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ЗО РАН ЂЕ РИЋ

ПО Е ЗИ ЈА И ДРУ ГЕ ВР ЛИ НЕ

ПО Е ЗИ ЈА И СЛО БО ДА

По е зи ја не ма еп ску 
ши ри ну и ве ро до стој ност, 
али има лир ску 
ви си ну, од но сно уз ви ше ност, 
па мо же, по пут 
исто риј ског ро ма на, да 
пред ста вља та ле нат 
и сна гу, уз то, не гу би 
ни сим бо лич ко
зна че ње. 

До га ђај се збио 
по чет ком фе бру а ра, 
1839. го ди не, је дан 
мла ди офи цир, ани ми ран
вру ћим па три о ти змом, 
су срео се са при ја те љем, 
ко ји је, сти ца јем 
исто риј ских окол но сти, 
по стао ње гов не при ја тељ. 
Су сре ли су се, да кле, на 
раз ли чи тим, за ра ће ним 
стра на ма. Уме сто да 
раз ме не мет ке 
или удар це са бља ма,
од лу чи ли су да ски ну 
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уни фор ме, од ба це
оруж је и кре ну на 
за јед нич ко пу то ва ње
ко је ви ше не ће би ти 
ни на лик на
ра то ва ње...

Овај ис кре ни гест 
при ја тељ ства 
два вој ни ка
јед ни су про ту ма чи ли као 
из дај ство, а дру ги
као сло бо ду, 
ре во лу ци о нар но 
брат ство, 
ве ли ка ро ман ти чар ска 
осе ћа ња, ко ја су 
иси ја ва ла
у то вре ме. 
Да ли су то, он да, би ла хе рој ска 
или ку ка вич ка вре ме на?

Пе сник не мо же да ин тер ве ни ше 
у исто ри ју,
али мо же да раз у ме хе рој ско 
вре ме и по тре бу
да се хе ро ји уз ди жу а сла би ћи 
стра да ју,
да се јед ни хва ли шу по бе да ма, а 
дру ги сво јим
по ра зи ма. 
Ов де је пе сник по ра жен 
од дру гих
кон ку ре на та на исти ну, јер 
он је са мо 
пре во ди лац сво јих осе ћа ња, 
ко ја ни су увек
и осе ћа ња чи та ве на ци је.

* * *

Нај ста ри ја од свих бор би је 
бор ба про тив не при ја те ља, 
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не при ја те ља и не при ја те ља, 
а ка да њих ви ше не ма, тај 
раз лог ни је уки нут, 
и да ље га ис пу ња ва и 
об на вља не пре ста ност. 
Исто ри ја нас под се ћа на 
тај усуд, на по на вља ње, а 
по е зи ја се од јед ном на ла зи 
на су прот ној стра ни – у 
кон тра ре во лу ци о нар ној 
ми си ји – не же ле ћи да бу де 
про тив,
не при хва та ју ћи по зив 
на по бу ну, 
јер, 
ве ли ке не сре ће су 
ско ро уни шти ле на ду, 
а без ње
не ма по е зи је, 
ни жи во та, уо ста лом. 
Без же ље да ево ци ра 
ду бо ко 
ме ша ње и број не 
ста во ве ко ји су се по ја ви ли 
у но ви на ма и вој ним
из ве шта ји ма, пе сник ће 
пре при гр ли ти ти ши ну,
не го ли што ће за пе ва ти 
о смр ти, или о по бе ди 
но вог над ста рим. 

Љу би те љи ти ра ни је 
ће би ти раз о ча ра ни, 
од у зе ће му не са мо глав ну 
већ и спо ред ну уло гу, па 
као и свет око се бе 
и пе сни ка ће пре тво ри ти 
у ни шта. 
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ПО Е ЗИ ЈА И ГЛУ МА

Пе сник ни је био 
глу мац,
ба рем не у по чет ку, 
али, вре ме ном, 
мо рао је и ту
ве шти ну да са вла да.

Глу мац је из го ва рао 
ту ђе
сти хо ве, глу мио да је
пе сник, и био је то
– у очи ма
пу бли ке, ко ја ни је зна ла
да ли су ре чи ко је чу ју
ње го ве или ту ђе, из 
ње го вих
уста.

Глу мац је мо гао 
да ка же све 
и да, при том, 
не ве ру је
у то што је ре као. 
Нај че шће
и ни је ве ро вао, 
а ка да би
по ве ро вао, 
ма да је то би ло
за и ста рет ко, 
он да би га
сма тра ли лу дим,
јер би уми слио
да је не ко дру ги, 
да је не што
што ни је био 
и ни ка да не ће
ни би ти. 
Од но сно, 
он је то био,
или је са мо 
ве ро вао да је сте,
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док је те ре чи 
из го ва рао, док
је ту ма чио гра ђу, 
док је
ве ро вао да је он 
исто што и
ње гов лик, 
а не да су то све
са мо ре пли ке, 
ту ђе, 
у од ре ђе ном
ко ма ду, 
би ло да је у пи та њу
тра ге ди ја (че шће) 
или ко ме ди ја
(ре ђе). 
Та ко је и он 
по ста јао
ко ми чан 
или тра ги чан. 
Нај че шће
обо је 
исто вре ме но.

По е зи ја и глу ма, 
иа ко су истог
ро да, 
раз ли ку ју се 
по мно го
че му. 
По пр вен ству, 
зна се,
у по чет ку је 
би ла реч, 
а глу ма,
иа ко во ди 
по ре кло 
од древ них
ри ту а ла, 
ипак је до шла 
ка сни је,
као прат ња, 
или по тре ба 
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да се оно
што је на пи са но 
(или са чу ва но у
се ћа њу) још јед ном 
по но ви, у не ком 
дру гом про сто ру,
не ким дру гим 
је зи ком и дру гој
пу бли ци.
По е зи ја је на ста ла 
у са мо ћи, 
али има по тре бу 
за дру гим,
а глу ма, 
без тог дру гог, 
она
је 
бе сми сле на.
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ПО Е ЗИ ЈА И ЦР НА РУ ПА

сто јиш по ред цр не ру пе
у њу за гле дан
и шта ви диш?

у стра ху да не/за ко ра чиш 
у њу

у стра ху да не/упад неш
у њу

не ви диш ни шта
ни шта не ви диш

а да имаш ма ло ви ше
ку ра жи
мо гао би да ви диш
нај пре ко ли ка је та
цр на ру па
ма ла
или
ве ли ка

а да имаш ма ло ви ше
зна ња
мо рао би да знаш
да је цр на ру па ме сто
у ко ме је про сторвре ме
бес ко нач но за кри вље но
да цр на ру па вр ши
гра ви та ци о ни ути цај
на обли жње објек те
па и на те бе
(јер у овом слу ча ју
ти ни си су бјект)

а да си знао ка ко на све тлост
ути че гра ви та ци ја
и да по сто ји та ко сна жно
гра ви та ци о но по ље
па му ни све тлост не мо же ума ћи
знао би да су цр не ру пе
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по след њи ста ди јум
ево лу ци је зве зда
и да их
ту до ле
не ма
и да сло бод но мо жеш
за ко ра чи ти у то што ви диш
као и у оно што не гле даш
јер то
си гур но
ни је цр на ру па

не бој се да за ко ра чиш
у то што је пред то бом
јер ти ни си 
ни цр ве ни џин
ни бе ли па ту љак
а ни си ни све стан
кад ко ла би ра ју 
и екс пло ди ра ју
зве зде
као су пер но ве
у јед ну тач ку
ну ла за пре ми не

и да ље се пла шиш
да за ко ра чиш
или да ис ко ра чиш
из се бе (а то је
по себ но пи та ње)
а мо гу ће цр не ру пе
нај бли же цр не ру пе
су да ле ко/ви со ко
не ви диш да ли
ро ти ра ју
или не ро ти ра ју
да ли су 
елек три са не
или ни су
то не зна чи
да су оне
у ха о су
на про тив
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оне су по све му
са вр ше не
и не ме ња ју се
(та ко је твр дио
Хо кинг) а то је
по ку ша ла да
оспо ри ен тро пи ја
(ме ра за не ред)
ра чу на ју ћи да ма те ри ја
ко ја ула зи у ру пу
мо ра не што да
по ти сне по ре ме ти
мо ра да иза зо ве
тем пе ра ту ру 
и зра че ње 

а по том је до ка за но
да че сти це ко је
еми ту је цр на ру па
не по ти чу 
из хо ри зон та до га ђа ња
већ из ње го ве
не по сред не бли зи не
а те крат ко трај не
вир ту ал не че сти це
или ан ти че сти це
ко је по ку ша ва ју 
да по бег ну из цр не ру пе
у ства ри упа да ју у њу
она их је осло бо ди ла
са мо да би се уда ље ном
по сма тра чу учи ни ло
да их је и еми то ва ла

ту на ста је тзв. па ра докс
цр не ру пе
јер ако у њој не што
не ста је
или на ста је
све јед но
да ли је то он да
ма те ри ја
или енер ги ја
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или шта већ до ка зу ју
ма те ма тич ке
те о ри је и јед на чи не

*
и да ље сто јим пред сво јом
цр ном ру пом
иа ко знам да оне ни су
мо гу ће на зе мљи
не го са мо у ко смо су
ова ру па је мој хо ри зонт
оче ки ва ња и до га ђа ња
иа ко сам на дис тан ци
од ње ног цен тра
не си гу ран да ли 
ра ди јал на ко ор ди на та 
има вред ност 0
јер не знам да ли је 
цр на ру па у об ли ку
сфе ре
и да ли сам ја 
те ло са ње не по вр ши не
ко ја пред ста вља
хо ри зонт до га ђа ња
али знам да се 
не мо гу од у пре ти
ње ној гра ви та ци ји 




