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ТЕМЕ И МОТИВИ У КЊИЖЕВНОСТИ (3)1

Мотив града

1. Град је ком плек сан фе но мен ко ји од ре ђу је стил, а као те ма ти зу ју ћа фор ма мо же 
да из ра зи су штин ска пи та ња јед ног де ла. Он је но си лац сим бо ла и де лу је као пр о стор-
ни мо тив. Осим то га, по је ди ни де та љи као што су пи ја це, пр о сто ри ис пред и иза ку ће, 
ули це из ме ђу не бо де ра и ра зни пр о ла зи мо гу би ти на гла ше ни на сли ци гра да и ти ме 
пре у зи ма ју ја сну функ ци ју мо ти ва. Гра до ви као што су Бер лин, Па риз, Лон дон, Њу јорк 
и Ве не ци ја не да ју де ли ма са мо од ре ђе ни ко ло рит, не го пред ста вља ју у из ве сном 
сми слу и су и гра ча у рад њи де ла. У по је ди ним књи жев ним де ли ма гра до ви сим бо лич-
ки пред ста вља ју пр о грес ци ви ли за ци је, кул тур на до стиг ну ћа, раз вој архи тек ту ре и 
пред но сти за јед нич ког жи во та у ми ру. На су прот то ме, у дру гим де ли ма гра до ви пре-
у зи ма ју осо би не жи вог орга ни зма ко ји раз ви ја соп стве ни жи вот и из ми че ути ца ју 
сво га твор ца. Од вре ме на ин ду стриј ске ре во лу ци је су се усто ли чи ла де ла у ко ји ма је 
град пре у зео об лик пре те ћег чу до ви шта. Он је Мо лох ко ји пр о жди ре сво је твор це. А 
ње го ва ма са је смо жди ла љу де. Због то га ли ко ви тра же спас у би бли о те ка ма, му зе ји-
ма или у скром ним ста но ви ма у ко је се скла ња ју са ма лом гру пом сво јих исто ми шље-
ни ка. У су шти ни, књи жев не струк ту ре гра до ва ре флек ту ју ам би ва лен ци ју љу ди пре ма 
ин сти ту ци ја ма ко је су они са ми ство ри ли. 

2. Ам би ва лент ни од нос из ра жа ва се већ у би блиј ској су прот но сти из ме ђу злог 
Ва ви ло на и ра до сти обе ћа ва ју ћег Је ру са ли ма (От кро ве ње Јо ва но во 18, 21). Ва ви лон 
уве ли ко по се ду је ка рак те ри сти ке бу ду ћих гра до ва-чу до ви шта. Ва ви лон је за пр љан и 
оку жен, он је ме сто зло чи на и пр о па сти. Ње га че ка па кле но уни ште ње. Је ру са лим је 
не бе ска кра љи ца гра до ва. Ње го ве злат не ули це од раз су бож је све тло сти. Ње го ве 
ви со ке и осве тље не град ске зи ди не обе ћа ва ју умор ном пут ни ку свра ти ште и за шти-
ту. Иако је Вер ги ли је хва лио у Ене ји ди осни ва ње Ри ма од стра не бо го ва, он је сла вио 
ми ран жи вот на се лу као је ди но вре дан и људ ској ег зи стен ци ји од го ва ра ју ћи. Хо ра-
ци је и Ју ве нал при ка зи ва ли су Рим у сво јим са ти ра ма као жа ри ште мо рал ног пр о па-
да ња. Ни ко ла Бо а ло и Алек сан дар По уп осла ња ли су се у сво јим са ти рич ним сли ка ма 
Па ри за и Лон до на на не га тив не ка рак те ри сти ке гра до ва на ста лим још у ста ром до бу. 
Дру ги ауто ри су на су прот њи ма хва ли ли град на ро чи то у ве зи са шет њом (в. Пу то ва-
ње) ко ја чо ве ку пру жа но ве уви де у свет. Ис ку ство гра да, чак и ка да ње го ви ути сци 
под сти чу на кри ти ку, при па да увек ва жним до жи вља ји ма обра зо ва ња и фор ми ра ња 
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у тек сто ви ма ко ји пред ста вља ју те ма ти ку раз во ја (в. Са зре ва ње). Иде ал ни град је цен-
тар тр го ви не, зна ња, умет но сти и људ ске дру штве но сти (Се ба стјан Мер сје, Ta ble a ux 
de Pa ris, 1781–88; Ви то рио Ал фи је ри, Па риз без Ба сти ље, 1789; Фри дрих Ши лер, Шет ња, 
1795). У мно го број ним де ли ма гра до ви су по ла зи шна тач ка за по тра гу иден ти те та. Они 
под сти чу раз ми шља ња о вре ме ну и до га ђа ји ма. Град ска ствар ност при ка за на из раз-
ли чи тих пер спек ти ва ко ре спон ди ра са бли ста вим иден ти те ти ма ли ко ва (Џејмс Џојс, 
Уликс, 1922; Вол фганг Ки пен, Das Tre ib ha us, 1953; Смрт у Ри му, 1954; Уве Јон сон, Го ди
шњи це I–IV, 1970–83; Џеј Ме ки нер ни, Bright Lights, Big City, 1984).

3. Ге о граф ски распрострањенo уни шта ва ња гра до ва и ма њих ме ста за вре ме ре-
ли ги о зних ра то ва оста ви ли су у књи жев но сти вид не тра го ве ко ји су по ста ли не за о-
би ла зне кон стан те у при по вет ка ма у ко ји ма пр о стор ни оквир од ре ђу је Три де се то го-
ди шњи рат. Те о дор Агри па Д’ Аби ње у Les Tra gi qu es (1616), као и Ан дре ас Гри фи ус у 
свом Фрај штат у пла ме ну (1637), при ка за ли су из не по сред не вре мен ске дис тан це 
по жар и ра за ра ње. У њи хо вим опи си ма пр о паст гра до ва је пред ста вље на сли ком 
гу бит ка њи хо вих нај бли жих ко је су не за шти ће не на па ли вар ва ри. Град по ста је ру ше-
ви на и под сти че на по сма тра ње, оно је у ве зи са мо ти вом ру ше ви на већ при сут ним у 
књи жев ној тра ди ци ји. Жо а шен Ди Бе ле је са сво јим Les An ti qu i tez de Ro me (1558) усто-
ли чио ме ро дав не ак цен те. Град је не за шти ћен и из ло жен исто риј ски уве то ва ним пр-
о ме на ма. Суд би на Ри ма, ко ји је јед ном био по но сно и не по бе ди во „глав ни град све та“, 
за вр ши ла се у пра ши ни и пе пе лу, а она пре ти и за пад ној град ској кул ту ри. Мер сје је 
у по пу лар ним Ta ble a ux пр о ро ко вао Па ри зу, но вом цен тру за пад не ци ви ли за ци је, исто-
вет ну суд би ну Ри ма; Ри чард Џе фрис, сто го ди на ка сни је у свом По сле Лон до на (1885), 
пред ви ђа пр о паст гра да и бег у се ла, до га ђај ко ји на кон 1945. сто ји у цен тру свих из ве-
шта ја све до ка и при по ве да ка о Ста љин гра ду, Хи ро ши ми, Бре слау, Дре зде ну и Бер ли ну. 

4. На до ве зу ју ћи се на сли кар ску есте ти ку, на де таљ не сце не у сли кар ству, на гра-
фи ка ма и цр те жи ма у пред ста вља њу пеј за жа и ру ше ви на, од 18. ве ка се кон со ли ду ју 
ја сно де фи ни са не ви ње те ко је до ча ра ва ју ма ги ју и при јат ну ат мос фе ру ста рих гра до-
ва. Град у овим опи си ма пре у зи ма да ле ко се жну функ ци ју пр о стор ног мо ти ва ко ји 
по се ду је два аспек та: 1) при по гле ду на по је ди нач не де ло ве ули ца, ти хе угло ве и спо-
ме ни ке он при ка зу је жи вот и исто ри ју ње них ста нов ни ка (Мер сје, Ta ble a ux; Вик тор 
Иго, Les Ori en ta les, 1829; Бо го ро дич на цр ква у Па ри зу, 1831; Les Fe u il les d’autom ne, 1831; 
Les Cha ti ments, 1853; Шарл Бо длер, Bru mes et plu i es, 1857; Вил хелм Ра бе, Ву ни гел, 1879; У 
ста ром гво жђу, 1887; Те о дор Фон та не, Шах вон Ву те нов, 1883; Фа ми ли ја По ген пул, 1896; 
Рај нер Ма ри ја Рил ке, За пи си Мал теа Ла у рид са Бри геа, 1910; Ги јом Апо ли нер, Ал ко хо ли, 
1913; Мар сел Пруст, У по тра зи за иш че злим вре ме ном, 1913–27; Ај рис Мер док, Un der 
the Net, 1954); 2) он слу жи осли ка ва њу шти мун га, иза зи ва сет на раз ми шља ња и ус по-
ста вља кон тра сте из ме ђу при ка за ног жи во та и прет ход ног ис ку ства по сма тра ча. Град 
је че сто при ка зан у су тон из уда ље не пер спек ти ве, са не ког тор ња или бр да (Ален-
Ре не Ле саж, Le Di a ble bo i te ux, 1707; Жер ме на Не кер де Стал, Co rin ne ou l’Ita lie, 1807; Е. Т. 
А. Хоф ман, Ро ђа ков пр о зор на углу, 1822: Јо зеф фон Ај хен дорф, Из жи во та јед ног дан гу
бе, 1826; Иго, Бо го ро дич на цр ква, Ал фред де Ви њи, Па риз, 1831; Адал берт Стиф тер, Беч 
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и Беч ли је, 1844; Ги став Фло бер, Го спо ђа Бо ва ри, 1857; Са лам бо, 1862; Ра бе, Љу ди из шу
ме, 1863; Гот фрид Ке лер, Зе ле ни Хајн рих, 1879-80; Ернст Ста длер, Су тон у гра ду; Ноћ на 
во жња пре ко рајн ског мо ста у Кел ну, 1914).

5. У па но ра ма ма у ко ји ма град сто ји по ред пеј за жа при ро де пре у зет је по прин ци пу 
ди хо то ми је зе нит–пр о паст у пред ста вља њу са јед не стра не орган ски сра слих гра до ва 
и кра јо ли ка или не при род них гра ђе ви на са дру ге стра не. У Ши ле ро вој „Шет њи“ и Хел-
дер ли но вим „Штут гар ту“ и „Хај дел бер гу“ на се ља су сме ле тво ре ви не у ко ји ма се су сре-
ћу сна га при ро де и чо ве ков дух. У Фло бе ро вом Сен ти ме нал ном вас пи та њу (1869) Се на 
оба сја на сун цем ода је ути сак ре ке ко ја је део и гра да и при ро де. На су прот овим сли ка-
ма ре ке ко је до ми ни ра ју па но ра мом гра до ва и у Хел дер ли но вим пе сма ма о Рај ни, Тем за 
је, у ен гле ским со ци јал но-кри тич ким ро ма ни ма 18. и 19. ве ка, там на ре ка от пад них во да. 
У де ли ма То би ја са Смо ле та The Ex ped ti on of Hump hry Clin ker (1771), Ели за бет Га скел Ме ри 
Бар тон (1848) и Чар лса Ди кен са Зла вре ме на (1854) по ја ве рас па да ња пр ља вог гра да за-
ра зи ле су већ и кра јо ли ке ко ји га окру жу ју. Кон траст из ме ђу гра да и при ро де при су тан 
је и у по је ди ним да на шњим де ли ма. Упр кос то ме, већ у 18. и 19. ве ку за по чи ње раз вој 
ко ји је убла жио и од у зео сна гу овим оштрим кон тра сти ма. Ци ви ли за ци ја је пре у зе ла 
вла да ви ну од кра јо ли ка; ње га пла ни ра ју љу ди и он је у су шти ни пр о жет њи хо вом при сут-
но шћу. Не ка да хва љен јед но став ни жи вот у при ро ди од ра жа ва са да пр о бле ме гра да, 
па чак и из лет у при ро ду раз би ја илу зи ју о не дир ну том све ту (Те о дор Фон та не, За блу де, 
1888; Der Stec hlin, 1898; Хај ми то фон До де рер, Штрудлхоф шти ге, 1951; Де мо ни, 1956).

6. Углав ном не га тив ни опи си гра да чи не у за пад њач кој тра ди ци ји нај ја сни је из ра-
же ну ли ни ју. По ку ша ји да се обез вре ди град ски жи вот ја вља се већ у сред њем ве ку. 
Тек је са Жан-Жа ком Ру со ом фор ма од ба ци ва ња гра да као дру штве но не при ја тељ ске 
тво ре ви не до би ла јак под сти цај. Ње го ва оштра кри ти ка не при род них дру штве них 
фор ми мо дер не ци ви ли за ци је ко је спре ча ва ју сло бо дан раз вој при род них спо соб но-
сти љу ди са др жи у се би и пр о тив реч ност из ме ђу за јед ни це и дру штва ко ја се че сто 
ја вља у књи жев но сти. Сви опи си су слич ни: мо дер но дру штво ве ли ких гра до ва и ин-
ду стриј ских на се ља спре ча ва бли ски, лич ни кон такт из ме ђу љу ди што је од ли ка при-
род них за јед ни ца. Ме ђу људ ски од но си у гра до ви ма обе ле же ни су од су ством кон так-
та, не у че ство ва њем, сум њи че њем и за ви шћу. По је дин ци се по вла че у са мо ћу или су 
при мо ра ни да се изо лу ју. Ни по сао не до но си ра дост јер је рад ни ку пр о из вод ње го вог 
ра да стран. Са Бал за ко вим де таљ ним опи си ма ових пр о це са у Људ ској ко ме ди ји (1829–
48) до шло је до раз во ја ње го вог на чи на пред ста вља ња у де ли ма Ди кен са, Га скел, Фло-
бе ра, Ра беа и Зо ле све до Ара го но вог Се ља ка из Па ри за (1926) и Бер лин Алек сан дар
пла ца (1929) Ал фре да Де бли на. Ови ро ма ни при ка зу ју би о гра фи је по је ди на ца, по у-
зда них и че сти тих љу ди ко ји у гра ду тра же сво ју сре ћу, али ме тро по ле су им или са-
ви ле кич му или су их са мле ле. Ства ра лац не сто ји са мо стран на спрам гра да ко ји је он 
ство рио, не го по ста је лоп та у игри ње му не по зна те си ле. 

7. Те мат ски раз вој пр о бле ма ти ке гра да осла ња се на сли ке, ме та фо ре, мо ти ве и 
сим бо ле ко ји бли же од ре ђу ју су шти ну гра да. Са те мом су не рас ки ди во по ве за на сле-
де ћа обе леж ја: 
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(1) Град или по је ди ни де ло ви гра да слич ни су по гле ду же не за вод ни це. За вод ни ца 
је кат кад сим бол ва ви лон ске пр о сти тут ке ко ја по при ма огром не или пре те ће раз ме-
ре (Ди Бе ле, An ti qu i tez; Мер сје, Ta ble a ux; Емил Зо ла, Le Ven tre de Pa ris, 1874; Ја зби на, 1877; 
Ја коб Ва сер ман, Алек сан дар у Ва ви ло ну, 1904; Ху го вон Хоф ман стал, Аван ту ри ста и 
пе ва чи ца, 1909; То мас Ман, Смрт у Ве не ци ји, 1913; Ан дре Бре тон, На ђа, 1928);

(2) Град је пред ста вљен као ди на мо не пре су шне енер ги је. Он при вла чи љу де на 
сво ју пу та њу и упо тре бља ва их (Бал зак, Де вој ка са злат ним очи ма, 1834; Га бри је ле 
Д’Анун ци јо, За до вољ ство, 1889; Ап тон Син клер, Џун гла, 1906; Ме тро по ла, 1908.; Жил 
Ро мен, La Mort de qu el qu’ un; Бер нхард Ке лер ман, Ту нел, 1913; Џон Дос Па сос, Man hat tan 
Tran sfer, 1925; Франц Каф ка, Ame ri ka, 1927; De blin, Бер лин Алек сан дар плац; Ханс Ерих 
Но сак, Пр о паст, 1948.; Ви ли јам Фок нер Pennsylva nia Sta tion, 1950; Џејмс Бол двин, Anot
her Co un try, 1962; Џојс Ке рол Оутс, Them, 1970; Пе сме Вол та Вит ме на, Ви ли ја ма Кар ло-
са Ви ли јам са, Хар та Креј на, Гот фри да Бе на, Ге ор га Хај ма, Ал фре да Лих тен штај на, Јо-
ха не са Р. Бе хе ра);

(3) У не пре ста ним по ре ђе њи ма ства ра се сли ка или те ку ће за пе ну ша не во де или 
бу че ћег мо ра (Мер си јер, Ta ble a ux; Иго, Ori en ta les, 41; No vem bre, 1828; Les Fe u il les d’autom
ne, 1831; Les So le ils co uc hants, 3, 1831; Бал зак, Чи ча Го рио, 1834; Ро ђак Понс, 1847; Франц 
Грил пар цер Си ро ма шни му зи чар, 1847).

(4) Ма гла и мо ти ви ди ма на гла ша ва ју пр о па да ње и ко руп ци ју со ци јал не струк ту ре 
гра да (Ру со, Ис по ве сти, 1765–70; пе сме Игоа; Шарл-Оги стен Сент-Бев, Les Con so la ti ons, 
1830; Бо длер, „Бал кон“; Ди кенс, Су мор на ку ћа, 1852–53; Зо ла, Три гра да, 1894–98; Ан дреј 
Бе ли, Пе тер бург, 1910–11);

(5) Из да шни де таљ ни опи си пр љав шти не, тру ле жи и бу ђа вих ста но ва осве тља ва ју 
ин ди ви ду ал ну де ге не ра ци ју и све оп ште пр о па да ње (Мер си јер, Ta ble a ux, Вил хелм Ра-
бе, Др ве но мр твач ко но си ло, 1870; Џејмс Џојс, Уликс, 1922; Ара гон, Се љак у Па ри зу; Дос 
Па сос, Man hat tan Tran sfer, Хер ман Бр ох, Вер ги ли је ва смрт, 1945; Пе сме Шар ла Бо дле ра, 
Арту ра Рем боа и Еми ла Вер ха ре на);

(6) Ва тре, ка ми ни у ди му и пе пео ко ји не пре ста но па да са не ба сим бо ли шу без на-
де жност жи во та (Ди Бе ле, An ti qu i tey; Ви њи, Па риз; Бал зак, Из гу бље не илу зи је; Огист 
Бар би је, La Cu ve, 1831; Ди кенс, Те шка вре ме на; Зо ла, Три гра да; Бол двин, Дру га зе мља);

(7) Ме та фо ре па кла или Са та не и са тан ског да ју ути сак бес крај не пат ње пр о кле тих 
(Џорџ Гор дон Бај рон, Дон Жу ан, 1819-24; Ви њи, Па риз, Бар би је, La Cu ve; Џејмс Том сон, 
The city of Dre ad ful Night, 1974; “In som nia”, 1882; Ге орг Хајм, „Бог гра да“, „Зе мља је пре-
кри ве на мр твим гра до ви ма“, „Де мо ни гра до ва“, „Пре о бра жај зла“, пре 1912; Бер толт 
Брехт, Успон и пад гра да Ма ха го ни ја, 1930; Луј Фер ди нанд Се лин, Пу то ва ње на крај но ћи, 
1932).

(8) Мо ти ви кру жног кре та ња као и ла ви рин та пре до чу ју без из ла зност си ту а ци је 
(Мер си јер, Ta ble a ux; Бал зак, Ша грин ска ко жа, 1831; Чи ча Го рио, Иго, Бо го ро дич на цр ква 
у Па ри зу; Јад ни ци; Сти вен Крејн, Ме ги, де вој ка ули це 1893; Рај нер Ма ри ја Рил ке, За пи си 
Мал теа Ла у рид са Бри геа, 1910; Ален Роб-Гри је, Dans le labyrint he, 1959);

(9) Сли ке и мо ти ви гра ни ца, ка ве за, ће ли је, со бе без пр о зо ра обе ло да њу ју чо ве ко-
ву из гу бље ну сло бо ду (Мер си јер, Ta ble a ux; Ра бе, Хр о ни ка ули це Шпер линг, 1857; Жан-Пол 
Сар тр, Муч ни на, 1938; Ал берт Ка ми, Стра нац, 1942);
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(10) Пред ста ве гра да као чу ва ра тра ди ци је исто вре ме но на гла ша ва ју и тен ден ци-
је не при ја тељ ства мо дер ног град ског жи во та пре ма кул ту ри (Иго, „Al’Arc du tri op he“; 
Бо го ро дич на цр ква у Па ри зу; Бре тон, На ђа; Ло ренс Да рел, Алек сан дриј ски квар тет, 
1957–60; Клод Мо ри јак, La Mar qu i se sor ti ti à cinq he u res, 1961).

8. Ауто ри ко ји су град укљу чи ли у сво ја ту ма че ња исто риј ских и еко ном ских пр о-
це са као и усло ва људ ске ег зи стен ци је мо ра ли су да ре ше на ро чи те ком по зи циј ске 
за дат ке. Ка ко раз ви ја ње сли ке гра да и ње го вих мно го број них функ ци ја та ко и кон тра-
дик тор ни ути сци ко је он иза зи ва зах те ва ју из у зет ну кон цен тра ци ју у на ра ци ји:

(1) Екс пе ри мен ти па но рам ског пр о ши ре ња; тек сто ви пред ста вља ју би о гра фи је, 
ути ске и су ко бе мно го број них ли ко ва из раз ли чи тих со ци јал них кла са. (Бал зак, Људ ска 
ко ме ди ја; Ди кенс, Да вид Ко пер филд, 1849–50; Су мор на ку ћа, 1852–53; При по вест о два 
гра да, 1859; Зо ла, Ру гонМа ка ро ви, 1871–93; ро ма ни Вил хел ма Ра беа и Те о до ра Фон та-
неа);

(2) Фраг мен тар на осве тље ња по је ди них де ло ва жи во та, сце на и лич них ути са ка 
(Иго, Је се ње ли шће, Ежен Си, Тај не гра да Па ри за, 1843; Ан ри Мир же, Бо е ми: сли ке из жи
во та бо е ми је, 1851; Бо длер, „Ма гле и ки ше“; Апо ли нер, Ал ко хо ли; Ара гон, Се љак из 
Па ри за; Бре тон, La Clé des Champs, 1953); 

(3) Тех ни ком на бра ја ња, пре кла па ња и ко ла жа по ку ша ва се до ча ра ти осе ћај си мул-
та не са да шњо сти свих аспе ка та гра да (Карл Гуц ков, Ко ња ни ци ду ха, 1850-51; Дос Па сос, 
Man hat tan Tran sfer; Да рел, Алек сан дриј ски квар тет; де ла Вол фган га Ке пе на и Увеа 
Јон со на; Бо до Мор схеј зер, Бер лин ска си му ла ци ја, 1986);

(4) На ра тив на кон струк ци ја оја ча ва се лајт мо ти ви ма (Џојс, Уликс; Ми шел Би тор, 
Pas sa ge de Mi lan, 1954; Роб-Гри је, Dans le labyrint he).

(Са не мач ког пре вео Ото Хор ват)




