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СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ

О РЕ ЧИ УРЕ ЗА НОЈ У КА МЕН

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Се ли мир Ра ду ло вић: Нај не по сред ни ји од го вор на ваш по ку шај 
(екс пе ри мент!) да од го нет не те ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме-
ни ма ко ја до ла зе, од но сно, да ли ће оста ти иста или ће се (и у 
ком сме ру) про ме ни ти гла си – оста ће, на рав но, иста! Јед на ко као 
у је дин стве ној ар хе тип ској струк ту ри, ко ја об је ди њу је Дан те о ву 
ар хи тек то ни ку и Ра бле о ву дез ин те гра ци ју, без чи јег раз у ме ва ња 
и ту ма че ња не ма раз у ме ва ња и ту ма че ња по е зи је. Јед на ко као у 
Хо ме ро вим, Ови ди је вим, Вер ги ли је вим, Дан те о вим, Шек спи ро
вим, Мил то но вим, Хел дер ли но вим и Рил ке о вим пе снич ким оба сја
њи ма. У де ли ма ових ве ко ве чи тих пе снич ких па ра диг ми на хо ди 
се пре по зна тљи ва он то ло шка суп стан ца ко ја од ре ђу је ме ру да на
шњег и бу ду ћег пе ва ња. Ми, на жа лост, жи ви мо у вре ме ну гу бље ња 
оп ште кул тур не осно ве, па се сто га до га ђа да се ши ре ње кон тек
ста ка Ста ром и Но вом За ве ту, Хо ме ру, Дан теу или Мил то ну сма тра 
сум њи вим (или ја ло вим), а уде ва ње у кон текст Бор хе са или Ека 
оба ве зу ју ћим и обо га ћу ју ћим. И у епо хи све ква ри тељ ске по пу ла-
ри за ци је по е зи ја је пе на ко ја нам омо гу ћу је да по зна мо да у жи во ту 
по сто ји не што ви ше од оног што зо ве мо про стим жи вот ним успе-
хом, не ка вр ста ду хов не над мо ћи над сит ном ја ло вом по га ни у 
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соп стве ној ду ши. Пе снич ко на дах ну ће има ту моћ да, ус по ста вља
њем но вог по рет ка не бе ских зна ме ња, об но ви по ма ло за бо ра вље ну 
ду шу све та. Пе сма је пра сак ћут ње ко ји омо гу ћу је буд ној ћут њи 
да жи ви. Ње на ме ра је не ис ка зи ва. По ми сли те са мо ко ли ко је оскуд
но жи во тра ја ње у од но су на тра ја ње ко је је ство ре но у пе сми. 
Хо ћу ре ћи да је рад пе ра ко је пе ва, ко је хва та звук, и не ми и чуј ни, 
хар мо ни зо ван с ра до шћу да ха, с ве ро до стој ном сре ћом ди са ња. 

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи ни 
се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да гра ђу 
ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду стри је, 
до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, пост-
ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти на то 
да опе ва оно што тра је? 

Са вла ђи ва ње гра ђе је, за пра во, ње но пре и ме но ва ње, пре и на
че ње. Са вре ме ном чо ве ку и са вре ме ном све ту је нео п ход на те мељ
на об но ва ду ше. Иа ко, у књи зи ко ја је на пи са на за све и ни за ко га, 
фи ло со фов ју нак, при зи ва ју ћи до бри дух Ис то ка, ве ли да пе сни ци 
су ви ше ла жу (иа ко је и сам пе сник), пе сни ку је и да нас да то, бу
ду ћи је осло њен на веч но жи во др во, да до ма ши не до сти жно, чак 
и оно што у ср це чо ве ка не сти же, да опе ва оно што тра је. А ка ко, 
нај не по сред ни је, пе сма кро ти гра ђу ко ју јој ну ди са вре ме ни свет? 
Ла ко. Је дан тре пе ре ћи гест ве ли ког пе сни ка очас ле ги ти ми зу је ме ру 
Бо жан ског у тек из ра слој трав ци или онај трен кад др во, мра зно, 
до ди ром ожи ви ми ли зрак сун чев! 

Или, илу стра ци је ра ди – ка ко су са вре ме ну гра ђу пре и ме но
ва ли Гр ци и Ри мља ни, Шек спир, Ге те, Хел дер лин, Ше ли? По ђи мо 
с кра ја. Фри дрих Хел дер лин је, не ма сум ње пе сник пе сни ка. Али 
за ме не је он, још од ра них сту дент ских да на, и оно што је Ше ли 
за Ен гле зе – пе сник над пе сни ци ма. Ако се за Ше ли ја мо же ре ћи 
да је пе сник ва зду ха и ви си не и да ка ле и до скоп ска сме на сли ка у ње
го вом пе сни штву чи ни је дин стве ну сли ку у по кре ту, он да је уме
сна реч да се у пе сни штву Фри дри ха Хел дер ли на, ла ко и кри ла то, 
ма те ри ја ли зу је по сту пак пре ва зи ла же ња ми сли, што је основ ни 
за кон пе снич ког све та. Ис ку ство ср ца, пе ва ју ћег ср ца, и у ње го вим 
ду жим и ње го вим кра ћим пе сма ма, све до чи о жи вом при су ству 
све то о тач ке тра ди ци је, уз чи ју по моћ је уве ћа вао скри ве ну ду би ну 
оног о че му је пе вао. Иван Алек сан дро вич Иљин ве ли – сти хо ви 
се не мо гу скла па ти ми шљу, већ угар ци ма пе ва ју ће ва тре. Зар не 
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ми сли те да ће мо те угар ке и ту пе ва ју ћу ва тру тра жи ти и пре по зна
ва ти и кроз две или три хи ља де го ди на? Зар не ми сли те да ће и 
та да овај пе сник вр хо ва, од но сно пе сник уз ди за ња би ти ме ра ле та 
у Бо га, ме ра при род них цве то ва је зи ка и све жег ва зду ха има ги на
ци је!? И да се но во, не ви нора ђа ју ће, сун це, ко је се, у сли ка ма ме
лан хо лич нолир ске не по сред но сти, очин ски над но си над нас, не ће 
над но си ти и над бу ду ћим пе снич ким на ра шта ји ма? 

А шта да ка же мо о апо сто лу Па влу или бо го по кре ну том сла-
ву ју, Све том Јо ва ну Зла то у стом, о Иса а ку Си ри ну? Зар њи хо ви је дри 
(пе снич ки) пло до ви не бла же и не на си ћу ју сва ка уста – и да нас. 
Са вре ме ни су јер су исти ни ти и чо ве ко љу би ви, јер су сти гли до 
кра ја, јер су по зна ли оно што је не из ра зи во и не при ступ но, ула зе ћи 
у нас, са чи ња ва ју ћи за пис нај ду бље и не по хо ђе не обла сти на ше. 
Или о стар цу Пор фи ри ју, све тлој про ја ви исти не и уте хе, ко ји се 
упо ко јио кра јем 20. ве ка, а ње го вом све до чан ству да Хри стос не 
при ма нео те са не ду ше и да је нео п ход но по ста ти пе сник да би 
по стао хри шћа нин! 

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку-
је ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној 
по е зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти 
бу ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та-
ње о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо-
свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји, мо жда, не ма ве ли ке ко ри сти 
да нас – у бу дућ но сти ће је, мо жда, би ти још ма ње. Али пе снич ка 
са мо свест и тра ди ци ја, у ели о тов ском сми слу ре чи, дра го це ни су 
са вре ме ном пе снич ком на ра шта ју. Та ко ће, мо жда, би ти и у бу
дућ но сти. Он је је дан од оних пе сни ка ко ји је ука зи вао на иза зо ве 
и мо гућ но сти и отва рао но ве ви ди ке за пе сму и за пе сни ке. Али, 
мо жда, ни је је дан од оних хи ља ду го ди шњих хра сто ва у чи јем хла
ду са вре ме ни и бу ду ћи пе сник из на ла зи ме ру истин ског пе ва ња. 
А да ли је баш та ко? Се ти мо се ре чи Ав ве До ро те ја – ују тру пре
и спи туј се бе ка ко си про вео ноћ, а уве че ка ко си про вео дан! 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 
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Сва ко од нас има ути снут жиг уну тра шњег фа ри се ја ко ји га 
те ра у пре лест. Ку шач је ку шач! Он, сле ва и зде сна, на па да Хри сто ву 
вој ску, па ако, где кад, пад не не тре ба га при зи ва ти. Ако ку шач над
вла да, он да је све тлост та ма, а та ма све тлост би ва. Из ме ђу исти не 
и не и сти не, прав де и не прав де, бри шу се раз ли ке. Зар се исто не 
ка же и у књи зи ко ја је на пи са на да би се обе сна жио је дан свет, а 
она је, за пра во, сли ка ста ња све сти дру гог све та – у Ор ве ло вој 1984. 
Зар онај не зва ни, с ре пом, ро го ви ма, цр ним кри ли ма и по дру гљи
вим сме хом не за по се да и мо зак Вин сто на Сми та и те ра га у два 
ми ну та мр жње, ка да по чи њу да тр ну зу би и ко стре ше се дла ке 
на по тиљ ку. Зар са вре ме ни свет, без остат ка, не ове ра ва иде ју по-
ли ци је ми сли Оке а ни је – да је рат мир, да је сло бо да роп ство, да 
је не зна ње моћ!? Ђа во ла смо се осло бо ди ли, ве ли Ге те, али је остао 
зао дух. Озон ске ру пе, ки се ле ки ше, за га ђе не во де, тр го ви на дро гом, 
смр ћу, лу де кра ве, чо векка оброј, чо векка острах – је ли то до вољ
но ар гу ме на та ко ји све до че о вла да ју ћем по рет ку про па дљи во сти? 

Украт ко – про блем сма њи ва ња бро ја чи та ла ца ни је про блем 
пе сме и пе сни ка, већ про блем де хри сти ја ни за ци је и де ху ма ни за
ци је чо ве ка, про блем по ср ну лог, ме те жног и дре мљи вог све та. Не 
по сто ји бив ши и са вре ме ни чо век, бив ши и са вре ме ни свет, већ 
исти ни ти и ла жни чо век, исти ни ти и ла жни свет! У ла жном све ту 
сто лу је ла жни чо век! А ла жни чо век, у ла жном све ту, кла ња се 
ла жној пе сми. И то је наш са вре ме ни и срп ски и европ ски на ра тив. 
Ако хри шћан ски ми сли мо на ша је ду жност да во ли мо јед ни дру ге. 
Не ка же се без раз ло га – ко је љу бав оства рио чи тав је за кон из вр
шио. Али по гле дај мо око се бе, па про на ђи мо ма кар јед ног чо ве ка 
ко ји не жи ви за се бе не го за дру го га, про на ла зе ћи та ко се бе у Оном 
ко ји је све и све пре у кра сио. Да ли је са вре ме ни срп ски (и европ ски) 
чо век дру гог де се тле ћа 21. ве ка та кав? И да ли са мо љу бив чо век 
мо же би ти бра то љу бив чо век? Про ве ри мо, на да ље, да ли се кло ни
мо је зи ка зла, да ли во ли мо не при ја те ље као при ја те ље и при хва
та мо пре ко ре као по хва ле? Да ли, већ ма, во ли мо си ро ма штво од 
бо гат ства? Ка да се су о чи с овим пи та њи ма, са вре ме ни срп ски (и 
европ ски) чо век су о чи ће се с мр тва цем у се би. И за ва пи ће – Го спо
де, спа си нас, по ги бо смо! 

Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну за 
вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још увек 
те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд би ном 
да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 
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Пе сма је реч уре за на у ка мен, за веч ни спо мен, је дин стве но 
ја сно ви ђе ње ко је се кри ста ли ше у бу ри на дах ну ћа. Про блем је у 
то ме што је, на жа лост, у са вре ме ном срп ском (и европ ском) пе сни
штву, о че му сам (у ви ше на вра та) пи сао, ма ло истин ских мај сто
рапе ва ча, ко ји су про шли се дам сте пе на му дро сти, рет ких (иза
бра них), обо га ће них ис ку ством ми та, пе снич ком сна гом и сми слом 
за ри зни цу ста рих сти хо ва. Да је та ко ове ра ва и чи ње ни ца да, мо жда 
нај у пор ни је, та реч уре за на у ка ме ну, за веч ни спо мен, опо ми ње са
вре ме ног чо ве ка да је, вла сти тим хи ро ви ма, до вео до про па сти се бе 
и сав жи ви свет, од но сно да је ку ћу окре нуо на о па ко. Она на ста је 
иза за ве се са вре ме ног све та ко ји не зна за уз ра ста ње би ћа. У то ме је 
ње на сна га – та реч уре за на у ка ме ну, за веч ни спо мен, не ка је вр ста 
те о фа ни је, бу ду ћи да зра чи не за ла зном ми ло шћу и по бе ђу ју сва ку 
жа лост! 

Сва ко се се ћа на вре ме и на вре ме хва ли Го спо да. Та ко је и с 
пе сни ци ма. Ле по та се спу шта озго, а пе сма, као и људ ска ду ша, 
си ја из ну тра и огле да ло је сла ве Ње го ве. Истин ски са вре ме ни пе
сник је ве ли ки при го вор са вре ме ном чо ве ку, окре ну том, без остат ка, 
ка ви дљи вом, ка от кри ве ном. Он за бо ра вља да су сви да ро ви ко је 
има, уну тра шњи и спољ ни, ви дљи ви и не ви дљи ви, Бож ји да ро ви, 
а не на ши. Ако хо ће да се при бли жи лу ци спа се ња са вре ме ни чо
век мо ра, као и истин ски пе сник, да се су о чи са зна че њи ма ко ја се 
на хо де иза две ри не ви дљи вог. Јер, од тих скри ве носкло ње них зна
че ња за ви си суд би на са вре ме ног све та и са вре ме ног чо ве ка. Се ти
мо се шта пи ше у Је ван ђе љу по Лу ки (24, 31) – чим су га пре по за ли, 
на пу ту за Ема ус, Ње га не ста де! По став ши не ви дљив, по што су 
га по зна ли, Он, за у век, оста је са сво јим уче ни ци ма – на не ви дљив 
на чин би ва ви ђен! 
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СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ

СЕН КА ОСМОГ ЕО НА

Ти хо ва те љи ма
што ви ше мо ља ху

не го ди са ху

Још пру жа ше се и ми ри са ше див ни дах про ле ћа,
Па раз бу ђен, бо дар,

Ме рих лист сва ки, што, за да на зе маљ ских,
Уз зрак ста са ва ше сун чев.

 Као у до ба де чач ко, што, на лик сну,  5
У трен оде, па све, у ми сли ма

Ка сним, у ср цу се ра до вах свом,
Иа ко зна вах да ту где ми

Ди ше мо дру ги ће ди са ти љу ди
 И дух окрет ни 10

Сме ни ти вр ли ну рев ну.
Тад, бла жен, спо знав не во ље сво је,

Од Го спо да пре у зех дар су ђе ни,
Па се, не на глећ’, да грех не по чи ним,

 У ан ђе о ском збо ре ћи збо ру, пре дах сун цу,  15
Што ра ђа ше се у ме ни,

Кло нећ’ се злих, јер, с до брим се
Дру жећ’, знао сам да реч злу

Ве тро ви зли но се.
 Са шта пом па стир ским, ал’ као му за  20

За ло гом, тре пе рећ’ у ви ру бр зом,
По хр лих ка све тло сти, ју тар њој,

Па још опо ро по тек ну ви но,
Бу ји цом ре чи при кри вах ра зум на че ти.

 Уз не жни до дир ла хо ра, не жног,  25



108

Име но вах цвет сва ки,
Пи та јућ’ да л’ од тог ри зни ца

Оче ва пу ни ја би ва.
И чи ња ше се да, га зећ’ сен ку, не мир ну,

 У ру ци др жах и по че так и крај,  30
Јер на ја вих све тло што про ша ра

Не ба ли це и, очи ма мно гим,
Ју тар њу мо трих зве зду. И го рех,

Па про ди мих, као тра ва, ужу те ла,
 И у се ду се ко су оде нух, ал’ с на дом  35

Да, смр тан, бе смрт ном хо дам ста зом.
За осмог ео на, још не ро ђен,

С по ве зом пре ко очи ју, без сна,
Од стреп ње до стреп ње, др жећ’ се

 Ста зе му за, за ва зду хом жу ђах, 40
Па се, у стра ху, стра хом, из но ва ра ђах.

Јер су тра ју че бе ше, а ју че, кру жећ’,
Сад су тра, не из ве сно, би ва.
Ако не по бе диш, ду шо мо ја,

 За у стих, на не во ље не ми слећ’,  45
Пу стим се за но сећ’ сном, не ту гуј!

Не ча сећ’ ча са, за бор бу се
Спре мај. И не од сту пај, ни пред

Обла ком, олуј ним, зна ком ноћ ним,
 Ни пред дре ме жом те шким,  50

Међ’ сен ка ма, кад дан и ноћ би ва ју јед но.
Тад не сти ша вах ср це сво је,

Већ му се пре дах. И ни шта дру го
Ни ти чух, ни ти ви дех.

 Не од сту пај, ду шо мо ја, кре ни,  60
Кро чи пре ко, по том се вра ти.

Јер, ту где се ба ца се ме, пре о па сно,
Ста са ва и плод ро дљи ви, спа со но сни!

И та ко се ши ри је зи ка, не мо га, пев
 И реч, пе вљи ва, отва ра као цвет.  65

И док се го ди на на сла ња ше
На го ди ну, а про ле ће ку пља ше

Сне жно-бе ло ивер је, ти, у чу ду,
Оба раш по глед и у ге ни ју ста са лом,

 У ла ти веч ној, где ди ше све тло сти  70
Зрак, пре ста је се ћа ње на ли шће,

Уве ло, ве тар, ту роб не ка пи
Ки ше, у ми сли при сној,
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У ре чи што се ди за ше и па да ше,
 У ра до сној пе сми ду ше,  75

Тек су за ко ја, не над но-за и гра на,
Пре ва ри око. А сви гла сни ци Оца

И сви зву ци што до ла за ху
Од Све те ли ре и мо ли тве Све те

 И у на дах ну ће оде вен мир ни и све тли  80
Ве сник. И ра дост не ба, што се,

Ки шом су за, ули у ме не,
И ве дра пла вет, што се спу шта ше

Озго, не жно нас до ди ру јућ’,
 Све, све, као јед но у све му,  85

Ја ви да бе јах у ми ло сти Оца
И да из ср ца кће ри ње го ве

У ср це ње го во хи тах. И у мир пре о бра зни.
Ус пи њућ’ се на брег, с из дан ци ма кра сним,

 Об ра слим ма хо ви ном, ди вљом,  90
И мно штвом ви ју га вих ко ри та,
Реч них, ка оном што ука за се
Оку, у ми лом на руч ју Оче вом,

Кре ћућ’ се про шлим,
 Ку пећ’, где ко ји, лист, за о ста ли –  95

Ста јах на вр ху, не зна јућ’
Ка кав дан сви та ше.

А кад се из сна, опи јен зра ком
Не бе ским, тр гох, у усна ма осе тих

 Пе сме ми кри ла те дах. 100
И ви дех да зе мља бу ја, зе ле ном
Ки тећ’ се тра вом, и да ли шће,

На др ве ћу, ра до сни глас пу шта.
За не мех пред не жним ли сто ви ма

 Ру же, што зби ја ју се у гр му,  105
Пре не го ра су ти бу ду.

Као и угље вље, кад у пе пео се се ли.
Тад је зик не ста и очи ма не ви дех ни шта.

Ах! вре ме, што да јеш и узи маш,
 Сна жећ’ и сла бећ’ де ло сво је.  110

Пред при ро дом ту ђин, Не бе сни ку
Те ре тан, син кло ну ли, у си ви се

Сме стих људ ски дан,
Не тра жећ’ ве ли ко у ма лом.

 Ода гнав, од се бе, и стид и част,  115
Оп ко љен пси ма, знао сам да ду ши
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Гре шној, на кра ју, ра чун на ми рен би ва,
Па се те ло у смрт ни оде ва ше прах.

Стр мом се спу шта јућ’ ста зом,
 Док обла ци про ла за ху не бом,  120

Сле ђах ка ме ња и ко ре ња траг.
И не по же лех кри ка.

А не бо се, у игри зра ка, сун че вих,
Об но ви. И у све ту, ма лом, ко ји се,

 Као бо жур, отва ра ше, на ђох слам ку ве ли ку.  125
Тад оскуд ну за ло жих ва тру,

Ве ру јућ’ да још жи вим
И да се сан не пре ки да.

И у ду ши ви дех да лет леп ти ра,
 Бли ста вог, сад бе смрт ни лет би ва.  130




