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ИВАН НЕГРИШОРАЦ

ПОЕЗИЈА СЕЛИМИРА РАДУЛОВИЋА  
ИЛИ ЗАШТО ЧИТАТИ БИБЛИЈУ

Пе сник Се ли мир Ра ду ло вић при лич но је ати пич на по ја ва у 
ам би јен ту са вре ме не срп ске по е зи је. Про ла зе ћи раз вој не фа зе ко је 
го во ре о из ве сној пост мо дер ни стич кој ини ци ја ци ји, он је вре ме ном 
све ве ће упо ри ште про на ла зио у тра ди ци о нал ној уко ре ње но сти 
сво га сен зи би ли те та, ко ји сво је уз о ре и те мељ не обра сце пе ва ња 
и ми шље ња про на ла зи пре све га у ве ли ким кул ту ро ло шким ра спо
ни ма у ко ји ма се раз ви јао фе но мен лир ске ме та фи зи ке. Ту тра ди
циј ску вер ти ка лу пе сник ба шти ни у ра спо ну од ан тич ког ме ло са 
и епо са (Хо мер, Вер ги ли је, Хо ра ци је, Ка тул, Про пер ци је, Ови ди
је и др.), пре ко ста бил них вред но сти европ ског пе ва ња од по зног 
сред њо ве ко вља па све до ра не мо дер не епо хе (од Дан теа, Мил то
на, Хел дер ли на, па до Тра кла, Рил кеа, Ели о та, Па ун да, Кло де ла 
и др.). Из срп ске тра ди ци је Ра ду ло вић по др шку на ла зи код тра
ди ци о нал них пе сни ка не по сред не ре ли гиј ске ин спи ра ци је (Вен
цло вић, Ње гош – мно го ви ше у ње го вој ли ри ци и Лу чи ми кро ко зма 
не го ли у Гор ском ви јен цу, Змај, Ла за Ко стић и др.), али и код мо
дер них пе сни ка сум ње, као и по ку ша ја да се кроз сум њу и скеп су 
до сег ну ре ли ги о зни уви ди (Ј. Ду чић, М. Ра кић, С. Пан ду ро вић, 
В. Пет ко вић Дис, М. Бо јић и др.). Спе ци фич ност Ра ду ло ви ће вог 
слу ча ја у срп ском пе сни штву са др жа на је пре све га у то ме што је 
он ова кав пе снич ки глас об ли ко вао усред епо хе пост мо дер не, ка да 
је рас крој ре ли ги о зног ума и лир ске ме та фи зи ке, па чак и рас крој 
свих об ли ка ло го цен три зма, тра гом те о риј ске ми сли од Ни чеа па 
до Де ри де и Ли о та ра, као ин те лек ту ал ни став и ду хов но и сто риј
ски про цес до бра но по од ма као и, на из глед не по врат но, по ти снуо 
све об ли ке сми са о но усред сре ђе ног пе ва ња.
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Ка ко је вре ме од ми ца ло, пе сник Се ли мир Ра ду ло вић је све ви ше 
ис ка зи вао страст ка ду хов ном, тач ни је хри шћан скопа стир ском 
за сни ва њу соп стве ног пе ва ња и ми шље ња. Та кво опре де ље ње је 
је два, и то по ме ха ни зму не га тив не, иро ниј скопа ро диј ске ан ти
сли ке, мо гу ће на зре ти у пр вој пе сни ко вој збир ци По след њи да ни 
(1986), већ је то знат но ја сни је у збир ка ма из де ве де се тих го ди на 
Сан о пра зни ни (1993) и У сјен ку ула зим, оче (1995), док у по то њим 
књи га ма (О тај ни ри зни ча ра свих су за, 2005; Сно ви све тог пут
ни ка, 2009; Под ки шом су за с Пат мо са, 2012; О па сти ру и ка ме ну 
са се дам очи ју, 2015; Сен ка осмог ео на, 2016) то по ста је из ра зи то 
до ми нант но. Та кав те мат скоиз ра жај ни ком плекс по ста је то ли ко 
сна жан и очи гле дан да сло бод но мо же мо кон ста то ва ти ка ко је 
при ро дом и функ ци о нал но шћу сво је ре чи пе сник ја сно де фи ни сао 
свог иде ал ног чи та о ца, а ње га мо же мо пре по зна ти пре све га у 
ин те лек ту ал цу ви со ких бо го слов ских ком пе тен ци ја, сјај ном по
зна ва о цу пре све га Би бли је, али и ши ре бо го слов ске ли те ра ту ре, 
те ни шта ма ње и хри шћан ског, по себ но пра во слав ног пре да ња.

Ду бље раз у ме ва ње ова квих про це са те шко је из во дљи во у 
кул ту ро ло шким ши фра ма до ми нан тих, се ку лар них обра за ца За
пад не кул ту ре, али је сте из во дљи во у кон тек сту мо дер не евр оп ске 
те о ло шке ми сли, у ра спо ну од Жа ка Ма ри те на, Те ја ра де Шар де на, 
Па у ла Ти ли ха, Кар ла Бар та и др., па и у кон тек сту ег зи стен ци ја
ли стич ких, кул ту ро ло шких, пси хо а на ли тич ких ми сли ла ца као 
што су Карл Ја сперс, Мар тин Хај де гер, Ре не Ге нон, Карл Гу став 
Јунг и др. Све те про це се са свим је мо гу ће са гле да ти и рас ту ма чи ти 
обра сци ма пра во слав них, по себ но ру ских ре ли гиј ских, кул ту ро
ло шких и ге о по ли тич ких ми сли ла ца ка кви су До сто јев ски, Со ло
вјов, Да ни лев ски, Бер ђа јев, Иван Иљин и дру ги. У срп ским ре ла
ци ја ма ни ко ни је пот пу ни је раз у ме вао и ту ма чио ова кву вр сту 
ду хов но и сто риј ских до га ђа ња као што је то чи нио Све ти вла ди ка 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, по том ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић, 
епи скоп Ири неј Бу ло вић, Вла де та Је ро тић и не ки мла ђи бо го сло
ви и ре ли гиј ски ми сли о ци. Сви ови идеј ни де лат ни ци, по ја ча ни 
са мим те ме љи ма хри шћан ске ми сли од апо сто ла Па вла, Те р ту ли
ја на, Ори ге на, Ва си ли ја Ве ли ког, Гри го ри ја Бо го сло ва, Гри го ри ја 
Ни ског, Јо ва на Зла то у стог, Је фре ма Си ри на, Ан то ни ја Ве ли ког, 
Ма ка ри ја Еги пат ског, Гри го ри ја Па ла ме, па до мо дер них те о ло га, 
по пут Јо ва на Зи зју ла са, Хри ста Ја на ра са и др., знат но су до при
не ли са гле да ва њу мо дер ног све та као по при шта на ко јем су Бог и 
ре ли гиј ски свет још увек жи ве чи ње ни це без ко јих људ ска ствар
ност знат но те же функ ци о ни ше не го ли са њи ма.

Од јед ног од тих но вих ми сли ла ца, од пра во слав ног мо дер ни
сте Ни ко ла ја Бе р ђа је ва, оста ла је иде ја о тзв. но вом сред њо ве ко вљу 
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као об ли ку пре ва зи ла же ња стро го ху ма ни стич ке и об на вља ња 
те о цен трич ке сли ке све та. По е зи ја Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа на ста је 
из до жи вља ја про ма ше но сти чо ве ко вог оту ђе ња у од но су на Твор
ца, Све др жи те ља и Спа си те ља, те по ку ша ја да се у све сти по но во 
утвр де са др жа ји ко ји су, на из глед, пот пу но не ста ли из све сти не 
са мо ши рих дру штве них сло је ва не го и из све сти дра го це них, 
спа со но сних по је ди на ца, оних због ко јих би Бог спрем но са чу вао 
свет од ко нач ног по стра да ња. У том по гле ду Ра ду ло вић ни је у срп
ском пе сни штву баш са свим уса мље на по ја ва. Ре ли гиј ском ис ку
ству, сва ко на свој на чин, вра ћа ли су се и Вас ко По па, Ми о драг 
Па вло вић, Иван В. Ла лић, Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Но го, Ми ло сав 
Те шић, Ста ни ша Не шић и др. У од но су на све њих Ра ду ло вић је 
не са мо до след ни ји у ве зи ва њу за из ра зи то те о цен трич ку сли ку 
све та не го је све то из во дио са да ле ко нај ви ше ре про дук тив них 
стра сти у од но су на па стир скоте о ло шке обра сце и ка нон скодог
мат ску пра во ва ља ност ми шље ња. У том сми слу је он све ста вио 
на јед ну кар ту – ону ко ја ра чу на на из ве сност по врат ка Бо га на 
свет ско и сто риј ску по зор ни цу, па је це ли ну сво га опу са де фи ни сао 
као пе ва ње о Бо гу и о све ту ко ји се у Бо гу огле да. У не ким сво јим 
пе сма ма/по е ма ма ко је – уз из вр стан оглед „Ла ко је згро пе сни штва” 
фи ло со фа Сло бо да на Жу њи ћа – мо же мо на ћи у књи зи иза бра них 
и но вих пе са ма Дах ма ле мо ли тве (2017), Ра ду ло вић из ла же ре
зул та те сво га пе ва ња на те ме по кре ну те Би бли јом и Све тим хри
шћан ским, пра во слав ним пре да њем. Та ко, на при мер, у по е ми 
„Се дам ма лих дрх та ја” он при зи ва ве ли ку би блиј ску при чу о ста
ро за вет ном па три јар ху, пра о цу свих на ро да Авра му и ње го вој 
спрем но сти да Бо гу, на Ње го во тра же ње, жр тву је си на је дин ца 
Иса ка. И кад је Аврам већ све при ре дио за тај стра шни чин жр тво
ва ња и кад је не дво сми сле но до ка зао сво ју ода ност Го спо ду, Овај 
му се ја вио у ли ку Ан ђе ла Го спод њег ко ји му ре че: „Не ди жи ру ке 
сво је на ди је те, и не чи ни му ни шта; јер са да по знах да се бо јиш 
Бо га, кад ни је си по жа лио си на сво је га, је дин ца сво је га, ме не ра ди” 
(Пр ва књи га Мој си је ва, 22, 12). 

Овај не за бо рав ни, би блиј ски ар хе тип имао је већ мно ге ту ма
че, а ме ђу њи ма по себ но ме сто при па да Се ре ну Кјер ке го ру и ње го
вом де лу Страх и дрх та ње, чи ји је пре вод – гле чу да! – на срп ски, 
у сво јим мла дим да ни ма, на чи нио баш по ме ну ти фи ло соф Сло
бо дан Жу њић. Тим пре во дом је овај фи ло соф омо гу ћио ути цај на 
мно ге мла де, дрх та ве пе сни ке и ин те лек ту ал це ко ји су се ду би на ма 
ме та фи зи ке и ве ре при бли жа ва ли, ве о ма че сто, баш по сред ством 
Кјер ке го ра и срод них ми сли ла ца. За то сво ју по е му пе сник Ра ду
ло вић окон ча ва сти хо ви ма у ко ји ма опи су је соп стве ну по зи ци ју, 
по зи ци ју лир ског су бјек та ко јег пре по зна је мо у сре ди шту ова квог 



483

при зи ва би блиј ске сце не: „Упам тио сам ту при чу, / Од ре чи до 
ре чи, о Авра а му, / И си ну ста ро сти ње го ве, Иса ку. / И ра ни зе маљ
ској, стра дал нич кој, / Кад те ту га обо ри, па ти је све рав но – / И 
без дан та ме и пла ме на. И по нор, / Та ла си сви ре пи, олу је гро зне, 
па као, / Па ти се ни смрт не чи ни стра шном!” Са мо ту га, јад и 
стра да ње мо гу да учи не да се по но ри ове би блиј ске при че отво ре 
са мно гим, ду бин ским на зи ра њи ма. 

Ако нас по ме ну та по е ма „Се дам ма лих дрх та ја” вра ћа моћ ном 
и пре ва жном ста ро за вет ном то по су, по е ма „Отров ни пип ци по ли па 
Иска ри от ског” упу ћу је нас на Но ви за вет и на те му ве ли ке из да је 
Бо го чо ве ка. Реч је, да кле, о те ми ко ја у са мо сре ди ште по га ђа при
чу о чо ве ку на шег до ба, тј. о вре ме ну у ко јем се сва ко га да на, у 
сва ко ме чо ве ку, из но ва ис по ста вља си ту а ци ја у ко јој се Бо го чо век 
из не ве ра ва и пре да је у ру ке не до стој них. За то мит ски, би блиј ски 
из дај ник Ју да Иска ри от ски има, до ду ше, људ ско об лич је, али се 
ипак ја вља углав ном у не ким об ли ци ма на ру ше ног ма те ри јал ног 
ин те гри те та, ви ше као на че ло и вр ста не га тив не енер ги је не го 
кон кре тан чо век. Апо стол То ма, сто га, ви ди на ру ше ност ма те ри
јал не це ло ви то сти би ћа на сле де ћи на чин: по ка за се „де сет пи па
ка ко ји се, у по лу мра ку, по ме ра ху”, „ука за се бе ло и сле по око” и 
„сва ки по ли пов дрх тај” (1. пе сма). И у по то њим пе сма ма се ја вља 
слич на де ма те ри ја ли за ци ја Ју ди ног об лич ја, па oвим про це сом 
де ком по но ва ња те ле сно сти исто риј ског чо ве ка, пе сник сим бо лич
ки пред ста вља ка ко је фе но мен из дај ства Бо го чо ве ка по стао све
при сут но на че ло ово га све та, као не до ста тан и проблематичaн 
по ку шај за ме не Ду ха све то га суп стан цом Ду ха из дај ства. 

На јед но став но пи та ње – за што тре ба чи та ти пе сни ка Се ли
ми ра Ра ду ло ви ћа? – мо гли би смо од го во ри ти ве о ма јед но став но. 
Уко ли ко је не ко пот пу но за до во љан ду хом пост мо дер не епо хе у 
ко јој је свет из гу био сва ку суп стан ци јал ност и пре тво рио се у низ 
услов них, флу ид них и игри вих по став ки, он не тре ба да чи та ову 
по е зи ју јер у њој ни шта не ће мо ћи да пре по зна. Ме ђу тим, уко ли ко 
не ко ни је за до во љан ола ким пре пу шта њем про ла зној и про па дљи
вој ствар но сти, уко ли ко не ми сли да је Ве ли ка при ча о при су ству 
Бо га у чо ве ко вом све ту за у век из гу бље на, он да ће он и те ка ко 
има ти шта да пре по зна у мут ном и хер ме тич ном, твр дом и озбиљ
ном, бо го слов ском пе ва њу ка кво из но си по е зи ја Се ли ми ра Ра ду
ло ви ћа. Ту по е зи ју, по пут сво је вр сне опо ме не, као да пи ше не ка кав 
мо нах за лу тао ме ђу ур ба не, ла ко ми сле не мир ја не.*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком уру че ња Зма је ве на
гра де Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу за збир ку пе са ма Дах ма ле мо ли тве, у Но вом Са ду, 
16. фе бру а ра 2018. го ди не.




