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ПО ТОМ ЦИ НО ЈЕ ВИ –  
ЖИ ВАЉ МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ
(Бо рис Јо ва но вић Ка стел: Бес коп ник, Са ми здат, Под го ри ца, 2015)

Не слу ће ни хо ри зонт бес коп ни ка
је ди ни је ка нон! 

Ка сте ла сам упо зна ла пре ко та ко зва не дру штве не мре же. Ни ма ло слу чај но, ре кла 
бих, упо зна ла сам свог ро ђа ка – пе сни ка Ме ди те ра на – мо је пра дав не отаџ би не све 
до са да и за у век – пре ко мре же! Пи смо жи во та је кре а тив но. Про гла сив ши чи тав ово
зе маљ ски про стор мо рем, оно ба ца сво је мре же пре ци зно шћу древ ног Евро пља ни на, 
а тај је био, и остао – би ће од мо ра.

За раз ли ку од се вер њач ких ду ша, пу но љет них сан ти, ка ко их на зи ва пе сник Бо рис 
Ка стел, Ме ди те ран ци се ра ђа ју уз сво ју бра ћу дел фи не – жи во ти ње чи ја ин те ли ген ци
ја и данда нас за пре па шћу је на уч ни ке, не ис пи та на, ис при ча на у чи ње ни ци да дел фин 
ни ка да не спа ва – јед на од две ју по ло ви на мо зга је увек буд на. Он је сим бол пра ве 
Евро пе, оне за че те на Кри ту, не у ни шти ве упр кос са вре ме ним агре сив ним „де мо кра
ти ја ма“, о ко ји ма та ко ђе пи ше овај пе сник пот пу но пре дан мо ру и чи ји ау то пор трет 
гла си: ро ни ти у не слу ће ност. О тој, да кле, Евро пи због ко је се оп чи ње ни Зевс пре тва
ра у би ка и љу би је, и ства ра је – на оба ли Сре до зе мља.

У мо ру и од мо ра жи ви, у ње му се огле да – до ми нан тан мо тив огле да ла! – да кле, 
од ње га тра жи и при ма од го вор на пи та ње: Ко сам? Мно го је Ка сте ло вих пе са ма из 
књи ге Бес коп ник ко је бих из дво ји ла, јед на од њих је сва ка ко „Мо ре у огле да лу“. Раз и
гра но, но ше но са зна њем да је из ње га по те као и да ље на ста је жи вот, оно се игра овом 
ре не сан сном играч ком: У огле да лу бо на ца сна ге сна / по гле ду ста ром не ко ли ко са ти / 
од ра жа ва бо ју. То по сто ја ње је ста ри је од све га, оно је наш ро ди тељ, наш пол ко ји спа
ја си ре ну и рат ни ка ко ји бра ни по ре кло од иде о ло ги је јед но сти, оно је ле ги тим ни 
пи сац исто ри је јер не ма ком плекс по бед ни ка – је ди но још мо ре не мо же те пот ку пи ти 
(„Ови ди јев из гу бље ни спјев о ри бар ству“), оно је књи жев ност – Ка ва фи је ста нов ник 
јед не од тих со ба у ко ји ма из ра ста хрид: Си ре не и дел фи ни / на пи са ће но ви бу квар / гдје 
свје тлост и мрак / не ће би ти на ис тој стра ни („Но ви бу квар“).

За гле дан у ан тич ког умет ни ка, ко га Бо рис Ка стел с пра вом осе ћа као са вре ме ни ка, 
он кле ше сво је пе сме. На рав но да ова до бро осми шље на књи га с раз ло гом по чи ње 
пе смом „На дој ки ка ри ја ти де“. У мо ру одо ле ва ју веч не на ше мај ке пре но се ћи нам те 
здру же не му ку и ра дост жи вље ња – да их во ли мо за у век, да се што пре од њих мо ра
мо одво ји ти. Пре ма ло вре ме на са ку пљам / да би се стра ху од њих пре дао. Оне ра ђа ју 
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пе сни ке и др жав ни ке. Али ка да то ка же мо, има мо на уму пе сни ка по пут Ови ди ја, Ка
ва фи ја, или Ле о пар ди ја, ми сли мо на др жав ни каму дра ца Ха дри ја на. Тај вла дар је, као 
што зна мо, за пао у исто риј ски ва ку ум – у вре ме ка да су од бив ших бо го ва би ле оста
ле са мо кр хо ти не, а но ва ве ра се ис по ти ха огла ша ва ла у је два чуј ној на ја ви. Мар ге рит 
Јур се нар сјај но ожи вља ва овог мо жда нај у са мље ни јег од свих вла да ра. Јер тек ка сни је 
ће из истог мор ског ба се на, иа ко на из глед уда љен од Ју га, из ни ћи онај ко ји ће от кри
ти мо рал ни за кон у на ма и зве зда но не бо над на ма. У вре ме Ха дри ја на, по сто ји са мо 
он, ње гов пре ле пи и на ив ни љу бав ник и тај глас мо ра ко ји овај вла дареру ди та пом но 
пра ти. Да ли је до бро вла дао? Ко то зна. Али за њим је оста ла дру га по ве ли чи ни би
бли о те ка – пре ле па зи да ни ца у Ефе су, на дах ну та Алек сан дри јом у ко јој и данда нас, 
ве ру јем, жи ви Ка ва фи.

Опи јен мо рем и во до зе ман, Ка стел зна да је чи та ва исто ри ја све та ко ди ра на у при
чи о Ахи ле ју и Оди се ју. „Да ни сам пе сник, био бих рат ник“ – за пи сао је пе сник Цр ног 
сун ца, Вик тор Иго. Је дан увек мо ра да бра ни: Мај ко, идем у рат! („Рат“), да бра ни утвр
де сно ва ко је не сме ју би ти ли ше не основ ног ма те ри ја ла – илу зи ја, ка ко ће за пи са ти 
Ка стел. Онај дру ги у на ма осу ђен је на спо зна ју да је чи тав жи вот по тра га за Ита ком 
– да оно што тра жи мо мо ра мо на ћи у се би – Оди сеј до слов но и ме та фо рич но мор нар: 
и мор на ри бо ле сни од свра ба но стал ги је („Нај ве ћа лу ка“), али пре све га Оди сејоп ста
јач, онај ко ји зна да ће га пе сник сме сти ти у де ве ти круг па кла, од ва жан да се и по ту 
це ну оти сне у мор ску ма те ри цу, јер са мо из ње мо же иза ћи – чо век. Из ме ђу сво је дје це 
/ и по том ства шкољ ки / иза брао је оп ста нак („Афро ди зи јак“). Иза брао је ле по ту оп
стан ка, оп чи ња ва ју ћу и стра хот ну, ре кла бих, док пра тим Бо ри со ва ду га ро ње ња на дах.

Ово ни је ана ли за Бес коп ни ка. Ни ти ве ру јем да је она по треб на овој књи зи. Све што 
же лим је сте да по зо вем бу ду ћег чи та о ца да се хра бро ба ци у свет шкољ ки, си ре на, 
али и шо ви ни ста, па ту ља ка и па ра зи та, да ве ру је Бо ри со вим сти хо ви ма: Осла њам се 
/ на мор ску во ду да не по ди вљам. Да кле, да ука жем не зна ном су на род ни ку – чи та чу 
Ме ди те ра на – на ле по ту сти хо ва ног бес пу ћа ко ју сам до жи ве ла, ре ци мо, чи та ју ћи 
пе сму „Ало ја, крај и на ста вак“. Као што би смо и оче ки ва ли: Ра сте на су вом ка ме ну ан
тич ког ро до сло ва. Сви ми ту и да ље ра сте мо, без об зи ра на на кнад не по де ле ко ји ма 
се хра не за ва де и по сле дич ни ра то ви. Сви смо оп ста ли за хва љу ју ћи биљ ци бе смрт
но сти. У јед ном дру гом мо ру, у пу сти њи у ко јој се, уз гред да и то по ме не мо, на ла зи 
нај ве ће под вод но је зе ро на све ту (Ка ла ха ри), исту ту биљ ку на зи ва ју љи љан пу сти ње. 
Ка ко год, она ле чи као мај ка. И то је је ди но по ре ђе ње са њом ко ја да ри ва жи вот. Па 
та ко Бо рис Ка стел, уме сто кра ја у ко ји по пут пра во га пе сни ка не ве ру је, пре дан оно ме 
што се да нас зо ве отво ре ним де лом, а не ка да је то би ла са мо реч – хо ри зонт – ову пе сму 
за трен са мо за вр ша ва сти хо ви ма ко ји су ујед но и по зив да је на ста ви мо: На свој жи вот 
/ би ла је ста ви ла тач ку. / Али, лист ало је / ис ка пао је још / дви је ка пље. / То су три...


