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1. 

Поодавно се то већ причало, како наш 
„дифовски“ Цале, припрема нешто велико из 
Филозофије...Време је увелико пролазило, па се 
и тај глас о некаквој нишкој мистерији све 
више тањио и заборављао кад, одједном, као 
права бомба, у јавност улете, као „ЦИП - 
Каталогизација у публикацији Народна 
библиотека Србије, Београд“, права, правцата, 
отмено бела, са једним Сократом, апсолутно 
озбиљна књига, горњег наслова, са преко 
четири стотине густо куцаних стрнаица, и чак 
три кратка извода из рецензија угледних 
професора Универзитета у Нишу: нема се, 
дакле, куд него из све срца поздравити овај 
истински подвиг професора Александра 
Керковића, иначе студента прве генерације 
чувеног ДИФ-а и доктора наука, титуле које, 
додуше на корицама нема, највероватније под 
утицајем громаде Платона или Сократа, 
можда... 

2. 

Ево, уосталом, и тог чуда у 
интерптретацији овог заиста бизарног аутора: 
најпре један Увод са чак 14. навода разних 
Филозофа, кога отвара један Демокрит,_ „О, 
како је филозоф сличан борцу у петобоју!“, - 
што је нарочити шлагворт за „Почетак 
утакмице“ Керковића са том гомилом 
Филозофа, па „И део од Талеса до Томе 
Аквинског“, са њих 25, па „ИИ део од Ђордана 
Бруна до Хегела“, са њих 14, па најзад и „III 
део од Карла Маркса до Бранислава 
Петронијевића“, сада са њих 21, па је ту „Крај 
утакмице“, па „Литература“ са „Изводима из 
рецензија рукописа“, са самим финишом „О 
аутору“...Дакле, један материјал да се човек 

просто,-смрзне, поготово што је у ту гужву 
уплетен и неко без икаквог официјелног 
филозофског „педигреа“ и прихватљивог 
односног искуства! Додуше, поред Дифовске 
изображености највишег нивоа, заитим 
студијског усавршавања у САД и Швајцарској, 
као и избореног позивног предавача 
„Филозофија спорта“ на постдипломским 
студијама...једна оваква комбинација се, ето, 
показала као могућа о чему, уосталом, сведочи 
и ова импресивна књига! 

3. 

Па да се коначно „завиримо“ и у то 
Керковићем чудо. Ево, рецимо, како он 
вреднује и примећује ствари: 

„О двострукој природи човека. Сократ: 
„Ако је тако, онда је неки бог дао људима та 
два умења, музику и гимнаситку, и то, чини се, 
бринући се не толико за њихове душе и тела, 
него првенствено о оној њиховој довостуркој 
природи: витланој и филозофској. Стога се те 
две природе морају међусобно усклађивати 
сузбијањем једне и појачавањем друге како би 
се псотигла права мера...“ (п.52), 

што је исто и код Платона у „Држави“ (п.96.), 
иако је нешто измењеније код Американца 
Сајмона, чиме он иначе завршава своју сјајну 
књигу (Фер-Плеј Етика спорта, п.282.),- 

„Могли смо проћи и горе, али ипак да 
закључимо Сократовим казивањем у 
Платоновој Држави, чија се запажања о музици 
и гимнастици могу применити на креативну 
активност као и на спорт уопште. Сократ, 
наиме, тврди: „Постоје две уметности за које 
бих рекао да их је неки бог поклонио људском 
роду, музику и гимнастику због...љубави према 
знању у њима – не према души и телу одвојено, 
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него према њиховом хармоничном 
усаглашавању“, чак и са овом дискретном 
фуснотом бр. 10. Платон, Држава, Књига 3, ред 
412!, 

из чега се јасно види лепо изабран проблем – 
али без коментара, кога аутор оставља будућим 
истраживачима – корисницима... 

4. 

Трагајући за овим и оваквим бисерима 
који се, ето, налазе и у „дифовском“ океану, 
Керковић је најдуже остао нагнут над 
Платоном, посветивши само њему чак 44. 
страница текста, дакле, далеко највише од свих 
60. могућих конкурената! Сентименталност 
према двоструко импресивном „леђоњи„ 
античком или објективно увиђање умних и 
телесних домета,- непревазиђеног филозофа и 
олимпијског такмичара. Ево, уосталом још 
једног његовог примера: 

„Атињанин: „Зар ова весела игра нема 
свој почетак у природној навици сваког живог 
створења да скаче. Човек, тако рекосмо, има 
осећај за ритам и он је створио игру и дао јој 
одређени облик. А како мелодија подстиче и 
буди ритам, то јединство (ритма и мелодије) 
ствара хорску игру и игру уопште“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеинија: 

„Сасвим тачно“ (п.66.),- 

који свакако илуструје врхунске и вечите 
домете једне Филозофије и једног класичног, 
далеког света. Можда је штета,-да се и то, ето, 
спомене,- што је аутор, поред огромног 
поверења баш у Платона, мимоишао и његова 
„Писма“, где би такође нашао и неке 
занимљиве „фах“ ствари...иако и тим 
евентуалним „пропустом“ нипошто није 
угрожен велики труд и крајњи резултат 
ауторових напора! 

5. 

На крају, сад вреди озбиљно приметити и 
једно импресивно обећање Керковића о 
његовим следећим књигама,- „Спорт у старој 
хеленској лирици“, „Спорт у старој римској 
лирици“, „Кинеска филозофија о телесној и 
духовној култури“, које, чини се, готово нужно 
долазе после ових 60. умних корифеја и 
чудесног потпурија њихових нарочитих 
домета...Наравно, ту негде, сасвим на крају ове 
Керковићеве „Утакмице“, и једну дискретну, 
прелепу посвету...Па, срећно, мајсторе! 

(Осврт) 
Ст. М. Паунић 
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