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АУТО ПОР ТРЕТ БЕЗ ЖЕ ЉЕ ЗА КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕМ 

По не кад, исти на рет ко, имам ути сак да пре по зна јем се бе у све ту. Та да
ми се ли це пре о бра зи, као да је сву че но са рим ског пор тре та, али не
оног не жног фа јум ског, ин ти ми стич ког и ка рак тер ног, већ са кла сич -
не скулп ту ре пред хра мом. 

По глед је чврст и су ве рен, али је фо ку си ран не ко ли ко сте пе ни по ред
објек та. Та ко по се ду је сна гу и ве ли чан стве ну рав но ду шност. Све ден и
чврст ауто пор трет, чији се поглед, са ко је год стра не да се осмотри, не су -
сре ће. По глед што го во ри о бр ло гу су ро ве ствар но сти у ко јој се оп ста -
је са мо уз рав но ду шност.

ГРУП НИ (АУТО)ПОР ТРЕТ У КРА ЈО ЛИ КУ 
(Не на сли кан са ве ли ке уда ље но сти и ми ни мал ним отво ром блен де)

Сам по се би не зна чим ни шта. Или бар не мам до вољ но сна ге и уну -
тра шњег са др жа ја ко јим бих обо јио пре део у ко јем је сам. За то је по -
треб на ве ли ка ду бин ска оштри на и ши ро ки угао објек ти ва, кроз ко је
би се са гле да ло окру же ње. Ам би јент.

Три људ ске фи гу ре, прекр ште них но гу, се де на ис так ну тој, не та ко
ви со кој ка ме ни тој гла ви ци (ов де је не бит на ка рак те ро ло ги ја, пре по -
зна ју се са мо ге не ра циј ске раз ли ке). Сун це је у зе ни ту. Ва здух је врео,
али ре дак и про зи ран, што сли ци да је оштри ну. Је ди на и до вољ на за -
шти та од раз бук та лог сун ца су ши ро ке ву не не ка пе, за ру бље них вр хо -
ва, у сме ђим то но ви ма што их ста па ју са под ло гом. Иза њих су ко њи.
Мир ни су, ни су ве за ни. Ку да би и за што би. 
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На ру ци нај мла ђег од тро ји це је де бе ла и гру ба ко жна ру ка ви ца на
ко јој сто ји су ри орао са упра во ски ну том ка пу ља чом. По гле дом, што
са мо зве ри од ли ку је, са вла да ва про стра ну пра шња ву рав ни цу, што је
во ду упам ти ла у тра го ви ма на ста ја ња. Злат но пер је на гла ви, у на по ну
при ку пље не сна ге, ус пра вља се и по дрх та ва на бла гом и вре лом ве тру.
У по днев ном оштром све тлу пре тва ра се у тре пе ра ви оре ол. Ста рац,
чо век и мла дић, го то во не за ин те ре со ва но зу ре у да љи ну не пре гле да,
зна ју ћи да већ је одав но за пи са но оно што ће се до го ди ти.

У да ле ком сре ди шту до ли не све тлу ца обла чић пра ши не под хи трим,
али већ не спрет ним и не си гур ним но га ма упла ше ног оста ре лог ву ка
без чо по ра. Све је уза вре ло и тре пе ри, са мо је око су рог ор ла хлад но и
мир но, као оштри ца но жа тек из ва ђе ног из ка ни је.

ДУД У ДВО РИ ШТУ ПРЕД СТА РОМ КУ ЋОМ

Злат но жу ти ва здух по дрх та ва на ав гу стов ској гро зни ци. У све тлу ца вом
тре пе ре њу рас тва ра се кварт пра шња вог ру дар ског на се ља са не ко ли ко
исто вет них спрат них ку ћа, ис пред ко јих су ма ла отво ре на дво ри шта.

Нај бли жа ку ћа у ни зу, у ши ро ком ка дру отва ра авли ју, нат кри ље ну
ве ли ким ста рим ду дом на сре ди ни. Кро шња је ши ро ка као по ла ку ће и
ша ре на од цр ве них и зре лих цр них ду ди ња, а ис под ње је ка ша од пра -
ши не и уме ша них пре вре лих пло до ва. Усред сен ке штр чи гра на, су ва,
тек по ло мље на, ука зу ју ћи на прет ход но од и гран чин.

У ле вој по ло ви ни ка дра је ве ли ки и све тао боч ни зид ку ће са отво -
ре ним вра ти ма од дворишног кло зе та. Кроз њих се ви ди уми ва о ник и
на пу кло огле да ло са број ним ум бра фле ка ма по кра је ви ма. Пред вра -
ти ма де сно сто ји цр но ко са де вој чи ца, круп них там них очи ју, по гле да
вла жног и упла ше ног. 

На хват уда ље но сти, ис пред уми ва о ни ка, сто ји леђи ма окре нут де -
чак, све тло си ве ко се, сит ни је, а сна жне гра ђе, по гну те гла ве, ру ку опу -
ште них и мо крих од во де што цу ри из сла ви не. Ро зи ка ста нит пре ли ва
уми ва о ник у тан ком мла зу, сли ва ју ћи се на пр ља во бе ле ке ра мич ке
пло чи це. Ме ан дри ра из кло зе та, оста вља ју ћи узани цр вен ка сти траг у
прашини.

Ти ши на је. Врео и благ ве тар у кро шњи раз и гра ва сви ле не ли сто ве мур ве.

ШУМ СКИ ПУТ И ЗА ПРЕ ГА

Це ро ва шу ма, там на, ис пре се ца на тан ким и бље шта вим, бла го ис ко -
ше ним све тло сним ко пљи ма, не вољ но про пу шта за кри вљен пра шњав
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пу те љак. Ки да ју ћи оштре мла зе ве све тла, по њему споро кли зи во лов -
ска за пре га. 

Ста ри ји чо век, нео бри јан, ис пи је ног и ко шча тог ли ца, са кан џи јом
у ру ци, ди ри гу је ис ки да ним рит мом шкри пе дотрајалих точ ко ва. На
гла ви му је бе ла ка па, која се као олов на ка ло та пре си ја ва у се но ви тој
гу стој шу ми.

На ру ди, ле ђи ма окре нут стар цу и кре та њу, при др жа ва ју ћи се ру -
ком за иви цу ко ла, се ди де чак спу ште ног по гле да. По гле да што пре -
бро ја ва све тло сне ка пи је и од ме ра ва удаљеност од ла ска од бли зи не
же ље. У по гле ду се пре по зна је да зна где же ли и зна ода кле од ла зи. 

У по гле ду је и стреп ња.

БА ЗЕН

Сув. Сив. Ис пу ца лих бе тон ских стра ни ца. Кроз пу ко ти не се про би ја -
ју жи ла ве трав ке са ме тли ца ма ко је се ни по што не сме ју ста вља ти у
уста због стре ли ча стог усме ре ња (та ко су нас ста ри ји упо зо ра ва ли).
Жу ти и си во зе ле ни бу се но ви на гри за ју остат ке бе тон ског окви ра ко -
ри та ба зе на гу та ју ћи га део по део. Тра го ви ста рог из бле де лог ул тра ма -
ри на све до че о жи во ту ко ји је згаснуо. 

Ко ри то је по де ље но на два јед на ка де ла, од јед ног и два ме тра ду би -
не. У пр вом, пли ћем де лу, мла до дрв це је про би ло дно и бу ја уко со ка
бли жем зи ду ба зе на, до ди ру ју ћи кра је ви ма нај у дужих гран чи ца на гри -
жен обод.

У ду бљем де лу, у нај у да ље ни јем ћо шку се ди де чак, са свим згр чен,
рукама об у хва та ју ћи са ви је на ко ле на, бра де уса ђе не из ме ђу њих. Из ли -
за не со мот ске пан та ло не и до тра ја ле бра он мо ка си не, на пу ту да зев ну
по обо ди ма, све до че о дечаковом тем пе ра мен ту. 

Све је мир но и ути ша но. По глед де ча ка је од су тан, ван вре ме на. У
све тлим бе о ња ча ма огле да ју се раз и гра не но ге ку па ча, све тлу ца ју ко -
сти ми јар ких бо ја у би строј во ди што дрх ти и бље ска под на ле ти ма
сун ца и ле та.

СО БА БЕЗ ПО ГЛЕ ДА

Оштро све тло са уских ду гих про зо ра при ле пље них за та ва ни цу, око -
ва них пр во вер ти кал ним де бљим шип ка ма, а по том и че лич ном мре -
жом, ди ја го нал но оба сја ва не ве ли ки про стор со бе осло бо ђе не од
су ви шних де та ља. Сед мо ри ца љу ди на клу пи у со би се ди. То ли ко се
раз ли ку ју ме ђу соб но да ни кон тра-све тло не мо же да при кри је да им
је је ди но за јед нич ко гу ста ти ши на. Је ди на рас кош из ви ре из дра ма ти -
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ке све тла што ди фу зи јом по кон ту ра ма сед мо ри це из о бра жа ва има ги -
нар не аре а ле. Сва ки од сед мо ри це др жи ша ке на рав ној да сци нео бич -
но ши ро ког сто ла, ко ји за у зи ма по ло ви ну укуп ног про сто ра со бе.
Ба рок ну ат мос фе ру по ма же дим ко ји се спо ро и ви ју га во по ди же од
сто ла пре ма ни ској та ва ни ци раз вла че ћи се по њој као те сто под на ле -
ти ма ве штих пе кар ских ру ку. Сед мо ри ца љу ди са свим мир них не из ра -
жеј них про фи ла зу ри у прав цу ди ма. По глед про зи ре пла ви ча сте и
ви ју га ве обла чи ће. Со ба без по гле да се пре о бра зи ла у сам по глед и са -
мо у по глед, а у ње му је све што у ствар но сти ни је.

Ваљ да је увек та ко ка да се сун це у ка дру по ста ви иза че лич не мре же.

ДВО РИ ШТЕ СА ВЕР ТИ КАЛ НИМ ПО ГЛЕ ДОМ 
(или се ћа ње на Хар мса и Де Ки ри ка)

Сед мо ри ца љу ди на клу пи у дво ри шту се ди. Да нил Хармс би био усхи-
ћен исти ни то шћу ове сце не. 

Зид иза клу пе је чист, ши рок и ви сок, без сен ке, јер сун це је у зе ни -
ту и сен ке се игра ју по ас фал ту ода ју ћи раз ли чи те угло ве се де ња сед мо -
ри це на клу пи. Угло ви са ви је них ле ђа све до че о те жи ни не ви дљи вих
те ре та на ра ме ни ма, под ко ји ма се њи хо ве кич ме са ви ја ју. 

Зид на спрам објек ти ва је чист, ши рок и ви сок, без сен ке. 
Зид на спрам клу пе, је чист, ви сок и ши рок, без сен ке (ако се из у зме

игра не ви дљи вих сен ки по по вр ши ни, на ста ла од по гле да сед мо ри це
што зу ре у ње га). 

Зид иза објек ти ва је чист, ви сок и ши рок. Са мо уска вра та раз би ја -
ју мо но то ни ју. Ли ков ни еле мент у слу жби раз би ја ња ши ро ке зид не ма -
се. Она су увек за тво ре на, осим у тре ну ци ма рит мич ног ула ска и
из ла ска сед мо ри це у зид и из зи да.

Ас фалт је сив, а ка кав би био. Бе ла ли ни ја са стре ли цом озна ча ва
смер у ко јем се кре ће сен ка ма ле де вој чи це што у не чуј ном тр ку те ра
обруч ис пред се бе. Сен ку де вој чи це не пре по зна је са мо је дан, чуд но
оде вен чо век што сто ји на вр ху нај ви шег зи да. И он је без сен ка. У ру -
ци му је не ја сан ду гу љаст пред мет. Сто ји го то во као во шта на фи гу ра,
не ски да ју ћи по глед са сед мо ри це.

СЕ ЛО ГО РИ ЧА НИ, ЗА СЕ ЛАК НИ КО ЛИ ЋИ

Све је си во и вла жно, са мо је зе мља жу та. Гли на са до ста ка о ли на у са -
ста ву, са свим је мо кра и ле пљи ва. Хлад ан ки шни да н. Кроз рас па ра ну
по вр ши ну из ду бо ке ру пе, пу ши се не за си то, а то пло бла то. Са де сне
стра не је го ми ла ну три не, јед но лич на и без о блич на ма са. Са ле ве стра -
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не је по ло жен из ду же ни др ве ни ку бус у бо ји гли не, по чи јој по вр ши -
ни се ло ме и пр ште ки шне ка пи што не пре ста но уда ра ју пре тва ра ју ћи
се у ма гли ча сте пра ме но ве. У сре ди шту ка дра, уз иви цу оде ро ти не што
се пу ши, сто ји по ви је на ста ри ца са там но си вом, мо жда и цр ном ма ра -
мом, гла ве ис ко ше не и по гле да што кли зи по др ве ном ку бу су. Са ње -
не ле ве стра не је нео бри јан, су во њав ста рац, у два бро ја ве ћем оде лу,
бе лој ко шу љи и там ној кра ва ти, за тег ну тој та ко да пре се ца жи ле на
вра ту, без из ра жај ног одсут ног по гле да пре ма не по сто је ћем објек ти ву.
Ста ри ци са де сне стра не је кру пан, млад чо век, осло њен на јед ну но гу,
док дру гом одр жа ва рав но те жу осла ња ју ћи сто па ло на алат ку ко јом је
рас па рао зе мљу и из ву као јој јед но лич ни са др жај. По ви је не гла ве пре -
ме ра ва по сле ди це ма ло пре ђа шњег ра да. У ку бу су је не по но вљив и је -
дин ствен, не ви дљи ви са др жај, са мле вен у на ле ту ен тро пи је што не зна
за по е ти ку и не при зна је лич ни траг у вре ме ну. Те жи ну сар ка зма по -
ја ча ва јед но лич ни звук ка пи што уда ра ју у стра ни цу др ве ног сан ду ка и
у не за си то бла то. Објек тив ни је у ста њу да за бе ле жи бу ку ти ши не ко -
ју сце на под ра зу ме ва.

ПЈА ЦА ГРАН ДЕ, ТРСТ 
(Ка фа са Лу ки ном Ви скон ти јем и Гу ста вом Ма ле ром)

Чуд на је ти ши на пу стог тр шћан ског тр га – при зва на од чо ве ка у све тлој
ла не ној оде ћи, што се ди под, кра љев ски бор до обо је ном, тен дом склад -
не гра дје ви не аустро у гар ске ар хи тек ту ре у окру же њу – ши ро ко отво ре -
ног пре ма мо ру и не бу и хо ри зон ту ко ји се гу би под по днев ним сун цем
у ма гли ча стом бес кра ју и са по гле дом иш че за ва не по врат но, а ре ме ти је
све тлу ца ви крх ки звук пор цу лан ске тац не и шо љи це што ми ри ше на
нај фи ни ју ко лум биј ску, зна лач ки про бра ну и тем пе ро ва ну ме ша ви ну.

Све што је вред но веч но сти, ста је у је дан трен.

ЕПИ ЛОГ

Де се та фо то гра фи ја још увек ле жи по то пље на у фик си ру и ни је раз -
ви је на, са мо се по ма ља ју зр на у раз ли чи тим ва ле ри ма. Зр на су ко стур
сце не што се ра ђа и ко ја ће би ти ви дљи ва за све осим за оно га ко ји
је у ка дру.
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