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Ми ло је Ра до вић је пе сник за ко га је као скро је на она оп шта де фи ни ци -
ја да су pе сме – ис ку сtва. Ни као пе сник тзв. на ив ног из ра за, аутор тек -
сто ва за де цу и осе тљи ве, ни као пе сник гу шћих и су мор ни јих ис ку ста ва,
дру гим ре чи ма: ни као пе сник услов не од ра сло сти – ка кав се об ја вљу -
је у збир ка ма По pис (2007) и Са ла tа оd сла ву је вих је зи ка – Ра до вић
ни ка ко не мо же да по но ви оно што је Миљ ко вић (ко ме и по све ћу је
јед ну од пе са ма) из ре као у два де сет и не кој: „Од већ смо мла ди да нам
пе ва зна ње.“ Ка да се по ја вио као пе сник за де цу, за шав у ме ђу до ба из -
ме ђу кра ја уз ла зне и ти хог по чет ка си ла зне пу та ње, већ му је по при -
лич но био на ра стао те рет се ћа ња. По глед уна траг, у ду би ну лич ног
вре ме на, сти гао је до ве дро-еле гич них про ле ћа у Ста ром Вла ху – као
што сви осе тљи ви на ти хи ра зор ни жи вот ни про ток, осо би то ако су
из ме ште ни у про сто ру, тра га ју за из гу бље ним вре ме ном на ме сти ма
где им се бив ше вре ме зби ва ло, при зи ва ју ћи ба сно слов но на ра сле, пре
све га пре дач ке фи гу ре што су би ле сто жер за сни ва ју ћег пе ри о да. 

Је дан дру ги Ра до вић, Ду шан, ве ли ки прак ти чар али и те о ре ти чар
по е зи је за де цу, ни је био склон да пе сни ци де цу рас ту жу ју се ћа њем на
ми ну ло де тињ ство, за ла жу ћи се за без вре ме ни рај чи сте игре, па мет не
игре, ви тал не и об на вља ју ће. Али, Ми ло је Ра до вић је знао и да сво је
де ти ње фи гу ре раз и гра, да про ве дри свој еле гич ни та лог. Уоста лом, и
Ду шан Ра до вић је опо ми њао да пе сме за де цу не чи та ју са мо де ца, мо -
жда их, за пра во, сра змер но ма ње чи та ју не го њи хо ви вас пи та чи, ро -
ди те љи и ста ри ји, што не одо ле ва ју аро ми не пре вла да ног де тињ ства у
њи ма, док уво де сво је мла ђе у про сто ре чи та ња.
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Ин фан тил ни чи ни о ци угра ђе ни су и у по е ти ку „од ра сле“ ли ри ке
Ми ло ја Ра до ви ћа, кроз еле ме нат лир ског бе за злен ства, ми то твор не
по зи ци је оду ше вље ња све том из ван нас, као и кроз еле ме нат игре,
че сто иро ниј ске и дис крет но суб вер зив не. Јед но с дру гим ов де тво ре
нео п ход ну тен зи ју и сло же ни ју лир ску по зи ци ју. Бе за злен ство се
уозби љу је иро ни јом, иро ни ја убла жу је бе за злен ством, као у еван ђел -
ском упут ству о сје ди ње њу зми је и го лу ба у ду ху апо сто ла што кре ћу
у свет, ме ђу ву ко ве. Пе сме у збир ци По pис, об ја вље не 2007, и пе сме у
збир ци Са ла tа оd сла ву је вих је зи ка, об ја вље не на кон се дам го ди на,
чи не је дин стве ни низ и ка да је реч о ка рак те ри стич ним об ли ци ма
лир ског го во ра и ка да је реч о те мат ским пре о ку па ци ја ма. У пр вој
по ме ну тој збир ци, Ра до вић је тач но ус по ста вио свој ви ше стру ки лир -
ски на чин и тон, да би их у на ред ној збир ци раз ви јао и из о штра вао.
Па жњу при вла че пе сме у об ли ку ми кро при ча, где је лир ско-ја са же -
ти по сред ник ту ђих или соп стве них ис ку стве них си ту а ци ја и пред ла -
гач по ен ти. При че у по е зи ји су ге ри шу сми сао што се оцр та ва иза
до слов но из ре че ног, ако су до ба ци ле до ме те. Са та квим ис ку ше њи -
ма се и оку ша ва овај пе сник, не рет ко с до вољ ним успе хом. А по не кад
при ча па ра бо ла не об у хва ти баш до кра ја су ге ри са ни сми са о ни хо -
ри зонт, не по го ди сре ди ште ко је би и чи та о ца по го ди ло и убе ди ло.
Лир ско по је дин ство Ра до ви ће ве по е зи је по е тич ки је осве шће но, те -
ма ти зу је пу те ве је зич ке кре а ци је и игров не ма ни пу ла ци је ко јим се
слу жи. Уоста лом, про грам ски усме ра ва ју ће де лу је на слов већ пр вог
ци клу са збир ке По pис („Лов на жи ви је зик“). Још и ви ше, та ко де лу -
је цен трал ни, кур зи вом по тен ци ра ни ис каз у по чет ној пе сми исто га
ци клу са, ис каз при пи сан при зва ној лир ској ју на ки њи мај ци, као пр -
во и нај бит ни је зна ње о ре чи ма сте че но у жи во ту уоп ште: Оd ре чи
ни шtа не би ва и оd ре чи све би ва. У про дук тив ном се ман тич ком ра -
спо ну на ве де ног па ра док са и од ви ја се оно нај под сти цај ни је у зре лој
пе снич кој по ве сти Ми ло ја Ра до ви ћа, от по че тој у По pи су а по том на -
ста вље ној у Са ла tи оd сла ву је вих је зи ка. Чи та лач ки их до жи вља ва -
мо као два сег мен та јед не це ли не, ко ја би, уз бри жљи ви ју се лек ци ју
и ком по зи ци ју, са мо осна жи ла у осно ви вр ло по во љан ути сак о Ра -
до ви ће вим по ка за ним аутор ским вред но сти ма. 

Ако тре ба из два ја ти не што што код дру гих пе сни ка ре ђе ви ђа мо,
он да би то сва ка ко био лир ски низ о ис ку ству ра та за од бра ну зе мље од
гло бал ног на си ља и бес пра вља, у ко ји ма је не по сред но и жи вље но ис -
ку ство ап стра хо ва но до крај њих гра ни ца. Пре сне чи ње ни це ра та из -
бли за, екс пре сив не по се би, ов де се јед но став но не ви де, не го се у
тек сту по ма ља са мо ме ха ни зам од но са, свест о стра шној игри у ко ју су
по је ди нац и ње го ва за јед ни ца уву че ни, у ње го ве нео по зи ве по год бе.
По ре чи ма Ра до ви ће вог на сло ва, „сту ди ја о ра ту“ ре зи ми ра се у том
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кру гу, чи је је фи на ле афо ри стич ки све де но на де сет тач них ре чи: „О
ра ту нај ма ње зна / Онај ко ји је био у ње му.“ За Ми ло ја Ра до ви ћа, ко ји
се у ха и ку збир ци Кућ ни pре dео опро ба вао у обла сти лир ске ми ни ја ту -
ре, ис ку ство са жи ма ња кључ ни је по сту пак. Али, ов де лир ско са жи ма -
ње не ис хо ди у не про зир но сти, не го у пре глед но сти си жеа. У то ме је
деч ји пе сник на мет нуо свом ства ра лач ком двој ни ку оба ве зу од ко је су
мно ги пе сни ци од у ста ли, јер је зах тев на.

Ако у збир ци По pис по че так обе ле жа ва реч о ре чи ма, у но вој збир -
ци, на сло вље ној Са ла tа оd сла ву је вих је зи ка (пре ма би зар ној га стро -
ном ској скло но сти „ода бра них“ са вре ме ни ка, ко ји све мо гу и сва шта
им се прох те), при са мом кра ју сме ште на је по е тич ки ве о ма упе ча тљи -
ва пе сма „По топ ре чи“, на ко јој ће мо се за др жа ти, јер осве тља ва укуп -
ни пе снич ки при ступ. „Књи жев не кри ти ке, при ка зе, есе је, ана ли зе / Све
по ба цај те“, на во ди (с пу ним пра вом!) пе сник у свом раз ра чу ну са мр -
твим на сла га ма књи жев но сти, по што је и чи та ве ро ма не свео на је ди -
ну оп ште ва же ћу ре че ни цу. „Би ће нам до вољ на јед на при ча. / Што ма ња,
то бо ља. / Ба сма не ка. Ба ја ли ца, ру га ли ца, успа ван ка, цу паљ ка, / Та шу -
наљ ка, још бо ље по сло ви ца или из ре ка. / За го нет ка ни по што. / Има ли
смо их пре ви ше.“ Овај је оде љак да ле ко се жни ји не го што ис пр ва мо же
из гле да ти, јер упра во од го не та пре те жни пе снич ки по сту пак Ми ло ја
Ра до ви ћа. Две су ње го ве кључ не од ред ни це: pри ча и ње но са жи ма ње. У
епо хи љу ди без ослон ца у се би, фраг мен ти ра не сли ке ус ко ви тла ног и
све не ствар ни јег све та, при ча се из но ва, као и на са мим по че ци ма кул -
ту ре, ис по ста вља у пу ном зна ча ју и уло зи. Пре ма По лу Ри ке ру, ути цај -
ном ми сли о цу но ви јег до ба, при ча је при ви ле го ва на фор ма чо ве ко вог
са мо ра зу ме ва ња, ко је се је ди но та ко, при чом, и об ли ку је. Шта сва ко од
нас, а ства ра о ци умет но сти ре чи на ро чи то, хо ће од сво га жи во та? Ри -
кер об ја шња ва да је на ра tив но је дин сtво жи во tа са чи ње но од не ста -
бил не ме ша ви не тво ре ви на фан та зи је и жи вог ис ку ства. Фик ци ја је,
дру гим ре чи ма нео п ход на да на кнад но ор га ни зу је мо свој жи вот. Оту -
да је та кав са жим из ми шље ног и до го ђе ног јед на ко по тка књи жев не
ствар но сти ко ли ко и сва чи је све сти о сво ме жи во ту. Наш жи вот, пред
со бом и пред дру ги ма, не све сно из ми шља мо та ман ко ли ко у књи жев -
но сти до пи ре мо до це ло ви ти је исти не, са мо са зна ња. Ри ке ро ва по став -
ка о „при чи као сред ству за из град њу соп стве ног иден ти те та“ ва жи за
сва ки по све ће ни књи жев ни слу чај, та ко и за Ра до ви ће ве лир ске ми кро-
при че. У мно штву при ча тре ба по зна ти сво ју, или сво је при че. У при -
лог прет ход ном ту ма че њу све до чи и по ен та Ра до ви ће ве пе сме
„Кра ље во“: „А са мо не у мр ле при че / Чи не це лим / Овај стра шни свет.“
А фи на ле пе сме „При ча, огле да ло“ као да је па ра фра за Ри ке ро ве по -
став ке ства ри: „По гле дај те па жљи ви је и ви де ће те да је цео свет / Оне -
бљен не на пи са ним при ча ма. // По у зда но чо ве ко во огле да ло.“
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Дру ги те ме љан по е тич ки знак Ра до вић у пе сми „По топ ре чи“ упу -
ћу је по ми ња њем крат ких усме них вр ста, по пут ба сме, по сло ви це, као
и за го нет ке. Мо дер на по е зи ја, у свом про до ру ка ср жи, у от кри ва њу
основ них обра за ца, ишла је истим пу тем, до са ме ме ђе што де ли при -
род ни је зик од књи жев ног тек ста. Иди о ми, уста ље ни го вор ни обр ти,
чи не ре че ни пре лаз из ме ђу две сфе ре је зи ка. За го нет ка ту има по себ -
но ме сто, без об зи ра на то што је Ми ло је Ра до вић ов де де кла ра тив но
(на вод но) из у зи ма као при ме ре но сред ство. За го нет ка је у је згру по е -
зи је, јер је сли ков на ши фра, ме та фо ра са скри ве ним од го во ром, а са -
ма нас до во ди до ми та и об ре да, уво ди у по све ће ни про стор.
По сло ви це су та ко ђе згу сну та ис ку ства, са свим по ет ски скло пље на. 

Фра зе о ло ги зми, у оби чај узе ти го вор ни спо је ви, зна чи, гра нич не
су фор ме. Има их и код Ми ло ја Ра до ви ћа, ко ји је оче вид но на у ко вао
код про то мај сто ра Вас ка По пе, чи је су мно ге пе сме са зда не по по ме ну -
тим искон ским ма три ца ма је зич ког ства ра ња. Са гле дај мо, ре ци мо, Ра -
до ви ће ву пе сму „Крај пу таш“ из збир ке По pис, по ста вље ну као игра
за го не та ња: „Не ко ов да шњи. / Дав но је због не че га не ку да оти шао / И
упор но га не ма.“ Већ у сле де ћем сти ху упо тре би ће функ ци о нал но пе -
сник фра зе о ло ги зам у зе мљу pро pао, у тој игри из ме ђу до слов ног и ме -
та фо рич ког зна че ња. За па зи мо ка ко де ти ња лир ска оп ти ка бу ква ли зу је
и раз и гра ва ре че ни цу Смрt је бли жа оd краgне на ко шу љи у пе сми
„Отац при ча о смр ти“. Обра зац „упут ства за игру“, по пут По пи них
„Ига ра“ у Не pо чин-pо љу, Ра до вић ко ри сти и у сво јим рат ним пе сма ма.
За го не тач ке сли ков не кон ден за ци је од ли ку ју и дру ге пе сме вред не па -
жње, на при мер у ин спи ра тив ном ци клу су „Је ри ни ни гра до ви“, кру гу
што опо ми ње на По пи на „Хо до ча шћа“, опет за сно ва ном на игри из -
ме ђу не ста лог и пре о ста лог, из ме ђу за бо ра ва и пам ће ња. Као у пе сми
„Рас“, ко ја је го то ва за го нет ка: „Кад за жму рим, / Ви дим га. // Кад отво -
рим очи, / Не ви дим га.“ Или у пе сми „Бо рач“: „Од кад је са гра ђен, /
Игра жмур ке са ствар но шћу.“ Или на кра ју пе сме „Гра бо вац“: „Ру и на.
/ Али зна ко је.“ Ру и на што зна ко је – у опи су оста та ка древ них зи ди -
на ов де иш чи та ва мо и скри ве ни, ши фри ра ни са мо о пис на шег на ро да. 

С дру ге стра не, по сло вич на и псе у досен тен ци о зна ме ста, да ју из -
ра зи ту бо ју по је ди ним пе сма ма, ко ли ко бли ским то ли ко и из не на ђу ју -
ћим сми сло ви ма, уз че сто ху мор но ре лак си ра ње ум ног па то са, као на
при мер: „Ћу та ње је го вор, ода кле год да се гле да“, или: „Крај јед ног пу -
та је по че так дру го га“. Све је, дру гим ре чи ма, код Ми ло ја Ра до ви ћа
под врг ну то ис пи ти вач кој игри, по ме ре но из ле жи шта, не ка да с пу ним
не ка да с де ли мич ним ефек том. Јер, по не кад је Ми ло ју Ра до ви ћу ва жно
да до рек не сми сао ко ји је бо ље оста ви ти не до ре чен, или се пак де си да
из не ког по ме ра ња стан дард них зна чењ ских од но са не иза зо ве од го ва -
ра ју ћи учи нак. Не ка да, на и ме, пе сник Ра до вић не уме да оћу ти не го
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ди рект но пот цр та за кљу чак или раз ре ше ње, прем да и сам уме, ка ко
мо же мо ви де ти, да лир ски рас пра вља о те сном од но су из ме ђу го во ра
при сут них и го во ра од сут них ре чи.

Ако ма ње-ви ше до след но за у зда ва вер бал не ви шко ве и пле ву, у тој
ре дук ци ји се на гла ша ва буј на ду шев ност, до бро ми сле на ду хов ност Ра -
до ви ће ве лир ске по зи ци је. Има ли бо љег при ме ра од „Лек ци је из бли -
ске про шло сти“, ко јом се отва ра збир ка Са ла tа оd сла ву је вих је зи ка.
Оче во се ћа ње из за ро бље ни штва на про сто по ни шта ва не чо веч не са др -
жа је, не гу ју ћи оно што због на су шног чо ве штва тре ба пам ти ти. Из
истог из во ра је и до жи вљај сти да пред не знан цем што по се же за пред -
ме том ко ји смо ба ци ли као не по тре бан, у пе сми-при чи с кра ја збир ке,
или фи на ана ло ги ја у пе сми „Моћ ма лих ства ри“ из ме ђу ма лих ства ри
и ма лих љу ди: „Док су по треб не, / Сви их при ме ћу ју. / А ка да ни су, сви
их за бо ра вља ју.“ По себ но од је ку је у сво јој про зрач ној тра гич ној све де -
но сти пе сма о Фу ку ши ми, пре те ћем, очи глед ном мо де лу апо ка лип се
да на шњи це. На во ди мо је у це ли ни: „По ве ли ка гру па љу ди / Об у че на у
во ду и у ва тру. // Око њих се оку пи ли / Бив ши и бу ду ћи ан ђе ли. // Уме -
сто осме ха раз ме њу ју огле да ла. // По че ла је по след ња про зив ка.“ Да
све осtа не не ви но, као шtо је би ло – при зо ви мо по во дом ове сна жне
пе сме јед ну од пе сни ко вих по вла шће них по ен ти.

Ства ра ње је игра, на лик ег зи стен ци ји, је ди но што ви ше за ви си од
нас са мих, на ших хте ња и ли ми та. По чи ње од деч је игре, ко ју је Ми ло -
је Ра до вић у од ра слим пе сма ма озбиљ но опи си вао (би ло са па пи ром,
ка ме ном и ма ка за ма – би ло са без вез gо во ром), а вр ху ни кроз ра зно ли -
ке умет нич ке на по ре. Вред не па жње пе сме на пи сао је Ра до вић у обе
збир ке на ме ње не ис ку сни јим чи та о ци ма, про ни чу ћи у ма штен ске игре
сли ка ра по ред ко јих оби та ва. „По бе гао је у ду би ну / Где са мо све ти те -
љи / Мо гу да га про на ђу. // Бо је кле че пред њим. / Мо ле га да их на ста -
ни / На тач ну ма пу са ве сти чо ве ко ве“, на ла зи мо ове опет по пин ски
на дах ну те, али до вољ но свој стве не, спрег ну те сли ке у пе сми „Ико не
Бо ја на Миљ ко ви ћа“. Ства ра ње је и раз го вор, пре све га је раз го вор и
раз ме на, при зив и од зив. Та ко мо же мо, по ред по ми ња ног По пе, са гле -
да ти и пе сни ков ди ја лог са не по сред ним пе снич ким окру же њем, без
има ло ште те по аутор ску осо бе ност, с по е ти ка ма Жи во ра да Не дељ ко -
ви ћа или Де ја на Алек си ћа и не са мо њих. 

Је дан ве ли ки ру ски те о ре ти чар на звао је умет ност екс пе ри мен тал -
ном сфе ром, „сло же ним про це сом пре пли та ња слу чај ног и оно га што
ни је слу чај но“. У сво јим пе сма ма, на до вољ но раз ли чи тих на чи на, и
по сред ством мно гих ис ку стве них под сти ца ја, Ми ло је Ра до вић по твр -
ђу је на ре че но ста но ви ште. Опи ту је, про ба, окре ће-обр ће, по га ђа, без -
ма ло по га ђа. Па опет из но ва. Док игра тра је.
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