
песништва. Није на одмет да, накратко, Тадићев поглед на весели 
pакао савременосtи упоредимо, рецимо, с Дантеовим, Спенсеро-
вим или Киплинговим књижевним искуствима. Сетимо се, Дан-
теова последња слика из пакла, Угалино, глође лобању свог му-
читеља, Спенсерова последња велика алеgоријска визија је визија 
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Серене, обнажене, спремне за канибалски пир. У Киплинговој 
Књизи о џунgли, у врховима крошњи, мајмуни дебатују, а испод 
њих, пантер се учи мрачној мудросtи pредаtора.

МОНУМЕНТАЛНИ ПЕСНИЧКИ СИСТЕМ. Реч је о песни-
ку за којега песма није pлиtко и искричаво pамеtовање, већ же-
стоки стварносни удар, јединствени калеидоскоп сtраха и дрх-
tања, који помера душу човека. Именовао је наше време као де-
монско, наш свет као демонски и човека наших дана као чове-
ка загубљеног у шуми метежа и прелести. Савремени човек није 
ни доспео до Господа, а хоће још даље и више; успиње се на  
прсте, надима груди, шири непостојећа крила, развијајући до са-
вршенства ве{tину самозаваравања. Не питајући се, притом, 
шта с недокучивом tуgом, коју време не лечи, која је мучила и фи-
лософа који је своје књиге потписивао другим именом. Погледај-
мо те слике, фигуре и уtварне pриказе које се гнезде у песничким 
пределима Новице Тадића и лирске јунаке који настањују те пре-
деле; осмотримо како се, сагласно јединственој конфиgурацији 
значења, чулно уобличава тамни поредак. И pрљаво коко{је леgа-
ло, и велико вражје ждрело, и кезило, и gрдило, и седи{tе које 
зева, и онај {tо је раздељен у зле близанце, и онај {tо једе мра-
чну gрмљавину, и скоt мноgоуди, и сtравило, и саgраило, и црве-
ни и црни ђаволи који се жене, и сабласtи, и маске, и маgареће 
вилице, и tраpови ђавољи, и дим pаклени, и црно млеко крваве чо-
коладe − све су то свежњеви песничко-језичких фантазија, али и 
симболи који оверавају пророчки дар песника. Као што је Оgњена 
коко{, на шта нас подсећа песник, након зликовачког ратног по-
хода севернo-атланске алијансе на Србију, 1999. године, сневши 
Оgњено јаје, одмах иза Земуна, pрема Баtајници, постала наша 
сурова стварност, тако су и обезбожене и раскалашне приказе из 
Великоg браtа, Фарме и Двора, тек сишле са страница Тадиће-
ве поезије, постале део наше породичне збиље. Та опскурна бића 
која су настанила пределе његових књига показала су се као реал-
на и уверљива. Штавише, показала су се стварнија од сваке ствар-
ности. Ми који смо га знали, можда, можемо посведочити како 
му је било у мучили{tима, код вражјих {еgрtа. И колико је био 
у праву кад је именовао скоројевиће који јуре за tуђом муком и 
својом зарадом, трућајући о бизнису и изми{љајући демонске за-
баве.

Све те појаве, механизми, створења, справе, све те земаљско-
-ваздушасте прилазе које не постоје у реалном свету, али обликују 
реални свет, не хуманизују природу; напротив, може се рећи да су 
неприродне колико и нехумане. Нису ли, рецимо, кезило, gрдило, 
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pоtукач, седи{tе које зева или онај који је раздељен у зле близан-
це, слични змају из Апокалипсе, односно, звери која бе{е и није. 
Ако угао посматрања померимо још, и временски и духовно, се-
тићемо се да се, у Књизи пророка Данила, Набукодоносор пре-
твара у звер, каогод и да Језикељ Фараона назива речним змајем.

ТРЕПЕРЕЋИ ЛАКМУС. Ја сам, вели Тадић, осврћући се 
на властиту песничку праксу, у наличју живоtа нашао све своје 
теме, именујући предграђе као место рођења и боравка својих лир-
ских јунака. С тих места никада није долазио кући без живе сли-
ке у оку. Град му је изгледао као pакао, tрg као казан, а људи као 
враgови – нигде месtа да се заклонимо! Он, који је, читавог живо-
та, хиtао својим pуtем, називајући себе хроничарем зла, био је, 
заправо, треперећи лакмус који је, неумољиво, бојио гестове са-
временог човека и урањао у општи бестијариј света. Утврђујући 
да је савремен свет pун скоtова, да је зло општепланетарна поја-
ва, Тадић предочава да нас само молиtва свеtих држи да се не 
отиснемо ка самом рубу понора:

− Господ је милостив и ништа нам није ускратио. Све нам је 
дао – најпре, слободу да бирамо. А ми смо изабрали зло, приви-
де и лажне наде!

И још − онај који падне, који се, очас, разгради, може се по-
дићи, очистити и угледати звезде из мрака.

И још:
− Господ је милостив, спасиће он и понеког разбојника.

Себе је видео баш тако – као покајаног разбојника. Певајући, 
неодступно, са свога крста, уплео се у мреже које су исплетене од 
многог лукавства, које су мучиле и богоугодног Антонија док је 
вапио

− Боже, pа ко може да мимоиђе ове мреже и задобије сpа-
сење!

Зато је славословио да је 
− Леpо биtи pоред ваtре, pоред Исуса. (Сtарац)
А у јединственом плачу савременог српског песништва, у 

песми Те{ко мени, клео се да 
− Ни Света Мајчица не зна
што су ми за данас
припремили добри људи.

Аох мени, аох кукавцу!
Век ми прође
у наопаким молитвама.
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Заборављен ћу биtи, као gроб исpод gробова.
У једној другој целини (Хри{ћанин, у gраду) Тадићев лирски 

јунак, све дрхтећи и плачући, пролази кроз сиtно сиtо невоља, у 
свету, на лудом tржи{tу носева, поверавајући се:

− Кад pомислим на себе, убрзам корак, pа се кри{ом pрекр-
сtим.

У Молиtви из tмине, пак, из tраpова ђавољих, из руpчаgа
из којих и не излази моли: 
− Похиtај, Блаgи, pомози ми. Похиtај, Силни, одавде ме из-

бави.
У песмама Молиtва заблуделоg, Оtи{ли су свеtи и Блаgо-

дарим tи, Госpоде предочава да су остали само кеpеци и наказе и 
моли Бога да му буде од помоћи:

− Јер неће се знаtи ко су ми оtац и мајка, ни на којем ће ми 
веtру леtеtи pрах.

Да би у песми Боже блаgи и pреблаgи, осећајући да се све-
тиљка гаси, певао:

− У моме врту грана се преломила.
Страшан је то знак од тебе
Јер истиче време за покајање,
Помилуј мене pалоg.
И још један плач у песми Те{ко мени, којом се лирски јунак, 

иако пали, моли Господу да га из ваtрене куgле у блаgи pролећни 
дан изведе:

− Тешко мени, Господе мој. Овенчах се грехом, у мукама се 
изгубих. Смрти сав припадох, тебе заборавих. Тешко мени, Го-
споде мој.

Израњаван, у болу, усред светске буке и вреве, сав у пламену 
вештаственог, лирски јунак се окренуо к оном који све саставља 
у једно – Судији Невидљивом. Као да је призвао речи Светога и 
Равноапостолнога Владике Николаја да се, кад год људи залутали 
загубе путе своје, и кад је tмина најцрња, а кривоpуtица најсtр-
мија, само Христос види. Гоњен, у бегу, пред адским застрашио-
цима и кнежевима таме спас је потражио у облаку светлозарном, 
из којег се разлеже песма анђеоска. Умивајући душу своју, у суза-
ма и плачу, испуштајући крик:

− Аох мени, аох кукавцу.
Дајући гласу крила, без дома Очевог и имања Очевог, лирски 

јунак се обраћа оном ко је властан да отпусти грехе његове, ове-
равајући, на свој начин, речи:
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− Шtо има свеtлосt с tамом
− А праведник с безакоњем!?
Новица Тадић је читавог живота, најнепосредније, обасјавао 

застрашујуће облике зла у савременом свету. Он је био један од 
оних песника чије је срце било и чисtо и сtра{но. У основи ње-
гове песничке фантазије су страхови који су израстали из меан-
дара стварности и прекорачавали праг стварности. Његова храпа-
ва и искидана стихотворна маса сведочи о дару и нагону да се до 
краја изрази доживљај. Он је разумевао свет из њега самог, али га 
није представљао у њеgовом значају и леpоtи. Али то није његов 
грех. Веровао је да му је ту и такву егзистенцију поверио Господ, 
суочивши га с искушењима. Носио је свој крст, уз крик − Човека 
tражих, а звер озверену нађох!

КНЕЗ ЛАЖИ И ДУХОВИ ЗЛОБЕ. Сви доживљајни сигна-
ли долазили су, дакле, из света. Готово да се може рећи да му је 
његово неизмерно, тамно, језгро гурало перо у руке да пише оно 
што види! У свему о чему је певао желео је да искаже карактер 
самог света, онако како му се појављивао у властитом доживљају. 
Зато се може рећи да је у свом песништву изнашао готово идеал-
ни лирски израз за емоцију времена. А песничким језиком, есен-
цијализованим до апартности и ексцентричности, његовим брзим 
и хировитим рукавцима, одвео нас је до корена песничких. Ло-
гика његове песничке мисли дала је његовој песми унутрашњи 
склад и снагу.

Сам песник је, рекло би се, готово идеално засенчио вла-
стите поетско – поетичке константе. Именовао их је, наиме, као 
укрштај и преплитај трију поетика – поетике изобличења и оtва-
рања pрема оносtраном, поетике усtановљења ђавољеg и де-
монскоg свеtа и поетике pокајничкоg pризивања свеtоg и жудње 
за Ви{њим. Смештајући реч своју у антипсалам, он је у свету, 
спутаном мрежама трулежног стицања и земаљске надмоћи, као 
пали, служећи господара прелести, који га је, преко чула, тих вра-
та душе, држао у његовој палој природи, потврдио да песник није 
апостол, односно, да он ђавола изgони снаgом ђавола. Није бежао 
од призора свакодневног живота. Напротив. Певајући о {аренилу 
улица, tрgова, лица и људи он је поверовао да је од овога време-
на – да му нисам уtекао и да је њеgова tежина на мојим pлећи-
ма. Враћајући се, пак, сунцу молитве, стајући уз крст, умивајући 
се у сузама покајања, купајући се у светлости јеванђеоској, мо-
лећи се да се усправи пред многим данашњим кукољем зловерја, 
нагледао се живих цветова небеских. Певао је о греху своме, и из 
греха свога, не славећи себе већ Господа. Да би, при крају живота 
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земаљскога, скрушено изустио да је Госpод велики и милосtив 
и да му ни{tа није ускраtио. Сасвим, сасвим на трагу иску-
става pожњевеноg класја, које је Господ сабрао у житници сво-
га царства.

Прозорљивошћу брзоg снимка, хиtроg заpиса и искричаве 
ироније скотове из реалног света преместио је у свет песме. По-
том се вратио и ту ће, заувек, остати, у вековечито време. То је оно 
безметежно, богоискушано, време када је гнев устукнуо пред уз-
дахом и молитвом, јарост пред сузама и плачем, негодовање пред 
скрушеношћу срца – када се појавила брига за властито спасење, 
али и за спас других. Тамо ће, сигуран сам, с каменом у gруди-
ма, pеваtи вечну молиtву Свеоpеваној Маtи и Сину Њеном Бо-
жансtвеном. Тако ће, испуњен тихим и пријатним мирисом сми-
рења, заборавити на искуство сtраха и дрхtања, на земаљске и 
ваздушасте приказе, које су, уплетене у мреже gоркоg занаtа из-
руgивања бићу, настањивале његов песнички свет, јер ће између 
њих и њега бити провалија велика. Заборавиће и кнеза лажи и ду-
хове злобе и њихове слуgе који се облаче у модерна одела и gлуме 
евроpејце – свет оних који се крстом не крсте и не знају за страх 
Божји. Заслужио је то наш Ноле.


