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СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ

ИСКУСТВО ЋУТАЊА И ИСКУСТВО РЕЧИ

Ваше преосвештенство, 
Уважени председниче Матице српске, 
Госпође и господо, уважени гости,

Ка да сам, пре че ти ри де се тле ћа, на пу штао не пре ко ра чи ви 
ра до сноте скоб ни про стор за ви чај ног ски та, онај окра јак све та где 
се ма ло у ве ли ко ута па, где се не бо, јар ко, про стра но, ши ри и 
осла ња на оштре об рон ке Лов ће на, ни сам слу тио да ћу се, с овог 
ме ста, и на овај на чин, за хва љи ва ти пе сни ку, по во дом на гра де 
овен ча не ње го вим име ном, за све оне да ро ве с ко ји ма сам из ме рио 
не са мо вла сти то де тињ ство не го и чи тав жи вот. Ни је без раз ло га 
Иво Ан дрић за пи сао да смо сви про шли кроз Змај Јо ви но де ло, да 
је оно не про ла зно и сву да шње и да, на раз не на чи не, у раз лич ним 
об лич ји ма, жи ви и тра је. А је дан од пе сни ко вих нај ве ро до стој них 
на ста вља ча (Ду шко Ра до вић) пре до ча вао да је Змај Јо ви но  от
кри ће де те та и не по сред на здра ви ца де тињ ству нео т кло њив 
да тум на ше кул ту ре и исто ри је и да је он, по пут Ву ка, и ње го вог 
Рјеч ни ка, ус пео да по пи ше и опе ва све што смо зна ли и има ли, те 
да у ње го вом пе ва њу и пе ва ни ји има не што ва жно о сви ма на ма. 
Име ну ју ћи вре ме у ко јем је ства рао као ве ли ко до ба Ми ле ти ће во, 
Јо ван Ду чић је у ње му ви део на ци о нал ног бар да ко ји је де ло вао 
као на род ни чо век и на род ни пе сник, на во де ћи да се у ње го вим 
пе сма ма за ве ли ку и ма лу де цу укр шта ла сло вен ска не жност и 
срп ска ду хо ви тост. За ве то вао је, искре но и тач но – сви ми, и да
нас, пи је мо с ње го вог чи стог из во ра.

Не ма срп ске ку ће, пи сао је Ми лош Цр њан ски, ко ја не зна 
ње го ву ша љи ву по е зи ју, ни сна ге ко ја би мо гла да обо ри зна чај 
ње го ве по ли тич ке пе сме, фи јук би ча што је ши бао по ла сто ле ћа, 
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или Ђу ли ће и Ђу ли ће уве о ке, или ње го ве пе сме ис пе ва не за де цу. 
Пи шу ћи да је Змај, сво јом пе смом, ис пу нио по ла ве ка срп ства, он 
ве ли да она има не по сред ност ка кве ви ше не ма. У истом ду ху 
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз на во ди да је, ка да се по глед усме ри 
к на шим пе снич ким хо ри зон ти ма, сву да по не ко зр но ње го во, па 
га је за то на звао на шим нај леп шим за вр ше ним пе сни ком.

Би ло ка ко би ло, све до че ћи са нај ви шег ме ста срп ске кул ту ре, 
ода ју ћи по част јед ној од две по ло ви не срп ске ро ман ти чар ске ја
бу ке, до зво ли те ми да име ну јем онај трен кад се ис ку ство ћу та ња 
пре о бра жа ва у ис ку ство ре чи, кад се жи вот, у на ма, бу ди и раз
ли ва као жи во вре ло. Наш учи тељ и му чи тељ, ка ко је Фјо до ра 
Ми хај ло ви ча До сто јев ског на зи вао отац Ју стин, из ко јег су из не
дри ли сви бо ло ви и све че жње људ ског би ћа, ко ји је пе вао о све ту 
у ко јем тај на тај ну гр ли и за го нет ка за го нет ку љу би, ве ли да су 
сви људ ски про бле ми сво ди ви на два про бле ма – на про блем по
сто ја ња Бо га и на про блем бе смрт но сти ду ше. Ако има Бо га ду ша 
је бе смрт на, ако не ма Бо га ду ша је смрт на! Те жња за Бо гом је 
ср це ср ца људ ског и док не ре ши тај про блем чо век је он то ло шки 
не спо со бан да ре ши ма ко ји дру ги. У пи сму Мај ко ву он пре до ча
ва да је по сто ја ње Бо га кључ но пи та ње, због ко јег се, све сно и 
не све сно, му чио чи та вог жи во та. Го то во иден тич ну ре че ни цу из
го ва ра и Ки ри лов, за ко је га је Бог страст на му ка и страст но 
му че ње. Зар ње го ва реч да би, ако би не ко до ка зао да је Хри стос 
ван исти не, да исти на ис кљу чу је Хри ста, он остао с Хри стом, а 
не с исти ном, не све до чи о јед ном истин ском, све то па влов ском 
ис по ве да њу ве ре. Овај сет ни про рок Евро пе усме рио ме је, ми ло
шћу Бож јом, још као че тр на е сто го ди шња ка, у основ ном све ту, у 
све ту де тињ ства, ка да ху ма ле мо ли тве ка ти хом и нај не по сред
ни јем раз го во ру с Го спо дом, хра бре ћи ме у по ку ша ју да се сје ди
ним с Њим, да отво рим ум и ср це, без остат ка, за Ње га. Два ве ли ка 
оца хри шћан ског Ис то ка, Све ти Гри го ри је Бо го слов и Све ти Гри го
ри је Си на ит, ве ле да је мо ли ти, већ ма не го ди са ти, да је мо ли тва 
све ти огањ ра до сти ко ји из ср ца из би ја, пе чат Хри стов, а све то
па влов ска реч – да ве ром хо ди мо, а не гле да њем. 

Дах ма ле мо ли тве (ма ле, јер су при но си оног ко ји је из го ва ра 
не знат ни) је по ку шај да се, усти ма и ср цем, пе ва Го спо ду! То је 
онај трен кад пре ста је ис ку ство ћу та ња и по чи ње ис ку ство ре чи, 
кад се жи вот, по на вљам, у на ма раз бу ди и раз ли је као жи во вре ло. 
Кад спо зна је мо да ни смо оста ви ли се бе не по све до че на, јер су се, 
у пра во вре ме, отво ри ла вра та оног у чи јем је вр ту све је дин стве
но – и ми рис др ве ћа, и пој пти ца, и бо је зре лих пло до ва. Мо же се 
ре ћи и ова ко – по ку шај оба сја ва ња уну тра шње ти ши не ума и 
уну тра шње ти ши не ср ца.
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Пред ог њем ко ји спа љу је сва ко зло зе маљ ско је све као сен ка 
и звук ве тра! Ле по та се спу шта озго; пе сма, као и људ ска ду ша, 
си ја из ну тра и огле да ло је сла ве Ње го ве. Са мо је је дан пе сник 
Уни вер зу ма, из ко јег из не дру је сми сао сва ког об ли ка све та. Зрак 
та вор ске све тло сти! Лет у пе сму је лет ка сре ди шту езо те рич не 
суп стан це ко ја се ди же; сти хо ви се не скла па ју ми шљу, већ угар
ци ма пе ва ју ће ва тре. 

До зво ли те ми, на са мом кра ју, да че сти там мом дра гом ко ле
ги Вла ди ми ру Ја гли чи ћу на за слу же ном при зна њу, али и да му 
за хва лим на, још јед ном, див ном да ру срп ској кул ту ри, на бли
ста вим пре во ди ма де ла Ива на Алек сан дро ви ча Иљи на, сет ног 
про ро ка Евро пе 20. ве ка, да за хва лим чла но ви ма жи ри ја на по др
шци и по ве ре њу. У све ту бр зих на пле ну и хи трих на гра бе жи, у 
ко јем грех па да као снег, и све за си па, још се ни је ди гла ноћ с 
ва жних и за вет них ми сли на шег спа се ња. У ње му се гли на над 
гли ном гор ди, гли на гли ну кле ве ће, ку ша ју ћи сла дост, ис пи ја ју ћи 
отров, и ме ња, ола ко, веч ност за ка ши ку ме да. Са вре ме ни чо век 
је ду хов но обо ле ли чо век пре пу штен ди вљем га ло пу чу ла. Ко ли
ко је, за пи тај мо се, да нас ду бин ских ду ше зна ла ца ко ји ове ра ва ју 
да је ду хов но по зна ње из над зна ња ко је ну де се ку лар не ди сци пли
не? Са вре ме ни свет је свет скри ве но деј ству ју ћег ан ти и си ха зма, а 
са вре ме ни чо век сен ка оба ви је на ди мом и раз го ре лим бе за ко њем. 
Они се ни су при ла го ди ли Бо го чо ве ку, већ Бо го чо ве ка при ла го ђу
ју се би – жр тву ју ћи га за рад мра ви ња ка људ ског. Сто га, већ ма због 
се бе, ма ње због вас, под се ћам на ре чи Аве 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!”*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком при ма ња Зма је ве 
на гра де 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.




