
Струје белзебубне 

(Рукавци, Огњен Радовић) 

 

 Збирка поезије Рукавци Огњена Радовића открива пјесника снажне мисаоне 

напрегнутости, поунутрашњене, контемплативне концентрације и дубоке загледаности у прошло 

и садашње, које је(сте) и будуће. Редукција језичког материјала у Радовићевој поезији доводи до 

својеврсне затворености настасијевићевског типа, док је могуће лескичко (из)обиље за пјесника 

семантички отпад који би додатно и сасма непотребно дешифровао пјесму, циклус, устројство 

збирке. Радовићеве пјесме се опиру романтичарској једноставности која је сама себи довољна, 

али не представљају ни пуки ларпурлартистички манир, који се у савременом, 

постмодернистичком поетском дискурсу препознаје у својеврсној атрофији смисла, у поезији без 

поезије. Мистификација, као главно обиљежје те непоетичне поезије, само је, у ствари, плашт 

којим се прикрива бесмисао. У Радовићевој поезији камуфлажа смисла је непотребна; смисао 

пјесама је у другом плану, а израз, форма, поетичка самосвијест – у првом.  

 Пјесников реченични спрег необичан је и тешко докучив, али, Случајем или Намјером, 

поједини стихови као сигнали указују на смисао (о)пјеваног. Испјевани у, за овог пјесника 

карактеристичном, бијелом стиху, Рукавци су, упркос томе, ношени једном посебном мелодијом 

и ритмиком која ниједног тренутка не пада у баналност или у нас толико присутни аматеризам. 

Иван В. Лалић и дословно каже да пјесме испјеване у бијелом стиху морају имати своју мелодику 

и ритам као и оне римаријумски саткане:...стих који тражи своју тачну меру, усклађујући се не 

више према броју слогова, него према збиру специфичних тежина речи које треба да понесе; 

према даху реченице која опет не стоји самостално него у контексту других реченица. То значи 

да покушавам да и у такозваном слободном стиху сачувам одређену чврстину везаног стиха. Тај 

лалићевски рецепт, по којем затворена поетска форма баштини свијест о неопходности мелодије 

и ритма која је присутна у римованој поезији, преузима и Огњен Радовић и у сличном маниру 

исписује своје квинте: 

  

nenamjerna srdžba iz najdubljih urvina 

kad nam kopci i konoplje mačeve namiruju 

mi se razdvajamo nad nebom u jedno svedeni 

da neutaženo nekom drugom klipove podmeće 

nenamjerna srdžba iz najdubljih urvina 

 



(Било би заиста лијепо видјети варијације Радовићевих пјесама. Не због потраге за смислом, него 

да се установи какав је пјеснички пут прешао Радовић од прве верзије збирке до ове, коначне, 

која је пред нама. Присјетимо се само критичког издања Настасијевићевих Сабраних дела, у 

којима је Новица Петковић реконструисао, тамо, наравно, гдје је то било могуће и гдје су такви 

трагови остављени, верзије већине пјесама Момчила Настасијевића.) 

 Пјесме Огњена Радовића настале су на трагичном осјећању свијета, ма колико оно, како 

рече Берђајев, произилазило из радости живота. Пјесник је песимиста; према оптимизму осјећа 

презрење и тако до краја себе разоткрива као биће које осјећа свеприсутно тиранство: 

 

krovovi bez pokrova sluteći nestaju 

dok vampiri zbrajaju daleke žrtve 

nama gore trule oči da se drugima polakome 

kao da u vodi nova strava na nas jaše 

krovovi bez pokrova sluteći nestaju 

 

 Понављањем првог и петог стиха у свим пјесмама Радовић шаље снажну поруку; у њима 

је, наиме, записан кључ ове поезије. Или, боље да кажемо – један од њених могућих кључева. У 

њима се сажима сва мука над бесмислом егзистенције (треба ли се опомињати Камија и 

Селимовића?). Између њих сабијени су мучни тренуци прошли, садањи и будући, заогрнути 

апокалиптичном тамом, моменти који не остављају наду. Црнило је, у ствари, покров. 

Фреквентност замјенице наш/наши говори да се тај покров припрема за појединца, каогод и за 

човјечанство или један одређени национални колектив: 

 

nepovratna nada trećhiljaditi put uzmiče 

kao da nam je sve u vapnencu kam od roda 

 

или: 

 

huka sova i lepet krila kao nikad prije 

dok se naše nakane ispod zemlje kote 

da osujete naš pokret na rod zemlje 

u susret bijesu vukova svoje žali suzbijamo 

huka sova i lepet krila kao nikad prije 

 

или: 



 

kao da nam ova zemlja samo tugu na prostirke mrvi 

 

или: 

 

mi se sokolimo dok nam gavrani kopaju zebnju 

 

 Јасно је, наиме, да пјесник осјећа архетипску бол над земним животом који је мука духу. 

Рукавци, о којима Радовић пјева, могући су смјерови – кренон, риторн и потамон могући су 

модели тих путева. Уз напомену да херметичност ове поезије омогућава тушту другачијих 

тумачења и тма различитих приступа и уз сазнање да је ријеч о поезији која захтијева максималну 

пажњу и ништа мању емпатију – препоручујем збирку поезије Рукавци Огњена Радовића. 
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