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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

ПРЕД ПРА ГОМ ДУ ХОВ НОГ ЗДА ЊА  
СЕ ЛИ МИ РА РА ДУ ЛО ВИ ЋА

„До ла зим од Оца и идем к Оцу, у по се ти сам,
Крат кој. Уђох на јед на, иза ђох на дру га вра та

И цве тах, као пољ ски цвет, од про ле ћа до је се ни.”

„Див на та бли ца Јо во ва”, 3 пе ва ње

Ни су рет ки пи сци ко ји пи шу ћи сво ја де ла ис пи су ју стра ни це 
јед ног – не је ди ног не го је дин стве ног – жи вот ног де ла. То де ло је 
њи хо во ду хов но и ин те лек ту ал но зда ње и пред ста вља пи шче во 
лич но по жр тво ва но за ве шта ње ово ме све ту. Оно је од раз би ћа, 
ње го ве ну три не, не по но вљи ва ве за је дин ке са све том и дру штвом 
чи ји је дра го це ни део. По је ди не књи ге та квих ау то ра су рав не 
сег мен ти ма, или ако же ли мо сли ко ви ти је, ли че на ре пли ке ју на ка 
на сце ни, а вре ме из ме ђу њих је на лик уди са њу ва зду ха пре но ве 
из го во ре не ми сли. Ако смо па жљи во чи та ли по е зи ју Се ли ми ра 
Ра ду ло ви ћа, зна мо да „уз крет ва зду ха и пла мен сил ни ји би ва”, 
дру гим ре чи ма сва ка но ва об ја вље на књи га пред ста вља све увер
љи ви ји на ста вак већ за по че те ми сли. Код пе сни ка Ра ду ло ви ћа, 
нај но ви јег до бит ни ка На гра де „Сте ван Пе шић”, ко ју до де љу је 
Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду и Са вет Ме сне за јед ни це Ко виљ 
у окви ру исто и ме ног Ме мо ри ја ла, це ло жи вот но по све ће но и до
след но кре и ра ње пе снич ког опу са је на ро чи то ви дљи во. Ње го ве 
књи ге су срод не и без сум ње мо же мо го во ри ти да при па да ју јед
ном је дин стве ном зда њу. 

По е зи ју Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа мо же мо озна чи ти као со фи о
ло шку, за то што је је дан од глав них ци ље ва му дро слов не књи жев
но сти да чи та о цу пру жи мо рал ну и фи ло зоф ску по у ку. Се ли мир 
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Ра ду ло вић пи ше по е зи ју ин тим ну, ду хов ну, ис по вед ну, ре флек
сив ну а лир ски, псал мич но и хим нич но ин то ни ра ну. Не то ли ко 
пој мов ну, ко ли ко сим бо лич ку и ме та фо рич ку. Пе сник не упу ћу је 
чи та о ца на по јав но, већ на све оно што чи ни ве зу из ме ђу нас и Све
ви шњег, из ме ђу је дин ке и Ап со лу та, из ме ђу овог на шег кон крет ног 
об ли ка по сто ја ња и уни вер зал ног све та иде ја. Ра ду ло вић не пе ва 
са мо о том иде а лу – тој ду хов ној са вр ше но сти бо жан ској, ка ко би
смо мо гли да по ми сли мо ако има мо на уму до ми нант ну гло ри фи
ка циј ску функ ци ју и би блиј ске мо ти ве у овој по е зи ји. Пре би се 
мо гло ре ћи да је опе вао про цес, од но сно ме та мор фо зу људ ског у 
уни вер зал но или ап со лут но. А та про ме на, та ме та мор фо за, није 
без бол на. Лир ски ју на ци се ка ле упра во у бо лу, из ког из ра ста ју 
у мит ске хе ро је. Као Аврам у пе сми „Се дам ма лих дрх та ја”. Ра ду
ло вић је ис ко ри стио овај по зна ти ста ро за вет ни мо тив ис ку ша ва ња 
ве ре и бор бе са соп стве ном скеп сом ка ко би опе вао дра ма тич ну 
све вре ме ну уну тра шњу бит ку чо ве ка са мог са со бом, са соп стве ним 
сум ња ма, стра хо ви ма и сла бо сти ма, ко ји су у ди рект ном су ко бу са 
осе ћа њем ду жно сти и од го вор но сти. Су о чен са огром ним ис ку ше
њем да по клек не скеп си, Аврам пу ту је, кре ће се не са мо хо ри зон
тал но већ и вер ти кал но, пе ње се уз пла ни ну, чи ме се гра ди ра и ње
го ва уну тра шња пат ња, страх, стреп ња, бол... Та да пе сник ка же: 
„А не бо, опет, ба ци свој пла мен / И зе мља се, по да мном, отво ри, 
/ Па, у те шким лан ци ма, сту пих / У бит ку не ви дљи ву, / Три да на 
и до бар део че твр тог”. Бол ко ји ју нак и сен зи би ли са ни чи та лац 
пре жи вља ва ју без ма ло је ра ван по но ру, али ујед но и ду хов ној ек
ста зи ка кву су апо сто ли до жи ве ли ка да је Отац на њих спу стио 
Дух све ти.

Ако је реч о фор мал ним од ли ка ма, тре ба ло би по ме ну ти: сим
бо лич ност и ме та фо рич ност, ре фре нич ност, упо тре бу по на вља ња 
као стил ске фи гу ре, хи пер бо лич ност, али фор ма је обич но до мен 
ве шти не и за на та. Ја бих ра ди је да од го во рим на пи та ње шта је 
по е зи ја за Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа. По е зи ја је за овог пе сни ка те о фа
ни ја, на чин ар ти ку ла ци је уну тра шњих пре и спи ти ва ња и не пре
су шне по тре бе за уну тра шњим ми ром и спо ко јем. Она је по ње му 
ин стру мент за об ра ду он то ло шких пи та ња, пут, пу то ва ње и пут
ник исто вре ме но. Схва та је као про из вод нај не по сред ни је ема на
ци је, из не дри ва ња оног нај леп шег у на ма, а пе сник је не са ло мив 
у сво јој ве ри по пут ста ро за вет ног Јо ва, он је и Аврам и Исак, и 
по тен ци јал ни крв ник и жр тва. Све мо ћан ако по бе ди скеп су али 
ујед но пот пу но не моћ но би ће јер је ни ка да по бе ди ти не мо же сам. 
По е зи ја је код овог ау то ра уну тра шње пре и спи ти ва ње, уса гла ша
ва ње, ми ре ње, са мо о хра бри ва ње и ја ча ње за по нов ни по вра так у 
спо ља шњи свет. 
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Ако је вре ме веч но при сут но, че га смо сви ма ње или ви ше 
све сни, ло гич но је, а опет то та ко че сто смет не мо с ума, да је веч
но при сут на и све вре ме ност, а Се ли мир Ра ду ло вић нас, чи та о це 
ње го ве, под сти че да је осве сти мо. Он нас не пре кид но, из пе сме у 
пе сму, опо ми ње да ни смо са мо од про ла зно сти са зда ни, већ да смо 
део, де лић, ка ми чак, зр но пе ска, зр но со ли, шта год... да при па да
мо тој уни вер зал ној и све при сут ној све вре ме но сти, да смо ми ти 
од че га је она са зда на, да смо ње на ма те ри ја, да ни је нас – ни веч
но сти не би би ло.

„Да умрем, шта ћеш ти, мој бо же?, / ја сам твој ста лак и твој 
сто жер; / ја сам твој кр чаг пун до вр ха / (па да се про спем? Да се 
скр хам?) / ја сам ти сми сао и свр ха; / ти са мном гу биш раз лог свој”. 
Та ко је сво је вре ме но о је дин ству са ап со лут ним пе вао Рил ке, је дан 
од тро ји це Ра ду ло ви ће ве веч не бра ће Не мач ке, ком је и сам сли чан 
по до ди ру са тран сцен ден тал ним, а Ра ду ло вић је о је дин ству са 
Бо гом ис пе вао сле де ће сти хо ве: „Не је зи ком, већ умом, не гла сом 
/ Већ ду хом, си ла зећ у клет ти ху, / Сто јим пред ли цем Тво јим. / И 
ми сли се ко ви тла ју, као ко мар ци, / У ро је ви ма хи трим. / Ши рећ 
ср це сво је, за у стих – / Уз крет ва зду ха и пла мен сил ни ји би ва / Па 
се са ске ле у зда ње кра сно сме стих. / Гле! / По ток сам ко ји у ср цу 
те че” („Див на та бли ца Јо во ва”, 7. пе ва ње).

Али хај де сад да се на тре ну так вра ти мо у књи жев ни, пе снич
ки, кон текст, у ком би смо ну жно мо ра ли да по сма тра мо и по е зи ју 
ово га ау то ра. На кра ју два де се тог и на по чет ку два де сет пр вог ве ка 
у срп ској по е зи ји по сто ја ла су два ве ли ка прав ца. На рав но, спек
тар по е ти ка је ши ри и ра зно вр сни ји, али ми са да и ов де го во ри мо 
све де но, по јед но ста вље но, о две ве ли ке пе снич ке ма ги стра ле. Прву 
гру пу чи не пе сни ци (нео)аван гар де. То су та ко зва ни пе сни ци „лома 
је зи ка”; пи шу по е зи ју не це ло ви то сти, фраг мен тар но сти, кри тич ког 
од но са пре ма ствар но сти и дру штву, по е зи ју од би ја ња пред о дре
ђе но сти, нор ме и по го то во дог ме. Дру ги ве ли ки смер је та ко зва ни 
тра ди ци о на ли стич ки, и у ње му се са крал но че сто по и сто ве ћу је 
са по ет ским. Од ли ка овог сме ра је би блиј ска лек си ка и син так са, 
а основ но гно се о ло шко по ла зи ште чи ни осе ћа ње це ло ви то сти, 
је дин ства са све том и Све ви шњим – ко ји је исто вре ме но нај ви ши 
и уни вер зал ни прин цип. Нај ва жни ја раз ли ка из ме ђу ова два прав ца 
на ла зи се у од но су пе сни ка пре ма тра ди ци ји. Док пе сни ци пр ве 
гру пе на сто је да је по рек ну, сру ше, раз ло же, да је не при хва та ју, 
тра ди ци о на ли сти са тра ди ци јом ус по ста вља ју ди рект ну, све сну 
ве зу и у пот пу но сти пре у зи ма ју њен све ча ни ми то пеј ски тон. Мо
гли би смо као о два ти пич на пред став ни ка ова раз ли чи та срп ска 
пе снич ка прав ца да по ме не мо Зо ра на Ђе ри ћа као пред став ни ка 
нео а ван гар де и Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа као ве ро ват но нај ти пич ни јег 
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пред став ни ка тра ди ци о на ли стич ког пе ва ња у срп ској по е зи ји. 
Али као што сам пре пар го ди на има ла при ли ку да пи шем о Ђе ри
ће вој по е зи ји и да ука жем на то ка ко ствар ност ни је та ко не дво
сми сле но цр нобе ла, и да у ње го вој по е зи ји по сто ји из ра зи та ве за 
са тра ди ци јом, та ко бих са да ука за ла да у Ра ду ло ви ће вој по е зи ји 
по сто је не ки еле мен ти ко ји су пре ти пич ни за су прот ну гру пу. Ту, 
пре све га, ми слим на кри тич ки од нос пре ма са вре ме ном дру штву. 
Пред став ни ци ан га жо ва ног ис ка за су пе сни ци нео а ван гар де, док 
за тра ди ци о на ли сте ова кав од нос пре ма дру штву ни је ти пи чан. 
Ме ђу тим, да ли је то без ре зер вно и за и ста та ко? Мо жда је реч о 
дру га чи јем сен зи би ли те ту, о дру га чи јем ти пу ан га жо ва но сти, ко ја 
је пре усме ре на ка уну тра не го спо ља и ван се бе. Ме ња ти дру штво 
та ко што про ме ни мо се бе – на рав но, на бо ље. Ако по ста не мо си гур
ни ји, пле ме ни ти ји и бо љи љу ди, за си гур но ујед но гра ди мо леп ши 
свет чи ји смо део. На при мер, у књи зи Сен ка осмог ео на Ра ду ло вић 
го во ри о не мо гућ но сти раз ме њи ва ња да ро ва из ме ђу са вре ме них 
љу ди, од но сно о не мо гућ но сти ус по ста вља ња бли ских емо тив них 
ве за из ме ђу нас. Он се из ја шња ва кри тич ки пре ма са вре ме ном 
чо ве ку и са вре ме ном све ту, па зар то ни је ан га жо ван став?

Да ћу и дру ги при мер. Јед на од ка рак те ри сти ка пе сни ка нео
а ван гар де је сте скеп са – је дан од основ них пост мо дер них еле ме
на та књи жев но сти. Упра во на тој скеп си Зо ран Ђе рић гра ди сво је 
сти хо ве, она је за ње га до слов но спи ри тус мо венс, она рас плам са ва 
ње го ву има ги на ци ју. Скеп са је та ко ђе сна жан по кре тач лир ске 
има ги на ци је Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, ко ји кроз сум њу до сти же ре
ли ги о зне уви де. Ње гов лир ски ју нак има и те ка ко скеп ти чан став, 
али се про тив ње га бо ри свом си ли ном („Тад, сум њу из ср ца из го
не ћи / Стр мом ју ре ћи ста зом, не са кри гла ву сво ју”). А та уну тра
шња бор ба чи ни ову по е зи ју вр ло дра ма тич ном. Драм ску на пе тост 
у ове сти хо ве та ко ђе уно се и апо ка лип тич не сли ке суд њег да на, 
те ма ти зо ва ње по след њих да на чо ве ко вих, те шких уну тра шњих 
пре и спи ти ва ња, ис ку ше ња кроз ко је се чо век као кроз гор ку ва тру 
ка ли, а све за рад ме та мор фо зе, за рад по сти за ња из у зет не уну тра
шње сна ге, не по ко ле бљи во сти и ис трај но сти. Ми то пеј ски тон онда 
не ума њу је драм ски по тен ци јал и дра ма ти чан са др жај ових пе са
ма, већ му до при но си. 

 Ис трај ност Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа у по е ти ци и те ма ти ци, 
без ма ло од по чет ка ње го вог ства ра ла штва, све до чи о ње го вој не
у мо љи во сти у из град њи тог ве ле леп ног зда ња и пред ста вља до каз 
са мо по што ва ња и до след но сти, све до чан ство уве ре но сти у ис прав
ност жи вот них прин ци па, јер све што чи ни, на сто ји да ра ди у 
слу жби и у зна ку ле по те, до бро те и исти ни то сти, а он да то – са мо 
по се би – је сте по е зи ја. Са ша Ра дој чић у пред го во ру књи зи Сен ка 
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осмог ео на, у тек сту на зва ном „Пе сник нок тур на”, на гла ша ва да 
је ма ло у са вре ме ној срп ској по е зи ји пе сни ка ко ји та ко бри жљи во, 
упор но и по сто ја но гра де и до гра ђу ју, бру се и уми ва ју свој ис каз 
– а да при том не под ле жу ча ри ма кла сич ног ве за ног сти ха – као 
Ра ду ло вић. Иван Не гри шо рац је о ње му пи сао као о пост мо дер ном 
тра ди ци о на ли сти и чи ни се, на кон све га ре че ног, да упра во ова 
син таг ма са вр ше но де фи ни ше стил и пе снич ки из раз Се ли ми ра 
Ра ду ло ви ћа. Не гри шо рац је о пе сни ку Ра ду ло ви ћу пи сао као о 
пе сни ку сми ре ња, ме лан хо лич не са бра но сти и де пре сив нооп ти
ми стич ке сти ша но сти.

А Се ли мир – до зво ли ће ми за крај овог тек ста и јед но име
но ва ње лич ним име ном, ко је на го ве шта ва при сност. Чи ним то 
за то што се ле по та и учин ко ви тост књи жев но сти за сни ва на при сно
сти. Књи жев но де ло та ко де лу је – гра ди на ро чит од нос по ве ре ња 
нај пре из ме ђу ау то ра и тек ста, за тим из ме ђу тек ста и чи та о ца што 
на по кон из гра ди бли скост из ме ђу ау то ра и чи та о ца. Да кле, Се ли
мир те ма ти за ци јом сла бо сти пи ше по е зи ју ко ја чи та о ца ја ча, а то 
је дру га основ на функ ци ја књи жев но сти – да се још јед ном сли
ко ви то из ра зи мо – да нам ис пра вља ле ђа, да нам ја ча кич му, да 
под сти че у чи та о цу осе ћа ње до сто јан ства и сна жи га етич ки. Се
ли мир те ма ти зу је уну тра шњу бор бу и сла бост да би смо ми би ли 
ја ки, пе ва о стреп њи – да осе ти мо од луч ност, а на по кон го во ри о 
стра ху, ка ко би нам по ру чио да смо у си гур ним ру ка ма, да по сто
ји не ко ко ће се за све на ше стра хо ве и стреп ње по бри ну ти. 

Ка да чи там ову по е зи ју, ја се ви ше не бо јим, знам да ни ко од 
нас ни је ино ко сан... или то мо жда са мо зна чи да сам ушла у са му 
ње ну су шти ну. Ка за но Се ли ми ро вим ре чи ма – упо тре би ћу на гра
ђе не сти хо ве још јед ном: „Да се са ске ле у зда ње кра сно сме стих”.*

* Реч при ли ком до де ле На гра де „Сте ван Пе шић” Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу 
за пе снич ку књи гу Два на ест (За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2018), у окви ру 25. 
Ме мо ри ја ла „Сте ван Пе шић” у Огран ку Град ске би бли о те ке Но ви Сад „Ла за 
Ко стић” у Ко ви љу, 20. де цем бра 2019. го ди не.




