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САЛО ТЕКСТА
(Бојан Марковић: Риба која је прогутала свет, Градска  

библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2013)

а тамо су употребљиви анђели ротирајуће небодерне апликације. 
бићемо непрестално голи и спржени козмо-пилићи. 

споља чуће се сирене. и водени топови неће допирати.

Књи га под на сло вом Ри ба ко ја је про гу та ла свет Бо ја на Мар ко ви ћа (1985) оства-
ре на је у на гла ше но пост мо дер ни стич ком кљу чу. Тек сто ви ко ји су у њој са бра ни не 
са мо да су осло бо ђе ни кла сич них сте га и фор мал но-се ман тич ких ве за ти пич них за 
мо дер ни зам већ и ди рект но осли ка ва ју оно спе ци фич но ста ње са мо све сти у ко јем се 
пе снич ко ја пре по зна је као је зич ки не за ви сно и од тра ди ци је и од ве ли ких при ча мо-
дер ног до ба. Исто та ко, иако ови тек сто ви из гле да ју као на след ни ци аван гар ди стич ких 
тра га ња, њи ма, у нај ве ћој ме ри, не до ста је дис курс ино ва тив не екс пе ри мен тал но сти 
(че сто уско по ве зан са го ре по ме ну тим ве ли ким на ра ти ви ма) и све сног су прот ста-
вља ња за те че ној вла да ви ни од ре ђе не књи жев не па ра диг ме оли че не у на ста вља њу 
до ми нант них тра ди циј ских то ко ва. Го то во ви та ли стич ка хи пер про дук ци ја озна чи те ља 
и њи хо во сло бод но на кнад но по ве зи ва ње на из глед су осло бо ђе ни сва ког спо ља шњег 
од ре ђе ња. Озна чи тељ ски ла нац не же ли да фор ми ра ни ка кво ста бил но озна че но са 
ко јим би чи та лац мо гао не сме та но да ко му ни ци ра. Мо же мо се, на кра ју кра је ва, упи-
та ти ни је ли ти ме ова по е зи ја – бу ду ћи да је на гла ше но је зич ки над-лич на – осло бо-
ђе на чак и по сто ја ња те из ри чу ће ин стан це, тј. пе снич ког ја као ме ста на ко јем би, 
ефек тив но, до шло до евен ту ал ног фор ми ра ња не ког за о кру же ног зна че ња уну тар 
овог раз гло бље ног је зич ког тки ва?

Већ пр ви текст књи ге – ко ји мо же мо чи та ти и као ауто по е тич ки ис каз – ди рект но 
го во ри о то ме: „тр ча ти кроз астрал не отво ре // не свр хо ви то / му ње ви то // но во ме 
жи во ту // дру гој смр ти“. Гла го ли у ин фи ни ти ву и ре чи гра фич ки ра се че не и рас пр ше-
не по стра ни ци као да на гла ша ва ју од су ство ста бил не ис пи су ју ће су бјек тив но сти, 
тач ни је, при вид но од су ство мо ти ви шу ће же ље, бу ду ћи да се та ква игра се ман тич ког 
усло жња ва ња ис ка за – у пр вом пла ну – ма ни фе сту је као ван су бје кат ски са мо свр хо-
ви та. Ипак, те ин тер вен ци је, очи то, ни су ин тер вен ци је са мог је зи ка (бре то нов ског или 
бе ке тов ског ти па, на при мер) ко ји пре пла вљу је су бјек та, ни су осло бо ђен асо ци ја тив-
ни ток у ко јем ми сао по ста је го то во иден тич на са је зи ком, ка да из гле да да текст не 
го во ри ни о че му дру гом до о са мој бу ји ци и ко ме ша њу уну тарп си хо ло шког про сто ра. 
Не ра ди се, да кле, о про це су спон та ног са мо и спи си ва ња је зи ка. Те ин тер вен ци је су, 
уко ли ко по сма тра мо књи гу у це ли ни, оства ре не у јед ној ре жи ра ној тек сту ал ној игри 
ко ја се увек по ка зу је као де ло не ке ста бил не, ван тек ста оформ ље не су бјек тив но сти, 
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а не је зи ка са мог. Ја у овим тек сто ви ма оста је тек при кри ве но, од сут но, али не и ра-
зо ре но. Реч ра за ра ње, ко јом је на сло вљен текст ко ји не по сред но сле ди иза два увод-
на, за о кру жу ју ћи их – о че му све до чи и то што је, као и они, ис пи сан кур зи вом – не 
го во ри о де струк ци ји су бјек та већ о де струк ци ји ста бил не сли ке све та. Су бјект се тој 
де струк ци ји пре да но по све ћу је вр ше ћи тек сту ал но-је зич ку дис тор зи ју у соп стве ној 
пер цеп ци ји еле ме на та „ствар но сти“. А у по е зи ји је то – има ју ћи на уму пре све га ис ку-
ства пр ве и дру ге аван гар де – нај јед но став ни је ура ди ти пу тем од у ста ја ња од уоби ча-
је не се ман тич ке и мор фо ло шке кон гру ент но сти и за вр ше но сти. У том сми слу, стих 
„мо зак ра зо ри ти ди на ми том бе сти јал но сти“, ко ји го во ри о ства ра њу „ва тро ме та“, да-
кле, не сми са о ног бо гат ства већ крат ко трај ног пра зни ка за очи – јед не је зич ке „пра-
вич но рас по де ље не не ма шти не“ – по ка зу је су бјек та пре да ног ужи ва њу у сво јој мо ћи 
ни чим спу та не „кре а тив не де струк ци је“. До га ђај рас пр ска ва ња ста бил них зна че ња 
по ста је, та ко, „мо ну мент сен зи тив не љу шту ре ис пи је не на ру бу / па ме ти и све та“, ока-
ме ње на атрак ци ја за, на из глед, рав но ду шну и не по мич ну чул но-је зич ку мре жу ко ја 
са-уче ству је у ње ном ства ра њу. Оно ви ђе но и из го во ре но пот пу но се пра зни од афек-
тив ног на бо ја ко ји би смо мо гли на зва ти би ло аутен тич ним би ло сен ти мен тал ним 
(„ко ме зна чи то ко ме ра дост бол“), по став ши не при јем чи во за ис пи си ва ње чак и син-
гу лар ног сми сла ко ји би имао вред ност за су бјек та. Та ква ства ра лач ка ин стан ца чак 
и ту ђи афект пре па ку је у је дан го тов пер цепт за „по сма тра че ко смич ке фа сци на ци је“, 
тј. чи та о це и са му се бе. Пе снич ко ја се, та ко, пре тва ра у чи та лач ко ја. Су бјек тив ност је 
из са мог ра да је зи ка из ме ште на на си гур но ме сто, ван тек ста, ван књи ге, чи ме апо ка-
лип ти чан, обе сми шље ни свет ко ји ства ра по ста је за њу свет спек та кла.

При то ме, са мо пе снич ко ја до жи вља ва свој, на тај на чин оства рен тек сту ал ни амал-
гам, као суб вер зи ван: ма ни ри стич ки, сми са о но за тво ре ни и, кат кад, екс тра ва гант но 
са мо до вољ ни сти хо ви („обри си по во дац злу и плач цр но му жа на ка ме ној сфе ри ме-
фи ста / си ме три ја ор де ња пре о бу че на у на ци о нал ну ла бу до ву хар мо и деу“) схва ће ни 
су као „ре ме ти лач ко цр ни ло“. Ре ал на при сут ност хи пер тро фи ра ног се ман тич ког бо-
гат ства и исто вре ме на де струк ци ја сми сла („си ме трич ни ди ја мант си ја у ле ђа во за чу 
/ би ци кла. / би цикл про из во ди енер ги је. / енер ги је за кре ма ци је“) очи та ва ју се као 
тек сту ал но про из ве ден свет апо ка лип се. Је зич ки труд, та ко, ни је уло жен у из ра жа ва-
ње не ке из ван тек сту ал не – а на пла ну су бјек та до жи вље не – апо ка лип тич но сти све та, 
већ је са мо бо гат ство све та, пре све га лек сич ки, ак ти ви ра но да би се на ста лом буј ном 
тек сту ал но шћу за ме ни ло је зич ко са зна ва ње све та. То је по себ но ви дљи во у тек сту 
бу ба ње реч ни ка, у ко јем се прет ход но кон ста то ва но апо ка лип тич но ста ње дис кур са 
схва та као по вод за уче ње „реч ни ка та на то фи ли је“. Свет ко ји је пре жи вео, или још 
увек пре жи вља ва, апо ка лип су по ста је бе сми слен, ра су ти ин вен тар чи ји еле мен ти – 
ко ји пред су бјек та ис кр са ва ју у нај чуд ни јим ком би на ци ја ма – је ди но и мо гу да се ме-
мо ри шу без раз у ме ва ња. Ова син таг ма, чи ни се, на до бар на чин са жи ма ис ку ство 
увод них шест тек сто ва ко ји оцр та ва ју сми са о ни оквир ка сни јих кре а тив них на по ра, 
оства ре них на раз ли чи те на чи не у оста лим де ло ви ма / ци клу си ма збир ке. 

За пр ву књи гу и те ка ко из гра ђен и спе ци фи чан ства ра лач ки ме тод – оства рен у 
овим, увод ним пе сма ма (тек сто ви „ра за ра ње“, по зи тив ни ап сур ди. да ни апо ка лип се 
или по ме ну то бу ба ње реч ни ка) – да ље је раз ра ђен у ци клу си ма ри бље пу ти и раф, 
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кла ни це. Нај ве ћа раз ли ка из ме ђу увод них сти хо ва и оних у на ред ним ци клу си ма ле жи 
пре све га у ду жи ни да ха ис пи си ва ња по је ди них мо ти ва, док основ ни ства ра лач ки 
по сту пак – ко ји укљу чу је сло бод но по и гра ва ње еле мен ти ма, њи хо во не се лек тив но, 
не ка да на гла ше но про из вољ но сла га ње – оста је исти. У увод ним пе сма ма ри там дик-
ти ра из ме на мо ти ва ко ја се де ша ва пре све га на ни воу сти ха, док је у ри бљим пу ти ма 
нај ва жни ја стро фа, а у ци клу су раф, кла ни це. чи та ва пе сма.

Ипак, до нај ве ће ра ди ка ли за ци је (ин тен зи фи ка ци је) по ме ну тог по ступ ка до ла зи у 
ци клу си ма ко ји су на зва ни ри бље пу ти, а ко јих има укуп но три. Они су, иако не чи не 
фи зич ку це ли ну, оства ре ни исто вет ним на чи ном до пи си ва ња крат ких, за о кру же них 
тек сту ал них це ли на. Нај че шће се ра ди о син так сич ки не до вр ше ним стро фа ма или 
се ман тич ки не у хва тљи вим ис ка зи ма фор ми ра ним око име на осо бе или си ту а ци је 
ко ји ма се по том до да ју очу ђе ни ква ли фи ка ти ви. Ови ко ма ди тек ста не фор ми ра ју 
асо ци ја тив ни ток, ни ти су фраг мен тар но рас по ре ђе ни ка ко би раз би ли ње го ву кон-
зи стент ност. Они као да су ме ђу соб но пот пу но за ме њи ви, а њи хо ва мо гућ ност до пи-
си ва ња бес ко нач на што их, гле да но на ду бљем, струк тур ном ни воу, чи ни исто вет ни-
ма. На и ме, мо же се ре ћи да се у њи ма да је бр за, ка ри ка ту рал на ски ца са вре ме ног 
гло ба ли зо ва ног све та кроз ’упо зна ва ње’ чи та о ца са раз ли чи тим ин ди ви ду а ма ко је 
по ве зу је, пре све га, исти пе снич ки по сту пак је зич ке ре ла ти ви за ци је њи хо вих лич них, 
про фе си о нал них и ло кал них иден ти те та: „упо знај те елиз. / злат на сан да ла. / тран ссо-
нор на афир ма ци ја зра че ња он ко ло шког пар ка у ко ме је сре ла мај кла / џек со на, тог 
ре ви та ли зо ва ног џи зу са са ко јим је об ле та ла џи нов ску пу дри је ру / оранж“). Тим сло-
бод ним, али и пре ци о зним, кру же њем лек се ма по ри че се би ло ка ква жи ва, су бје кат ска 
ге не рич ка спо соб ност. Сво ђе ње спе ци фич ног, лич ног обе леж ја ин ди ви дуе на дво ди-
мен зи о нал ни, сте ре о тип ни, или брз, ин фор ма тич ки, по пу лар ни дис курс – чи јим на-
но си ма ис пи су ју ћа су бјек тив ност пре кри ва фи гу ру Дру гог – не по сти же се по зи тив на 
кри ти ка не га тив них по сле ди ца са мих про це са иден ти фи ка ци је. Буј на лек сич ка пер со-
на ли за ци ја вр ши тек (псе у до)ло ка ли за ци ју на ве де них ли ко ва, сво јим то ном оне мо гу ћу-
ју ћи по тен ци јал ну ем па ти ју са њи ма. Чи тав свет ис ку ства раз би јен је у пре на се ље ну 
а опет и пу сту ра ван не по ве за них љу ди-та ча ка, не моћ них пред при вид но бе стра сним 
(на мо мен те чак ру га лач ким) сво ђе њем на пу ке тек сту ал не фи гу ре од па пи ра. При 
то ме се пе снич ко ја ви ше кре а тив но, за соп стве ни ужи так – че сто и не кри тич ки – игра 
ре зул та ти ма прет по ста вље не ин фор ма ци о не и ко му ни ка тив не дис пер зи је не го што 
осли ка ва ње не ре ал не учин ке, не ис пи ту ју ћи, да ка ко, те о риј ске пре ми се или ре ал не, 
ак ту ел не гра ни це та квог ста ња. 

Упра во се мње ње о та ко схва ће ном, при вид но све о бу хват ном пост мо дер ном ста њу 
– ка кво је ја сно при сут но још у по чет ним ци клу си ма збир ке – узи ма као ства ра лач ка 
да тост, основ за тек сту ал ну игру, без про бле ма ти зо ва ња ста ту са, узро ка, по тен ци јал-
них про ме на и им пли ка ци ја пост мо дер ног. Пост мо дер но је ов де при сут но пре све га 
као тек сту ал ни спек такл ко ји фа сци ни ра на су бјек тив ност про из во ди за чи та о ца/по-
сма тра ча, да кле, и се бе са му, у та ко ре ћи „чи стом“ ста њу. „Из ван тек сту ал на ре ал ност“ је 
у збир ци де ри ди јан ски из јед на че на са тек стом, чи ме је, исто вре ме но, уки ну то ме та-ме-
сто је зи ка, а ти ме и ње го ва прет по ста вље на спо знај на и ко му ни ка тив на функ ци ја. Сје-
ди ња ва ње је зи ка и све та, ви ђе но на овај на чин, као да по ста је од го нет ка за на слов ну 
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син таг му: ри бу ко ја је про гу та ла свет мо же мо узе ти за не мо и све тлу ца во те ло тек ста 
уну тар ко јег је не ста ла ствар ност. Не мир но мо ре озна чи те ља ну ди са мо кли за ва зна-
че ња чи ји сми сао стал но из ми че из ру ку. Чи та ју ћи Мар ко ви ће ву књи гу, све до чи мо о 
ужит ку – ме ша ви ни од бој но сти и ужи ва ња – ко ји оства ру је пе снич ка су бјек тив ност 
тек сту ал но оте ло тво рив ши у не у мор ној ре пе ти тив но сти сво је на мер но ди вље и хро-
ме син так се по ме ну ту дис кур зив ну ин тер пре та ци ју.

Кра ћа по е ма Ame ri ca sa lo, qui pro guo уно си рез у струк ту ру збир ке, бу ду ћи да уз 
ци та те ко ји сто је на ње ном по чет ку, оме ђе но шћу цр ве ним стра ни ца ма, ла ти нич ним 
пи смом на су прот ћи ри ли ци остат ка збир ке и с дру га чи јом па ги на ци јом чи ни го то во 
са мо стал ну це ли ну. Иако је и гра фич ки ре ше на дру га чи је од остат ка тек ста – одељ ци 
су рас пр ше ни по стра ни ци, а по је ди ни сти хо ви штам па ни цр ве ном бо јом – ова по е ма 
је, ипак, са њим пот пу но исто вет на на пла ну из ра жај ног по ступ ка. И у овој це ли ни је 
при сут но ис пи си ва ње не ком па ти бил них еле ме на та као ква ли фи ка ти ва за од ре ђе ни 
мо тив, са мо што је те мат ска кон цен тра ци ја до дат но про ши ре на пре ко гра ни ца за себ-
ног по ет ског тек ста. То ме до при но си и ши ри на те ме ко ја ле жи у осно ви овог ци клу са: 
од нос пре ма дру гом у са вре ме ној за пад ној ци ви ли за ци ји пре ло мљен кроз при зму 
екс пло а та ци је и сек су ал но сти. На слов ове умет ну те по е ме у свом пр вом де лу спа ја 
асо ци ја тив но по ли ва лент ни на зив Но вог све та са име ном ма ри о нет ске ита ли јан ске 
фа ши стич ке др жа ве (ус по ста вље не на кон ка пи ту ла ци је 1943), али и по след њег Па зо-
ли ни је вог фил ма чи ја рад ња је сме ште на у њој. Дру ги део на сло ва ди рект но го во ри 
о пост ва ре њу дру гог, о ње го вом ефек тив ном не стан ку из ис ку ства све та ко ји из ра жа-
ва / ства ра тек сту ал ни су бјект. Qu id, ствар, из ла тин ске из ре ке qu id pro quo – услу га 
за услу гу, а ко ја на не ким је зи ци ма зна чи и по бр ка ти две ства ри – ов де из у зи ма њем 
јед ног сло ва по ста је лич на за ме ни ца: чо век се по ста вља на ме сто ства ри и тре ти ра 
као обје кат. Мо же се ре ћи да је по ме ну та објек ти фи ка ци ја, при сут на и у остат ку збир-
ке, ов де тре ти ра на са ви ше са мо све сти. То се ја сно ви ди ка да се по ме ну ти по сту пак 
сво ђе ња дру гог на лу дич ку сме ну иден ти тет ских од ред ни ца и иш ча ше них де скрип-
тив них па са жа до ве де у ве зу са ци та ти ма из Ле ви на са, Ели о та и Ба дјуа, ко ји сто је на 
по чет ку ци клу са. Ин си сти ра ње на је дин стве но сти сва ке ства ри, на вред но сти дру гог, 
на ну жно сти но вог, из ра же но у овим ци та ти ма, пра ти ка ри ка ту рал на фраг мен та ци ја 
све та, ко ја се те шко мо же узе ти као ње гов од раз. Струк тур на и не увек ви дљи ва де-
ху ма ни зу ју ћа ло ги ка ко ја сто ји у ње го вој осно ви у Мар ко ви ће вој по е зи ји на гла ше на 
је и из ву че на из по јав но сти спе ци фич но шћу са мог из ра за. Ипак, очи глед ни ужи так 
при је зич кој ин тен зи фи ка ци ји ове ло ги ке чи ни ви дљи вим раз мак ко ји по сто ји из ме ђу 
ци та ти ма екс пли цит но из ра же не кри тич ке све сти о том про бле му и им пли цит ног 
из ра жај ног пла на ко ји не успе ва да је пра ти.

Не што се сти ша ни је – а у од но су на ан га жман прет ход ног де ла и опу ште ни је – де-
ху ма ни за ци ја те ма ти зу је и у за вр шном ци клу су збир ке под на зи вом зе мља. Бро је ви ма 
и ин тер пунк циј ским зна ко ви ма на сло вље не пе сме овог ци клу са („0442 / ’010“, „00:01 
/ 20.01“...) го во ре, пре све га, о ис ку ству ис пра жње ног, мр твог људ ског те ла ко је се пр во 
пре тва ра у гу ме ну лут ку, а по том у ну ме ри са но ка та стар ско ме сто и, нај зад, у тру леж. 
Сам про цес уми ра ња дат из из ра зи то ма те ри ја ли стич ке пер спек ти ве, не ги ра ју ћи са-
свим ме та фи зич ку ра ван, иден ти тет људ ског ипак ве зу је за ima go те ла, за оно што се 
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да ви де ти. На ру ша ва ње иден ти те та и це ли не те ла, ње го во гро теск но а по том и на ту-
ра ли стич ко из об ли ча ва ње, мо же се до ве сти у ве зу и са до ми нант ним пе снич ким по-
ступ ком ове књи ге. 

Иако је смрт цен трал на те ма са мо за вр шног ци клу са, ло ги ка смр ти при сут на је у 
чи та вој књи зи. Пред чи та о цем све вре ме тра је је дан не тра ги чан, не сва ки да шње сва-
ки да шњи, бур леск ни dan ce ma ca bre. С естет ског аспек та, ко ли ко и са етич ког, ње го ви 
до ме ти се мо гу вред но ва ти пре све га са јед не, са мој књи зи на мет ну те, нор ма тив не 
по зи ци је. Гле да но из ну тра, у по ку ша ју да се њен пе снич ки из раз схва ти из ње га са мог, 
из гле да као да су и не у спе ле кон струк ци је и сти хо ви, ко ли ко и они нај у спе ли ји, ре-
зул тат истог ства ра лач ког по ступ ка, тј. пост мо дер ни стич ки пот пу но пер ми сив ног 
по ве зи ва ња лек се ма. Ужи так ко ји тек сту ал ни су бјект, очи глед но, осе ћа у са мом зву-
ча њу и зна че њу та ко сло бод но/атрак тив но гру пи са них лек се ма че сто би ва узрок мно-
гим аљ ка во сти ма и не до ре че но сти ма, али и од лич ним сти хо ви ма. С јед не стра не, 
од су ство зах тев ни јег кон цеп ту ал ног ни воа или сна жни је из ра же не пе снич ке осе ћај-
но сти ути че на то да и очи глед но на мер не гре шке као и фре квент но при су ство, ре-
ци мо, реч нич ких лек сич ких рет ко сти, али и го вор них вер зи ја ре чи или ис ква ре них 
ан гли ци за ма, по не кад пре кон та ми ни ра ју пе снич ки је зик не го што га чи не за и ста 
но вим. С дру ге стра не, све по ме ну то та ко ђе и про ши ру је гра ни це естет ског, ства ра-
ју ћи су бјек тив ност ли ше ну ин тер и о ри зо ва не нор ма тив не цен зу ре, нај зад до вољ но 
сло бод ну да бу де од го вор на пред са мом со бом.

На кра ју, уз све на ве де но, тре ба на гла си ти да је Мар ко ви ће ва књи га, у кон тек сту 
са вре ме не пе снич ке про дук ци је, јед на од нај бо љих ово го ди шњих – и не са мо ово го-
ди шњих – де би тант ских оства ре ња. Та ко ђе, њо ме се аутор на ре ле ван тан на чин упи-
су је у ре до ве но ве пе снич ке ге не ра ци је. Осо бе на фор мал на и ком по зи ци о на ре ше ња, 
ки пе ће лек сич ко бо гат ство и пот пу на кре а тив на сло бо да – са свим њи хо вим им пли-
ка ци ја ма – са мо су део оно га што ова књи га до но си на књи жев ну сце ну. На да мо се да 
ће аутор још све сни је и од луч ни је на ста ви ти са ис пи си ва њем свог, пр вом књи гом тек 
за по че тог, ино ва тив ног ства ра лач ког по ступ ка.




