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ОСМИШЉЕНИ И УТИШАНИ ПОСТУПАК 
ОПСТАЈАЊА И САВЛАДАВАЊА 

НЕПРИХВАТЉИВОГ
(Саша Радојчић: Cyber zen, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013)

И нај но ви ја пе снич ка књи га Cyber zen „чи та о ца, пе сни ка и фи ло зо фа“ Са ше Ра дој-
чи ћа (1963) је ути ша на, осми шље на, ме ди та тив на, уз то још и сли ко ви та, све де на и 
на ра тив на, у чи јем сре ди шту је сте да на шњи ста тус по је дин ца, па и пе сни ка и пе сни-
ко ва ња. Сле де ћи Ра дој чи ће ви на мер но не пре на гла ше ни и не пре на ме тљи ви сти хо ви, 
што је јед на од ка рак те ри сти ка и књи ге пред на ма, а и ње го вог ра ни јег пе сни штва, 
до вољ но убе дљи во све до че о ње го вој на зна че ној те мат ској опре де ље но сти: „све то 
што напада\ утр ну ла град ска чу ла“; „сен ка је сенке\ то што од се бе пра ви мо“; „да су 
ства ри на сво ме месту\ да је све ка ко тре ба да буде\ да је свет је дан склоп без ша ва“; 
„то не ко ко ни сам ја“; „ов де уоста лом не при па да мо“; „да сам са мо знао\ иза брао бих 
да ме нема\ све као у так озваном\ жи во ту“; „ни је ис па ло са свим ло ше (...) још др жи мо 
гла ве на раменима\ и кли ма мо, све му кли ма мо“; „пред по сто ја њем из вр ну тим на о-
пач ке“; „угло ви со бе су белези\ не сна ла же ња“; „да ли ме че ка, на кра ју,\ ка да све пр о-
ђе,\ ка да прође\ оно че га има?“, али ко ји, и сво јом ин ди ви ду ал но шћу, ја сно оцр та ва ју 
ко ор ди на те вр ло ши ро ке ма пе чо ве ко вих ис ку ше ња и по ср та ња, да нас и ов де.

За раз ли ку од дру гих пе сни ка, са ко ји ма он де ли основ ни те мат ски ток, ко ји бур но 
и бун тов но ре а гу ју на ствар ност ко ја то уоп ште ни је, већ из ве стан при вид, пе сник 
Ра дој чић сву ту ап сурд ну и бе сми сле ну си ту а ци ју на те ре ну пр омпт ног по вла че ња и 
па да сми сла, мо ра ла и тра ди ци је, у ко јој чо век да нас и ов де ег зи сти ра (Кант), и, иако 
при хва та Ка ми је во пра во на по бу ну као јед но кра тан чин от по ра, ко ри сти да се за пи-
та шта му је (и на ма) чи ни ти, и што је, да нас, у пред ви ђа њу без на да, још ва жни је – мо-
же мо ли се че му на да ти. Сва ка ко да пе сник Ра дој чић по и ма ње го ву и на шу по зи ци ју 
као те шку и по ра зну, али не и не из бе жну, као и да се пр о ти ви но ше њу те ре та ап сур да 
и ха о са, али је исто вре ме но све стан да то ни је мо гу ће спре чи ти бр зо и ла ко. На ро чи-
то не ола ко да тим обе ћа њи ма (чи тај – ла жи ма), ко јих је све ви ше. Шта ви ше. Ти се ли-
це мер ни гла со ви ме ђу соб но и не раз ли ку ју.

У овом тре ну, за рад ра ни је, од са мог ауто ра по ми ња них функ ци ја у срп ској кул ту-
ри, ко је по се ду је Са ша Ра дој чић, као и због ње го вог еви дент ног ме ди та тив ног пе снич-
ког дис кур са, тре ба под се ти ти да се у ту ма че њу та квих ве чи тих те ма со ци о кул ту ре, 
као што је то чо ве ков жи вот, на при мер, фи ло зо фи ја и књи жев ност (не)на мер но су-
сре ћу и пре пли ћу, јер се, пре све га, ти ме обе под јед на ко су штин ски ба ве. За то су и 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Александар Б. Лаковић



158

ту ма чи и пр о мо те ри ег зи стен ци ја ли зма, по пут Сар тра, по ста ли по зна ти ји и ак тив ни-
ји као књи жев ни ци. Али, пред на ма, упр кос бр ој ним гном ским по ен та ма у ње го вом 
пе сни штву, па и у овој књи зи, пре вас ход но је реч о пе сни ку, а не о фи ло зо фу Са ши 
Ра дој чи ћу, што се уоча ва из ње го вог пе снич ког по ступ ка и до жи вља ја пе снич ког са-
др жа ја. На и ме, за раз ли ку од фи ло зо фи је ко ја по тен ци ра ко нач но, књи жев ност по ку-
ша ва да ту ма чи тре нут но за вр ши во као отво ре но (Ро лан Барт и Ум бер то Еко), као 
нео кон ча но и ма штом мо гу ће из ме њи во. Књи жев ност се, као и Ра дој чи ће ви сти хо ви, 
ба ви и оним лич ним и осо бе ним зна ци ма пре по зна ва ња и уза јам ног раз ли ко ва ња, 
ко ји су са чу ва ни, али из ме ште ни и скрај ну ти из оп штег тре нут но ва же ћег ипо ста са. И 
у књи зи „ки бер нет ских екс пре си ја и ме ди та ци ја“, хор ске ис ку стве не сли ке (не)ствар-
но сти су, при вид но, уда ље не од са др жај не су шти не. За пра во, о њој се ви ше го во ри 
кад јој се не обра ћа пе сник не по сред но, већ ка да пр о го ва ра ис ко са, у пр о ла зу или 
пре ко ра ме на. Та кав пе сни ков по сту пак мо же се осло ви ти као сво је вр стан обра зац 
са вла да ва ња при вид но ко нач ног, у књи зи пред на ма – не при хва тљи вог, не под но шљи-
вог, ап сурд ног, па ра док сал ног и чо ве ку на да све не до сто јан стве ног и увре дљи вог.

На ко ји на чин пе сник Ра дој чић кон крет но са вла да ва, сви ма на ма, ла жно, при вид-
но и вир ту ел но.

Пре све га, тре ба на гла си ти да до жи вљај пре те ће око ли не не за ви си ис кљу чи во од 
звуч но сти, ре то ри ке и па те ти ке сти ха по на о соб, ни ти од пи са ња из ње ног епи цен тра, 
не го од ду би не, је згро ви то сти и убе дљи во сти ње не илу стра ци је и по сле дич не ем па-
ти је ко ју мо же иза зва ти, као што то чи не Ра дој чи ће ве осми шље не и ти хе сли ке на шег 
вре ме на, на сли ка не са из ве сне дис тан це, а не из „жи вог бла та“ за јед нич ке нам угро-
же но сти, ка ко је то да нас уоби ча је но или, ма кар, уче ста ло. Пе сник сми ре но, а исто-
вре ме но иро нич но-апо ка лип тич ки го во ри и о свом ста ту су, као и о ста ту су сва ког од 
нас („погледај\ и ме не, дра га мо ја:\ ка ко сам ти леп,\ ве лик и ми ран.\ за бо ра вље на 
алат ка,\ на пр сла ка ме на пло ча,\ свој соп стве ни спо ме ник“), чак га и из два ја из до де-
ље ног нам окру же ња, за чи ју раз глед ни цу око ли не је и да ље аутен ти чан Рем бо ов 
за кљу чак – „над моћ ност по се ду ју они без ср ца“. 

По себ но је зна ча јан и аутен ти чан, ра ни је на ве ден, пе сни ков вешт от клон од тре-
нут ног и окол ног, не увек у сми слу иг но рант ног до жи вља ја до су ђе не нам вир ту ел не 
ствар но сти и епи фа ниј ске пра зни не, ко ја по гор ша ва из гу бље ност по је дин ца. На и ме, 
пе сник Са ша Ра дој чић се, на пр ви по глед, све ви ше уда ља ва од тре нут ног за до во ља-
ва ју ћи се чи ње ни цом да је оно што зна мо од ре ђе но оним што је смо, што оправ да ва 
за не ма ри ва ње и, на тре ну так, скрај ну тост не при јат но сти. Пе сник, ме ђу тим, ве ру је и 
у став Бер ђа је ва да се још увек мо же при хва ти ти мо гућ ност да се от кло не и из бег ну 
ути ца ји из „спо ља, из не-ја, ко ме ни шта не би од го ва ра ло у ја“ и да се не у тра ли ше 
њи хо во агре сив но и не по жељ но деј ство на по је дин ца, ко је се по ја ча ва и уве ћа ва из 
да на у дан. Пе сник је као уса мљен и оту ђен по је ди нац све стан по сто је ћег ни ско вред-
но сног и ду хов но оси ро ма ше ног окру же ња и ње го ве ди љем овла да ле енорм не мо ћи, 
ма да га што мо же ви ше ис кљу чу је из свог вид ног по ља, али по вре ме но, као уз гред, 
вр ло ја сно и пре ци зно име ну је, у свој ње го вој ду би ни, тра гич но сти и ис пра зно сти.

Пе сник нам, на и ме, са оп шта ва да је јед но од мо гу ћих при бе жи шта – бо ра вак у се-
би, у свом ми ру, у сво јим ме ди та ци ја ма, у сво јој рав но те жи, под усло вом да се не за-
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бо ра ви да „сум ња ти зна чи ве ро ва ти“. На тај на чин, мо гу ће „пр о све тље ње“ се не до-
жи вља ва са мо као ин те лек ту ал но ре ше ње жи вот них пр о бле ма, не го и као пра во 
по је ди нач но „осло бо ђе ње“.

Ипак, тре ба за кљу чи ти да Ра дој чи ће ва ти ши на сти ха ни је са мо од го вор и ме ра 
без бед но сти пр о тив на мет ну тог си сте ма не вред но сти, већ је мно го ви ше од то га (по-
на вљам – „осло бо ђе ње“ и „пр о све тље ње“), на шта нас опо ми ње ти ши на ко ја још увек 
у сво јој до сто јан стве но сти оп ста је. Очи глед но да се пе сник опре де лио за ути ша ност 
и бла го и ро ни чан от клон од ла жи и при ви да, од ха о тич ног и рас тр за ног све та. Али 
ти ши на сти ха и жи во та ни је сам пу ко при бе жи ште у ви ду бек ства од од ро ђе не и оту-
ђе не око ли не, већ мно го ви ше од то га. На при мер – све до чан ство по сто ја ња и убе ђе-
ње у не у ни шти вост све га вред ног што још увек по сто ји, ма кар у угро же ним по је дин-
ци ма. У што се, ина че, мо ра и тре ба ве ро ва ти. На ро чи то, да нас и ов де.

Сто га чи та о ци и ту ма чи уви ђа ју да је у Ра дој чи ће вом ти хом пе сни штву све уса гла-
ше но и из ми ре но ме ђу соб но. И ам би јент пе сме. И сви гра див ни еле мен ти пе сме, ко-
ли ко год би ли опреч ни и не ком па ти бил ни. Чак и су мор на и обез вре ђе на сва ко дне-
ви ца од ко је се пе сник упор но дис тан ци ра и ко јој, очи то је, не осе ћа да при па да. У тим 
тре ну ци ма до ми ни ра ју за вид на сли ко ви тост и игри ва иро ни ја као моћ на пе снич ка 
сред ства, ко ја нам от кри ва ју да је пе сник Ра дој чић са гла сан са пр о ти вље њем Тур ге-
ње ва при ви ка ва њу чо ве ко ве са ве сти да се не што не при род но, не ло гич но и не пра-
вед но при хва ти као „ну жно зло“, јер „то уско ро по чи ње све ви ше да нам из гле да као 
ну жно, а све ма ње као зло“. А што, ни је ло гич но и нор мал но, ни ти по треб но, узи ма ју-
ћи у об зир бу дућ ност, ако се она уоп ште мо же на зре ти из си ту и ра но сти да на шњег 
по је дин ца.

Да кле, као и ра ни је, и у нај но ви јој књи зи Cyber zen, очи то је да Ра дој чи ће во пе сни-
штво ти хе дис ко му ни ка ци је са све том и сто же ри ма све та (Д. Ха мо вић), ве ћин ским 
де лом, на ста је ус трај ним, при гу ше ним и уто ли ко су ге стив ним дис кур сом, све ви ше 
све де ним и сли ко ви тим, та ко да чи та о ци све вре ме ослу шку ју ти ши ну и оче ку ју оно-
стра ни, ре чи ма не на се ље ни пр о стор (М. Пан тић). На и ме, би ло о че му да пе ва Ра дој чић, 
не ма ус клич ни ка и зна ко ва уз ви ка ни афек тив ног по ен ти ра ња; не ма гр ча ни из не над-
не пр о ме не тон ске од ред ни це („што не чуј ни јег ин тен зи те та“) пр вог сти ха (Г. Бо жо вић); 
не ма зна чај не пр о ме не тем пе ра ту ре пе сме ни убр за ва ња рит ма пе сме; не ма, да кле, 
пре гла сно сти и дру гих ста во ва у му зич кој ком по зи ци ји из у зев ада ђа, о че му све до че 
и са ми на сло ви Ра дој чи ће вих пе са ма, ти хи и крат ки, а свод ни и у функ ци ји пе сме, 
пр вен стве но.

Из у зе так је за вр шна, ду жа, гла сни ја пе сма „Орфеј у глав ном гра ду“, под на сло ва 
че ти ри сно ви ђе ња, у ко јој над вла да ва апо ка лип са све ур ба но сти, на ро чи то „си ро ма-
шних“ и „глад них“, што пе сни ка на ро чи то оне спо ко ја ва и бо ли, али и у ко јој је из ве сна 
су прот ност из ме ђу Пе ва ча и на ја вље не ка та кли зме ме га ло по ли са („а ти шта ти радиш\ 
ти што се у град вра ћаш“). У опре ци су да нас, да кле, и жи вот и пе сма („тај живот\\ не 
знам шта је\\ а шта је песма\\ знам\ али\\ не мо гу ти ре ћи“). Пе сник прет по ста вља да 
је ди но оно што нас, на кра ће или ду же вре мен ске ста зе, мо же из ба ви ти од све та ко ји 
то ни је, је сте по е зи ја, пи са на реч, „осло бо ђе на реч“, реч „ши ром отво ре них очи ју“ „за 
пр о ме не у души\ за по ме ра ње зеб ње и ра до сти“. Је ди но „по е зи ја“ мо же да „из ма ми 
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су зе на ле пе очи мла де же не“. Нео бич но искре на и исти ни та је ан то ло гиј ска пе сма 
„Реч“ ко ја у све га де вет кра ћих сти хо ва са жи ма ис по вест и чин пе ва ња („из го во рим 
је\ и већ је ван мене\ ни је ви ше моја\ по чи ње да лута\ убо га господарица\ у ње ном је 
лутању\ као је згро у љуску\ стиснуто\ све што сам био“).

У бли ском до слу ху је и Ра дој чи ће во апо фа тич ко-брај ко ви ћев ско, али и ан тич ко 
још пи та ње („а оно че га не ма, има ли га?“), ко јим на го ве шта ва оп ста нак, за тре ну так, 
по ти сну тог све та ти ши не и по е зи је ко ју је ди но „чу је мо ка да без гла са го во ри мо свом 
уну тра шњем уху“, што је мо то књи ге, а са чи ме се и мо ра мо са гла си ти. По је ди нац, 
да нас, са мо ту и мо же оп ста ти – у се би, у свом уну тар њем гла су, у тај ни пр о ми шља ња, 
у иш че ки ва њу Сун ца. Што је у до слу ху са пре ми са ма Ше лин га да ства ра лач ку и есте-
тич ку ма шту ко ја уно си иде ал но (чи тај – бес ко нач но) у (не)ре ал ност до жи вља ва као 
пра ви (по Пла то ну) де ми јур шки чин. 

Оно што се не сме пре не бре ћи је сте и чи ње ни ца да у из ве сном бр о ју пе са ма (на 
при мер, пе сме „Ме сто чу да“, „Amo qu ia ab sur dum“, „Пе сма по след ње но ћи“, „Орфеј у 
глав ном гра ду“) Ра дој чић ис пи ту је ре чи и пе сму нео че ки ва ним ино ва тив ним при сту-
пи ма, раз ли чи тим ме ђу соб но, аутен тич ним и пот пу но оправ да ним, и ин те ре сант ним, 
а уз то и обе ћа ва ју ћим и иш че ку ју ћим од стра не чи та о ца и ту ма ча.

На кра ју им пре си је тре ба до ве сти у кон текст на слов нај но ви је Ра дој чи ће ве књи ге 
пе са ма и че сто ра бље не син таг ме – вир ту ел не ствар но сти, ко ја по се ду је моћ да се 
при вид до жи ви (чи тај – на мет не) као ре ал ност, исти на као лаж, ефе мер но као бит но, 
цр но као бе ло, пад као уз лет, не по сто је ће као мо гу ће, без над као успех, пр о ма шај као 
по го дак, пу но као пра зно, че ка но као из гу бље но, и обрат но, чи ји смо, опо ми ње нас 
пе сник, не са мо све до ци, већ, у исти мах, и уче сни ци, ма ње или ви ше, и што мо ра мо 
се би при зна ти. 

Очи то да исти но ва ње ни је мо гу ће у до де ље ном нам окру же њу, већ са мо у се би, у 
ми ру и ду би ни соп ства, у оази са чу ва них си сте ма вред но сти и на да ња.




