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ОПАСНОСТ ЧИТАЊА
Читање је опасан постављач
Питања
Како је могуће да монструм
поштује и чита класике
Или у којој мери лична библиотека може да
Опише карактер когната
Мистерију повећања надахнућа
Емпатије
Узимање прочитаног за дозирање идеје
Настале бесполним зачећем
Читаоца на путу за речима
Иза
Неким другим разлозима онемогућеним
Испред
Да ли се са истим заносом у читању
Читалац предаје и емфази након читања
Ентомологије
Науке о кукцима који скривају своје
Библиотеке и
Понашају се као несвесна бића
Чак и у савршенствима акција 
Непремостивим за читаоца у
Потрази за собом

ГЛАСОВИ

Зоран M. Mандић
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ПОСЛЕДЊИ ПУТ
Само наслућујем оно што ће се
десити
на малој стази
којом никада није крочила нога
другог путника
моћи ћу да се одмарам на њој да
једем
гледам у звезде
док успављују
мале снове
Нико ме неће сретати
запиткивати
тражити цигарету
на раскрсници
нудити карту више за пречицу којом се
брже стиже
негде
на неко друго необележено место
Звезде ће летети
спуштати се и плесати на небеској
пољани
Младе падалице 
Мајке ће држати за 
Руке
Не дајући им да про-буде 
Путника
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РОМАН У НАСТАЈАЊУ
Никада нисам ни помислио а камоли
покушао да напишем роман
Тврдоглавост рукописа одувек је
одвлачила у песму у
поље макова озвучено цвркутом
мелодијама из историје језика птица
Између романа и песме две патње
стрпљиво стоје у реду
Романи пате од историја података од
превелике чежње за ситницама стајања
настајања и престајања света илузија
неверника
Песма се рађа у себи у срцу из кога је
Христос изашао на путу за Јерусалим
Тако је рођена логика говора
Писмо које су књижевници 
преграђивали и кварили
Нема логике у подизању зидова између
Старог и Новог завета
Савршенства немају граница
О томе сведочи новозаветно поље музике
Бескрај лепоте
Лист песка на води
Романи су увек јавност
Старе уморне даме
Оне непрестано мрмљају из астматичних
углова из
загушљивих просторија простачких станица
За ту обест лекове је требало потражити у
ненадмашним лирикама Достојевског
У нежној стрпљивости песме срце је 
једини узор
Узор Христосове логике говора и
Достојевскове поезије поезије
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ПОСЛЕДЊА ПРИЧА

Мртва дрва

Про бу дио сам се са зву ком мо тор не те сте ре. Зна чи, у Ба њи сам.
Чуд но је то. По све сам си гу ран да сам не том био на не ком дру гом, да ле ком ме сту. 

Но, ка да се при бли жим ње ним вра ти ма, све се раз ја сни. При сла њам уво, не чу ју се ни 
цр ви из ста рог ор ма ра.

Отва рам вра та ко ја, знам до бро, шкри пе, али та ко да их спр ва при ву чем ја ко се би, 
по том одиг нем ква ку увис, а он да бр зо на до ле – је ди ни на чин да се не огла се.

Спа ва. Усну ла, на лик је умор ном ан ђе лу. Ан ђе лу ко ји се сву ноћ рвао с де мо ни ма.
Од ла зим на те ра су и гле дам у го ми лу истру га них др ва. Се ки ра је, знам, у шу пи.
Це пам це па ни цу по це па ни цу, док су још си ро ве. Мла да бу ко ви на, али из сва ке 

тре ће ис пад не по ко ји бе ли цре ва сти члан ко ви ти црв.
Це пам. Це пам це па ни це и ми слим.
Да ли ће ко ја од њих сти ћи да је огре је.

Те ра са. У Ба њи

Те ра са у Ба њи. Жму рим.
Мо тор не те сте ре до зи ва ју се. Ком ши је спре ма ју др ва за зи му, ка жу би ће нај го ра 

од свих.
Ка да те сте ре утих ну, врап чја скуп шти на се отва ра.
Он да се чу је по ко ји ла веж, озби љан, све чан, по не ки раз и гран, кев тав. Мла да ком-

ши ни ца до зи ва де те. И као да на јед ном слу шам њен глас ка ко из ви ку је мо је име, до-
зи ва ју ћи ме на ру чак.

Ли па пред ку ћом шу ми. Ве тар се у њу за пле те и ни ка ко да на ђе из лаз. Још увек то 
ни је шум је се ни, али, ту је, на пра гу, сва ког ча са ће.

У кро шњи се кри је јед на свра ка и сва ко ма ло огла си се. На ја вљу је го ста.
С ком шиј ског про зо ра огла ша ва се ра дио. Пу сти на род њак. Али, убр зо, сти ша ва 

се. А он да се за чу је и сва ђа око ра дио-ста ни це.
Не ко про тут њи мо то ром. То је по штар, још га је ди но он во зи, с тор бом на ле ђи ма 

у ко јој су пен зи је и ра чу ни. Пи сма ви ше ни ко не ша ље.
Кад те сте ре са свим утих ну, за чу је се јед но ли чан звук се ки ре, рав но мер но, као сат, 

као ср це. Ток, ток, ток...
Скло пим очи и ми слим.
Ни шта од ово га она уско ро не ће чу ти.

ГЛАСОВИ

Дејан Вукићевић
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Мо ја мај ка чи та лац

Те ра са. У Ба њи.
Знаш, ка же она, по че ла сам да чи там тво ју књи гу.
О, от куд то, ми слио сам да си одав но пре ста ла да их чи таш.
Ето та ко, узе ла сам ову по след њу. И ми слим, ми слим да не би тре ба ло да пи шеш.
Па то је ве о ма озби љан суд. А за што?
Мно го си мра чан. И де пре си ван. Ми слим, пи ши ако већ мо раш то да ра диш, али 

бар не мој да об ја вљу јеш. Сти гла сам до сто те стра ни це. И да ље ни сам мо гла.
Ушао сам у со бу, узео књи гу с бук мар ке ром на сто тој стра ни ци. Ко ја је по чи ња ла 

ова ко: Мај ци су пр во од се кли ле ву дој ку. По сле не ко ли ко ме се ци и де сну. За јед но са лим
фним чво ро ви ма. Дој ке ко је су ми не кад би ле је ди на хра на.

Мај ке би тре ба ло слу ша ти, по ми слио сам и скло пио књи гу.

Се стра мо је мај ке

Па тро на жна се стра обе си ла је бо цу с рас тво ром у ко ме је кок тел ле ко ва и она је 
ла  га но усну ла. У ру ци, на сто ма ку, др жа ла је мо ју пр ву књи гу, с ка жи пр стом за бо де ним 
у њу.

По ла ко сам је из ву као и оти шао на те ра су. Би ла је отво ре на на при чи ко ја се зо ве 
– Мај ка.

При ча на пи са на два де се так го ди на ра ни је го во ри о пуп ча ној врп ци из ме ђу си на 
и мај ке. Врп ци ко ја се из го ди не у го ди ну та њи и не ста је.

А ис под књи ге што је ле жа ла ко ји тре ну так ра ни је на њој, би ло је ће бе. Ис под ће бе-
 та пи џа ма, ис под пи џа ме га за на то пље на јо дом. Ис под га зе цве та ла је ра на на пуп ку 
– знак се стре Ме ри Џо зеф.

Је дан од нај ре ђих об ли ка кан це ра.

Мо ја мај ка и Мар сел

На јед ном схва тим, се де ћи на те ра си и сна тре ћи, да ни ка да ни је про чи та ла У тра
га њу за из гу бље ним вре ме ном.

Ка кав сам ја то син ко ји ни је ни по ку шао да на го во ри сво ју мај ку да про чи та јед ну 
од нај ва жни јих књи га ика да на пи са них.

(И та да схва тим ка ко су мо је књи ге у по ре ђе њу са Пру сто вим са мо пу ко из гу бље-
но вре ме. А, ето, она ни њих ни је мо гла...) 

И схва тим ка ко сам ма ли и ни шта ван у од но су на Мар се лов од нос пре ма мај ци 
ко ју је обо жа вао.

Ја се сво јој ни ка да ни сам чак ни ди вио. Да је сам, мо жда сам мо гао на пи са ти не што 
по пут Тра га ња, ова ко...

Кад се све са бе ре, при чи це су то о не ким смр ти ма љу ди ко ји ма се смрт ка сни је 
за и ста и до го ди ла. Ма да, та мо ја вај ка да шња слут ња нон сенс је са ма по се би, јер смрт 
се, на кра ју, до го ди, пре или ка сни је, сва ко ме.
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Мо ја мај ка пут ник

Ка да је бо лест већ по од ма кла, се де ли смо и гле да ли те ле ви зиј ски ка нал Tra vel и ја 
сам се се тио да су нај да ље тач ке до ко јих је до пр ла би ле Трст на за па ду и Со лун на ју гу. 

Ка ко је још увек би ла, ма кар спо ља, со лид ног здра вља и кре та ла се без про бле ма, 
упи тао сам је да ли по сто ји ме сто где би во ле ла да оде. 

По ме ну ла је, за чу до, се ло у ко јем се ро дио њен све кар ко јег је по зна ва ла не ко вр ло 
крат ко вре ме, се ло нео бич ног на зи ва што се на ла зи у око ли ни Ива њи це, Ер че ге.

Не, ми слио сам на не ко ме сто би ло где на све ту где би во ле ла да одеш, би ло где, 
раз у меш? Аља ска, Та хи ти, Пе ру, Не пал...

Био сам спре ман да је од ве дем до ме ста на гло бу су ко је ми по ка же. У ма шти сам 
про ла зио с њом кроз не ке обич но ле де не пре де ле. По не кад бих оти шао то ли ко да ле-
ко да сам за ми шљао ка ко јој на том пу ту са оп шта вам о вр сти бо ле сти, о то ме ка ко су 
шан се вр ло ма ле, и о то ме ка ко би она ре а го ва ла. 

Те по том ка ко се пу то ва ње од јед ном уру ши и по ста не бе сми сле но...
Не, не ма та квог ме ста, ре кла је.
Ка ко мо же би ти да не ко ко је та ко ма ло про пу то вао не ма же љу да оде би ло где, 

пи тао сам се ду го, се де ћи на те ра си.
А он да сам, ка сни је, схва тио: има ла је же љу да на јед но ме сто не мо ра да оде. О 

то ме је она та да ми сли ла.
Да оста не ту, ма кар ве чи то на истом ме сту, са мо да не мо ра ићи она мо.

Мо ја мај ка фи ло зоф

Код оста лих па ци је на та ко ло но ско пи ја тра је по ла са та, уврх гла ве је дан школ ски 
час, у ње ном слу ча ју без ма ло два са та.

Љу би ме ди цин ске се стре ка да јој го во ре да је на лаз у ре ду, да не ма ра ка на де бе лом 
цре ву.

Не мо гу да гле дам ту ње ну еуфо ри ју, окре ћем се ка зи ду. Она не зна ка ко је мно го 
бо ље да је ту, на де бе лом цре ву.

Увек је по ка зи ва ла на да ре ност за хи по хон дри ју. При ти сак је ме ри ла ви ше пу та на 
дан. На кон ра не смр ти ње ног бра та би ла је уве ре на да ће и она умре ти од ви со ког 
при ти ска. Ам пу ла с ни тро гли це ри ном ва зда је ле жа ла у нов ча ни ку. Ка да се ње но ср це 
пр ви пут за тр ча ло, пре ста ла је и да пу ши. 

Пла ка ла је уз го то во сва ки филм ко ји је од гле да ла. Са да, ка да зна ко ли ко је озбиљ-
но бо ле сна, не пла че. И ни на шта се не жа ли.

Ни ка да ни је про чи та ла ни јед но фи ло зоф ско де ло. А са да, ето, прак ти ку је сто и ци зам.

Мо ја мај ка му ва

Ка да је Бог да ну умро отац, оти шао сам на са у че шће. У ње го вој со би, с ма хом фи-
ло зоф ским де ли ма, у ков че гу је ле жао ма нич но де пре сив ни отац, ко нач но ми ран, 
спо ко јан.
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Бе ја ше не ки лет њи ме сец, про зор отво рен, а на по ли ци с књи га ма не по мич но је 
чу ча ла бо го мољ ка. И над зи ра ла.

Су тра дан, ка да уко па смо Бог да но вог оца, ви дех је на ис ко па ној зе мљи. Опет над зи ре.
Тад по ми слих ка ко мо ра би ти да се ду ша Бог да но вог оца пре се ли ла на не ко вре ме 

у бо го мољ ку.
Од он да пра тим да ли се на са хра ни не ка жи во ти ња упа дљи во по ја вљу је.
Ка да уко па смо ба бу и вра ти смо се ку ћи, јед на гр ли ца, иако се де цем бар бе ше пре-

по ло вио, да кле вре ме кад јој ни је, упор но се вра ћа ла у дво ри ште, упр кос оцу ко ји је 
не ко ли ко пу та го нио, све док сâм ни је схва тио о че му се ра ди.

Ка да сам, оно он да, и ње га уко пао, на гро бу су се по ја ви ле две-три мач ке.
И за тим сам ре дом ве зи вао осо бу с не ком жи во тињ ком: на са хра ни тет ке Ми ли це, 

по Бо жи ћу, око гро ба ле те ле су оси це, кад им вре ме ни је. Кад уко па смо Стан ку, же ну 
из ком ши лу ка, око но гу ње ног си на је дин ца нер во зно се вр те ла јед на мач ка. Иако ју 
је син гу рао од се бе, она му се упор но при ви ја ла.

Ми слио сам, се де ћи на те ра си, у шта ли ће она пре ћи.
А он да су се, из не на да, иако је одав но већ за хлад не ло, по ја ви ле му ве. Ни ка да, ни 

у пољ ском кло зе ту, ни у шта ли ни сам ви део то ли ко му ва на јед ном ме сту.
Ле те ле су по ку ћи не сми ру ју ћи се, а по том су, на јед ном, око че тр де се тог да на, 

не тра гом не ста ле.

Мо ја мај ка рак

Ни је би ло ну ме ро ло га, про ро чи це, бе лог ма га ком се ни је ба рем јед ном ја ви ла. Од 
ме не је не ве што кри ла све те ко вер те са на тал ним кар та ма, ну ме ро ло шке ана ли зе, ра зна 
га та ња у кар те, гле да ња у ка фу, ве чи те ка лен да ре. Пред сва ки круп ни ји до га ђај, кон сул-
то ва ла би се с не ки ма од њих. Ком плет та рот ка ра та чу чао је у кућ ној ха љи ни увек спре ман.

Јед ном сам за те као не ку же ни цу ка ко ру да ри по дво ри шту. Тра га ла је за уро ком 
за ко па ним ду бо ко у зе мљу.

Јед ном је у шпај зу при кри ва ла фла шу с во дом и за пи сом од хо џе. Па пир на ко јем је 
био за пис да ни ма се рас та пао, во да је на кра ју про ме ни ла укус не под но шљи во ба зде ћи.

А ком ши ни ца Да на ис пи ја ла је ре дов но ка фу с њом гле да ју ћи на кра ју у дан це пред 
сва ки зна чај ни ји до га ђај.

Се део сам на те ра си сна тре ћи ка да је по штар за у ста вио мо тор ис пред ку ће, из ва-
дио по ве ћи ко ве рат и уру чио ми га без ре чи.

На ње му је пи са ло ње но име, пре зи ме, под знак и знак.
Рак.

Мо ја мај ка бло гер ка

Тај лап топ остао је код ње кра јем јед ног ле та ка да сам ку пио но ви. На ње га сам 
са свим за бо ра вио. А он да се ни от ку да по ја вио, иако је за пра во све вре ме био ту.

Отво рио сам га и по ико ни ца ма схва тио да га је ко ри сти ла. Ни ка да о то ме ни смо 
раз го ва ра ли, ни ка да ни је био укљу чен у мом при су ству, ни ка да ми не ће би ти ја сно 
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ка ко је на у чи ла да га ко ри сти. Знам да јој са мо ку ца ње ни је би ло стра но, та цео жи вот 
ра ди ла је као се кре та ри ца, али мо ра да је по сто јао не ко ко је све му то ме на у чио.

Ушао сам у исто ри ју зах те ва на Гу глу и про на шао тер ми не као кан цер, као рак пан-
кре а са, хе мо те ра пи ја, знак се стре Ме ри Џо зеф...

Ја вља ла се на мно гим фо ру ми ма. По да ту ми ма схва тио сам да је зна ла о ко јој се 
бо ле сти ра ди мно го пре ме не. И да је мно го бо ље од ме не то са кри ва ла.

Из до ко но сти уку цао сам ње но име на Гу глу, не што што ми ни ка да пре ни је би ло 
ни на крај па ме ти да ура дим, и про на шао та мо мр тву мај ку.

Има ла је чак и свој блог. Не ко ли ко по сто ва сти гло је по сле ње не смр ти, тим љу ди-
ма ни је имао ко да ја ви.

Та ко је на чу дан на чин про ду жен њен жи вот. На ин тер не ту.
На шао сам и не ко ли ко осо ба с ње ним име ном на Феј сбу ку, отва рао је дан по је дан 

про фил док ни сам на и шао на њен.
По ку шао сам с не ко ли ко ши фа ра, мо јим име ном, пре све га, па ње ним на дим ком 

из ра не мла до сти, ка ко сам је по след њих го ди на и сам звао, али ни је успе ва ло.
И тек су тра дан, за руч ком, се де ћи сам за сто лом, се тих се ка ко је зна ла, не ка да 

дав но, да ми ка же док ха ла пљи во је дем: На је ди се, На је де, игра ју ћи се за пра во ана-
гра мом мог име на.

Нај ед је би ла ши фра за њен Феј сбук.
Ни ка да сво ме си ну ни је по сла ла зах тев за при ја тељ ство.
Али сам се се тио да је са мо не ко ли ко да на ра ни је, док смо се де ли на те ра си, по ме-

ну ла да ето, не по сто ји зах тев за ро ди тељ ство, што та да ни сам раз у мео.

Ци пе ле мо је мај ке

И чи тав жи вот про ве ла је, што се оно ка же, у те сним ци пе ла ма.
Ро ди ла се усред свет ског ра та, у до ба нај ве ће не ма шти не, де вет глад них уста ни је 

мо гла да на ми ри во де ни ца на Гру жи. Мо гла би, да ни је би ло и ње них оста лих је да на ест 
вла сни ка. Свр ши ла је шко лу ко ју ни је же ле ла, до би ла слу жбу ко ју ни је во ле ла, во ље ни 
муж пре о бра тио се у пи ја ног му жа. Увек је ра ди је ис пу ња ва ла во љу фа ми ли је не го што 
би уго ди ла соп стве ним же ља ма. Из гу би ла је је дан му шки плод пре но што је ме не 
из вр ца ла...

О то ме раз ми шљам док о њен ков чег тре ска ју гру две зе мље с ко јом се сје ди њу је 
и у прах се пре тва ра.

О њој раз ми шљам ис под све те зе мље ко ја на ра ста и те жа, о ње ним оте клим но-
га ма на ко је сам на је дви те ја де прет ход ног да на на ву као цр не, те сне ци пе ле.

О то ме ка ко је са хра ње на баш у њи ма, на ран џа стој блу зи и сук њи бо је пе тро ле ја. 
У три ства ри што их је са ма ода бра ла. Три ства ри ко је се по ми њу и у ро ма ну, у оном 
по гла вљу ко је ни је до чи та ла. 

О иш че злом вре ме ну раз ми шљам ко је се не мо же вра ти ти. И о за ва ра ва њу ка ко је 
то мо гу ће.

О за ве ту да по сле тач ке на кра ју ове ре че ни це ни ка да ви ше не на пи шем ни јед ну. 
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КОРОВ
(одломак из романа Сигурна кућа)

Са да је већ за бо ра вље но. По сто ји, али из бри си во је зна ње о ње му. Оно је би ло. То 
је та ко ла ко – за ви тла ти све у про шлост. Лет у бив ше лак ши је од ва зду ха. Вр хов на 
власт оп стан ка има сво ју си лу – по ти ски ва ња. Нео бо ри ва је по пут њој ком пле мен тар-
не гра ви та ци је. Но, сре ћа је да о све му ово ме ни ко не мо ра да ми сли, да, ка ко то љу ди 
че сто ка жу, раз би ја гла ву. За ма ја ни смо оним што се тре нут но де ша ва и вр ло све сни 
чи ње ни це да дан има са мо два де сет и че ти ри са та. Сви смо скло ни олак ша ва ју ћим 
окол но сти ма.

Ива на је за во ле ла исто ри ју он да ка да је схва ти ла да је по зна ва ње про шло сти нај-
бр жи и нај по у зда ни ји на чин да са зна мо оно што нас за ни ма о са да шњо сти. Ка да је то, 
за њу та да све же от кри ће, са оп шти ла свом про фе со ру исто ри је у сред њој шко ли, 
до би ла је је ди ни цу ко ју је је два по пра ви ла не сти гав ши да ље од трој ке. Про фе сор је 
њен ис каз до жи вео као лич ну увре ду! На гла сио је да код ње га ви ше ни ка да не ће има-
ти пе ти цу из прин ци па. 

Слич но је ре а го вао и ди рек тор ка те дре за исто ри ју, мно го го ди на ка сни је, ка да је 
чуо да се „ње го ва узда ни ца“ ни је по све ти ла на у ци, већ се „ба ви не ка квим ин тер не том, 
са чу вај бо же“! Ива на се на сме ја ла. Али не оси о но, не због то га што су је у тој ен гле ској 
фир ми из у зет но це ни ли и сход но то ме пла ћа ли, ни ти у инат ов да шњим ко мен та ри ма: 
„Та ко мла да, а већ оно ли ко за ра ђу је!“ Она је јед но став но има ла сре ћу да јој то што 
во ли и уме да ра ди до бро пла те. Сре ћу при ме ћу ју углав ном они ко ји је не ма ју. Ива на 
се на сме ја ла за то што је би ла сло бод на да ре а гу је она ко ка ко се у том ча су осе ћа. За 
њу је про фе сор ски јед био кла си чан при мер ап сур да. 

Из у зет но ма ли број при ја те ља је раз у мео ње ну при род ну ла ко ћу кре та ња кроз 
жи вот. Да не го во ри мо о они ма ко ји ни су пре тен до ва ли на то да је по зна ју. Ни је ма ри-
ла. Пре да ва ла се љу ди ма чи та вим би ћем пот пу но глу ва за упо зо ре ња о опа сно сти 
из о ста ја ња дис тан це. Мно ги су ту рет ку осо би ну до жи вља ва ли као по вр шност, а она 
је не из о став но ка жњи ва, или су об ја шње ње на ла зи ли у Ива ни ном хо ро скоп ском зна-
ку – Бли за нац. Она се ни је љу ти ла ни он да ка да би јој то ре кли у ли це. Ту и та мо би је 
за чу ди ла од бој ност пре ма ре чи ва зду ша сто, али ни је обра ћа ла па жњу на оно што је 
већ про шло. На ста ви ла је да во ли исто ри ју ко ја се по твр ђи ва ла у са да шњо сти, ма да ју 
је по сао ба цао с јед ног на дру ги крај пла не те бр зи ном ко ја не оста вља мно го про сто-
ра за ста ре љу ба ви.

ГЛАСОВИ

Марија Кнежевић
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* * *

Зе мља се об на вља и та ко што је за тр па ва ју све же ис ко па ном зе мљом. Све што 
ча ми на ње ној по вр ши ни и што се ма кар ма ло не кре ће, са мо је зе мљи на хра на. И још 
ка жу ђу бри во. Из не ког раз ло га увек по но ве да без ње га не би би ло ни нас. Оно што 
је но во је су но ви сло је ви, све же на не се ни. Ис под њих је за бо рав. Че ка да до ђе на ред, 
да га сто пље ног са окол ним та ло зи ма бив шег, по ко па ног, по но во из ву ку на по вр ши ну 
у не ком но вом ци клу су. Ту реч во ле у свим зе мља ма. Ан ке те по ка зу ју да она мно ге 
ис пи та ни ке под се ћа на цир кус у ко ји су је два че ка ли да иду кад су би ли де ца. По знат 
им је звук те ре чи, на свим је зи ци ма. А је зик, по пут во де, пам ти. Пам ти и се бе, у не кој 
вер зи ји, ка ко то већ на ла же ћу дљи ви ме ха ни зам ме мо ри је. 

Ни ка да не ће би ти то што је би ло. Ни ти не ста ти. Че ка да бу де пре ра ђе но у не што 
за са да не по зна то. Оно пам ти се бе и сва ку сво ју на ред ну по ја ву ко ју љу ди, у нај ве ћем 
бро ју, на зи ва ју фор мом. Не чи ји жи вот че ка да га не ко дру ги уоб ли чи у сво ју при чу. 
По хра њен одев ни пред мет чу ће кад-тад да се ова кве тка ни не ви ше не про из во де. Бив-
ша ха љи на по ста ће но ви пар ру ка ви ца ко ји ма се сви ди ве бу ду ћи да су уни кат. На 
отва ра њу из ло жбе ли ков ни кри ти чар го во ри о ко ла жу про шло сти по ка зу ју ћи ру ком 
с вре ме на на вре ме де ло са чи ње но од ста рих фо то гра фи ја. Из от кри ве ног из во ра 
на ви ре чи ста во да и опи ја уку сом мо ле ку ла пу них упам ће ног. Млад, тек из ни кли плод, 
кроз ста бло и да ље до ји мај ка зе мља хра њи вим са стој ци ма ду би на. 

* * *

Љу ди, нај бла же ре че но, не тр пе ђу бре. Мр зе га и до бар део жи во та про во де у бор-
би са оним за шта сма тра ју да је ви шак или штет но. Ка да их ђу бре пот пу но из лу ди, 
вик ну, опсу ју у се би или на глас, сва ка ко при пре те: Ис ко ре ни ћу ја те бе за у век! 

Био је то пр ви шок за Ива ну по што је сту пи ла на но во тло – про це на ђу бре та. Пре 
то га су је ужа сно нер ви ра ли они ко ји за не ку зе мљу не са мо искре но, већ с га ђе њем 
ка жу да је стра на. Па зе мља је иста, сву да је на ша зе мља! Раз ли ке су здра ве, без њих 
би смо уги ну ли! – ве ро ва ла је све док ни је чу ла да ту где је при сти гла ма сла чак на зи-
ва ју ко ро вом! Згра ну ла се. Зар тај пре ле пи жу ти цвет ко ји је за во ле ла у нај ра ни јем 
де тињ ству? Отац би је ре дов но из во дио у шет њу у не ки од бе о град ских пар ко ва да 
де те бу де што ду же на све жем ва зду ху. Мај ка је ко ри сти ла ту при ли ку да по спре ми 
со бу у ко јој су жи ве ли, ску ва ру чак, опе ре веш. Ма ла Ива на се ни ка да ни је вра ти ла 
ку ћи без бу ке ти ћа од цве то ва ма слач ка за ма му. Че сто умор на ма ма би се та да осмех-
ну ла, по љу би ла је, за хва ли ла и па жљи во по ло жи ла ма сла чак у ча ши цу са во дом. 

У овој зе мљи љу ди су во ди ли пра ви рат про тив ма слач ка – ко ро ва! Чи та ва ин ду-
стри ја се по све ти ла об ра чу ну са жу тим цве том. Ста нов ни ци су у сво јим по дру ми ма 
или га ра жа ма сла га ли за ли хе џа ко ва с хе ми ка ли ја ма за ко је је сва ки од мно го број них 
про из во ђа ча га ран то вао да је ње гов отров нај е фи ка сни ји. Ива на је у чу ду раз гле да ла 
џа ко ве у раз ли чи тим бо ја ма и на сва ком ве што осми шљен ло го ис ко ре ни те ља. Јед-
но став не сли чи це до ча ра ва ле су осмех, кло ну ли цвет, трав њак без иче га на са вр ше но 
рав ној зе ле ној по вр ши ни, дла но ве ко ји апла у ди ра ју. На зи ду, из над џа ко ва, уред но 
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по стро је не ви си ле су ло па те и ло па ти це раз ли чи тих ди мен зи ја, гра бу ље и гра бу љи це, 
чи тав ар се нал ру ка ви ца свих ве ли чи на, бо ја и од ма те ри ја ла ко ји је у сва ком слу ча ју 
еко ло шки. 

- Не мој да уби јеш тај цвет! – за ва пи ла је ка да је пр ви пут ви де ла ка ко Па три ша бе-
сно пот ко па ва ма сла чак ка ко би се јед ном за у век ота ра си ла тог ко ро ва.

- Да ли си ти нор мал на?! – вик ну ла је Па три ша знат но ја че не го што је би ло по треб но 
да би је Ива на чу ла на дру гом кра ју вр та оби ма ма њег бе о град ског пар ка. – Зар тре ба 
да до пу стим да он уни шта ва мо је цве ће?! За бо ра ви!

Сти ца јем окол но сти, на ред не че ти ри го ди не про ве ла је на Па три ши ном зе мљи шту. 
И за и ста, ума ло да за бо ра ви на лет, иако је то ком тог пе ри о да бар де сет пу та ле те ла 
од Аме ри ке до Евро пе и на зад. Ва зду ша ста Ива на, осмех ну та и кад је нај те же, од јед-
ном се на шла у си ту а ци ји пер ма нент ног чу ђе ња. Оно је у њој иза зи ва ло са мо не моћ, 
страх да се са том не мо ћи не ће из бо ри ти – до би ти рат. Ни ка да ни је то ли ко пла ка ла. 
Ни ка да јој су зе ни су ви ше при ја ле – знак да је она и да ље она, прем да у зе мљи чу да. 
Ње не су зе. Њен ви шак.
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ЖИЦА
Мо је име је Све тла на, али во лим да ме зо ву Ла не. Та ко ме за пра во зо ве са мо је дан 

чо век. Ка да ви дим да се при бли жа ва − обич но се сре ће мо на ули ци, у про ла зу − у ме ни 
као да се за тег не тан ка жи ца. За те же се, и за те же, све док не чу јем реч ко ју оче ку јем. 
Он да се жи ца рас пли не и све око ме не се пре тво ри у бла гост ко ја ме оба спе ла ти ца ма. 

Ни кад ме ни је из не ве рио. Ни он да кад сам се на да ла да не ће из го во ри ти, због не-
ког ко је хо дао по ред ме не и ко ме би то за зву ча ло чуд но. Па и тад, кад сам се на да ла 
да не ће из го во ри ти, још ви ше сам се на да ла да хо ће. По том бих убр за ла ко рак, да онај 
што иде по ред ме не та ко ђе убр за ко рак и да не при ме ти ка ко цр ве ним ис под за сто ра 
ко се на ву че не пре ко обра за. Ни кад ни је по слу шао мој стид.

Са да ми је два де се та и већ ду же вре ме не пра вим гре шку ко ју сам пра ви ла до пре 
де се так го ди на. Та да бих до шла ку ћи са Ла не том у се би, пу на бес крај не не жно сти на 
лом ним но жи ца ма, и ре кла бих оцу: „Знаш ко га сам да нас ви де ла?“ „Ко га?“, пи тао би 
отац да на пра ви про сто ра за за мах. „Ра шу Чу ту ру?“ О-ооп, но жи це би по кле кле, не-
жност се уру ши ла у бе жи вот ну кр пу. 

Ка да сам пр ви пут чу ла то са чу ту ром, ни сам мо гла ни да на зрем об ја шње ње. За то 
сам пи та ла. И од го во ре но ми је. Са за до вољ ством ко је је из ви ри ва ло из сва ке ре чи. 
Ра ша во ли ма ло да по тег не... Да ни сам од мах оти шла у ку па ти ло, чу ла бих све град ске 
при че о то ме. Отац је сма трао да ми тре ба што пре отво ри ти очи, раз ве ја ти илу зи је, јер 
је жи вот су ров. А ја сам већ зна ла да је жи вот су ров, ни сам зна ла да уме да бу де не жан.

* * *

Отац је умео да бу де не жан, на свој, груб на чин. По не кад смо гле да ли утак ми це 
за јед но, прет по ста вљам ипак ре ђе не го што би смо их гле да ли да сам се ро ди ла као 
син. Али за то ни смо про пу шта ли ка у бој ске фил мо ве. То са ка у бој ци ма по чи ња ло је 
пет ком, ка да је у „ТВ-ре ви ји“ из ла зио про грам за пред сто је ћу сед ми цу. Ја сам има ла 
за ду же ње да про на ђем и под ву чем тер ми не цр ве ном олов ком. Та ко сам уве жба ла 
чи та ње ћи ри ли це, а ла ти ни цу сам на у чи ла ју ре ћи по гле дом за ти тлом ис под коњ ских 
ко пи та и пра шња вих ка у бој ки са ма му за ма. Оца бих оба ве сти ла дан ра ни је и пре при-
ча ла му кра так са др жај из на ја ве у но ви на ма. При пре ми ла бих ја сту чи ће и на ње го вом 
и на мом ка у чу, по ку ша ла да ма ло бо ље по де сим соб ну ан те ну и че ка ла да се на екра-
ну по ја ви сли ка ко ја на ја вљу је филм. „По чи ње ее!“, по ви ка ла бих пре ма ку хи њи где је 
отац обич но прао су до ве. „Ево, ево! Ка жи им да са че ка ју ми нут!“, че сто је од го ва рао. 
Во лео је да по на вља исте фо ре, али кад би се јед ном из ва лио на свој ле жај и под бо чио 
гла ву по лу скло пље ном ша ком, ви ше ни смо го во ри ли. Гле да ли смо без ко мен та ра, 
озбиљ но и по све ће но.

ГЛАСОВИ

Татјана Јанковић
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У нај бо љим ка у бој ци ма све је би ло ја сно: од мах се зна ло ко је до бар, ко лош. Рет ко 
кад по ја вљи ва ли су се и не ки нео д ре ђе ни ти по ви, мла ко ње ко је су уми ра ле не у пе ча-
тљи во, од за лу та лог мет ка, или не ком дру гом слу чај но шћу. У нај бо љим фил мо ви ма, 
чим бих утвр ди ла ко је на чи јој стра ни, зна ла сам и ко ће да по бе ди, мо гла сам да се 
опу стим и по вре ме но скре нем по глед са екра на. Из по зи ци је ко ју сам за у зи ма ла на 
свом ка у чу, све што се да ло ви де ти од оца би ла је ње го ва ће ла, глат ка и опу ште на. 
Ре флек то ва ла је сва ку про ме ну бо је на ТВ-у, као не ки до дат ни ода ши љач ко ји еми ту-
је соп стве ни про грам. У то ку фил ма, отац би бар два-три пу та из ву као пе сни цу ис под 
гла ве и про те гао пр сте, од че га би се за чуо кра так ра фал пуц ке та ња. И бар јед ном би 
устао да оде до ку па ти ла. По по врат ку, оба ве зно би ме пи тао шта се де си ло у ме ђу-
вре ме ну. То сам нај ви ше во ле ла.

Спа ва ли смо у ис тој со би, сва ко на свом ле жа ју. Де ша ва ло се, иако су до бри го то во 
увек по бе ђи ва ли, да ме у сну го не они ло ши, са на ву че ним ма ра ма ма пре ко ли ца и 
злим очи ма. У сну ми ни ка ко ни је успе ва ло да бу дем хра бра. Бу ди ла сам се са ср цем 
у гр лу, ви чу ћи, по сле че га ме је отац по зи вао у свој кре вет. По сти ђе на, за ву кла бих се 
иза ње го вих ле ђа, и та мо јед но вре ме бу љи ла у зид. По том бих се окре ну ла, на слу ћу-
ју ћи у мра ку ћу та ње оче ве ће ле, и нео сет но за спа ла. Јед ног ју тра, по сле та кве но ћи, 
про бу ди ла сам се ужа сну та: чар шаф ис под ме не био је мо кар. Бр зо сам га ску пи ла и 
по жу ри ла с њим у ку па ти ло. Та мо је, из кор пе за пр љав веш, из ви ри вао ру кав пи жа ме 
ко ју је отац но сио прет ход не но ћи. Зна ла сам шта то зна чи. То ли ко ме је би ло стид, да 
ви ше ни кад ни сам пре шла у ње гов кре вет. Био је за до во љан, по ве ро вао је да сам 
пре ста ла да се пла шим.

* * *

Отац је во лео да бу дем са мо стал на, да умем да во дим ра чу на о се би. Кад сам на у-
чи ла да ве зу јем пер тле, оти шли смо на ће ва пе да про сла ви мо. Кад сам са вла да ла 
пле те ње ки ке, ку пио ми је пре гршт шна ли ца и ма шни ца, ко је сам по сле ка чи ла на 
лут ке. Са ма их ни сам но си ла, же ле ла сам да што ви ше ли чим на оца. 

Ни је во лео да ме ку па. Жу рио је, пре ја ко ме тр љао, за мр сио би ми ко су, па се по сле 
му чио да је раш че шља. Ку па ла сам се у га ћи ца ма. Ски ну ла бих их кад отац иза ђе по 
пе шки ре и оста ви ла да плу та ју у ка ди ме ђу гро здо ви ма са пу ни це. Тре ба ло је, док отац 
по но во не уђе у ку па ти ло, да се опе рем до ле. По не кад сам то и ра ди ла, бр зо и гру бо, 
че шће бих са мо кли ма њем гла вом по твр ди ла да сам то ура ди ла. Вра ћао се но се ћи 
ис пред се бе ра ши рен пе шкир као да се спре ма да га ока чи на жи цу. Че ка ла сам, ус-
пра вље на у ка ди, са ру ка ма по диг ну тим у вис. Оба вио би пе шкир око ме не, ја бих 
оба ви ла ру ке око ње го вог вра та и он да бих крат ко уз ле те ла пре ко иви це ка де. На 
око врат ни ку ње го ве ко шу ље оста јао је вла жан траг од мо јих ру ку. Во ле ла сам тај траг, 
и да по сле гле дам ка ко по ла ко не ста је. Оче ва мр зо во ља ис па ри ла би чим би смо за-
вр ши ли с ку па њем. Ко су сам су ши ла са ма, мла та ра ју ћи и гла вом и фе ном ис пред зид-
ног огле да ла у ко јем сам се ви де ла до ра ме на. 

Кад сам се пр ви пут са ма оку па ла, отац ми је ку пио ма ли му шки са ко. То сам тра-
жи ла.
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* * *

Ба ба ме је на у чи ла ка ко да опе рем ри би цу, и ка ко да опе рем ча ра пе, ока чим веш 
на жи цу и ску вам оцу ка фу. То је све би ло док сам би ла код ње, у се лу, пре не го што 
сам мо ра ла да кре нем у пред школ ско. У гра ду, из ко јег је отац до ла зио пет ком по сле 
по сла, а вра ћао се не де љом уве че, ис по ста ви ло се да су ба би на уче ња углав ном бес-
ко ри сна и да је бо ље пре ћу та ти их. Као оно да на те кле бра да ви це (ба би не си си ће), 
ко је свр бе и бо ле исто вре ме но, тре ба пре ма зи ва ти пре се че ним че шњем бе лог лу ка. 

Ба ба је би ла љу та и на за кон, и на др жа ву због мог по ла ска у пред школ ско. Отац је 
био љут са мо на ба бу, ко ја је отво ре но стра хо ва ла да он не ће уме ти да во ди ра чу на о 
ме ни, као ни они та мо. Кад су нам у вр ти ћу по де ли ли зе ле но-бе ле тра пе за сте ке це-
љи це са ве ли ким пред њим џе пом на ко ји је тре ба ло упа дљи вим кон цем из ве сти име 
де те та, отац ни ка ко ни је хтео да од не се ба би ке це љу. Од вео ме је у Роб ну ку ћу Бе о град, 
где смо, на оде ље њу за игле и кон це, ода бра ли апли ка ци ју из мог оми ље ног цр та ћа, 
и уве че је, кад сам за спа ла, сам при чвр стио за мој џеп. Су тра дан, у пред школ ском, 
вас пи тач ко ји нам се пред ста вио као Ра ша, јед но по јед но нас је ис про зи вао по нат-
пи су на ке це љи. Ме ни је ре као Ла не.

* * *

Пет ком по под не, ба ба са че ку је оца и ме не на отво ре ној ка пи ји. Хва та ме ко шча тим 
пр сти ма за по длак ти цу, сти ском од ме ра ва ме со на њој и пи та ме је дем ли ишта. Иза 
ме не, отац љу ти то фрк не. По не кад и од го во ри да по цр ка смо од гла ди или та ко не што. 
Не стиг не мо ни да сед не мо, а ба ба већ ис пу ни чи тав сто чи ни ја ма са хра ном, од че га 
од мах оглад ним. И по је дем ви ше не го што би тре ба ло, због оца ко ји се мр шти на ба-
би ну бри гу. По што је де мо, ба ба кре не у бес крај на за пит ки ва ња на ко ја отац не вољ но 
од го ва ра. Ја се ис кра дем да оби ђем дво ри ште и сва ки ћо шак ку ће.

На ор ма ну, у го стин ској со би, из ме ђу два ћи ли ма ко ји ми ри шу на ора хов лист, са кри-
ве не су сли ке са вен ча ња, а на дну кар тон ске ку ти је са без број ис пре са ви ја них ма ра ма, 
вен чић са бе лим би се ри ма и цве ти ћи ма укру ће ним као кад смр зну мо кре ко шу ље. Цве-
ти ћи из гле да ју бај ко ви то, на цр та но, све док их не до дир нем. Кад за диг нем пре ло мље не 
ла ти це да бих их по рав на ла, ис под се ука жу тан ке, ме тал не жи це. Во ле ла бих да не мо рам 
да до дир нем вен чић, али то је не мо гу ће уко ли ко же лим да га ис про бам. Мо гла бих да 
по пра вим ла ти це, а да не за ви ру јем ис под њих, да не по тра жим скри ве ну жи цу ко ја чи-
та ву ствар др жи на оку пу. То је из не ког раз ло га под јед на ко не мо гу ће као кад бих оди-
гла ба би не ма ра ме, по гле да ла вен чић и уз др жа ла се од то га да га ста вим на гла ву.

Пред огле да лом са уну тра шње стра не кри ла ор ма на, за у зи мам по зу као мла да на 
јед ној од че ти ри сли ке: по ди жем ле ву ру ку у ви си ни гла ве и са ви јам је у лак ту, ис ту рам 
бра ду и де сним оком по ку ша вам да ухва тим од раз у огле да лу. Или ми ве нац спад не 
или ме за бо ли ру ка у том по ло жа ју у ко јем не ма ослон ца на мла до же њи ном ра ме ну. 
По не кад ме ужур ба ју ба би ни ко ра ци на сте пе ни шту. Па жљи во вра ћам ства ри на ме-
сто, во дим ра чу на о ре до сле ду ма ра ма и по ло жа ју ку ти је пре отва ра ња. Из вла чим се 
из со бе са укра де ним осе ћа њем за до вољ ства ко је ни кад ни је пот пу но.
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* * *

Ба ба ка же да ме је мај ка оста ви ла. Ка же да је пр во по бе гла са мном, бе бом у на-
руч ју, по том ме се од ре кла пред су дом, пре да ла ме у ру ке оцу. Ка да је за ми слим ка ко 
жу ри низ пут пре ма гра ду, увек ви дим исто: у јед ном је од ба би них пра знич них ком-
пле та, са свад бе ним вен цем на гла ви и бе лим смо туљ ком у за гр ља ју за ко ји не мо гу 
да за ми слим да сам ја. Ба ба ка же да су је бра ћа убе ди ла да ће се лак ше по но во уда ти 
без ме не и да је од не ке же не чу ла ка ко се и је сте уда ла. Жи ви у Ита ли ји. Има дво је 
де це. Све то ли чи на гле да ње „Бам би ја“: не ма шан се да не чу јем пу цањ у шу ми.

* * *

Бли ста ви по не де љак. Отац ми за те же пе те на ху ла хоп ка ма. Вре ме је да на у чиш са
ма... Ње го ви за ту па сти пр сти нер во зно ци ма ју гу сте очи це ча ра пе. Не знам за што, 
са свим опу штам сто па ло и гле дам ка ко му се на би ра ће ла. По том се за сти дим и са ма 
на ме стим ху ла хоп ке, са ма обу јем сан да ле. У ко ли ма се дим на сре ди ни зад њег се ди-
шта. Ка да упрем ша ка ма ис под се бе и ма ло из диг нем гла ву, ре тро ви зор ско ста кло 
об у хва ти део оче вог ли ца и мо је очи. Он је на мр штен, усред сре ђен на во жњу. Ни ка да 
му по глед не скли зне де сно, где би се укр стио са мо јим. 

Об у зда вам ко рак на коц ка стој ста зи пре ма ула зу у вр тић. За ми шљам да су то ис-
цр та не шко ли це: је дан ква драт, јед но сто па ло. Не ска ку ћем, са мо за ми шљам. Пр ви, 
дру ги, тре ћи, че твр ти и, хо-оп!, пе ти сте пе ник. Ле во од ула за, уз зид, низ ви со ких, уских 
ор ма ри ћа бо је ме да. Соб не па ти ке на шнир са че твр та стим сло ви ма СВЕ ТЛА НА ис пи-
са ним хе миј ском на гу ме ним ђо но ви ма. Још пе га ви под ход ни ка на ко јем ме увек 
су сти же кри ви ца због ра до сти. И нај зад вра та у дру ги свет у ко јем сам Ла не.

* * *

Ни шта стра шно, ис це па на ча ра па и рас цве та на ста ра кра ста на ко ле ну. Ти ја на је 
кри ва, са пле ла ме је кад сам до ско чи ла са пе ња ли це. Сти скам зу бе, упи рем је зи ком у 
гор ње неп це. Мно го пе че, али то је и при ли ка за хра брост, и за Ње го ву па жњу. Три 
де вој чи це се утр ку ју ко ја ће му пр ва ка за ти. На кра ју, Ти ја на до ви ку је пре свих: „Учи-
те љу, учи те љу, Све тла ни иде крв!“ Он од мах уста је са клу пе ис пред ула за у вр тић и 
при ла зи ми. На ги ње се над мо је ко ле но. Не гле дам га у ли це, то ми је не под но шљи во 
кад је та ко бли зу. Мој ви до круг је ње го ва све тло пла ва ко шу ља. Од јед ном ми се две 
ис пру же не ша ке за вла че ис под ми ши ца. Хај де, хоп! Уз ле ћем до за гр ља ја, леб дим у 
ње му све до ам бу лан те у згра ди об да ни шта. Уди шем ми рис ко лоњ ске во де. Пре бр зо 
ме но си. Све пре крат ко тра је. До кра ја да на кри шом њу шим ру бо ве ке це ље. Има га 
још по ма ло. По том се, да ни ма и да ни ма, пе њем на нај ви ше преч ке, за ле ћем се љу ља-
шком ја че од свих, без гла во тр чим, са мо да опет пад нем. Али не па дам.

* * *

У вр ти ћу је из гле да ло као да вре ме сто ји. Код ку ће се ви де ло да те че: све ви ше 
то га сам уме ла са ма. Ра сла сам. У вр ти ћу сам би ла за у век Ла не. И ни сам озбиљ но схва-
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ти ла ка да је кре ну ло од бро ја ва ње пре о ста лих да на: још пет, па још че ти ри, и та ко 
ре дом, до ну ле, ко ја зна чи ни шта. 

* * *

Ја сам пр ва пре ста ла да гле дам ка у бој ске фил мо ве. Отац је на ста вио још не ко вре-
ме, мо жда оче ку ју ћи да се пре до ми слим. Ни сам. И тра жи ла сам да пре ђем у дру гу 
со бу, да имам са мо сво ју со бу. На да ла сам се да ће отац ви ше за те за ти око то га. Ма ло 
се на мр штио, по том, ве ро ват но, за кљу чио да је то раз лог за ра до ва ње, јер се све ви ше 
оса мо ста љу јем. Два-три пу та је по ку шао да ме вра ти. Чук нуо би на вра та мо је со бе, 
про ви рио и ре као: „По чи ње опа сан ка у бо јац. Да им ка жем да те са че ка ју ми нут?“ Од-
мах ну ла бих, не по ди жу ћи гла ву. По ред оца, би ла сам љу та на цео свет, и на ба бу и 
ње на до сад на пи та ња, чак и на Џо на Веј на. Што сам би ла бе сна на Џо на Веј на! На ње-
го ва сти сну та уста и ње го во од ја хи ва ње у су мрак.

* * *

Усред та квих бе сних мо но ло га на јед ном бих осе ти ла да мо рам да иза ђем. На ву кла 
бих стар ке ко је ни кад ни сам от пер тла ва ла и за пу ца ла на по ље, би ло где, на би ло ко ју 
стра ну. Де ша ва ло се да се упра во тад срет не мо. Ни је мо гу ће да је баш сва ки пут био 
сам, али ја се уоп ште не се ћам тих дру гих ко ји су хо да ли по ред ње га. Увек сам ви де ла 
са мо ње га. Из да ле ка бих пре по зна ла ње гов ход и она жи ца у ме ни би се за те гла. По-
не кад бих и за жму ри ла, то ли ко је би ло ин тен зив но то што до ла зи и што ће се си гур но 
де си ти.

„Хеј, Ла не!“, ре као би и по сле би до дао још не што и ја бих од го во ри ла не што. По не кад 
би смо са мо раз ме ни ли по здра ве у про ла зу, без за др жа ва ња, али оно нај ва жни је ни кад 
ни је из о ста ло.

* * *

Ка жем, сад ми је два де се та. Ба ба је умр ла прет про шле го ди не. Мо гу да из ва дим 
вен чић би ло кад, без бо ја зни да ће то иког по вре ди ти. Али не чи ним то већ не ко вре-
ме. Пре ста ла сам, као што сам пре ста ла и с ка у бој ци ма. Су де ћи по фил мо ви ма ко је 
са да гле дам, јед ном ћу ипак сре сти мај ку. За ми шљам ка ко ће пла ка ти и мо ли ти ме за 
опро штај. Из го во ри ће го ми лу оправ да ња за то што ме је оста ви ла, по ка за ће раз у ме-
ва ње за мо ју уз др жа ност, твр ди ће да и не тре ба да јој опро стим. Без број пу та ће по-
но ви ти да ме во ли, да ни кад ни је пре ста ла да ме во ли, да је увек ми сли ла на ме не. 
По не кад за ми шљам ка ко јој опра штам и па да мо јед на дру гој у за гр љај. По не кад се 
са мо окре нем и одем, оста вим је об ли ве ну су за ма. И то су та два кра ја, тре ћег не ма. 
А и све јед но је, јер крај не мо же да про ме ни оно што одав но знам: љу бав по сто ји.
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ЗВЕЗДИЦЕ УМЕСТО НАСЛОВА, ДАКЛЕ –
* * * 

Тре ба ло ми је от при ли ке три не де ље, не пу них два де сет да на, да кле тач но че ти ри-
сто се дам де сет и шест ча со ва да се на те рам, кре нем и ко нач но стиг нем. 

На ула зу у Ва ви лон – Kлуб љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма 
би бли о те ка, ста дох у ка ку. Из ви ни те, из ви ни те, на ва ли ла је љу ба зна ку цо вла сни ца – 
псе то ше та чи ца. Де ша ва се, ис ке зих се ско ро искре но. Про ду жих до пул та за при јем 
но вих чла но ва. До ђох, ста дох и при че ках да се до бар да ним са слу жбе ним ли цем ка ко 
бих об ја сни ла због че га сам ту. Про то кол је нео че ки ва но глат ко на пре до вао. До не кле. 
Тач ни је, „не кле“ спо ти ца ња усле ди ло је на кон ви со ко ре зо нант ног то на ко ји се за чуо 
на кон убе ле жа ва ња нај лич ни јих ми по да та ка у ком пју тер ску ба зу. А ви сте Ко лај на 
Ми ра клов ски, из не на да ме по ча сти слу жбе ник са зна њем да је већ не где чуо за ме не. 
Зна те, ја за и ста по шту јем Ваш лик и те ло, али – про пи си су про пи си. Мо лим Вас, по-
ђи те са мном у кан це ла ри ју. 

За чу дио ме је Ваш апли ка ци о ни мејл, пре ђо смо од јед ном на зва нич ни ви син ски 
рас ко рак и пре ци зан во ка бу лар. Прет по ста вљам, од го во рих нај фор мал ни је што умем. 
Не, не прет по ста вља те! Ви ми сли те да ме је за чу ди ла Ва ша мол ба да Вас при ми мо с 
об зи ром на то да не по шту је те ро ко ве по врат ка књи га фон до ви ма Би бли о те ке. Али 
– ва ра те се! У Ва шем слу ча ју за чу ди ла ме је чи ње ни ца да у основ ној шко ли ни ка да 
ни сте пре ско чи ли ко злић! Не ве ро ват но, зби ља! Ма да, не чуд ни је од то га да не кон зу-
ми ра те кар фи ол! Ко ли ко сам упо знат, а ве руј те да сам од лич но оба ве штен, Ви ко ри-
сти те ка блов ски ин тер нет... А се ло тејп ни ка да не за вр ће те на кра ју, већ увек гре буц-
ка те по ко ту ру кад тра жи те по че так! За чу до, у јед ном се сла же мо: и сâм увек оли жем 
по кло пац на ча ши од јо гур та. Ма да, не мој те ми сли ти да ће мо Вас због то га дру га чи је 
тре ти ра ти. Тре ти ра ти? Али ка кве ве зе има ју сви ти по да ци с мо јим члан ством у Клу бу 
љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би бли о те ка? И ода кле Вам све 
те ин фор ма ци је о ме ни? Про чи тао сам у Ва шој Књи зи. У мо јој књи зи? По бо гу, ја та кву 
књи гу ни ка да ни сам на пи са ла. Ва ра те се, го спо ђи це Ми ра клов ски, ја сам све већ про-
чи тао. Го спо ди не, под се ћам Вас, ја ни сам аутор те књи ге. Не бу ди те др ски, го со по ђи-
це Ми ра клов ски, раз ро га че них си во пла вих очи ју опо ме ну ме слу жбе но ли це, ба ца ју-
ћи пред ме не ко жно уко ри чен ма те ри јал, од о ка тив но од пре ко две хи ља де стра ни ца, 
с ја сно сиг ни ра ним на сло вом: Све је на пи са но. Ево, ово је Ва ша Књи га, Ваш Слу чај. Из-
во ли те, по гле дај те, ту све пи ше. За ве ден је сва ки фак тор ко ји сма тра мо од лу чу ју ћим 
у Ва шем слу ча ју. Да пре ци зи рам, ов де је убе ле жен сва ки де таљ ко ји Вас од ре ђу је 
не по доб ним чла ном у Клу бу љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би-
бли о те ка. До зво ли те да Вас под се тим... Ево, на при мер, већ на стра ни ци осам де сет и 
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че ти ри под вла чи те да код сто ма то ло га од ла зи те и пре вен ти ве ра ди, а по том, са свим 
кон тра дик тор но, на ста вља те о то ме да се че ше те тек ка да Вас за свр би. Су лу до, мо рам 
при зна ти... Ри зи ку је те, баш као и ка да, са мо ма ло, да ви дим...аха, ево га! На стра ни ци 
сто три де сет осам пи ше те да кроз ту нел во зи те но се ћи сун ча не на о ча ре. Не па жљив 
чи та лац би по ми слио да сте адре на лин ски за ви сник, али раз у ве ра ва те га у по гла вљу 
о сно ви ма где се бу ди те смрт но упла ше ни на кон сна у ком сте за ко ра чи ли у без дан и 
па да ли чи та ве три се кун де. Схва та те ли са да због че га је Ваш зах тев, у нај ма њу ру ку, 
све јед но ле ву или де сну, илу зо ран? Не, не схва там. Опро сти те, али не схва там. Не 
схва та те?! А то што упра во са да по ми шља те ка ко би се це ла ова Ствар мо гла ре ши ти 
при род ним пу тем, на ту рал но, да та ко ка жем?! До пи са ћу то на хи ља ду де вет сто де ве-
де сет осму стра ни цу, та ман је оста ло ме ста за је дан па сус из ме ђу Ва шег лет њег хо ро-
ско па и по пи са књи га на ко је сте до би ли по пуст про шлог ме се ца. Зна те, нај и скре ни је 
по шту јем Ва шу ода ност Хо ра ци ју, али ја сам ди ја бе ти чар. Слат ко ми је нај стро же за-
бра ње но. Ви са да за чу ђе но ћу ти те, баш као ка да ни сте има ли ко мен тар о вре мен ској 
прог но зи. Не бри ни те, ов де све пи ше, све је на пи са но у Ва шој Књи зи. Мно го сте ми 
олак ша ли овом Ва шом Књи гом, ве руј те... (Кран се по ди же; Zo om out; Fa de out)

* * * 

До га ђај из Клу ба љу би те ља до бро вољ ног вра ћа ња књи га фон до ви ма би бли о те ка 
не ре ме ти стра ни це мог Слу ча ја и ни ко ни ка да не ће мо ћи да ми за зло узме да је већ 
о то ме чи тао. Шта зна јед на књи га шта је бест се лер...
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БОДЛЕРОВО ПЕСНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
У ЦВЕЋУ ЗЛА

Бо длер се у Цве ћу зла за пра во оти снуо на не ко ли ко пе снич ких пу то ва ња.
Ту је, пре све га, пу то ва ње са ме књи ге. По што је осу ђе на као увре да јав ном мо ра лу 

на кон пр вог из да ња из 1857. го ди не, де лом због пе са ма о ле збиј ској љу ба ви, де лом 
због на вод ног са ди зма, де лом због пре и спи ти ва ња кон вен ци о нал ног схва та ња мо-
ра ла, из дру гог из да ња, из 1861, из ба че но је шест за бра ње них пе са ма (ка сни је об ја-
вље них под на сло вом „Осу ђе не пе сме“) и до да то још три де сет пет. Сам Бо длер је 
же лео да об ја ви и ко нач ну вер зи ју збир ке, али смрт је уме ша ла пр сте, па је тре ће 
из да ње, из 1868. го ди не, об ја вље но пост хум но.

Што се ти че од но са из ме ђу из да ња из 1857. и оног из 1861, по ста вља се пи та ње да 
ли да ва ти пред ност чи сто ти Бо дле ро ве пр во бит не ви зи је из Цве ћа зла, оне ко ја прет-
хо ди су ђе њу 1857, или пак пре ра ђе ној вер зи ји, с до да тим пе сма ма и јед ним пот пу но 
но вим ци клу сом, „Па ри ске сце не“ („Ta ble a ux pa ri si ens“). Не би ли по мо гао Бо дле ро ву 
од бра ну на су ду, у ју лу 1857. ње гов је при ја тељ Бар бе д’Ор ви ји на пи сао чла нак у ко јем 
ис ти че „скри ве ну ар хи тек ту ру“ („ar chi tec tu re se crè te“) Цве ћа зла, књи ге за ко ју твр ди 
да је „пе снич ко де ло нај и зра зи ти јег је дин ства“ („une œuvre poéti que de la plus for te 
unité“, Œuvres complètes, пр ви том, стр. 798).1 Не ма сум ње да је та тврд ња са свим осно-
ва на. Њој у при лог иде Бо дле ро во вла сти то за па жа ње, из не то Ал фре ду де Ви њи ју, 
ка ко Цве ће зла ни је „са мо оби чан ал бум“ („un puр ал бум“), већ да има по че так и крај: 
„Све но ве пе сме на пи са не су та ко да се укло пе у чуд но ва ти оквир ко ји сам ода брао“ 
(„To us les poè mes no u ve a ux ont été fa its po ur être adaptés au ca dre sin gu li er que j’ava is 
cho i si“, Cor re spon dan ce, дру ги том, стр. 196). Дру гим ре чи ма, де ло је за ми шље но као 
ин те грал на це ли на ко ја са др жи ме ђу соб но по ве за не ни ти. Исто је та ко тач но да се 
збир ка са сто ји од пе са ма ко је је Бо длер на пи сао то ком чи та ве сво је спи са тељ ске 
ка ри је ре, а ве ћи на њих, бар у свом нај ра ни јем об ли ку, по ти че из пе ри о да пре 1847. 
го ди не. Без об зи ра на уну тра шње про тив реч но сти, Бо длер је по је ди нач ним пе сма ма 
дао до дат но зна че ње до де лив ши им од ре ђе ну по зи ци ју у све оп штој струк ту ри Цве ћа 
зла. Ту се, ме ђу тим, ја вља про блем ко ју „скри ве ну ар хи тек ту ру“ сма тра ти основ ним 
на цр том збир ке: вер зи ју на ста лу пре су ђе ња (1857) или ону на ста лу на кон су ђе ња 
(1861), има ју ћи у ви ду да су по ни жа ва ју ћи пу бли ци тет и скан дал ко ји су пра ти ли до га-
ђа је из 1857. го ди не без сум ње ути ца ли на из ме не ко је ће Бо длер уне ти у сво је де ло. 
У Цве ћу зла би ло је ви ше од јед не кон фи гу ра ци је. Да је Бо длер по жи вео ду же и да га 

1 Char les Ba u de la i re, Œuvres complètes, два то ма, ур. Cla u de Pic ho is (Pa ris: Gal li mard), Bi bli othèque 
de la Pléiade, 1975–1976. [Даље у тек сту као OC. (Прим. прев.)]
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је здра вље бо ље по слу жи ло, мо жда би их би ло још. Из да ње из 1861. је нај пот пу ни ја 
и нај че шће ци ти ра на вер зи ја, те ће мо њу сле ди ти и у овом тек сту.

Чак и у окви ру са мог пе снич ког пу то ва ња по сто ји не ко ли ко „мар шру та“. Има мо, 
пре све га, ону тра ди ци о нал ну, ко ја по чи ње ро ђе њем, у „Бла го сло ву“, и за вр ша ва се 
смр ћу, у „Пу то ва њу“, и та ко чи ни на црт људ ске суд би не. Чо ве чан ство је при ка за но у 
по тра зи за не ка квом без гра нич ном за до вољ шти ном ко ју на ла зи у умет но сти и љу ба-
ви („Сплин и иде ал”), жи во ту гра да („Па ри ске сце не“), опи ја ти ма („Ви но“), пер вер зи ји 
(„Цве то ви зла”), по бу ни про тив по рет ка ства ри („По бу на“) и ко нач но, у смр ти („Смрт“). 
У сва ком од ових ци клу са – а че сто и у са мим пе сма ма – мо же се опа зи ти тро чла ни 
обра зац те жње иде а лу на кон ко је нај пре сле ди отре жње ње, а по том и струк тур но 
осми шљен сре ди шњи по ло жај из ме ђу њих.

Би ло би, ме ђу тим, не прав да пре ма из у зет ној сло же но сти Цве ћа зла чи та ти их са мо 
у тим окви ри ма. Ако би се то учи ни ло, по сто јао би ри зик да се „кар та“ све де на „си-
стем“. Фло бер, Бо дле ров слав ни са вре ме ник, чи ји се ро ман Го спо ђа Бо ва ри та ко ђе 
по вла чио по су до ви ма, и то исте го ди не кад и Цве ће зла (ма да са срећ ни јим рас пле том), 
ве ро вао је да је у ди ску си ји нео п ход но де фи ни са ти глав не ар гу мен те, али да је лу дост 
по ку ша ва ти до ћи до за кључ ка: „Не спо соб ност се огле да у же љи да се до не се за кљу-
чак“ („La bêtise con si ste à vo u lo ir con clu re“).2 Та кво је и Бо дле ро во ста но ви ште, а то је 
и је дан од раз ло га због че га се ње гов ства ра лач ки по ду хват мо же сма тра ти „мо дер-
ни стич ким“: он по ка зу је да је исти на фраг мен тар на и де ли мич на, а не све о бу хват на и 
ап со лут на.

У упе ча тљи вој увод ној пе сми ко ја но си на слов „Чи та о цу“ при та је на по ква рен шти-
на, ку ка вич лук, глу пост и са мо жи во ли це мер је све та при пи са ни су свим људ ским 
би ћи ма, ка ко на те ле сном та ко и на ум ном пла ну, а та је ди хо то ми ја при сут на у чи та вој 
збир ци. Ме ђу тим ис цр пљу ју ћим еле мен ти ма до ми нан тан је по јам „l’En nui“ („до са да, 
ча ма“) – по сво јој при ро ди бли жи „ло шој ве ри“ и не а у тен тич но сти ко је ће доц ни је у 
два де се том ве ку осу ди ти фи ло зо фи ја ег зи стен ци ја ли зма не го ли ме лан хо ли ји ро ман-
ти ча ра. Чи та лац је по зван да уче ству је у пе сни ко вом до жи вља ју, али не обо жа ва њем 
уз ви ше не фи гу ре, ни ти са жа ље њем пре ма от пад ни ку од дру штва, већ као al ter ego: 
„Ду шо ли це мер на, брат ска, ме ни слич на!“ (Цве ће зла, стр. 24).3

Пу то ва ње у умет но сти

Пе сме ко ји ма збир ка по чи ње и ко је тво ре ци клус „Сплин и иде ал“, њих два де сет и 
јед на, ти чу се Бо дле ро ве по тра ге за иде а лом у умет но сти.

„Бла го слов“ при ка зу је ро ман ти чар ског умет ни ка као пе сни ка не схва ће ног ме ђу 
са вре ме ни ци ма – ме ђу њи ма је и ње го ва вла сти та мај ка, ко ја про кли ње дан ка да је 

2 Пи смо, да ти ра но 4. сеп тем бра 1850, ко је је Ги став Фло бер по слао Лу ју Бу јеу из Да ма ска, у: 
Пи сма Ги ста ва Фло бе ра, ода брао, уре дио и пре вео Fran cis Ste eg mul ler (Cam brid ge, MA и Lon-
don: Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press), стр. 127. 
3 Уко ли ко ни је дру га чи је на гла ше но, сти хо ви су ци ти ра ни пре ма сле де ћем из да њу: Шарл Бо-
длер, Цве ће зла, пре вод, пред го вор и бе ле шке Ни ко ла Бер то ли но, Бе о град: Па и де иа, 2006. 
(Прим. прев.)
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ро ђен – као што ће га у „Ал ба тро су“ про го ни ти они ко ји ни су све сни ње го ва ге ни ја. 
Пе сник дра ма тич но при сти же „у ча му овог све та“ (Цве ће зла, стр. 27). Иза зов ће би ти 
у то ме да се из диг не из над „тми не и си ви ла“ (Цве ће зла, стр. 31) сва ко днев ног жи во та, 
као што је на го ве ште но у „Уз ле ту“, ко ји опи су је лет у ви си не што га до но си ус хи ће ње. 
Бо длер опи су је сли чан осе ћај по слу ша њу Ваг не ро вог Ло ен гри на: „ек ста за ко ја се са
сто ји из ра до сти и уви да“ (OC II, стр. 785). Овај склад те ла и ума су штин ско је за Бо дле-
ро во хо ли стич ко ви ђе ње ствар но сти. Оно је нај пот пу ни је из ра же но у про сла вље ном 
со не ту „Са гла сја“.

Основ на иде ја из ра же на у ка тре ни ма овог со не та је сте да се у ма те ри јал ном све ту 
кри је не ка кво ап стракт но зна че ње, ре ци мо у „је зи ку цве ћа“ („le lan ga ge des fle urs“), 
ка ко на го ве шта ва по след њи стих увод не пе сме „Уз лет“. Та иде ја ни је но ва. Раз вио ју 
је швед ски те о лог Све ден борг, да би на шла плод но тле у за пад но е вроп ској књи жев-
но сти, од Бал за ка и Е. Т. А. Хоф ма на до Нер ва ла и Јеј тса. Ов де се чи ни да др ве ће и 
сту бо ви хра ма зна чај но на ми гу ју, као да са др же не ку скри ве ну по ру ку ко ју је ди но 
пе сник мо же да пре ве де. Основ на прет по став ка је сте да је при сут но вер ти кал но кре-
та ње ко је се од ви ја са мо у јед ном сме ру – од зе мље ка не бе си ма – и ко је не тре ба 
по и сто ве ти ти с упли вом дру гих ви до ва опа жа ња, по зна тим као „си не сте зи ја“, ко ји 
про жи ма тер це те. Фи зич ке сен за ци је су ов де при ка за не као ме ђу соб но по ве за не, па 
ми рис мо же да до ча ра ме ко ћу до ди ра де ти ње ко же, звук обое или зе ле ни ло ис па ше. 
Ова кви пре ла зи с јед не чул не им пре си је на дру гу пред ста вља ју при ме ре хо ри зон тал-
не си не сте зи је. Дру ги ми ри си – ма ње чи сто те у тре нут ку ко ји за ми шља Бо длер – бо-
га ти су, те шки и опој ни. Мо гу (као у „Са гла сји ма“, стих 14) да во де за но си ма ду ха 
(„l’esprit“) и чулâ („les sen ses“), те се мо гу опи са ти и као вер ти кал на и као хо ри зон тал-
на си не сте зи ја. „Са гла сја“ пред ста вља ју моћ но је дин ство фи зич ког и не фи зич ког. 

До сти за ње та ко сло же ног естет ског иде а ла пред ста вља ве лик иза зов. Док је у ро-
ман ти чар ским иде ја ма Ла мар ти на или Му сеа му за све моћ на и пе сник мо ра да сле ди 
њен по зив, Бо дле ро ва му за је бо ле сна, не ис кре на и ли це мер на („Бо ле сна му за“). Да 
би из бе гао хлад но ћу и глад, пе сник је при ну ђен да про сти ту и ше сво ју умет ност („Му-
за ко ја се про да је“). Се бе за ми шља као сред њо ве ков ног мо на ха за ду же ног за осли-
ка ва ње при мље ног уче ња по зи до ви ма ко на ка, ко га инер ци ја осу је ћу је у из вр ше њу 
за дат ка („Рђав мо нах“). Бо дле ра му чи осе ћај да му вре ме ис ти че и стал но при су ство 
ње го вог ве чи тог не при ја те ља, en nui. У „Не при ја те љу“ он ко ри сти сли ку ба ште опу сто-
ше не олу јом да до ча ра „је сен“ сво јих иде ја, а ти ме же ли да ка же да је ин спи ра ци ја 
пре су ши ла. Страх од вла сти те не до стат но сти под му кло га из је да. У „Злој сре ћи“ он 
по ре ди пе сни ко ву суд бу са суд би ном Си зи фа, ли ка из грч ке ми то ло ги је осу ђе ног на 
то да гу ра сте ну уз бр до с ко јег се она ве чи то ко тр ља на до ле. 

Ве ћи на Бо дле ро вих пе са ма на пи са на је то ком че тр де се тих го ди на де вет на е стог 
ве ка, а та се де це ни ја че сто опи су је као пе ри од ан ти кли мак са на кон спек та ку лар не 
пе снич ке про дук ци је то ком прет ход не две де це ни је. Ме ђу тим, ка ко при ме ћу је Гре јам 
Роб, пе снич ка сце на ни је би ла баш та ко ло ша као што се обич но го во ри, и чи ни ла је 
ко лев ку без ко је Бо дле ро ва умет ност не би мо гла на ста ти. Мно ге од ико но кла стич них 
те ма ко је су пра ти ле скан дал око Цве ћа зла пр ви су ис тра жи ли Бо дле ро ви са вре ме-
ни ци. Ње гов се ори ги нал ни до при нос огле да у то ме што их пред ста вља на та ко беш-
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ћу дан на чин, за не ма ру ју ћи ака дем ску хи је рар хи ју те ма ти ке (баш као што ће учи ни ти 
Ма не 1863. го ди не, у „До руч ку на тра ви“), што ме ша ви со ку и три ви јал ну књи жев ност 
и што ко ри сти ра зно вр сне пе снич ке фор ме, као што су со нет (ко ји је ожи вео Сент-Бев), 
шан со на и ро ман са. Вре ди при ме ти ти да су у из ван ред но асо ци ја тив ним вер бал ним 
сли ка ма осам умет ни ко вих узо ра у „Све ти о ни ци ма“ за сту пље ни пред став ни ци раз-
ли чи тих пе ри о да, па су ту и Да Вин чи и Де ла кроа, те да ме ђу њи ма има се дам сли ка ра, 
је дан ва јар и ни ти је дан је ди ни пред став ник из све та књи жев но сти.

Ле по та је, за Бо дле ра, увек чуд но ва та (OC II, стр. 578). Ра зно род на, она мо же би ти 
хлад на и бе ла („Ле по та“), ти тан ска по сво јој енер ги ји („Иде ал“), не пре глед на по сво јим 
ди мен зи ја ма („Испо лин ка“), про тив реч на у свом спа ја њу су прот но сти и бол но при ма-
мљи ва, у сва ком тре нут ку, у сво јој не у хва тљи во сти. У „Ма ски“, ин спи ри са ној ра дом 
ва ја ра Ер не ста Кри сто фа, кроз не склад у ди ја ло гу два гла са ли це же не кла сич не ле-
по те би ва раз от кри ве но као на сме ше на ма ска што кри је ли це у жа ло сти. Ле по та се, 
да кле, за сни ва на ла жи, вар ки, илу зи ји. Чи та лац би ва, да та ко ка же мо, по зван у тр о-
ди мен зи о нал ну шет њу око скулп ту ре и по сте пе но уви ђа да је уме сто јед не гла ве, 
ко ју је прет ход но мо гао да ви ди, при сут но две: она ствар на, те крин ка по диг ну та пред 
њом. За Бо дле ра, Ле по та се је ди но он да мо же са свим опа зи ти ка да от кри ва сво ју дру
гу стра ну, на лич је из ва ја не фи гу ре, ап со лут но и ре ла тив но, жи вот и смрт. 

Пу то ва ње у љу ба ви

Уста ље но је да се го во ри о три љу бав на ци клу са у Цве ћу зла, ко ји об у хва та ју ве ћи-
ну, али не и све Бо дле ро ве љу бав не пе сме: ци клус по све ћен Жа ни Ди вал (XXII–XXXIX), 
ин спи ри сан фи зич ком љу ба вљу пре ма ег зо тич ној же ни, за тим ци клус по све ћен го-
спо ђи Са ба тје (XI–X VLI II), ин спи ри сан ду хов ном љу ба вљу, те ци клус по све ћен Ма ри 
До брен (XLIX–LVII), ин спи ри сан љу ба вљу ко ја се ја вља у по зним го ди на ма, ка да су 
пр ви ис тан ча ни, без бри жни за но си мла до сти не по врат но не ста ли, али се мо гу до не-
кле на док на ди ти фи ним ни јан са ма и дво знач но сти ма ко је пра те зре ло до ба. Иако се 
ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју, основ на ски ца ова три љу бав на ци клу са пра ти тро чла но 
кре та ње од те жње пре ко гу бит ка илу зи ја и ко нач но до сре ди шњег по ло жа ја, ко ји се 
ра ђа – не из ком про ми са – већ из из му че не све сти о крај но сти ма и ре ше но сти да се 
не што из њих из ба ви. 

Пр ве две пе сме у ци клу су по све ће ном ме ле ски њи Жа ни Ди вал, „Ег зо тич ни ми рис“ 
и „Ко са“, во де нас на пут, не сум њи во ин спи ри сан пу то ва њем на ко је су Бо дле ра по-
сла ли мај ка и очух то ком 1841. и 1842. – не та ко што се при по ве да о до жи вље ним 
пу сто ло ви на ма, већ уто ли ко што се ис пло вља ва пут троп ских мо ра, уз сву су ге стив ну 
сим бо ли ку ко ја је та квој те ми свој стве на. Ове две пе сме, ко је исто вре ме но асо ци ра ју 
на плод ност и за мор, тво ре ћи та ко ти пи чан бо дле ров ски ок си мо рон, са др же од ли ке 
свих ка сни јих „пу то пи сних пе са ма“: осе ћај да је ра до сни је ис пу њен на дом пу то ва ти 
не го сти ћи, циљ пу то ва ња за ми шљен као нео д ре ђе но „дру где“, до жи вљај као ме ша-
ви ну свих чу ла, ко ја про жи ма и ум и те ло. Пу то ва ње је исто вре ме но фи зич ко и ме та-
фо рич но. Оно от по чи ње за хва љу ју ћи пе сни ко вом чу лу ми ри са ко је бу ди у ње му сна-
жне асо ци ја ци је док гр ли сво ју дра гу. У ма шти, он од ла зи у да ле ке кра је ве и уда ље не 
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лу ке, где је за ми шље ни ми рис др ве та та ма рин да под јед на ко ре а лан као ствар ни ми-
рис ње го ве љу бав ни це. У „Ко си“, за ро нив ши гла ву у „ми ри сну шу му“ ње них гу стих 
та ла са стих лок ни, мо дро га сја ја и те шко га ми ри са, пе сник кре ће на пло вид бу по два 
оке а на – цр ном (по ко си) и пла вом (по мо ру), при че му је ре ал но са др жа но у ме та фо-
рич ном. Ме ђу тим, док се „Ег зо тич ни ми рис“ (што је јед на мла да лач ка пе сма) усред-
сре ђу је на са да шњост и сне но је нео д ре ђе на, „Ко са“ (на пи са на у пе ри о ду од 1858. до 
1859) мај стор ско је про пу то ва ње на ко је се пе сник оти ску је уз по моћ се ћа ња, оно га 
во ди по уну тра шњим и вањ ским све то ви ма, а слич но сти два све та стал но их ме ђу-
соб но обо га ћу ју и кул ми ни ра ју у ме ша ви ни ми ри са – ми ри си ма ко ко са, мо шу са и 
ка тра на – где ми рис ка тра на, ко ји асо ци ра на бро до ве и лу ке, за Бо дле ра пред ста вља 
су штин ски део пу то ва ња.

Ове две пе сме пред ста вља ју из у зе тан при мер пе сни ко вог хо ли стич ког при сту па, 
по то ме што је фор ма сти ха нео дво ји ва од ње го ве са др жи не. Не ма ап стракт них из ра-
за. Уме сто то га, уз сли ке из ра зи те су ге стив но сти и ме ша ви ну ол фак тор них сен за ци ја 
са др жа них у ок та ви, „Ег зо тич ни ми рис“ у тер це ти ма пре ра ста у обра зац ду хов не но-
стал ги је ти ме што би ва обо га ће на схе ма ри ме: ‘cli mats’ / ‘mâts’ (ма/ма: два гла са ко ји 
се по ду да ра ју; ‘ma ri ne’ / ‘na ri ne’ (ма рин/на рин: че ти ри гла са ко ја се по ду да ра ју); и ‘ta-
ma ri ni ers’ / ‘ma ri ni ers’ (та ма ри ње / ма ри ње: се дам гла со ва ко ји се по ду да ра ју). Шта ви-
ше, ства ра се ефе кат за зи ва и еха из ме ђу ове две пе сме, по на вља њем ри ме из ме ђу 
‘cli mats’ и ‘mâts’ („Ег зо тич ни ми рис“, сти хо ви 9–10; „Ко са“, сти хо ви 12, 15). У „Ко си“, ко ја 
уз оне осе те ко је обич но опи су је мо уз по моћ пет чу ла са др жи и раз ли чи те ки не тич ке 
сен за ци је, те се у по ре ђе њу с „Ег зо тич ним ми ри сом“ од ли ку је сво је вр сном тр о ди мен-
зи о нал но шћу, њи ха ње и љу ља ње бро да ко ји се про би ја кроз мор ску пе ну до ча ра но 
је упо тре бом стро фа од пет сти хо ва и сме њи ва њем дво дел них алек сан дри на ца (где 
се це зу ра на ла зи у сре ди ни сти ха) и тро дел них алек сан дри на ца (ко ји са др же три ме-
трич ке це ли не),4 чи ме се по сти же ефе кат син ко пе сли чан оном ко ји је Рим ски-Кор са-
ков ство рио у Ше хе ре за ди.

По сле ових „уз ви ну ћа“, сле ди не из бе жни пре о крет на до ле. У ци клу су о Жа ни Ди-
вал, же на по ста је фри гид на („Ја те обо жа вам по пут сво да ноћ ног“), она је кр во жед на 
вам пи ри ца („Же лиш сав свет да имаш у сво јим ло жни ца ма“), не за си тог сек су ал ног 
апе ти та („Сед нон са ти а та“), не ха је за пат њу ко ју иза зи ва („По пут ва ла се деф ног сук ња 
јој се ви је“) и зми јо ли ка је по сво јим уви ја ју ћим по кре ти ма и сво јој пер верз но сти 
(„Раз и гра на зми ја“). „Sed non sa ti a ta“ је ин спи ри са на Ју ве на ло вим опи сом же не ца ра 
Кла у ди ја Ме са ли не, ко ја оста вља ца ре ву по сте љу у ко рист бор де ла и ко ја се, ис цр-
пље на по ку ша ји ма да ута жи сво је ерот ске же ље хе те ро сек су ал ним пу тем, за си ти 
му шка ра ца, али не и же на. Очи пе сни ко ве дра ге по ста ју ок на ко ја во де у Па као и омо-
гу ћа ва ју му да про дре до ње не ду ше. Же на је ов де де струк тив на fem me fa ta le. У ци-
клу су о Жа ни Ди вал, љу бав и рат су ује ди ње ни у ко ви тла цу ко ји во ди у су но врат, а дно 

4 В. по себ но тро дел ни стих „For tes tres ses, soyez la ho u le qui m’en lève!“ („Ко са“, стих 13), чи ја се 
ова од ли ка у пот пу но сти гу би у пре во ду. (На ве де ни ри там из гу бљен је и у ве ћи ни пре пе ва на 
срп ски је зик. Нај при бли жни ји ефе кат по сти же се у пре пе ву Ди ми три ја П. Јо ва но ви ћа, ко ји 
гла си: „Та мо ме но си те, кур ју ци, ко ва ли!“, у Бо длер, Ш., Цве ће зла, ур. Бо жи дар Ко ва че вић, Бе-
о град: Про све та, 1956, стр. 42. (Прим. прев.)
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до ти чу у пе сми „Du el lum“, со не ту на вод но ин спи ри са ном Го ји ном гра фи ком две ве-
шти це у клин чу у бор би на жи вот и смрт, на иви ци клан ца у ком вре ба ју ле о пар ди.

Пре та ка ње ових до жи вља ја у умет ност би ће Бо дле ро ва трај на пре о ку па ци ја. „Стр-
ви на“ је, у су шти ни, про ми шља ње о не у ни шти во сти ма те ри је. Ба ви се ван вре мен ском 
те мом, во ље ном осо бом ко ја ће по сле смр ти оста ти за пам ће на за хва љу ју ћи по е зи ји 
ко ју је на дах ну ла. Пе сник, ко ји се до то га тре нут ка Жа ни Ди вал обра ћао при сним об-
ли ком за ме ни це, „ти“, са да иро нич но пер си ра с „ви” и ко ри сти фор мал ни об лик пре-
те ри та.5 С по чет ка се чи ни да све слу ти на до бро, док су пе сник и ње го ва дра га у ла-
год ној шет њи јед ног ле пог лет њег да на. Ме ђу тим, ка да за мак ну за угао по мо ли се 
смр дљи ва ле ши на. По ло жај жи во ти ње ко ја се рас па да по и сто ве ћен је с по ло жа јем 
же не у тре нут ку фи зич ког за но са. Пе сни ко ва дра га, ко ја је прет ход но би ла та ко без-
ду шна и без о се ћај на, би ва су о че на са ствар но шћу и ума ло се не оне све сти. Бо длер 
при сва ја тра ди ци о нал ни me men to mo ri и ре во лу ци о нар но га ме ња та ко што га ни на 
ко ји на чин не по ве зу је с тран сцен ден ци јом или ис ку пље њем, по ка зу ју ћи ка ко ће гњи-
ла стр ви на би ти вра ће на при ро ди („Стр ви на“, стих 11). Че сти це што цу ре из ње умно-
жи ће се и вре ме ном тран сфор ми са ти у ус ко ме ша но зр не вље, из дво је но у ре ше ту – 
прах пра ху, оста вља ју ћи, ме ђу тим, мо гућ ност по нов не ре-ком по зи ци је кроз се ћа ње 
и умет ност.

Упр кос жуч ним сва ђа ма и из дај ству, Бо длер ће се Жа ни Ди вал на ћи то ком ду гих 
го ди на бо ле сти (у тре нут ку ка да ју је Ма не на сли као 1862. би ла је већ три го ди не па-
ра ли са на). Пе сник овај љу бав ни ци клус при во ди за кључ ку с но том не жне се те. У „Бал-
ко ну“, он по зи ва дра га ну да се с њим при се ти за јед нич ких тре ну та ка ин ти ме, ти хих 
но ћи крај ва тре и на бал ко ну. Ове се сен за ци је по но во про жи вља ва ју у са да шњо сти, 
са бра не из про шло сти и про јек то ва не у бу дућ ност. У „Ми ри су“, Бо длер се при дру жу-
је про та го ни сти Цве ћа зла у по зи ву чи та о цу да се и он за ми сли над уло гом ми ри са као 
ка та ли за то ра ко ји при зи ва се ћа ња. Ов де се, ме ђу тим, за раз ли ку од ра ни јих пе са ма 
ка кве су „Ег зо тич ни ми рис“ и „Ко са“, се ћа ње на про шлост про жи вља ва у са да шњо сти. 
Ци клус се за вр ша ва пе сни ко вом пр ко сном тврд њом, док се и он и дра га при бли жа-
ва ју смр ти: њи хо ва ће љу бав жи ве ти у ње го вом се ћа њу; све док ње го во име и ње гов 
углед жи ве, ње го ва по е зи ја, ин спи ри са на том „зве ри сви ре пом” („Ја те обо жа вам...“, 
стих 9), про не ће се ћа ње на њу и у бу дућ ност.

Док је у ци клу су о Жа ни Ди вал на гла сак на фи зич ком, у цен тру па жње ци клу са ин-
спи ри са ног го спо ђом Са ба тје је сте ду хов но (њу је Бо длер упо знао 1849. или от при-
ли ке у то вре ме; др жа ла је са лон ко ји су по се ћи ва ли пи сци, сли ка ри и ва ја ри то га 
вре ме на, и у ко ме је би ла по зна та под на дим ком „Пред сед ни ца“). У овом је ци клу су 
же на из диг ну та на пи је де стал и обо жа ва на у ква зи ре ли гиј ским окви ри ма. Ње на је пут 
про ду хо вље на („Шта ћеш ве че рас ре ћи, са мот но ср це јад но“, стих 7), а њен ми рис 
ан ђе о ски. Са мо ње но при су ство оба сја ва пут што се пред њо ме про сти ре. Она на ла-
же пе сни ку да за рад ње во ли ап стракт ну Ле по ту и из да је се за спој Ан ђе ла чу ва ра, 
Му зе и Бо го ро ди це. Ви ди мо тра го ве Дан теа и Пе трар ке у „Жи вој бук ти њи“, где су 

5 У пре пе ви ма на срп ски ма хом се ко ри сти за ме ни ца „ти“. (Прим. прев.)
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же ни не очи за пе сни ка све ти о ни ци што му осве тља ва ју пут. Оне сја ју у све тло сти да на, 
као све ће у ка пе ли с по смрт ним оста ци ма. Њи хо ва је уло га све та и на слу ћу је бу ђе ње, 
а мо жда и вас кр се ње.

У ци клу су по све ће ном го спо ђи Са ба тје, ко ји у бли ску ве зу до во ди љу бав и по бо-
жност, пе сник се слу жи иде јом по зна том у ка то лич кој те о ло ги ји као „ре вер зи бил ност“, 
пре ма ко јој сво је вољ на пат ња не ви них слу жи да ис ку пи не де ла гре шни ка. Бо длер 
при ла го ђа ва ову иде ју да на гла си кон траст из ме ђу гре шно сти и убо го сти пе сни ка и 
са вр шен ства ан ђе о ске же не („Ре вер зи бил ност“). Ка ко ли она, пи та се он, мо же да са-
о се ћа са ср цем здро бље ним као ко мад згу жва ног па пи ра или бу де ње го ва са пат ни ца? 
Ка ко ли ће она ре а го ва ти ка да вре ме ном схва ти да је оста ри ла и збрч ка ла се? Ме ђу тим, 
фри вол ност го спо ђе Са ба тје, као и њен ме ха нич ки уси ље ни осмех, ко ји је же на ње-
но га по ло жа ја мо ра ла да на ме сти у тре ну ци ма ка да јој је нај ма ње би ло до дру штва, 
уни шта ва ју ча ро ли ју. Иза „ра до сти зна не“ („Ис по вест“, стих 16) ко јом се од ли ку је ње-
на вањ ска по ја ва, же на не успе ва да за то ми ту га љи ви ва пај, као јо гу на сто де те, жа ле-
ћи се на сво ју суд би ну. Овај је ан ђео от крио сво ју не са вр ше ност.

„Хар мо ни ја ве че ри“ из ци клу са о го спо ђи Са ба тје под се ћа на „Бал кон“ из ра ни јег 
ци клу са, по то ме што при ка зу је тре ну так спо ко ја и по ми ре ња. Ов де, ме ђу тим, ноћ не 
по сто ји са мо у се ћа њу: она је по сте пе но от кри ва ње са да шњо сти, што је по ка за но и 
вер си фи ка ци јом, па се дру ги стих сва ке стро фе по на вља као пр ви стих на ред не. У обе 
пе сме по сто ји бла ги ре френ, али у „Хар мо ни ји ве че ри“ не ма на го ве шта ја фи зич ке 
љу ба ви, а пе снич ке сли ке су ли тур гиј ске (се ћа ње на ње го ву дра гу сја на лик све тлу из 
све те по ка зни це). 

Ци клус о го спо ђи Са ба тје за вр ша ва се пе смом „Бо чи ца“, у ко јој пра зна бо чи ца, 
од ло же на у ор ма ну на пу ште не ку ће, са др жи опој ни пар фем ста ре љу ба ви. Се ћа ња 
ко ја бу ди ни су на же ни не фи зич ке осо би не, као у ци клу су о Жа ни Ди вал, већ су сим-
бо лич но пред ста вље на крх ким кри ли ма леп ти ра ко ји се по ма ља из лут ке, те ли ком 
Ла за ра ко ји се ди же из мр твих. Слич но то ме, пе сник за кљу чу је да ће, ка да бу де мр тав 
и за бо ра вљен, као ста ра бо чи ца пар фе ма, ње го ви сти хо ви ко ји при зи ва ју гор ко-слат-
ке успо ме не на љу бав пре ма дра га ни опи ја ти се ћа ња бу ду ћих ге не ра ци ја. Из ме ђу 
„Бо чи це“ и „Стр ви не“ по сто је ја сне па ра ле ле, али и суп тил не раз ли ке, ко је се на ро чи-
то огле да ју у из ра же ни јој ауто ре фе рен ци јал но сти ове пе сме.

Ма ри До брен је би ла глу ми ца ко ју је Бо длер по зна вао кра јем че тр де се тих го ди на 
де вет на е стог ве ка и с ко јом је имао крат ку љу бав ну ве зу 1854–1855, а за тим по но во 
1859. Би ла је по зна та по зе ле ним очи ма и на дим ку „де вој ка злат не ко се“, по ко ма ду 
то га на сло ва у ко ме је глу ми ла 1847. Тре ћи ци клус љу бав них пе са ма од ра жа ва је се ње 
рас по ло же ње пе сни ка док се при ми че сред њем до бу. „Пре део је ста ње ума“, гла си 
Ами је ло ва слав на опа ска. У „Мут ном не бу“, Бо длер из но си су прот ну иде ју: „А по не кад 
си као об зор ја она кра сна / Ко ја сун ча ним пла мом за па ли је сен ка сна...“ („Мут но не бо“, 
сти хо ви 9–10). 

У „Ле пом бро ду“ син ко пи ра ни ри там пе сме од ра жа ва ла га не, ле њи ве ка ден це ко-
ра ка ње го ве дра ге: пр ви ка трен по на вља се у че твр том, дру ги у сед мом, а тре ћи у 
по след њем. Док је зди у сво јим ши ро ким ску ти ма, она је на лик бро ду ко ји ис пло вља-



50

ва. Иста ком би на ци ја уну тра шњег и спо ља шњег све та при сут на је и у „По зи ву на пу-
то ва ње“. За раз ли ку од пу то пи сних пе са ма из ци клу са о Жа ни Ди вал, ово ни је стра-
стве ни бег у да ле ки ег зо тич ни крај. Же ни се ов де обра ћа као „ми лом де те ту“, од но сно 
„се стри“ („По зив на пу то ва ње“, стих 1). По зи ва је „да во ли мо и мре мо“ („По зив на пу-
то ва ње“, стих 5), у фи зич ком окру же њу ко је је од раз ње не лич но сти. Де лом ин спи ри-
са на Ве бе ро вим По зи вом на вал цер, ова је пе сма за Жи да6 би ла са вр ше на де фи ни ци-
ја умет нич ког де ла, а за Ма ти са из вор ње го вог ег зо тич ног плат на „Рас кош, мир и сласт“. 

На кон ек ста зе, ка ко то обич но би ва, сле ди пат ња. У „Не по пра вљи вом“, пе сник ис-
пу шта крик, пун ка ја ња, али и из оча ја због то га што учи ње но ни ка да не мо же би ти 
по ни ште но. Он мо ли Ма ри До брен да по сту пи као до бра ви ла на кра ју пан то ми ме и 
по бе ди си ле зла, али ње го во је че ка ње уза луд но.

Као и у дру гим љу бав ним ци клу си ма, ја вља се рас по ло же ње ре зиг ни ра ног при-
хва та ња – ов де је то у „Је се њој пе сми“. Удар ци це па ни ца по кал др ми под се ћа ју пе сни-
ка на до ла зак зи ме. По ми сао на са ку пља ње др ва за огрев до но си уте ху, и у овој пе сми 
оди ста на ла зи мо тре ну так ми ра и спо ко ја. Ме ђу тим, пе сник не ће до зво ли ти да се 
уљуљ ка ла жним осе ћа јем си гур но сти, бу ду ћи да га удар ци це па ни ца под се ћа ју на звук 
за ки ва ња ек се ра у мр твач ки сан дук.

Ци клус по све ћен Ма ри До брен за вр ша ва се, као и дру га два, ми шљу да се из та кве 
сил не ле по те и пат ње мо же из ро ди ти трај но се ћа ње. Ме ђу тим, љу бо мо ра на во ди пе сни-
ка на на ро чи ту окрут ност у пе сми „Јед ној Ма до ни“, где с љу ба вљу са чи ња ва ол тар за 
сво ју дра гу на ко јем је по том са ди стич ки жр тву је, у ко нач ном на ле ту бо го хул не стра сти.

Си ла зак у очај

Бо длер је пр ви и да ле ко нај о бим ни ји ци клус Цве ћа зла на сло вио „Сплин и иде ал“, 
али иде ал у умет но сти и љу ба ви до жи вља ва за о крет и за вр ша ва се вр то гла вим па дом 
у кал оча ја, или спли на. Сплин са др жи ви ше на бо ја од свет ске бо ли свој стве не „ме-
лан хо ли ји“, ко ју Бо длер по ве зу је с Ла мар ти ном и пр вом ге не ра ци јом ро ман ти ча ра. 
Њи хов став уз ви ше ног оча ја ва ња углав ном је про ис ти цао из фру стра ци је над рас ко-
ра ком из ме ђу иде ал ног и ре ал ног ко ји се дао при пи са ти окол но сти ма ван њи хо ве 
кон тро ле. Бо дле ро во схва та ње спли на мно го је бли же кли нич кој де пре си ји, анк си о зној 
пси хо зи ко ја је још ра зор ни ја за то што је узро ку је оно што се сма тра лич ним не до ста-
ци ма. Он не пре ци зи ра ње ну при ро ду, али на го ве шта ва шта су јој по сле ди це ни зом 
по тре сних сли ка. Тај пут у очај под ра зу ме ва пу то ва ње у сво је вр сну ни чи ју зе мљу, на 
ме ђи из ме ђу жи во та и смр ти, у ко јој су пред ме ти ан тро по морф ни, док је пе сник обез-
ли чен у ни зу лу цид них пре и спи ти ва ња. 

На пр ви по глед, пе сма „Му зи ка“ до и ма се као јед на од пу то пи сних пе са ма: по мо ћу 
му зи ке, пе сник мо же да пу ту је у ма шти, као да се на ла зи на отво ре ном мо ру, гру ди 
ис ту ре них на пред по пут прам ца бро да, плу ћа на ду тих по пут је дра. Ме ђу тим, то је 
брод ко ји не пло ви ни ку да. Он плу та не по кре тан на не ко ме мо ру, а оно се пре тва ра 
у огле да ло у ко јем пе сник мо же да про ми шља свој очај. Он ослу шку је, у „На пр слом 

6 An dré Gi de, In ci den ces (Pa ris: Gal li mard, 1924), стр. 89.
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зво ну“, не то ли ко зво на ко ли ко се ћа ња што их она при зи ва ју. За ње га је то до жи вљај 
ис пу њен и гор чи ном и сла шћу: сла шћу, због на да ња и сно ва што се из ње га ра ђа ју; 
гор чи ном, због то га што та зво на ви ше не зво не за са да шњост. Пе сни ко ва је ду ша 
на лик на пр слом зво ну. Ње гов му по бо жни звон не пру жа уте ху („На пр сло зво но“, стих 
7). То је це на ко ју мо ра да пла ти због то га што се без ус те за ња су о ча ва са ствар но шћу.

Пут у очај нај бо ље мо же мо пра ти ти у че ти ри пе сме, од ко јих сва ка но си на слов 
„Сплин“ (LXXV–LXXVI II). У пр вој по ре ду, Бо длер за по чи ње але го риј ском фи гу ром ко-
ја си па во ду из ур не. Та фи гу ра ко ја под се ћа на смрт ни је ни ко дру ги до Плу ви оз,7 
на зив ко ји је у Фран цу ском ре во лу ци о нар ном ка лен да ру дат ки шном пе ри о ду из ме ђу 
20. ја ну а ра и 18. фе бру а ра. Он је пред ста вљен као де струк тив на, ана хро нич на си ла 
ко ја ре ме ти по ре дак ства ри: ста нов ни ци гра да на ла зе се на гро бљу; оли ња ла мач ка 
се шу ња, али не по кро ву, већ око ку ће; за то вре ме, ду ша ста ро га пе сни ка ту ма ра по 
олу ку. Плу ви оз и сплин за јед но те же да раз о ре ствар ност, док се чу је звук ве ли ког 
цр кве ног зво на, це па ни це ко ја ши шти на ог њи шту и соп та вог са та. Је ди ни ди ја лог је 
онај из ме ђу две сим бо лич не фи гу ре из пр ља вог шпи ла ка ра та, жан да ра херц и пи ко-
ве да ме, ко ји су мор но ча вр ља ју о из гу бље ним љу ба ви ма.

У пре о ста лим пе сма ма исто га на сло ва, пе сник и сам ула зи у сли ку, ка зу ју ћи ка ко 
се ћа ња има ви ше не го што би их мо гао има ти са хи ља ду го ди на. Ње гов је ум по пут 
ве ли ке ко мо де у ко ју су на тр па на ста ра пи сма, пе сме и увој ци ко се умо та ни у ра чу не. 
На кон што се по и сто ве тио с овим пред ме ти ма, ко ји та ко ја сно ука зу ју на ње гов очај, 
он за тим из ја вљу је да он и је сте гро бље без ме се чи не или еле ган тан ен те ри јер, укра-
шен из бле де лим ру жа ма и све тлим па стел ним бо ја ма. У сво ме са мо о ту ђе њу, он се на 
кон цу пре тва ра у гра нит: као за бо ра вље на сфин га, он пе ва са мо у су тон.

Го ми ла ње сил них се ћа ња по ста је не из др жи во. Дно се до ти че („Сплин: ка да не бо 
пре ни ско као по кров лег не“) он да ка да ви ше не ма на де и за вла да је ди но оча ја ње. 
Не бо се, оте жа ло, спу шта и при ти ска ум. Зе мља се пре тва ра у ме мљи ву за твор ску 
ће ли ју. На ле ти ки ше су на лик ре шет ка ма огром ног за тво ра, а че мер не пе сни ко ве ми-
сли пле ту па у ко ве мре же у ње го вом уму. На јед ном се огла ша ва зло слут но зво но. Ду-
ге по греб не по вор ке ћут ке про ла зе ње го вом ду шом. Све на де ко је је га јио у мла до сти 
са да су уни ште не.

У овом тре нут ку, ме ђу тим, до та кав ши дно оча ја, што је пре ма Бо дле ру је ди ни из вор 
истин ске по бу не и ре ше но сти, он од лу чу је да сво јим пи са њем из ба ви оно што мо же 
из ру ше ви на ово га све та. Ја и Дру го се бо ре за пре власт, у оп се сив ном су ко бу („Оп се-
си ја“), у ко јем по ста је ја сно да су три нај ва жни ја из во ра људ ске на де (шу ме, мо ре и 
зве зде) не до стат ни. Пе сник не мо же да утек не вла сти тој пред ста ви о се би. При сни 
по гле ди из „Са гла сја“ (стих 4) уме сто да пру же осло нац, пра те га на сва ком ко ра ку 
(„Оп се си ја“, стих 14). За раз ли ку од Ови ди ја, он се на ла зи у са мо на мет ну том из гнан ству 
и не жа ли ни за чим. Ко ри стио је „ал хе ми ју пат ње“ да од Не бе са ство ри Па као и оти сне 
се у по тра гу за „су мрач ним“ и „не зна ним“ („Сим па ти чан ужас“, стих 5, 6) – „не ре ши-
вим“– јер они је ди но мо гу да му пру же ши ри ну и флек си бил ност за ко ји ма че зне.

7 Да ни ло Киш га у сво ме пре пе ву ове пе сме на зи ва „Киш ôно сни“. В. Шарл Бо длер, По е зи ја, из-
бор и пред го вор Да ни ло Киш, Бе о град: Про све та, 1976, стр. 99. (Прим. прев.)



52

По де ље на лич ност пе сни ка ниг де ни је из ра же на та ко упа дљи во као у пе сми „He-
a u ton ti mo ru me nos“. У овој пе сми пе сник је исто вре ме но по гу бље ник и џе лат. Он је 
ухва ћен у сте ге Иро ни је, ко ја пред ња чи уто ли ко што мо же да му у сва кој по ја ви јед-
на ким ин тен зи те том по ка же ње ну су прот ност, али де лу је смр то но сно, јер ра за ра је-
дин ство ње го ве укуп не ви зи је, об у хва та ју ћи све екс тре ме. Са мо и ро ни ја, шта ви ше, 
мо же да за ту пи и од ве де у уни ште ње. То је те рет ко ји је пе сник на то ва рио се би. Иро-
ни ја и са мо свест су ђа во ље алат ке, али ће се њи ма по слу жи ти ка да се за гле да у сво је 
ср це као у огле да ло. На су прот узо ри ма ко ји иси ја ва ју („Све ти о ни ци“), ов де ода је по част 
„под сме шљи вом све ти о ни ку“ („Без ле ка“, стих 37) ко ји ће га од ве сти ко нач ном раз ло-
гу за ње го ву ми си ју, а то је свест у злу (стих 40).

Ста рац Вре ме све вре ме ста вља до зна ња да је при су тан. У „Са ту“, пе сми од два де-
сет че ти ри сти ха – јед ном за сва ки сат у јед ном да ну – пе сник по ку ша ва да се дис тан-
ци ра од при ка за не си ту а ци је, па ка заљ ка са та про го ва ра са мо стал но. Она збо ри о 
не ми ло срд ном про то ку са ти и про тра ће ним при ли ка ма, али ис ти че ка ко, ка да куц не 
твој час, не ће би ти ме ста уте си ни ка ја њу.

Шет ња гра дом

До да так но вог ци клу са, под на зи вом „Па ри ске сце не“, про ши ре ње де ла о спли ну 
у ци клу су „Сплин и иде ал“, те из о ста вља ње за бра ње них пе са ма, пред ста вља ју основ-
не ма те ри јал не из ме не уне те у из да ње из 1861. Оне под ра зу ме ва ју ве ли ке из ме не у 
фо ку су и гру пи са ње ра ни јих пе са ма с но во на ста ли ма, на ро чи то у кон тек сту гра да и 
Па ри за.

Мо тив „па ри ских сли ка“ ни је нов. У књи жев но сти, он по ти че још од Мер си је о вог 
де ла „Сли ка Па ри за“ из 1781. У сли кар ству, по глед на град с про зо ра уоби ча јен је еле-
мент у хо ланд ском сли кар ству се дам на е стог ве ка и ита ли јан ским ве ду та ма из осам-
на е стог. С об зи ром на те ин тер ди сци пли нар не окви ре и Бо дле ро ву са мо про кла мо-
ва ну же љу да ов де исто вре ме но де лу је у до ме ну сли кар ства8 (пеј за жа) и пи са ња (са-
ста вља њем „екло га“) или па сто ра ла („Пеј заж“, стих 1), ни ма ло не чу ди то што овај 
но ви ци клус за по чи ње сли ков ним „пре де лом“. Но, то је је дан дру га чи ји „пеј заж“. То је 
град ски кра јо лик, или ка ко је то Бо длер сам опи сао, то су „пре де ли од ка ме на, час их 
оба ви ја из ма гли ца, час им сун це би је пра во у ли це“ („paysa ges de pi er re ca ressés par la 
bru me ou frappés par les so uf ets du so leil“, OC ИИ, стр. 692). Тај је пеј заж, шта ви ше, ста-
вљен у исто риј ски кон текст, по то ме што при ка зу је пе сни ка на ње го во ме та ва ну, ка ко 
за тва ра про зор ске кап ке пред улич ним де мон стра ци ја ма на по љу. То се обич но сма тра 
алу зи јом на ду бо ко раз о ча ре ње оних че тр де се то сма ша ко ји су од бур но га да на фе-
бру а ра 1848. све до ре пре си је из ју ла исте го ди не гле да ли ка ко њи хо ви сно ви о уто-
пи ји би ва ју сви ре по ра зо ре ни. Го тје се, као и Бо длер, по ву као у умет нич ку ку лу од 
сло но ва че и по стао „де по ли ти зо ван“ („dépo li ti qué“, C I, стр. 1881), за раз ли ку од Игоа 
и дру гих из гна ни ка ко ји су на пу сти ли Фран цу ску по ус по ста вља њу Дру гог цар ства. 

8 Зна чај но је то што Бо длер ов де („Пеј заж“, стих 8) као мно жи ну ре чи „ciel“, „не бо“, ко ри сти об-
лик уста љен у све ту сли кар ства, „ci els“, а не уоби ча је ни об лик мно жи не „ci e ux“.
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Ме ђу тим, чи ње ни ца да је реч „Бу на“ (стих 21)9 на пи са на ве ли ким сло вом ука зу је на 
Бо дле ро ву на ме ру да ову алу зи ју на по бу ну за ви је у але го ри ју, та ко да она пред ста вља 
сва ки уста нак.

„Пеј заж“ је исто вре ме но и дра сти чан от клон од јед не де скрип тив не пе сме из при-
бли жно истог пе ри о да, „Мут ног не ба“, где је ве за из ме ђу пе сни ко ве дра ге и при зо ра 
не ба то ли ко бли ска да они ме ђу соб но за ви се, а „ho ri zons“ („хо ри зон ти“) се ри му је са 
„sa i sons“ („до ба“) („Мут но не бо“, сти хо ви 9, 10), про стор с вре ме ном. У обе пе сме, Бо-
длер ко ри сти сли ке вањ ско га пеј за жа да при зо ве уну тар њи: циљ је ства ра ње ствар-
но сти, а не њен при каз. Ме ђу тим, док се „Мут но не бо“ за сни ва на бес ко нач ним хо ри-
зон ти ма из да на ко ји су прет хо ди ли ре во лу ци ји из 1848, у „Пеј за жу“ пе сник за тва ра 
вра та и ок на и при мо ра ва се бе да ство ри, у ма шти, на плат ну соп стве ног се ћа ња, 
„фик тив не хо ри зон те“ („ho ri zons fic tifs“, OC II, стр. 89), ко ји су услед ис ку ства и гу бит ка 
илу зи ја огра ни че ни, а не бес крај ни. Књи жев на уобра зи ља за ме ни ће ди рек тан кон такт 
с при ро дом: пе сник ће, уз по моћ оно га што ће Пруст ка сни је на зва ти „хо ти мич ним 
се ћа њем“, при зва ти про ле ће („Пеј заж“, стих 24) и по мо ћу сво јих „го ру ћих ми сли“ (стих 
26) ство ри ти то пао ам би јент. Ето умет но сти де ка ден ци је с кра ја ве ка ка ко до зи ва.

По сто је и да ље по сле ди це. Има ју ћи у ви ду Бо дле ро ву до бро зна ну не тр пе љи вост 
пре ма фо то гра фи ји, мо же де ло ва ти на стра но па ра ле ла из ме ђу ка ме ре оп ску ре и ње-
го вих чу да од па ла та ко је гра ди у но ћи ма („Пеј заж“, стих 16). У сво ме кри тич ком тек сту 
под на сло вом „Са лон 1859“, Бо длер се жа ли ка ко фо то гра фи ми сле да има ју го то ву 
пе сму ка да отво ре про зор. Иако је тач но да се то мо же ре ћи за огром ну ве ћи ну умет-
ни ка ко ји су се ба ви ли овом ди сци пли ном док је још би ла у по во ју, би ло је из у зе та ка 
вред них по ме на, укљу чу ју ћи фо то гра фе као што је Ги став ле Греј, ко ји је пред ви део 
смрт са др жи не мно го пре не го што ће Барт и Фу ко у два де се том ве ку го во ри ти о смр-
ти ауто ра. На фо то гра фи ји на ста лој око 1849. го ди не,10 Ле Греј при ка зу је хр пу кал дрм-
ских ко ца ка ко је чи не и пред њи план и по за ди ну де ла, на ко ме не ма не ба, чак ни ка квог 
сту ба или бан де ре ко ји би да ли не ки кон текст или по ка за ли раз ме ру при ка за не сце не. 
Ови су ка ме но ви, дру гим ре чи ма, фраг мен ти. Мо гло би се ре ћи, сле де ћи Бе ња ми на, 
да су то ру ше ви не оног ста рог Па ри за ко ји бе ше уни шта ван по на ред би ба ро на Ха у-
сма на не би ли се на пра ви ло ме ста за ви ди ке са вре ме ног Гра да све тло сти. За Бе ња-
ми на, Па риз ка квим га ви ди Бо длер у „Ла бу ду“ по стао је „кр хак и про зра чан по пут 
ста кла“.11 Пе сник лу та по спле ту ба ра ка и ули чи ца ко је су мо ра ле би ти по ру ше не пред 
но вим по рет ком ства ри. Пре о ста је са мо сва ко ја ка ста ру ди ја („Ла буд“, стих 12), не што 
на лик Ле Гре јо вој го ми ли ко ца ка кал др ме.

Бо длер се осе ћа као из гна ник у соп стве ном гра ду, ко ји је – у ње го вим очи ма – све-
ден на огром но гра ди ли ште. Тај осе ћај из гнан ства ра све тља ва, у ре тро спек ти ви, увод-
но по ми ња ње Ан дро ма хе, из гна не по па ду Тро је на кон што њен муж Хек тор из гу би 

9 В. пре пев Ива на В. Ла ли ћа у Шарл Бо длер, По е зи ја, из бор и пред го вор Да ни ло Киш, Бе о град: 
Про све та, 1976, стр. 115. (Прим. прев.)
10 В. An ne de Mon de nard, „Le Gray et ses élèves, une éco le de l’aban don du su jet“, у: La Re vue du 
Musée d’Or say (про ле ће 2003), стр. 63–73, фи гу ра 1.
11 Wal ter Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re in Ba u de la i re“, у: Char les Ba u de la i re: A Lyric Po et 
in the Era of High Ca pi ta lism, прев. са не мач ког Ha rry Zohn (Lon don: NLB, 1973), стр. 82.
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бој. Као део рат ног пле на, би ва пре да та бра ту ње на му жа Хе ле ну, али, ка ко при по ве-
да Вер ги ли је, у Епи ру на ста вља да се кла ња Хек то ро вом ду ху, крај ре ке на зва не по 
тро јан ској ре ци Си ме онт. И она по ку ша ва да кон стру и ше не што од сво је из гу бље не 
про шло сти. Ка да пе сник на ста ви сво ју шет њу, све стан ка ко овај ве ле град оку пља 
рад ну сна гу у зо ру, све стан гро мо гла сне бу ке пре во за, он при ме ћу је ла бу да, по бе глог 
из обли жњег зве ри ња ка. Ту ма ра ју ћи кроз ру ше ви не и по кал др ми, и ла буд је из гна ник 
и че зне за пре ле пим је зе ром род ним (стих 21), ко је је за ње га исто што и Си ме онт за 
Ан дро ма ху. Дру ги део пе сме по ка зу је ка ко ова иде ја пре ра ста у але го рич но (стих 31) 
из гнан ство. Већ по ме ну тим крх ким фи гу ра ма до да та је и мр ша ва, су ши ча ва црн ки ња 
ко ја мах ни то тра га за од сут ним ко ко си ма Афри ке (то је но стал гич ни од јек ра ни јих 
пу то пи сних пе са ма у ко ји ма се тра га за ег зо тич ним пре де ли ма).

„Ла буд“ по ка зу је ко ли ко се Бо длер уда љио од ра ни је пе сме, та ко ђе ин спи ри са не 
пти цом при вре ме но ве за ном за коп но, а то је „Ал ба трос“. Ту се у по след њем ка тре ну 
до ста на тег ну то до ла зи до за кључ ка да је пе сник „на лик“ овом ца ру олу ја и бу ра („Ал-
ба трос“, стих 13). У „Ла бу ду“ се на ову ви ше слој ну але го ри ју ука зу је на раз ли чи те на-
чи не. Ал ба трос и ла буд за јед но озна ча ва ју раз да љи ну ко ју пре ла зи Бо длер у раз во ју 
сво га по ет ско га ге ни ја. 

Ова шет ња гра дом ни је обич на шет ња. Она је фла не ри ја, реч ко ја исто вре ме но 
ука зу је на лу та ње и на са ња ре ње. Оно по че му се ова фла не ри ја из два ја је сте тре ну так 
у ко ме се де ша ва. Лу кач је при ме тио да су Фран цу ска ре во лу ци ја и На по ле он ски ра-
то ви по пр ви пут исто ри ју учи ни ли „ма сов ним до жи вља јем“.12 Ин ду стриј ска ре во лу-
ци ја ко ја је усле ди ла до ве ла је огром не ма се љу ди у ве ле гра де. Број ста нов ни ка Па-
ри за се та ко удво стру чио из ме ђу 1800. и 1850. го ди не. Дру штве ним про бле ми ма ко ји 
су услед то га на ста ли ба ви ле су се све дру штве не кла се, за го ва ра ју ћи раз ли чи те иде-
је, од ли бе рал них до уто пиј ских. Ме ђу тим, фе бру ар 1848. озна чио је тре ну так ка да се 
бур жо а зи ја по пла ши ла, да би до ју на те го ди не гр че ви то по ку ша ва ла да за др жи оно 
што је сте кла. Дру го цар ство учвр сти ло је по зи ци ју бур жо а зи је ти ме што је Па риз мо-
дер ни зо ван та ко да се но во на ста ли про ле та ри јат из ме сти из цен тра гра да, и што су 
ули це про ши ре не – ба рем де ли мич но у на ме ри да се спре чи по ди за ње ба ри ка да. 
Осе ћај оту ђе но сти и обес пра вље ност опи пљи ви су у Бо дле ро вим пе сма ма о гра ду. 
Он се по и сто ве ћу је са свим фи гу ра ма са дру штве не мар ги не – са ри ђо ко сом про сја-
ки њом („Ри ђо ко сој про сја ки њи“), те са са ку пља чем от па да – не на сен ти мен та лан 
на чин, већ ти ме што их по сма тра као „из гна ни ке“ на лик се би. То што је „Ла бу да“ по-
све тио Игоу исто вре ме но је при клад но и иро нич но: при клад но због Иго о вог вла сти-
тог по ли тич ког из гнан ства на остр ву Гер нзи, те због ње го вог ду бо ког са о се ћа ња, чи-
ји су нај слав ни ји из раз Јад ни ци (1862); иро нич но јер Бо длер ни ма ло ни је де лио Иго о-
ву ве ру у „про грес“. Тех но ло ги ја је уве ла по јам ма сов не про из вод ње и до ве ла до ма-
сов них ми гра ци ја из ме ђу на ци ја и у гра до ве. Мно ге тра ди ци о нал не вред но сти су 
ома ло ва же не као пре ва зи ђе не, а јав ност је пре пла ви ла же ља за ро бом ма сов не по-

12 György Lukács, The Hi sto ri cal No vel, прев. Han nah и Stan ley Mitchell (Har mon dsworth: Pen guin, 
1969), стр. 20. [Наведено пре ма: Ђерђ Лу кач, Ис то ри ски ро ман [sic], prev. Fri da Fi li po vić, Be o-
grad: Kul tu ra, 1958, str. 13. (Prim. prev.)]
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тро шње. Ка ко Бе ња мин ка же, све ти на је има ла деј ство „са на то ри ју ма ко ји асо ци јал не 
шти ти од оних што их про го не“.13 Фла нер је имао до дир них та ча ка с ухо дом, а Бо длер 
је био ве о ма све стан пред но сти ко ју да је мо гућ ност да се у ано ним но сти го ми ле бу де 
исто вре ме но и ја и не ко дру ги (OC II, стр. 692). По сма трао је, из сво је не за ин те ре со ва-
не по зи ци је, дру штве ни та лог. У „Ла бу ду“ је при ка зан су дар све то ва (Па ри за и ду хо ва 
дру гих из гу бље них гра до ва), ис ку ство шо ка – ка ко га Бе ња мин на зи ва – ко је је јед на 
од кључ них од ред ни ца мо дер но сти.

Дру ге две пе сме ко је је по све тио Игоу, „Се дам ста ра ца“ и „Ста ри це“, то ја сно илу-
стру ју. Пр ва се не за сни ва на але го ри ји, већ на ха лу ци на ци ји. У гра ду ко ји је „џин“ 
(„Се дам ста ра ца“, стих 3), пе сник на и ла зи на се дам иден тич них ста ра ца огор че них и 
пу них жу чи у сво ме си ро ма штву. Згро жен и бол но све стан вла сти те не до ра сло сти, он 
се те ту ра на зад до сво јих ода ја, док се ње го ва ду ша њи ше по пут бро да што га но си 
стру ја на пу чи ни без коп на на ви ди ку (ова сли ка се че сто по ре ди с оном из Рем бо о вог 
„Пи ја ног бро да“). Из ме ђу пе сни ка и се дам ста ра ца не би ва раз ме њен ни је дан по глед, 
не ма су сре та. Стар ци би ва ју за пам ће ни као из ме ште ни де ло ви те ла. Њи хо ва по вор ка 
за пу ће на ка не зна ном ци љу („Се дам ста ра ца“, стих 32) не до но си ни шта но во, са мо 
још не за ми сли вог истог. У „Ста ри ца ма“ је па ра ле ла из ме ђу ста ри ца и Па ри за, али и 
свих дру гих „ста рих пре сто ни ца“ („Ста ри це“, стих 1) на го ве ште на у пр вом сти ху и раз-
ви ја се у че твр том де лу пе сме. Оно што им је за јед нич ко је сте из бле де ла ле по та и 
гу би так све га што је њи хо вом жи во ту да ва ло сми сао. Бо длер при ка зу је на бо ра не 
ста ри це док се др му са ју у за пре жном ом ни бу су, или док по гу ре но ко ра ча ју уза зи до-
ве гра ђе ви на ко је про ла зе. Ипак, њи хов по глед ни је из гу био оштри ну и оне су још 
увек у ста њу да ис по ти ха ужи ва ју у јав ном на сту пу вој ног ор ке стра. Пруст је оштро-
ум но при ме тио да је Бо длер у овој пе сми „осли као вањ ски при каз њи хо ве фор ме, не 
са о се ћа ју ћи с њи ма“,14 но то је умет нич ка дис тан ца ко ја ипак на тре ну так от кри ва 
уз др жа но са о се ћа ње.

У „Јед ној про ла зни ци“, јед ној од нај леп ших пе са ма у Цве ћу зла, ви со ка вит ка же на 
у ду бо кој цр ни ни по ма ља се из го ми ле као бле сак му ње, по ди жу ћи у про ла зу обод 
сво је ха љи не. Она не ста је у но ћи, го то во истог тре нут ка ка да је при ме ће на, и оста вља 
пе сни ка да раз ми шља о љу ба ви ко ја се мо гла ро ди ти. Ова пе сма са др жи све ме ђу соб-
но по ве за не еле мен те мо дер но сти: бе ле же ње тре нут ка сен зу ал не са да шњо сти у свој 
ње ној про ла зно сти, не из ве сност свој стве ну мо дер ном град ском жи во ту, све ве ћу 
фраг мен ти ра ност до жи вља ја под деј ством шо ка. Ово је је дан ди со нан тан со нет, пре-
пун бу ке – не са мо услед за глу шу ју ћег улич ног са о бра ћа ја, већ и за хва љу ју ћи оп ко-
ра че њи ма ко ја раз би ја ју струк ту ру сти ха, те јед ном ве о ма моћ ном сти ху („Јед ној про-
ла зни ци“, стих 12) са чи ње ном ис кљу чи во од при ло га: „Пре да ле ко, пре ка сно, мо жда 
ни кад ви ше!“ Су срет, та кав ка кав је, обе ле жен је зна ком пре ки да ко ји озна ча ва тре ну-
так ка да на сту па спо зна ја да је же на уз вра ти ла по глед, док она не ста је у но ћи. Ова 
вир ту ал на љу бав мо жда је нај да ље што ће Бо длер ика да до спе ти у при бли жа ва њу 
иде ал ном. 

13 Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re“, стр. 40.
14 Mar cel Pro ust, Con tre Sa in teBe u ve (Pa ris: Gal li mard, 1954), стр. 211. 
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Из лет у опи ја те, пер вер зи ју и по бу ну

Чи ни се да град ску све ти ну де ли са мо ко рак од опи је но сти иза зва не ви ном. Сви 
љу ди при ка за ни у ци клу су „Ви но“ до ла зе са мар ги на дру штва. Кр пар се из над свих 
по ма ља као на ста вак „Па ри ских сце на“, по то ме што, „сли чан пе сни ци ма“ („Ви но кр-
па ра“, стих 5) пре ту ра по от па ци ма са град ских ули ца: они за јед но, ка ко ка же Бе ња мин, 
„ства ра ју свој ју нач ки су бје кат баш из то га от па да“.15 Кал се мо же пре тво ри ти у зла то. 
Баш као што је пе сник у прет ход ном ци клу су био све стан то га да је исто вре ме но и он 
и не ко дру ги у град ској гу жви, ов де је ви но при ка за но као не што што омо гу ћа ва спа-
ја ње су бјек та и објек та, уну тар њег и вањ ског све та, не што што охра бру је и пру жа 
на ду тла че ним рад ни ци ма („Ду ша ви на“). Убр зо по ста је ја сно да је та на да илу зор на. 
Ка да се пи ја ни кр пар оте ту ра ку ћи, за ми шља ју ћи да је ка кав вла дар или рат ник, ја сно 
је да ви но ни је ни ка кав бож ји дар, већ тво ре ви на чо ве ка ки ње ног од Бо га („Ви но кр-
па ра“). Ви но уме да про бу ди си лан по нос и бо жан ску ек ста зу („Ви но са мот ни ка“). Под 
ње го вим ути ца јем, ал ко хо ли са ни уби ца пр ко си Бо гу („Ви но уби це“), а љу бав ни ци мо-
гу да за ми сле ка ко у за но су је зде пут не бе са („Ви но љу бав ни ка“).

У овој се тач ки нај ја сни је су сти чу иде ја пу то ва ња и ар хи тек ту ре у Цве ћу зла. У из-
да њу из 1857. го ди не, „Ви но“ сле ди на кон „По бу не“, ваљ да да би се до ча рао бег у оба-
мр лост пи јан ства ко ји сле ди на кон бо го хул не срџ бе, а пре смр ти. Ме ђу тим, у пе ри о ду 
на кон су ђе ња, а пре из да ња из 1861, Бо длер је ра дио на „Ве штач ким ра је ви ма“ (1860), 
за чи ји је пр ви део, „По е му о ха ши шу“, по ка за но ка ко по ре до сле ду од ра жа ва пре у-
ре ђе но из да ње из 1861. го ди не.16 Сло же не ни јан се са мо све сти ко је се ја вља ју као део 
ка ја ња, ко је обе ле жа ва ју пе сме о спли ну и омо гу ћа ва ју да се не за ин те ре со ва но уче-
ству је у жи во ти ма дру гих у „Па ри ским сце на ма“ има ју сво је пан да не у све ту дро ге, као 
и ка сни јој скло но сти ка са мо де и фи ка ци ји и по бу ни. Пу то ва ње је тран сфор ми са ло 
ар хи тек ту ру и обрат но. Опи ја ти су тач ка на кли за вом успо ну до успе ха, пре не го за-
сле пље на, за му ће на свест не по сред но пред смрт. 

У на ред ном ци клу су, „Цве то ви зла“, при ка за не су сек су ал не де ви ја ци је свих вр ста, 
а тај је на слов го то во иден ти чан на сло ву чи та ве збир ке, с тим што је из о ста вљен од-
ре ђе ни члан. По жу да се ис по ља ва, у сво јим са ди стич ким и ма зо хи стич ким об ли ци ма, 
у уза луд ном по ку ша ју да се по бег не од ча ме („Уни ште ње“, стих 9). Бо длер са о се ћа са 
ле збиј ка ма, ко је ви ди као „бес кра ју скло не“ („Про клет ни це“, стих 23), а њи хо ва по тра-
га од раз је ње го ве. Уоста лом, је дан од рад них на сло ва Цве ћа зла био је Ле збљан ке. 
Але го рич не се стрин ске фи гу ре Смр ти и По хо те до но се сво је да ро ве на сла да пу них 
ужа са и те ско бе („Две до бре се стре“, стих 11), исто доб но при влач них и смр то но сних. 
Пе сник ће скон ча ти као жр тве на по ну да овим се стра ма ну де ћи вла сти ту крв жи во та 
(„Кр ва ва че сма“). Нај сна жни ја пе сма ово га де ла је пу то пи сна пе сма под на сло вом 
„Пу то ва ње на Ки те ру“. Ту, у ин тер тек сту ал ном окру же њу пре у зе том из иден тич но га 
на сло ва ко ји ко ри сти Ва то, сли кар из се дам на е стог ве ка, те од Бо дле ро ва са ве ме ни ка 
Нер ва ла, пе сник се оти ску је у пло вид бу у ду ху ра до сне аван ту ре. За раз ли ку од ра ни-

15 Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re“, стр. 79.
16 Ali son Fa ir lie, „So me Re marks on Ba u de la i re’s Poè me du Haschish“, у: Ima gi na tion and Lan gu a ge, 
ур. Mal colm Bo wie (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1981), стр. 129–149. 
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јих пе са ма ове вр сте, у овој се по ми ње кон крет на ге о граф ска од ред ни ца, остр во Ки-
те ра, по зна то из ми то ва и ле ген ди као остр во љу ба ви. Ме ђу тим, остр во ко је се по ма-
ља је жа ло сно и цр но – оно је пот пу но раз о ча ре ње (стих 7). Го ре тек сле ди. Док пло ве 
уз оба лу овог сте но ви тог на пу ште ног остр ва, пут ни ци угле да ју обе ше ни ка на ве ша-
ли ма ко јег кљу ца ју и тр га ју пти це и зве ри ње. Пе сник у обе ше ни ку пре по зна је се бе и 
уви ђа да је чо ве ко ва пат ња ње го ва соп стве на. До муч ни не зга ђен над са мим со бом, 
он мо ли за сна гу и хра брост да на ста ви да ље.

На ста вак да ље не зна чи са мо су о ча ва ње са ствар но шћу људ ског би ти са ња, већ и 
по мак од па кла де струк ци је ка по сто ја ном про ти вље њу ор га ни зо ва ној ре ли ги ји. Три 
пе сме у ци клу су под на зи вом „По бу на“, по пут оних из прет ход них ци клу са, по ти чу из 
ра ни јег пе ри о да Бо дле ро вог ства ра ла штва. Њи хо ви су ко ре ни у ро ман ти чар ском 
ди вље њу лу ци фер ском бун тов ни ку, ко је, опет, по ти че из цр них ми са из осам на е стог 
ве ка, клу бо ва па кле не ва тре и из ве сних на ро чи тих чи та ња Мил то но вог Из гу бље ног 
ра ја. Оне су та ко ђе бли ске схва та њу Хри ста као чо ве ка, а не као Си на Бож јег, ко је је 
ути ца ло на при ка зе Ису со вог стра да ња у Ви њи је вом „Ма сли ња ку“, Нер ва ло вој по е-
зи ји и сли кар ству Ша се ри оа. Пре ма је ван ђе љи ма, Пе тар се три пу та од ре као Хри ста. 
У „Од ри ца њу Све тог Пе тра“, Бо длер тој те ми до да је по се бан обрт ти ме што се бе ви ди 
по ма ло на лик Пе тру, али чвр сто оста је при од ри ца њу од Хри ста, ко га кри ти ку је што 
ни је ис пу нио сво је обе ћа ње ов де на зе мљи и што се крот ко пре да је Бо гу, ко ји је на 
по чет ку пе сме при ка зан као де спот и ти ра нин што се сме је иш че ку ју ћи Хри сто ву пат-
њу на Гол го ти. У пе сни ко вим очи ма, ово ства ра рас кол из ме ђу два све та („Од ри ца ње 
Све то га Пе тра“, стих 30): кра љев ства ко је ни је „ово зе маљ ско“ (сно ва) и до ли не су за у 
ко јој жи ви мо из да на у дан (де ла ња). Бо длер над ма шу је сво је прет ход ни ке ти ме што 
ис ти че Пе тро во од ри ца ње Хри ста, не при ка зав ши га као ку ка вич ки чин (ка ко ка же 
је ван ђе ље), већ као ути сак да је чо ве чан ство на са ма ре но и да му је нај зад спа ла ко-
пре на с очи ју. Не сум њи во бар де ли мич но у на ме ри да од вра ти па жњу сво јих цен зо ра 
1857, Бо длер је са ста вио на по ме ну (OC I, стр. 1075–1076) у ко јој је по ку шао да ова кву 
вр сту „па сти ша“ при ка же ма ње зна чај ном. По ред то га, на пи сао је да он, као аутор, 
мо ра да оста не „ве ран сво ме муч ном про гра му“ („fid èle à son do u lo u re ux pro gram me“) 
и „да под у чи свој ум сва кој вр сти со фи зма и сва кој вр сти ис ква ре но сти“ („façonner son 
esprit à to us les sop hi smes et à to u tes les cor rup ti ons“).

У обр ну тој ли та ни ји из „Ли та ни ја Са та ни“, Бо длер са ста вља па стиш од ре чи мо ли-
тве „Го спо ди по ми луј“ не би ли одао по част прин цу прог на никâ („Ли та ни је Са та ни“, 
стих 4) и уте ши те љу обес пра вље них (сти хо ви 10–11). Пе сник то ли ко Хри сто вих атри-
бу та при пи су је Са та ни да се на кра ју они спа ја ју у јед ну фи гу ру. Не ки ве ру ју да та кво 
бур но при зна ње не у спе ха и ја да са мо по се би па ра док сал но пред ста вља до каз да Бог 
по сто ји. Пе сник на кра ју ода би ра – као Адам – Др во са зна ња. По тра га ће се на ста ви ти.

СМРТ: последње путовање

Бо длер је од у век на ме ра вао да за вр ши те мом смр ти, ма да је, до дав ши три пе сме 
у из да њу из 1861, свој при ступ зна чај но из ме нио. Ци клус под на зи вом „Смрт“ осла ња 
се на са да већ по знат обра зац у ко јем ек ста зу пра ти ње на су прот ност, стра ва, да би 
се две су прот но сти на кра ју спо ји ле. Љу бав ни ци са ња ју о сла до стра сти из ра же ној у 
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смр ти („Смрт љу бав ни ка“). За си ро ма хе, смрт је из вор уте хе и на де у спо кој ство („Смрт 
си ро ма ха“). За умет ни ке, ду ге го ди не стре мље ња са вр шен ству из ра за мо жда ће на ћи 
ис пу ње ње у смр ти („Смрт умет ни ка“). У свим овим пе сма ма при сут на је ве ра у по сто-
ја ње над гроб ног жи во та. „Свр ше так да на“ на го ве шта ва осе ћај ми ра, на кон све га што 
је на су мич но, раз ме тљи во и уза луд но у жи во ту. 

Но, то се све ме ња у „Сну зна ти жељ ни ка“. У из у зет но дра ма тич ном ни зу сно ви ђе ња, 
на ра тор, пре стра вљен и оп чи њен по ми шљу на то шта смрт мо жда до но си, че ка не-
стр пљи во, по пут де те та, да се за ве са по диг не у окру же њу ко је под се ћа на по зо ри ште. 
Је ди но за хва љу ју ћи уобра же ном спек та клу хлад на исти на би ва раз от кри ве на („Сан 
зна ти жељ ни ка“, стих 11). За ми шља ју ћи бу дућ ност, на ра тор с из не на ђе њем схва та да 
га ње го ва вла сти та смрт не из не на ђу је. На су прот то ме, ис по ста вља се да је она је дан 
ан ти кли макс. „Шта? Зар је то са мо?“ (стих 13), чу је се бе ка ко уз ви ку је. На ме та фи зич ком 
ни воу, ово по ни шта ва сва ку ве ру у иде ју тран сцен ден ци је у смр ти. Ни је ис кљу че на 
чак ни мо гућ ност да смрт мо жда са мо до но си још че ка ња, као у жи во ту. Пе сма је по-
све ће на из ве сном „Ф. Н.“, Фе лик су Тур на шо ну, по зна ти јем под име ном На дар, јед ном 
од нај ве ћих фо то гра фа де вет на е стог ве ка. Же ром Те ло17 убе дљи во твр ди да је рад ња 
пе сме сме ште на у фо то граф ски сту дио. Мо же се оти ћи ко рак да ље и твр ди ти да, док 
на ра тор по зи ра пред објек ти вом, у тре нут ку ка да фо то граф гла ве по кри ве не за ве си-
цом ак ти ви ра ме ха ни зам, су бје кат-ко ји-по ста је-обје кат про ла зи кроз про цес сли чан 
ми кро вер зи ји смр ти ко ју опи су је Барт у Све тлој ко мо ри. Тре ну так у вре ме ну ко ји је 
не ка да по сто јао са да је за бе ле жен и ви ше не по сто ји. Бо длер је имао по ме ша на осе-
ћа ња стра ве и фа сци ни ра но сти не са мо пре ма смр ти, већ и пре ма но вој умет нич кој 
фор ми, фо то гра фи ји, ко јом се ње гов при ја тељ На дар ба вио с та квом ве шти ном. 

„Пу то ва ње“ је по след ња пе сма у овом ни зу, а исто вре ме но и у збир ци. Ова пу то-
пи сна пе сма пред ста вља ми кро ко смос свих оста лих, па и чи та во га де ла. Она сле ди 
по знат тро чла ни обра зац: иш че ки ва ње, из ро ђе но из мла да лач ких сно ва, док де те уз 
све тлост лам пе пра ти хи ме рич на пу то ва ња по кар та ма и естам па ма; крах илу зи ја, 
на кон за ми шље ног су сре та с они ма ко ји су би ли у „тај ној зе мљи, с чи јих ме ђа још ни-
је дан пут ник вра тио се ни је“,18 са мо да би се от кри ло да ће се, у на вод ном жи во ту 
по сле смр ти, на ста ви ти „муч ни при зор бе смрт но га гре ха“ („Пу то ва ње“, стих 88); на 
кра ју, хра брост да се на ста ви да ље, по ма ло у ду ху Бе ке то ве срод не ре ше но сти у два-
де се том ве ку, без илу зи ја, али с не у ни шти вом на дом у оно што „но ви на“ мо же до не ти. 
Као да је чи та ва рол на фил ма пу ште на убр за но. Рас ко рак из ме ђу ре ал ног и иде ал ног 
ис ка зан је у не жном њи ха њу пут ни ко вих сно ва о бес ко нач ном, као у ко лев ци, крај 
ко нач ног мо ра (стих 7–8). На пут мо же да на ве де же ља за по ли тич ким из гнан ством, 
бек ство од не под но шљи вих по ро дич них окол но сти или пат ње ко је узро ку је же на. 

Пу то ва ње ко је је са мо се би свр ха је сте нај бо ље. Оно отва ра пут ка нео че ки ва ним 
ужи ци ма, као што су не стал не ша ре ко је обла ци опи су ју по не бу, што нам мо же про-

17 Jérôme Thélot, „‘Le Râve d’un cu ri e ux’, ou la pho to grap hie com me Fle ur du Mal“, у: Li re ‘Les Fle urs 
du Mal’ de Ba u de la i re, Uni ver sité Pa ris 7 – De nis Di de rot, Ca hi ers tex tu els 25, Re vue d l’UFR ‘Sci en ce 
des Tex tes et Do cu ments’ (2002), стр. 147–160.
18 Ха млет III чин, сце на 1. На ве де но пре ма пре во ду Жи во ји на Си ми ћа и Си ме Пан ду ро ви ћа. 
(Прим. прев.)



ма ћи уко ли ко нам је ум пре оп те ре ћен већ по сто је ћим за ми сли ма. Че сто се то ли ко 
за не се мо иш че ку ју ћи ис пу ње ње соп стве них сно ва да ствар ност ну жно не мо же да 
ис пу ни та ква оче ки ва ња. То под јед на ко ва жи за по ли тич ке си сте ме ро ђе не из уто пиј-
ског со ци ја ли зма, ка ква је Ика ри ја, јед на од де сти на ци ја ко јој се на да ју пут ни ци у 
„Пу то ва њу“: су де ћи по из гле ду је дре ња ка ко јим се пло ви на ово ме за ми шље ном пу-
то ва њу, на да убр зо пре ла зи у очај ка да, уме сто да до пло ви до Ел до ра да, брод уда ри 
у спруд. Ови се пут ни ци ни ма ло не раз ли ку ју од пи ја ног мор на ра ко ји за ми шља Но ву 
Аме ри ку, или скит ни це – на лик на шем кр па ру од ма ло пре – крај све тло сти све ће сво-
га ћу ме за, ко ји за ми шља рас ко шне ужит ке по пут оних из Ха ни ба ло ве ле ген дар не 
Ка пуе. Сви прет ход ни ви до ви бек ства би ва ју по но во при зва ни: тра га ње за ужит ком 
или за бо ра вом у дро ги; по нос чо ве чан ства, опи јен сво јом ум но шћу (стих 101), у по бу-
ни про тив Бо га. На ста је про стор но-вре мен ски кон ти ну ум у ко јем је Вре ме, ве чи ти 
не при ја тељ, при ка за но као бо рац са мре жом из рим ских гла ди ја тор ских бор би ко ји 
хва та све што ста не пред ње га – од лу та ју ћег Је вре ји на и не по бе ди вих апо сто ла до 
оних ко ји ни ка да не на пу шта ју дом и жи вот про во де „уби ја ју ћи вре ме“. Ко нач ни опро-
штај је оба ве зан и ви со ко ри зи чан. На кон што смо се обе ћа ли ста ром ка пе та ну, Смр ти, 
је ди но се мо же мо на да ти да ће мо се мо ћи ба ци ти у ду би не не по зна тог – ка ко Бо длер 
сам ка же, у сво јој про зној пе сми исто га на сло ва, „би ло где из ван овог све та“ – у Рај 
или Па као, у по тра зи за не чим но вим. 

Ов де се су сти чу раз ли чи те ни ти: Бо дле ро ва не по ко ле бљи ва ве ра у пра ро ди тељ ски 
грех (ко ју је де лио с Жо зе фом де Ме стром, јед ним од сво јих оми ље них ауто ра); ње го во 
ма ни хеј ско убе ђе ње у исто вре ме но по сто ја ње до бра и зла, Бо га и Са та не ко ји је дан уз 
дру гог по сто је у ње го вој лич но сти (OC I, стр. 682). С њи ма је по ве зан гу би так ве ре у 
тран сцен ден ци ју. Бес ко нач ни хо ри зонт из „Мут ног не ба“ су прот ста вљен је уокви ре ном 
хо ри зон ту при ви да из „Пеј за жа“. У „Пу то ва њу“, Бо длер иде ко рак да ље и при ка зу је 
хо ри зонт ко ји ве чи то уз ми че (сти хо ви 29–30), ко ји под ри ва сва ку на ду у то да по сто ји 
не ки дру ги свет иза ње га. У „Пу то ва њу“ је при сут на моћ са мо ре флек си је, а умет ност 
пи са ња се по ма ља као трај на вред ност ка да се чи ни да је све оста ло из гу бље но.

И на кра ју још је дан ко мен тар. На лик на два др жа ча за књи ге, Бол дер де ло уокви-
ру је хва ло спе ви ма за слу га ма сво јих са вре ме ни ка: у увод ни ку из два ја Те о фи ла Го тјеа, 
док по све ту „Пу то ва ња“ на ме њу је Мак си му ди Ка му. И јед но и дру го су, на рав но, по-
здра ви при ја те љу. Ме ђу тим, по пут по све та Игоу и На да ру по ме ну тим ра ни је, оне но-
се и ду бљу по ру ку. По кор ни тон при су тан у по све ти Го тјеу пре у ве ли чан је и је два 
при кри ва Бо дле ро во ви ђе ње Го тје о ве уло ге као пар на сов ског Јо ва на Кр сти те ља спрам 
ње го вог мо дер ни стич ког Хри ста. По све та Ди Ка му (ко ји је с Фло бе ром пу то вао на 
Бли ски ис ток) исто та ко по вла чи ли ни ју у пе ску из ме ђу Ди Ка мо вог схва та ња тех но-
ло шког на прет ка у Les Chants Mo der nes (Мо дер не пе сме, 1855) и Бо дле ро ве ис кре не 
авер зи је пре ма ано ним но сти и оту ђе њу ко ји су свој стве ни ма сов ном тр жи шту и ур-
ба ни за ци ји. Пе снич ко пу то ва ње у Цве ћу зла исто вре ме но је уте ме ље но у пе ри о ду у 
ко ме на ста је, али и уни вер зал но по оно ме на шта ука зу је.

Из вор ник: Bar ba ra Wright, “Ba u de la i re’s po e tic jo ur ney in Les Fle urs du Mal”, у: The Cam brid ge Com
pa nion to Ba u de la i re, ур. Ro se mary Lloyd, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2005, стр. 31–50.

(С ен гле ског пре ве ла Вик то ри ја Кромб холц)
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ПЕСМЕ У ПРОЗИ1

„Ко од нас ни је, у сво јим сла во љу би вим да ни ма, ма штао о чу ду пе снич ке про зе“ 
(СД 3)2 [‘Qu el est ce lui de no us qui n’a pas, dan sses jo urs d’am bi tion, rêvé le mi rac le d’une 
pro se poéti que’ (OC I 275)],3 пи та се Бо длер у пи сму Ар се ну Усеjу, пре не го што, у окви-
ру вла сти тог пи та ња, рас ту ма чи шта под ра зу ме ва под чу дом пе снич ке про зе:

му зи кал не и без рит ма и сли ка, до вољ но гип ке и до вољ но гру бе да би се при ла го ди ла 
свим лир ским кре та њи ма ду ше, та ла са њу са ња ри је, под ско ци ма све сти? (СД 3)

[mu si ca le sans rythme et sans ri me, as sez so u ple et as sez he urtée po ur s’adap te ra ux 
mo u ve ments lyri qu es de l’âme, aux on du la ti ons de la rêverie, aux so u bre sa uts de la con sci-
en ce? (OC I 275–6)]

Овим пи та њем Бо длер за по чи ње по ду хват пи са ња пе са ма у про зи и, ако је чи та-
лач ко ин те ре со ва ње за Бо дле ро ве пе сме у про зи то ли ко по ра сло у про те клих два де-
сет го ди на да се мо же ме ри ти, бар пре ма бро ју ско ри је об ја вље них кри ти ка, са пе-
сма ма у сти ху ко је су га про сла ви ле, он да су то ме умно го ме до при не ла до ми шља та 
пи та ња ко ја се у овом ино ва тив ном де лу по ста вља ју. А пи та ња има мно штво, и то не 
са мо оних ко ја се по кре ћу у кри тич ким сту ди ја ма о збир ци Па ри ски сплин, не го и оних 
ко ја се на ла зе уну тар са мог пе снич ког тки ва. Пи та ња ко ја се сре ћу у пе сма ма че сто 
су, по пут овог о пе сма ма у про зи, ре то рич ка, за то што се од са го вор ни ка не оче ку је 
од го вор. Пра ва пи та ња су со ци јал но ман да тор на (ако на њих не од го во ри мо, на но си-
мо увре ду): та ква пи та ња из и ску ју од го вор. С дру ге стра не, ре то рич ка пи та ња су дво-
сми сле на. Пред ста вља ју се као пи та ња, али су за пра во из јав не ре че ни це ко је не зах-
те ва ју од го вор то ли ко ко ли ко га на ме ћу – те чи та о че во (из ну ђе но) ћу та ње ту ма че као 
одо бра ва ње. Бо дле ро ва ре то рич ка пи та ња ко ри сте функ ци о нал ну не у са гла ше ност 
– не ус кла ђе ност фор ме (упит ног об ли ка, пи та ња) и са др жа ја (из јав ног об ли ка, тврд ње) 
– у ци љу пред ста вља ња дру гих ти по ва не у са гла ше но сти. По ста вља ње то ли ког бро ја 
пи та ња, и пре и спи ти ва ње по ступ ка, фор ме и чи ње нич но стањe ко је та кво ис пи ти ва-
ње под ра зу ме ва, дру гим ре чи ма ука зу је на то да се Бо длер све сно упу стио и ухва тио 
у ко штац са уме ћем и стра те ги ја ма ре то ри ке. На тај на чин про у ча ва пи та ња пе снич ке 

1 Желела бих овом приликом да се захвалим Универзитету у Конектикату на пруженој подршци. 
Истраживање за овај рад, као и само писање рада, обавила сам током студијског боравка на 
тамошњем Институту за друштвене науке.
2 Са бра на де ла Шар ла Бо дле ра, књ. 2, ур. Цве та Ко тев ска, прев. Бо ри слав Ра до вић, Љу би ца Ба у ер- 
-Про тић, Ју га на Сто ја но вић, Мар ко Ка та нић, Иза бе ла Кон стан ти но вић, Јо ван ка Че ме ри кић, текст 
при ре дио и ко мен та ре на пи сао Ра ди во је Кон стан ти но вић (Бе о град: На род на књи га, 1979). 
3 Œuvres complètes, 2 то ма, ур. Cla u de Pic ho is (Pa ris: Gal li mard, Bi bli othèque de la Pléiade, 1975–6).
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фор ме, раз ма тра фи ло зоф ске и со ци јал не про бле ме и ан га жу је чи та о ца на ве о ма по-
се бан на чин – на чин ко ји је, као што ће мо ви де ти у да љем тек сту, те сно по ве зан са 
об ли ци ма су сре та и раз ме не ми шље ња ко ји се од и гра ва ју у ње го вим пе сма ма у про зи. 

Пи смо Ар се ну Усеjу и ди ску та бил ни ста тус тек ста

Пи смо Усе ју сво је вр сна је по све та ко ја ујед но има уло гу пред го во ра. Упра во у том 
пи сму по ста вља се по ме ну то пи та ње о при ро ди пе снич ке про зе. Пи та ње, иако ја сно 
ре то рич ко, осми шље но је та ко да из гле да као отво ре на (или јав на) раз ме на ми шље ња 
са Усеjом, ути цај ним но вин ским уред ни ком и књи жев ном лич но шћу то га до ба, ко га 
је вла сти та ам би ци ја, ка ко то Бо длер при ме ћу је у не ком од на ред них пи та ња не ко ли-
ко ре да ка ка сни је, на гна ла да „по ку ша“ не што слич но:

Зар и ви са ми, дра ги мој при ја те љу, ни сте по ку ша ли да пре ве де те на пе сму пи ска ви 
по вик Ста кло ре сца, и да у лир ској про зи из ра зи те све оне без на де жне на го ве шта је ко је 
тај по вик од но си пре ма пот кро вљи ма, по врх улич не ма глу шти не? (СД 4)

[Vo us-même, mon cher ami, n’avez-vo us pas tenté de tra du i re en une chan son le cri stri-
dent du Vi tri er, etd’ex pri mer dans une pro se lyri que to u tes les déso lan tes sug ge sti ons que 
ce cri en vo ie ju squ’aux man sar des, à tra vers les plus ha u tes bru mes de la rue? (OC I 276)]

Ова пи та ња, ка ко о при ро ди пе са ма у про зи та ко и о Усеjовим вла сти тим по ку ша-
ји ма да одговoри на иза зо ве ко је по ста вља ова фор ма, не дво сми сле не су тврд ње 
ко ји ма се на гла ша ва вред ност пе снич ке про зе, иако се због упит ног об ли ка ко јим су 
из ра же не мо же чи ни ти да ма ло гу бе на сна зи. 

Узор или пре те ча ко га Бо длер на во ди и за свој и за Усеjов екс пе ри мент – Га спар од 
Но ћи Алој зи ју са Бер тра на – под врг нут је истом по ступ ку кад Бо длер, у за гра ди, пи та: 
„зар књи га зна на ва ма, ме ни и не ким на шим при ја те љи ма, не ма сва пра ва да бу де 
на зва на чу ве ном?“ (СД 3) [‘un li vre con nu de vo us, de moi et de qu el qu es-uns de nos 
amis,n’a-t-il pas to us les dro its àêtre ap peléfa me ux?’ (OC I 275)]. Упо тре ба кур зи ва на овом 
ме сту, као и при упо тре би ре чи пе сма ко јом се упу ћу је на Усеjово де ло, сиг на ли зи ра 
још је дан об лик ин ди рект не ко му ни ка ци је у ко јој се го вор ник осла ња на за јед нич ко 
пред зна ње, на кон вен ци је и на на ше чи та лач ко уме ће да из во ди мо за кључ ке ко ји нам 
по ма жу да на пра ви мо раз ли ку из ме ђу до слов ног и им пли цит ног зна че ња не ког ис-
ка за. Дру гим ре чи ма, пи смо Усе ју осла ња се на иро ни ју ко ја, баш као и ре то рич ка 
пи та ња ко ја је на гла ша ва ју, пред ста вља је дан об лик дво сми сле но сти – фор му ко ја 
по чи ва на истом не скла ду. Но, прем да се мо же ре ћи да ре то рич ка пи та ња и иро ни ја 
де лу ју као тан дем, ва жно је ис та ћи да пи та ња, по ред дру гих по ка за те ља ко ле ба ња – 
као што су „дел це“ [‘un pe tit ouvra ge’], „да оку шам не што слич но“ [‘ten ter qu el que cho-
se d’ana lo gue’] – ства ра ју осе ћај окле ва ња, не си гур но сти или скром но сти, док се иро-
ни ја је два скри ве ном су пер и ор но шћу сна жно од у пи ре том осе ћа ју. Ре то рич ко пи та ње, 
ко је из гле да исто као пра во пи та ње, иде у па ке ту са иро ни јом, а при том, ла жном 
скром но шћу успе ва да про ту ри сво је ствар не ста во ве с го то во истом ефи ка сно шћу 
као и дво сми сле на иро нич на опа ска.
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У по след њем па су су пи сма ра све тља ва се тем пе ра мент ко ји сто ји иза ових об ли ка 
дво лич но сти и об ја шња ва ју се раз ло зи ко ји су до ве ли до ове дис кур зив не стра те ги је: 

Али, исти ни за во љу, бо јим се да ме љу бо мо ра ни је баш усре ћи ла. Чим сам за по чео 
рад, опа зих да не са мо што сам остао ве о ма да ле ко од сво га та јан стве ног бли ста вог 
узо ра већ и да ства рам не што (уко ли ко се мо же ре ћи да то је сте не што) са свим дру га
чи је, чи ме би се сва ко осим ме не без сум ње по но сио, али што мо же са мо да ду бо ко по ни
зи онај дух ко ји нај ве ћом ча шћу за јед ног пе сни ка сма тра оства ре ње упра во оно га што 
је на ме ра вао да ура ди. (СД 4)

[Ma is, po ur di re le vrai, je cra ins que ma ja lo u sie ne m’ait pas porté bon he ur. Sitôt que 
j’eus com mencé le tra vail, je m’aperçus que non se u le ment je re sta is bien loin de mon mystéri-
e ux et bril lant mod èle, ma is en co re que je fa i sa is qu el que cho se (si ce la pe ut s’ap pe ler qu el
que cho se) de sin gu liè re ment différent, ac ci dent dont to ut autre que moi s’enor gu e il li ra it 
sans do u te, ma is qui ne pe ut qu’hu mi li er pro fondément un esprit qui re gar de com me le plus 
grand hon ne ur du poè te d’ac com plir ju ste ce qu’il a pro jeté de fa i re. (OC I 276)]

Пе сни ко во „ду бо ко по ни же ње“ би ва хи пер бо лич но из вр ну то тврд њом да не што 
чи ме би се дру ги по но си ли за пе сни ка по пут ње га пред ста вља сра мо ту, а на ро чи то 
та ко из гле да по што је ими та ци ја Бер тра на обич на вар ка. „Та јан стве ни бли ста ви узор“ 
на ко ји се угле да ју Бо дле ро ве пе сме у про зи ни су Бер тра но ве пе сме, ни ти Усе јо ве, 
не го ње го ве соп стве не („да ле ко од сво га та јан стве ног бли ста вог узо ра“); а оства ре ње 
је, без об зи ра на то што не до сти же не ки за ми шље ни пер фек ци о ни стич ки пе снич ки 
иде ал, „са свим дру га чи је“ [‘sin gu liè re ment différent’], при че му се ис ти че је дин стве ност 
де ла, то јест, ње го ва ори ги нал ност. Пе сник узи ма у об зир ко ли ко чи та о че ва ин те ре-
со ва ња, то ли ко и уред ни ко ва – и то не са мо чи та о че ва ин те ре со ва ња не го и ње го ва 
или ње на оче ки ва ња. Кад се ла жном скром но шћу ума њи зна чај де ла, чи та лач ка оче-
ки ва ња се уна пред сма њу ју – по ди ла зи се чи та о цу – да би се, за тим, та оче ки ва ња 
пре ма ши ла ка ко од ми че чи та ње де ла.

Вид на дво сми сле ност или мо жда, тач ни је ре че но, двој ност са др жа на у ре то рич ким 
пи та њи ма и иро нич ном дис кур су, укљу чу ју ћи и тен ден ци је ка скром но сти/су пер и ор но-
сти, та ко ђе је из ра же на и у на сло ву де ла. Као што пи смо игра уло гу пред го во ра, та ко 
на слов од ре ђу је на чин чи та ња де ла. А ово де ло има два на сло ва. С јед не стра не, на слов 
Па ри ски сплин ука зу је на са др жај, од но сно те ме; а с дру ге, Ма ле пе сме у про зи де фи-
ни ше фор му. О дво стру ко сти на сло ва го во ри се и у пи сму, у ком се осим осо бе но сти 
фор ме раз ма тра и мо ти ва ци о на уло га гра да, јер је ам би ци ја за пи са њем по е зи је град-
ско де те: „На ро чи то се у бо ра вље њу по го ле мим гра до ви ма, у укр шта њу њи хо вих 
без број них од но са, ра ђа тај иде ал што нам не да је ми ра“ (СД 4) [‘C’est sur to ut de la 
fréqu en ta ti on des vil les énor mes, c’est du cro i se ment de le urs in nom bra bles rap ports que 
naît cet idéal obsédant’ (OC I 276)]. Као што су ис та кли број ни кри ти ча ри, и сам жа нр, 
чи ји на зив је ок си мо рон, све до чи о двој но сти; и, као што сма тра Цве тан То до ров, ове 
пе сме у про зи су „тек сто ви ко ји се већ у за мет ку за сни ва ју на спо ју су прот но сти“.4 

4 Tzve tan To do rov, ’Po e try Wit ho ut Ver se’, у: The Pro se Po em in Fran ce. The ory and Prac ti ce, ур. Mary 
Ann Caws и Her mi ne Riff a ter re (New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1983), стр. 64.
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До ка зи о то ме се на ла зе и у на сло ви ма по је ди них пе са ма ко ји са др же кон траст не јук-
ста по зи ци је (као што су „Лу да и Ве не ра“, „Псе то и бо чи ца“, „Ди вља же на и ка ћи пер на 
ма за“, „Су па и обла ци“, „Стре ли ште и гро бље“) или у оним пе сма ма ко је двој ност пред-
ста вља ју по мо ћу кон крет ног оте ло вље ња (као што су „Су тон“, „Лу ка“, „Огле да ло“, „Ко ја 
ли је пра ва?“ и „Дво ја ка со ба“). Сто га не тре ба да из не на ди што фор ма ко ја је на ста ла 
као спој фун да мен тал но су прот них дис кур зив них мо ду са (по е зи је и про зе) пре и спи-
ту је вла сти те од но се и упо шља ва ре то рич ке стра те ги је ко је до зво ља ва ју су прот но-
сти ма да се одр же. Ако су ре то рич ка пи та ња, по пут са мих пе са ма у про зи, вр ста тро-
па ко ји раз ви ја ју фор му у јед ном прав цу, а са др жај у дру гом, он да мо жда не тре ба да 
нас чу ди што се то ли ко де ло твор но ко ри сте у Па ри ском спли ну; и мо жда би тре ба ло 
да их по сма тра мо, ка ко нас на во де на сло ви и пи смо Усе ју, као на чин ис пи ти ва ња пе-
снич ких по сту па ка тек ста. 

Пре и спи ти ва ње по е зи је

Сми сао пре и спи ти ва ња по е зи је је, на рав но, дво јак: ства ра ње но вог жан ра ја сно 
до во ди у пи та ње гра ни це и огра ни че ња по е зи је; а ово су пе сме ко је пре и спи ту ју, не 
са мо за то што екс пе ри мен ти шу с фор мом, не го и за то што у ве о ма до слов ном сми слу 
има ју об лик пи та ња. Ниг де то ни је из ра же ни је не го у пе сми „Стра нац“, ко јом за по чи ње 
збир ка; пе сми ко ја је струк ту ри са на као низ пи та ња на ко ја се не од го ва ра ди рект но. 
Ов де на ла зи мо при мер со ци јал но ман да тор ног пи та ња, јер се ра ди о пи та њи ма на 
ко ја се оче ку је од го вор и ко ји ма се со ци јал но и иде о ло шки си ту и ра „стра нац“ у пе сми. 
Шест пи та ња до би ја ју шест од го во ра ко ји су при ме ре ни по пи та њу фор ме (од го вор 
је мо ду ли ран пре ма пи та њу), али се са го вор ни ку, при том, не да је ди рек тан за до во-
ља ва ју ћи од го вор. Пу тем ове пе сме Бо длер из ра жа ва уко ре ње ну раз ли ку из ме ђу 
дру гог, од но сно, аут сај де ра (‘étran ge/étran ger’) и упу ћу је на пе сни ка као тог дру гог, 
бу ду ћи да је ње го ва нај и зра же ни ја осо би на, ис ка за на у ње го вим по след њим ре чи ма, 
љу бав пре ма чу де сним обла ци ма. Пе сни ка у „Су пи и обла ци ма“, по што је ухва ћен 
„загледа[н] у по кре тљи во не и мар ство ко је бог ства ра од ис па ре ња, у чу де сна зда ња 
од нео пи пљи вог“ [‘con tem pl[ant] les mo u ve ments ar chi tec tu res que Di eu fa it avec le sva-
pe urs, les mer ve il le u ses con struc ti ons de l’im pal pa ble’], ње го ва „ле па дра га на“ [‘bel le 
bien-aimée’] агре сив но на зи ва „п....... в...., што тр гу јеш обла ци ма“ (СД 110) [‘s . . . b . . . . . de 
mar chand de nu a ges’] (OC I 350). Раз го вор је дис функ ци о на лан, јер се са го вор ни ци 
ра зи ла зе (иде о ло шки); они не по шту ју исте вред но сти. Прем да пи та ња у пе сми „Стра-
нац“ ни су ре то рич ка стрикт но го во ре ћи, она на ме ћу од го вор или иде о ло ги ју ти ме 
што го во ре о оно ме што при пад ник сред ње кла се ко ји по ста вља пи та ња ви со ко це ни 
(о по ро ди ци, при ја те љи ма, зе мљи с при ме сом па три о ти зма, ле по ти и нов цу), а по што 
го вор ник од би ја да при ста не на ову „игру“ пи та ња и од го во ра, од го во ри ко је да је на 
сво је вр стан ре то рич ки на чин им пли ци ра ју но ва пи та ња. Не ки сма тра ју да се у овој 
пе сми на из ве стан на чин на ста вља ди ја лог из пи сма Усе ју (где је Усе ју до де ље на уло-
га чо ве ка из сред ње кла се ко ји по ста вља пи та ња, а Бо дле ру уло га ин те лек ту ал но 
су пер и ор ни јег аут сај де ра). Иако се прет ход но ту ма че ње мо жда чи ни по ма ло на тег-
ну то, оно што је ско ро са свим из ве сно је сте да се ова пе сма ко ри сти истом вр стом 
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ре то ри ке, те по мо ћу пи та ња на сто ји да де фи ни ше по зи ци ју тек ста, ка ко у окви ри ма 
но вог жан ра пе са ма у про зи та ко и иде о ло шки. Пре ма то ме, де фи ни шу ћа не де фи ни
са ност, ка ко се то во ли ре ћи, на ста је као ре зул тат ре то рич ких стра те ги ја и дво ва лент-
но сти тек ста. Кон фликт је, пре вас ход но, се ман тич ки.

„Су па и обла ци“, као што смо већ ви де ли, не по сред но пре до ча ва овај кон фликт, 
сме шта ју ћи га у по ро дич но окру же ње до ма и ма да је по след ње ре то рич ко пи та ње у 
пе сми – „Хо ћеш ли већ јед ном по је сти ту су пу, ти п....... в...., што тр гу јеш обла ци ма?“ 
[‘Al lez-vo us bientôt man ger vo tre so u pe, s . . . b . . . . . de mar chand de nu a ges?’] – на ме ње но 
као увре дљи ва за по вест, пре кор на на ред ба да се пре ста не са са ња ре њем и при о не 
на је ло, оно про би ја гра ни цу из ме ђу два го вор ни ка ти ме што пре у зи ма ин тим ну ми сао 
пе сни ка (по е тич но из ра же ну не у о би ча је ном ан те по зи ци јом при де ва) и тран сфор ми-
ше је „гла сом хра па вим“ [‘une vo ix ra u que’], „гла сом хи сте рич ним и као про му клим од 
ра ки је“ [‘une vo ix hystéri que et com me en rouée par l’eau de vie’] у пре кор но агре сив но 
пи та ње. Исти кон фликт се од и гра ва у пе сми „Псе то и бо чи ца“, иако се у њој не по ста-
вља ју ни ка ква пи та ња. Но, прин цип је исти, осим што се ов де по твр ђу ју пе сни ко ви 
нај цр њи стра хо ви. Пе сник не што ну ди и оче ку је да ће по ну да на и ћи на одо бра ва ње; 
она у пр ви мах би ва при хва ће на, а за тим раз мо тре на и од ба че на. Ова пе сма мо жда 
не са др жи ни јед но пи та ње, али њен фор мат на ли ку је „Стран цу“ уто ли ко што ду гим 
цр та ма ука зу је на ди рек тан го вор, ко ји пре ки да са мо псе ћи екви ва лент од го во ра: 
вр те ње ре пом („што је, ве ру јем, у ових јад них би ћа од го ва ра ју ћи знак за смех и за 
осме јак“ (СД 17)) [‘le sig ne cor re spon dant du ri re et du so u ri re’(OC I 284)]) и пре кор но ла-
ја ње. Оно што не до ста је у овој пе сми је двој ност ко ју смо ви де ли на де лу у до са да шњим 
пе сма ма; и упра во је при вид на ег зе гет ска очи глед ност ове пе сме и дру гих слич них 
њој на ве ла кри ти ча ре да пе сме по пут ове (ко је че сто на зи ва ју „poè mes-bo u ta des“) 
сма тра ју мањ ка вим. Ти ме се, ме ђу тим, пре не бре га ва ис тан ча ност овог тек ста ко ји се, 
упр кос ра зли ци у то ну и по ступ ку, слу жи сло же ном асо ци ја тив ном сим бо ли ком с ци љем 
да при ка же ко ли ко не по сред на ко му ни ка ци ја мо же би ти про бле ма тич на. „Псе то и 
бо чи ца“ ис ти че сво ју про зну при ро ду очи глед ним не при хва та њем пе снич ке ком по-
зи ци је, док се при том осла ња на дво ја кост ко ју смо ви де ли у дру гим пе сма ма: пе сник-
при по ве дач/чи та лац, го вор ник/са го вор ник, пар фем/из мет, за до вољ ство/не за до вољ-
ство и, ко нач но, про за/по е зи ја.

Ова дво ја кост се у ви ду по ла ри те та ис пи ту је у пе сми „Дво ја ка со ба“ (‘La Cham bre 
do u ble’) у ко јој се ве ли ча ду хов на са ња ри ја о не ствар ном ме сту и до сти же вр ху нац у 
ви ше стру ким пи та њи ма, на спрам ко јих се, као про тив те жа, или мо жда као кон траст, 
на ла зе уз ви ци. Дво ја кост со бе, из ра же на у на сло ву пе сме, опи са на је и де таљ ни је 
раз ра ђе на по мо ћу струк тур них двој но сти. У „Дво ја кој со би“ не пре ста но се по на вља-
ју би нар не опо зи ци је, ал тер на ци је и па ро ви: со ба је „пла ви ча ста и ру мен ка ста“ (СД 9) 
[‘bleuâtre et rosâtre’ (OC I 280)], где се фо нет ским по на вља њем су фик са „-âtre“, у зна че њу 
„-аста“, спа ру је раз ли чи тост. Она је „чи сти сан“ [‘rêve pur’] пре не го „од ре ђе на умет ност“ 
или „ствар на умет ност“ [‘art défini’, ‘art po si tif’]. Она је „жал и че жња“ [‘le re gret et le 
désir’] (и про шла и бу ду ћа). Она је као „би ље и ми не ра ли“ [‘le végétal et le minéral’]. Она 
има „и до вољ но сја ја и ди вот не мр кли не“ [‘suffisan te clarté’/‘déli ci e u se ob scu rité’]. Осе-
ћа се на „не ки са свим слаб и крај ње благ ми рис, ода бран по нај и стан ча ни јем уку су, 
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из ме шан са је два осет ном вла гом“ [‘Une sen te ur infinitési ma le de cho ix le plus ex qu is, à 
la qu el le se mêle une tres légère hu mi dité’], а ка сни је на „ду ван ски воњ из ме шан са смра-
дом не ка кве огав не пле сни“, „уже глост пу сто ши“ [‘uneféti de ode ur de ta bac mêlée à je 
ne sa is qu el le na uséabon de mo i sis su re’, ‘le ran ci de la déso la tion’]. Она је „ште дра на ми-
ло ва њу и на из дај ству“ (СД 9–11) [‘fécon de en ca res ses et en traîtrises’ (OC I 280–1)]. Од 
нај ве ћег је зна ча ја, као што по ка зу ју две ја сно одво је не по ло ви не пе сме,5 то што она 
ну ди до жи вљај ве чи те ду хов но сти – од но сно, оно што Бо длер на дру гом ме сту на зи-
ва „sur na tu rel“6 – и са мер љи ве ствар но сти жи во та под при ти ском. Ово ду хов но сна-
тре ње се кон тра сти ра са Вре ме ном и ње го вом „де мон ском по вор ком Успо ме на, Ка-
ја ња, Гр че ва, Стра хо ва ња, Те ско ба, Мо ра, Бе со ва и Су ма ну то сти (СД 11) [‘démo ni a que 
cor tège de So u ve nirs, de Re grets, de Spa smes, de Pe urs, d’An go is ses, de Ca uc he mars, de 
Col ères et de Névro ses’ (OC I 281)].

„Дво ја ка со ба“, као текст, по ве за на је по гле дом ко ји се ја вља као пред ска за ње стра-
хо ви тог удар ца на вра ти ма. По глед при па да Идо лу, чи је „оштре и стра шне огле даљ ке“ 
[‘sub ti les et ter ri bles mi ret tes’] ули ва ју страх (зло слут ни) у пе сни ка-при по ве да ча и на-
во де га да их про у ча ва („Че сто сам по ку ша вао да их до ку чим“ [‘Je les ai so u vent étu-
diées’]). Та ин тер вен ци ја ко ја до во ди до про ме не у ста њу ума пе сни ка-при по ве да ча 
сле ди не по сред но на кон бу ји це пи та ња: „Али от куд она ов де? Ко ју је до вео? Ка кве ју 
је ча ро ли је моћ по ста ви ла на тај пре сто са ња ри је и сла до стра шћа? Зар је то ва жно? 
(СД 9) [‘Ma is com ment est-el le ici? Qui l’a amenée? Qu el po u vo ir ma gi que l’a in stallée sur 
ce trône de rêverie et de vo lupté? Qu’im por te?’ (OC I 280)]. Ова ла ви на ре то рич ких пи та-
ња се, у пр ви мах, од ба цу је као не ва жна кад се по ста ви по след ње пи та ње, ко је ли чи 
на од јек не што кон крет ни јих пи та ња ко ја се по ста вља ју у пе сми „Про зо ри“: „Зар је 
ва жно ка ква мо же би ти ствар ност ко ја се на ла зи из над ме не, ако ми је она по мо гла 
жи ве ти, осе ти ти да је сам и шта је сам“ (СД 93) [‘Qu’im por te ce que pe ut être la réalité 
placée hors de moi, si el le m’a aidé a vi vre, à sen tir que je su is et ce que je su is?’ (OC I 339)]. 
За тим она усту па ју ме сто ко нач ном пи та њу, у ко јем пе сник-при по ве дач са мо из ра жа-
ва (у фор ми уз ви ка пре сли ка ној већ у на ред ним ре чи ма „О бла жен ство! [‘O Béati tu de!’]) 
не ве ри цу због сре ће ко ја га је сна шла: „Ка квом до бром де мо ну ду гу јем што сам окру-
жен та јан ством, ти ши ном, ми ром и опо јем?“ (СД 10) [‘A qu el démon bi en ve il lant do is-je 
d’être ain si en to uré de mystère, de si len ce, de pa ix et de par fums?’ (OC I 281)]. Ова пи та ња 
има ју уло гу да ис так ну осе ћа ње уз бу ђе ња иза зва но овим до жи вља јем; ре то рич ка 
пи та ња упо тре бље на су да у дру ги ма уз бур ка ју же сто ка осе ћа ња слич на пе сни ко вим; 
ути сак се ду пли ра (као и све оста ло у „Дво ја кој со би“) уз вич ним не га ци ја ма ко је сле де.

5 Де вет па су са у пе сми опи су ју сан, де вет опи су ју ствар ност, а раз два ја их је дан па сус ко ји 
опи су је уда рац на вра ти ма ко ји на ру ша ва сан. 
6 По јам „sur na tu rel“ се у де лу Бле ско ви де фи ни ше на сле де ћи на чин:
У нат при род но ула зи оп шта обо је ност и ак це нат, то јест си ли на, звуч ност, про зир ност, др
хтљи вост, ду би на и моћ од је ки ва ња у про сто ру и вре ме ну. Има тре ну та ка бив ство ва ња кад 
су вре ме и про стран ство про ду бље ни, а осе ћај по сто ја ња без мер но по ја чан. (СД, књ. 5, 199)
[Le sur na tu rel com prend la co u le ur généra le et l’ac cent, c’est-à-di re, in ten sité,so no rité, lim pi dité, 
vi bra ti vité, pro fon de ur et re ten tis se ment dans l’espa ce et dans le temps. Il y a des mo ments de 
l’exi sten ce où le temps et l’éten due sont plus pro fonds, et le sen ti ment de l’exi sten ce im mensément 
aug menté. (OC I658)]
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„Дво ја ка со ба“ ис тра жу је двој ност на ви ше ве о ма сло же них на чи на, при че му, пу-
тем се ман тич ких и тек сту ал них спа ри ва ња и кон тра сти ра ња, на гла ша ва ре то рич ке 
стра те ги је ко је смо ви де ли на де лу и на дру гим ме сти ма. Ово су прот ста вља ње са ња-
ри је и ствар но сти пе снич ке ком по зи ци је – чи ји не у спех сим бо лич но пред ста вља „трч-
ка ра ло ко је за уред ни ка не ких но ви на тра жи на ста вак ру ко пи са“, „ижвр ља ни и не до-
вр ше ни ру ко пи си; ка лен дар у ко јем су олов ком обе ле же ни зло коб ни да ни! (СД 10) 
[‘le sa u te-ru is se au d’un di rec te ur de jo ur nal qui récla me la su i te du ma nu scrit’, ‘les ma nu scrits 
ra turés ou in com plets; l’al ma nach où le crayon a mar qué les da tes si ni stres!’ (OC I 281)]7 – 
ко је на ла зи мо у „Дво ја кој со би“ по на вља се у пе сми „Умет ни ко во Confite or“, ко ја је 
та ко ђе струк ту ри са на као не у спех одр жа ња по ра ста лир ског на бо ја на су прот па ду 
емо ци ја и осе ћа ња што ре зул ти ра по ра зом.

А са да ме ду би на не ба за па њу је; ње го ва би стри на ме раз дра жу је. Нео се тљи вост мо
ра, не про ме њи вост при зо ра раз гне вљу ју ме... Ах! тре ба ли за на век па ти ти, или за на век 
бе жа ти од ле по га? При ро до, ча роб ни це без ми ло сти, су пар ни це не по бе ди ва, пу сти ме! 
Не ис ку ша вај ми ви ше же ље и охо лост! Ис пи ти ва ње ле по га је дво бој у ко јем умет ник 
ври сне од ужа са пре но што бу де по ра жен. (СД 7)

[Et ma in te nant la pro fon de ur du ciel me con ster ne; sa lim pi dité m’exasp ère. L’in sen si bi-
lité de la mer, l’im mu a bi lité du spec tac le, me révol tent . . . Ah! fa ut-il éter nel le ment so uff rir, 
ou fu ir éter nel le ment le be au? Na tu re, en chan te res se sans pi tié, ri va le to u jo urs vic to ri e u se, 
la is se-moi! Ces se de ten ter mes désirs et mon or gu eil! L’étu de du be au est un duel où l’ar ti ste 
crie de frayeur avant d’être va in cu. (OC I 278–9)]

Дво бој је ов де зна чај на по ја ва, јер на гла ша ва су прот ста вља ње, су коб је дан-на-је-
дан ко ји се де ша ва у дво бо ју су ге ри ше двој ност: кон тра сти ра ње и кон тра дик ци ја су 
та ко ђе и ком би на ци ја. У дво бо ју се, ме ђу тим, би нар на ко ре о гра фи ја су ко ба за вр ша ва 
та ко што се до би је по бед ник, на кра ју над вла да син гу ла ри тет, од но сно су пер и ор ност.

На по слет ку, „Дво ја ка со ба“ нам по ма же да раз у ме мо дру ге, слич но осми шље не, 
тек сту ал не стра те ги је ко је ис пи ту ју по е зи ју. По пут пе сме „Confite or“, пе снич ки до жи-
вљај од ра жен у ствар ном двој ни ку она при ка зу је, та ко ђе, и у об ли ку ди ја ло га. То се 
ја сно ви ди кад се упо ре де за вр шне стро фе/па су си пе са ма:

Се ни цо нат кри ље на тми на ма, ко со пла ва,
вра ћаш ми азур ко јим не бе ски бли ста свод;
ма ља ви руб ме тво га пра ме ња оча ра ва
сто пље ним да хом што га опој но ис па ра ва
пал мо во уље, ка тран, мо шус, ва ни лин плод.

Ду го ћу – ве чи то ћу! – за си па ти ру би ном, 
би се ром и са фи ром тај те шки гу сти пласт,

7 Ово упу ћи ва ње на не у спех ком по зи ци је под се ћа на страх у пе сми „Псе то и бо чи ца“ и у пи-
сму Усе ју, јер се и ов де из ра жа ва ју на из глед праг ма тич не бри ге око об ја вљи ва ња, а над ви ја 
се и авет ли те рар не мо ћи и ауто ри те та.
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те да ми ва зда то лиш же љу кад бук не тми ном!
Зар ни си ти оаза где са њам, врч што ви ном 
се ћа ња по ји ме не, је ди на мо ја сласт? (ЦЗ 41)8

[Che ve ux ble us, pa vil lon de ténèbres ten du es,
Vo us me ren dez l’azur du ciel im men se et rond;
Sur les bords du vetés de vos mèches tor du es
Je m’eni vre ar dem ment des sen te urs con fon du es
De l’hu i le de co co, du musc et du go u dron.

Long temps! To u jo urs! Ma main dans ta cri niè re lo ur de
Sème ra le ru bis, la per le et le sap hir,
Afin qu’à mon désir tu ne so is ja ma is so ur de!
N’est-tu pas l’oasis où je rêve, et la go ur de
Où je hu me à longs tra its le vin du so u ve nir? (OC I 27)]

У жар ком ог њи шту тво је ко се уди шем ми рис ду ва на из ме шан са опи ју мом и ше ће-
ром; у но ћи тво је ко се ви дим ка ко бли ста бес крај троп ског пла вет ни ла; на па пер ја стим 
оба ла ма тво је ко се опи јам се спле том ми ри са од смо ле, мо шу са и ко ко со ва уља. 

Пу сти да ду го гри зем тво је ви ти це, те шке и вра не. Кад гриц кам ко се тво је, гип ке и 
не по слу шне, чи ни ми се да је дем успо ме не. (СД 41–42)

[Dans l’ar dent foyer de ta che ve lu re, je re spi re l’ode ur du ta bac mêléà l’opi um et au suc re; 
dans la nu it de ta che ve lu re, je vo is re splen dir l’infini de l’azur tro pi cal; sur les ri va ges du vetés 
de ta che ve lu re je m’eni vre des ode urs com binées du go u dron, du musc et de l’hu i le de co co. 

La is se-moi mor dre long temps tes tres ses lo ur des et no i res. Qu and je mor dil le tes che ve-
ux éla sti qu es et re bel les, il me sem ble que je man ge des so u ve nirs. (OC I 301)]

Та ко, ов де, „хе ми-“ у пе сми „Јед на хе мис фе ра у ње ној ко си“ раз от кри ва ону по ло-
ви ну сфе ре ко ја ни је су бли ми ра на у сти хо ва ној вер зи ји, пе сми „Ко са“ из збир ке Цве ће 
зла. Бо длер лир ски до жи вљај пре та че у про зну фор му не то ли ко да би рас крин као 
свет сно ва у ко ме се на ла зи ко са и по ка зао да је он об ма на или ха лу ци на ци ја (под-
стак ну та у овом слу ча ју опи ју мом, а у „Дво ја кој со би“ ње го вим теч ним об ли ком, ла у-
да ну мом), ко ли ко да би ис тра жио по е зи ју ба нал ног у при зем ном ре а ли зму ко ји све 
при ка зу је она квим ка кво је сте. Дво стру кост ко ју смо при ме ти ли уну тар пе са ма и ре-
то рич ких стра те ги ја функ ци о ни ше и из ме ђу по ет ских тек сто ва. Бо длер је сма трао да 
пе сме у про зи тре ба по сма тра ти као „пан дан“ [‘pen dant’] Цве ћу зла, као „ре ци про чан“ 
[‘réci pro que’] од го ва ра ју ћи пар њак. Бо дле ро ви про зни ду бле ти (пе сме ко је су про зни 
пан да ни сти хо ва них пе са ма)9 на во де на ди рект но упо ре ђи ва ње по на чи ну раз от кри-

8 Цве ће зла, у: Са бра на де ла Шар ла Бо дле ра, књ. 1, Цве та Ко тев ска, ур. Пре во ди о ци: Бра ни мир 
Жи во ји но вић, Ни ко ла Бер то ли но и Бо ри слав Ра до вић, текст при ре дио и ко мен та ре на пи сао 
Ра ди во је Кон стан ти но вић (Бе о град: На род на књи га, 1979).
9 У ову ка те го ри ју спа да ју сле де ће пе сме: „Су тон“, „По зив на пу то ва ње“, „Ко са“ и „Јед на хе-
мис фе ра у ње ној ко си“; као и „По ноћ ни ис пит“, „Свр ше так да на“ и „У је дан час ују тро“. Уоп ште-
но раз ма тра ње па ро ва пе са ма мо же се на ћи у J. A. Hid dle ston, Ba u de la i re and ‘Le Spleen de Pa ris’ 
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ва ња ди ја ло га, од но сно ди ја лек ти ке, из ме ђу по е зи је и про зе. У пе сма ма о ко си, ре то-
рич ко пи та ње на кра ју сти хо ва не вер зи је, за по чи ње ди ја лог – слич но Шек спи ро вом 
осам на е стом со не ту: „Са лет њим да ном не знам да ли да те по ре дим?“ – ко ји се на ста-
вља у про зној пе сми ко ја пред ста вља про зни од го вор (ту не ма ни ка квих пи та ња), и 
то од го вор ко ји се, по пут оних ко је смо ана ли зи ра ли, чи ни ло гич ки по ве зан, од но сно 
са о бра жен, али је не ка ко раз ли чит и за се бан.

Као од јек оне би нар не ко ре о гра фи је дво бо ја у пе сми „Confite or“, сим бол у на сло ву 
пе сме „Тирс“ мо же нам по мо ћи да бо ље раз у ме мо ову про бле ма ти ку. По пут пи сма 
Усе ју, текст има по све ту (Фран цу Ли сту) и по ста вља пи та ње с на ме ром да де фи ни ше 
обје кат ко ји опи су је: „Шта је то тирс?“ [‘Qu’est-ce qu’un thyrse?’]. По пут пе сме у про зи, 
он је дво јан, са чи њен од су пар нич ких, али ком пле мен тар них фор ми:

Ли ни јо пра ва и ли ни јо кри ву да ва, на ме ро и из ра зу, не са ви тљи во сти во ље, ви ју га во сти 
ре чи, је дин ство ци ља, ра зно ли ко сти сред ста ва, све моћ ни и не де љи ви амал га ме ге ни ја, 
ко ји би ана ли ти чар имао гну сне сме ло сти да вас раш чла њу је и да вас раз два ја? (СД 88)

[Lig ne dro i te et lig ne ara be sque, in ten tion et ex pres si on, ro i de ur de la vo lonté, si nu o sité 
du ver be, unité du but, va riété des moyens, amal ga me to ut-pu is sant et in di vi si ble du génie, 
qu el analyste aura le déte sta ble co u ra ge de vo us di vi ser et de vo us sépa rer? (OC I 336)]

Ов де, по след ње пи та ње (ко?) – ко је сле ди на кон на мет ну тог од го во ра на по чет но 
пи та ње (шта?) – опет има уло гу да пре ру ши тврд њу у пи та ње, и та ко ство ри ре то рич-
ки пар (пи та ње/од го вор) ко ји пот кре пљу је дру ге двој но сти у са мом тек сту. Слич но 
то ме, не ке сме ле тврд ње у тек сту на гла ше не су ви ше стру ким по ста вља њем пи та ња. 
А на по ста вље на пи та ња од мах се да је од го вор, не у сми слу пу ког ви да ре зо но ва ња, 
не го у сми слу раз ра ђи ва ња раз ли ке пу тем би нар них дис кур зив них стра те ги ја. Дру гим 
ре чи ма, ако се тирс са сто ји и од шта па, рав не ли ни је ре зо но ва ња (или из но ше ња 
тврд њи) и из у ви ја них, вр лу да вих фор ми, он да кри ву да ве ли ни је ко је се уви ја ју око 
тврд њи пред ста вља ју ре то рич ка пи та ња, „ћу дљи ве кри ви не“ (СД 87) [‘méan dres ca pri-
ci e ux’ (OC I 335)], ко је се „удва ра ју пра вој ли ни ји и игра ју око ње у не ком не мом обо-
жа ва њу (СД 87) [‘font le ur co ur à la lig ne dro i te et dan sen ta u to ur dans une mu et te ado ra-
tion’ (OC I 336)]. Ова стра те ги ја пи та ња и од го во ра, удру же на са ди ја ло шком фор мом 
пе сме, та ко ђе ну ди од го вор на пи та ње шта чи ни про зно пе сни штво, јер се у ње му 
су сти чу ду хов ност (ко ја се ви ше ве зу је за по е зи ју) и ана ли за (ко ја се ве зу је за про зу) 
и фор ми ра ју „за ди вљу ју ћу двој ност“ [‘éton nan te du a lité’] и „све моћ ни и не де љи ви 
амал гам ге ни ја“ (СД 87-88) [‘amal ga me to ut-pu is sant et in di vi si ble dugénie’ (OCI 336)]. 
Бо длер овим ре чи ма опи су је осо бу ко јој је пе сма по све ће на, Ли ста, али не сум њи во 
го во ри и о вла сти том по стиг ну ћу, јер је ов де скром ност из пи сма Усе ју (ако по сто ји 
ика ква скром ност у Бо дле ро вом то бо жњем, про вид ном са мо пот це њи ва њу) тран спо-

(Ox ford: Cla ren don Press, 1987), стр. 66–75. и у Bar ba ra Wright и Da vid Scott, ‘La Fan far lo’ and ‘Le 
Spleen de Pa ris’ (Lon don: Grant and Cu tler, 1984), стр. 52–8, а де таљ но по ре ђе ње пе са ма (на 
фран цу ском) у Bar ba ra Johnson, Défigu ra ti ons du lan ga ge poéti que: la se con de révo lu tion ba u de la i
ri en ne (Pa ris: Flam ma rion, 1979), стр. 31–55. и 103–60.
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но ва на у по хва лу оног што је не ко дру ги ус пео да по стиг не у слич ном дво ва лент ном 
по ду хва ту – и, у скла ду с тим, у си гур ну по твр ду двој но сти овог но вог жан ра. 

Пи та ти ру љу: мо гућ но сти лу та ња (flânerie)

На кра ју пе сме „Про зо ри“ пе сник-при по ве дач пи та: „Зар је ва жно ка ква мо же би ти 
ствар ност ко ја се на ла зи из над ме не, ако ми је она по мо гла жи ве ти, осе ти ти да је сам 
и шта је сам?“ [‘Qu’im por te ce que pe ut être la réalité placéеhors de moi, si el le m’a aidé à 
vi vre, à sen tir que je su is et ce que je su is?’] Пи та ње је по ста вље но као ре ак ци ја на пи-
та ње ко је пе сник за ми шља да чи та лац мо же по ста ви ти о ње го вом по ступ ку про ми-
шља ња – „Мо жда ће те ми ре ћи: ’Је си ли си гу ран да је то она пра ва ле ген да?’ (СД 93) 
[‘Pe ut-être me di rez-vo us: «Es-tu sûr que cet te légen de so it la vra ie?»’ (OC I 339)] – али се 
мо же про ту ма чи ти и као фи ло зоф ски усло вљен при ступ об ли ци ма двој но сти ко је 
ис пи ту ју пе сме у про зи из прет ход ног де ла, на ро чи то „Дво ја ка со ба“ и „Confite or“ (али 
и, на при мер, „Ко ја ли је пра ва?“). „Про зо ри“, по пут дру гих пе са ма ко је ће мо раз мо-
три ти у овом по гла вљу, ис тра жу је Па риз из пер спек ти ве уса мље ног лу та ли це („flâneur“), 
осо бе ко ја ше та ули ца ма Па ри за де вет на е стог ве ка, и ко ја по сма тра јед ним при ка зи-
вач ким по гле дом,10 та ко да град по ста је спек такл, аван ту ра и бо гат из вор при по вед-
ног про ми шља ња и пе снич ке ин спи ра ци је.

На по ре до са ди ја ло гом ко ји са Усе јом по кре ће о при ро ди пе са ма у про зи, по ка за-
ли смо и то ка ко се у пи сму твр ди (на на чин ко ји од ра жа ва дво ва лент ни на слов де ла) 
да је њи хо ва иста пе снич ка ам би ци ја на ста ла из истог до жи вља ја гра да, те ће мо се 
са да окре ну ти раз ма тра њу пе са ма ко је се ба ве осо бе ном по е ти ком Па ри за. Пе сма 
„Про зо ри“ је на ро чи то зна чај на, за то што, ка ко је ре као је дан кри ти чар, „чин гле да ња 
са ули це кроз све ћом осве тљен про зор ге не ри ше пра во оби ље по је ди них нај ва жни-
јих тер ми на из Бо дле ро вог пе снич ког лек си ко на ... та ко што ства ра про стор за про-
дук тив но де ло ва ње има ги на ци је, отва ра про лаз од ви зи је ка са ња ре њу и осло бо ђе ње 
из соп ства у дру гост“.11

Ди на ми ка лу та ња нај пот пу ни је је ис тра же на у пе сми „Ру ље“ и у од лом ку из Сли
ка ра мо дер ног жи во та [Le Pe in tre de la vie mo der ne] (пре ма ко јој сто ји као не ка вр ста 
ду бле та). Ов де, као и у пе сми „Про зо ри“, Бо длер опи су је ка ко из гле да „жи ве ти и па-
ти ти у дру ги ма, а не у се би са мо ме“ (СД 93) [‘avo ir vécu et so uff ert dans d’autres que [s]
oi-même’ (OCI 339)], и ка кав је осе ћај „оку па ти се у мно штву“ (СД 27) [‘un bain de mul ti-
tu de’ (OC I 291)]. Као што опи су је у пе сми „Ру ље“:

Ко оне лу та ју ће ду ше ко је тра же се би те ло, он ула зи, кад му се прох те, у би ло чи ју лич
ност. За ње га са мо, све је упра жње но; и ако му из ве сна ме ста из гле да ју као да ус кра ћу ју при
ступ, то до ла зи оту да што у ње го вим очи ма она не за вре ђу ју тру да да их по се ти. (СД 27)

10 Flânerie је сло же на по ја ва, ко ја је по дроб но ис тра же на у Ke ith Te ster, ур., The Flâneur (Lon don: 
Ro u tled ge, 1994). По себ но зна ча јан аспе кат ове по ја ве је сте на чин на ко ји по је дин ца из два ја 
из гру пе, та ко што ве ли ча ње го ве или ње не осо бе но сти, и при ви ле гу је ње го во или ње но ста-
но ви ште, од но сно тач ку гле ди шта. 
11 Chri stop her Pren der gast, Pa ris and the Ni ne te enth Cen tury (Ox ford: Blac kwell,1992), стр. 36.
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[Com me ces âmes er ran tes qui cher chent un corps, il en tre, qu and il ve ut, dans le per-
son na ge de cha cun. Po ur lui seul, to ut est va cant; et si de cer ta i nes pla ces pa ra is sent lui être 
fermées, c’est qu’à ses yeux el les ne va lent pas la pe i ne d’être vi sitées. (OC I 291)]

Ру ља је из вор енер ги је и сво је вр сни ка ле и до скоп, јер омо гу ћа ва на ста нак мно штва 
има ги на тив них кон фи гу ра ци ја; она је „опој на“ јер пру жа ал тер на ти ву опи јум ском сну. 
Она, та ко ђе, осло ба ђа, јер су бли ми ра сек су ал не же ље „не ис ка зи вом ор ги јом“ [‘inef-
fa ble or gie’], „све тим блуд ни че њем ду ше ко ја се чи та ва да је, као по е зи ја и ми ло ср ђе, 
не пред ви ђе но ме што се ука зу је, не по зна то ме што про ла зи.“ (СД 28) [‘cet te sa in te pro-
sti tu tion de l’âme qui se don ne to ut en tiè re, poésie et cha rité, à l’im prévu qui se mon tre, à 
l’in con nu qui pas se’ (OC I 291)]. Лу та ње, од но сно та вр ста сту па ња у од но се с дру гим, 
сто га, у пе сма ма у про зи пред ста вља сред ство по мо ћу ког се упо зна ју нај ра зно вр сни-
ји ли ко ви, као и при ли ку да се ти ли ко ви ис пи та ју, би ло пу тем ди рект них пи та ња или 
не ка ко дру га чи је. 

У пе сми „За ми сли“, на при мер, про та го ни ста ле ти мич ним по гле дом спа зи же ну 
ко ју, по том, за ми шља об у че ну у рас ко шну оде ћу по ње го вом из бо ру, те се бе за јед но 
с њом сме шта у дво рац. За тим, под стак нут ба кро пи сом у из ло гу, од јед ном схва та да 
му се ви ше до па да троп ски рај, па се с њом пре ме шта та мо. Док про ла зи по ред јед не 
ле пе крч ме, за ми шља се с њом ту, на до мак кућ ног пра га. Про ла зе ћи, по ну кан слу чај-
ним (ви зу ел ним) су сре том са не по зна том же ном, кроз низ за ми шље них сце на ри ја (од 
ко јих сва ки на ста је под ути ском ви зу ел ног су сре та с не ким пред ме том), лик у пе сми 
ис пи ту је то ис ку ство у ре то рич ком пи та њу ко је под се ћа на оно из пе сме „Про зо ри“: 

И вра ћа ју ћи се сам ку ћи ... ве ли се би: „Да нас сам, у сну, имао три до ма у ко ји ма сам 
на шао под јед на ку ра дост. За што бих при си ља вао сво је те ло на про ме ну ме ста, по што 
мо ја ду ша већ та ко чи ло пу ту је? И че му оства ри ва ти сво је за ми сли, ка да је већ и са ма 
за ми сао до вољ но ужи ва ње? (СД 62)

[Et en ren trant seul chez lui . . . il se dit: «J’ai eu aujo urd’hui, en rêve, tro is do mi ci les où j’ai 
tro uvé un égal pla i sir. Po ur qu oi con tra in dre mon corps à chan ger de pla ce, pu i sque mon 
âme voyage si le ste ment? Et à qu oi bon exécu ter des pro jets, pu i sque le pro jet est en lui-
même une jo u is san ce suffisan te?» (OC I 315)]

По пут пе са ма „Ру ље“ и „Про зо ри“, и пе сма „За ми сли“ се ди рект но ба ви пи та њем 
лу та ња, пе снич ке ин спи ра ци је и ства ра ња. Уло га ре то рич ких пи та ња у пе сма ма „Про-
зо ри“ и „За ми сли“ ни је са мо да уз диг ну пе сме на ви ши фи ло зоф ски ни во; оне при ка-
зу ју ка ко слу чај ни су сре ти ра зних вр ста у чо ве ко вом уму по кре ћу пи та ња и раз ма тра-
ње ра зних по ја ва, та ко да Па риз по ста је „крч ма слу ча ја“ [‘l’auber ge du ha sard’], а текст 
про стор на ко јем се ти слу чај ни су сре ти про це су и ра ју пу тем ис пи ти ва ња.

Та ко пе сник-при по ве дач ис пи ту је ком би на ци је уса мље но сти, си ро ма штва, по ли-
тич ког прин ци па и деч је при ро де у пе сма ма „Удо ви це“, „Ко лач“, „Играч ка за си ро ма ха“, 
„Очи у си ро ма ха“ и „Умла ти мо си ро ма хе!“; ше га че ње и бур жуј ско твр до гла вље ње у 
пе сма ма „Ша љив ко“, „Ви лин ски да ро ви“, „Огле да ло“ и „Ла жни но вац“; брач не на ви ке 
и ван брач не од но се у пе сма ма „Ди вља же на и ка ћи пер на ма за“ и „Пор тре ти љу бав-
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ни ца“; по ло жај из во ђа ча/умет ни ка у пе сми „Оста ре ли ко ме ди јаш“; те оп се сив ност и 
мон стру о зност у пе сми „Го спо ђи ца Хи рур шки нож“. Овај спи сак, иако ни је ис цр пан, 
омо гу ћа ва нам да ви ди мо ка ко су сре ти во де ка ис пи ти ва њу њи хо вих хи по те тич ких 
мо гућ но сти или ин трин сич ног ин те ре са (од но сно, мо гло би се ре ћи, ка ко си ту а ци је 
и по ја ве ис пи ти ва не у пе сма ма под ра зу ме ва ју су сре те).

Ме ђу тим, као што се по ка зу је у пе сми „Дво ја ка со ба“, оно што је сти му ла тив но мо-
же по ста ти не под но шљи во, у ком слу ча ју тре ба „дво стру ки окре тај у бра ви“ да би се 
за кљу ча ла ње го ва дру штве но зах тев на штет ност. При ват ну и јав ну сфе ру, та ко, не 
тре ба гле да ти као одво је не, не го уочи ти да се оне про жи ма ју. Пе сма „У је дан час ују-
тро“ опи су је јед ну та кву по тре бу да се по бег не од ру ље, од „ужа сног жи во та и ужа сног 
гра да“ (СД 21) [‘Hor ri ble vie! Hor ri ble vil le!’ (OC I 287)], од су сре та ко је пе сник-при по ве дач 
не же ли, и ко је ку му ла тив но на бра ја док вам се не за вр ти у гла ви и кру ни ше их пи та-
њем: „ух! је ли ту оди ста крај?“ (СД 22) [‘ouf! est-ce bien fini?’ (OC I288)]. Пи та ње ни је тек 
бе зна чај ни уз вик ко јим се за кљу чу је спи сак дан губ них раз го во ра, мол би и зах те ва. 
Оно озна ча ва па жљи ву пре крет ни цу, где крај ње про за ич на ре че ни ца слу жи као увод 
у по е тич ну мо ли тву у ко јој пе сник тра жи „ми лост да ство ри не ко ли ко ле пих сти хо ва“ 
(СД 22) [‘la grâce de pro du i re qu el qu es be a ux vers’ (OC I 288)] – и у сло же ном дво стру ком 
зна че њу ве за ном за „оди ста крај“, успе ва да ство ри оне до те ра не сти хо ве на кра ју. 

У овом дво сми сле ном пи та њу у пе сми „У је дан час ују тро“, на из ве стан на чин, на-
ла зи се од го вор на пи та ње из пе сме „Про зо ри“ (зар је ва жно?), као и на она из пе сме 
„За ми сли“ (за што? че му?). Јер, док се чи ни да Бо длер под ра зу ме ва да бри са ње раз ли-
ке из ме ђу се бе и дру гог, сна и ствар но сти, ни је ва жно, пи са ње по е зи је (крај њи ре зул-
тат) је сте ва жно, а пи та ња се мо гу схва ти ти као сми шље на ре то рич ка бра ву ра ко ју 
ко нач ни текст раз от кри ва као лаж.

Пре и спи ти ва ње ис ку ства и ди ску та бил ни екс пе ри мен ти

Ако су сре ти с дру гим ни су са мо на чи ни тра га ња за ин спи ра ци јом и из ра зом, он да 
су пи та ња ко ја ти су сре ти по ста вља ју на чин ис пи ти ва ња по сто ја ња, ис ку ства и би нар-
них за до вољ ста ва, као и на чин ис ку ша ва ња сна и ствар но сти. Они су, та ко ђе, на чин 
ис пи ти ва ња пе снич ке фор ме, од го ва ра ју ћих мо ду са и мо де ла из ра жа ва ња и чи та лач-
ких оче ки ва ња. А са мим тим су и на чин по кре та ња етич ких пи та ња. У пе сма ма „Про-
зо ри“ и „За ми сли“ ви де ли смо ка ко су при ли ке за про ми шља ње на ста ја ле (или не ста-
ја ле) у за ви сно сти од то га ко га лу та ли ца ус пут сре ће. У оба ова слу ча ја, про зо ри омо-
гу ћа ва ју плод ну има ги на тив ну тран сак ци ју, док исто вре ме но ства ра ју јаз из ме ђу су-
бјек та и објек та, из ме ђу по сма тра ча и оно га што он по сма тра. Дру гим ре чи ма, баш 
као пи та ња, и про зо ри „ства ра ју рас цеп ви ше но што омо гу ћа ва ју ко му ни ка ци ју“.12

Пе сма „Очи у си ро ма ха“ по чи ње (не ис пу ње ним) обо стра ним обе ћа њем при по ве-
да ча и ње го ве дра га не да ће им ми сли би ти за јед нич ке и да ће њи хо ва ду ша би ти 
јед на („сан у ко јем не ма ни че га осо би тог, на по слет ку, из у зев што су га са ња ли сви 
љу ди, а ни је га оства рио ни ко“ (СД 65) [‘un rêve qui n’a rien d’ori gi nal, après to ut, si ce 

12 Ibid., str. 37.
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n’est que, rêvé par to us les hom mes, il n’a été réalisé par aucun’ (OC I 318)]). Из не ве ре ни 
иде ал пре но си се пу тем по гле да: по гле да ко је раз ме њу је овај пар и по гле да кроз про-
зор ка фа не; по гле да јед не си ро ма шне по ро ди це ко ја по сма тра рас кош но во и згра ђе-
не згра де и ње них срећ них ста на ра. По пут про зо ра у пе сма ма у про зи, и очи – ко је се 
че сто по ве зу ју с про зо ри ма – ме ди ја то ри су тог „рас це па“. Про зор, с јед не стра не, 
пру жа при ли ку за гле да ње (као то ком лу та ња) док, с дру ге стра не, уокви ру је не што 
што љу бав ни пар не же ли да гле да. Он је ба ри је ра за си ро ма шне (ко ји не мо гу да уђу 
уну тра) и сим бол ба ри је ре из ме ђу за љу бље них, јер же на не ис пу ња ва му шкар че ву 
же љу за уза јам но шћу: она не же ли да од ра жа ва ње гов по глед, осе ћај кри ви це ни ти 
пред ста ву о се би. Же на од при по ве да ча тра жи да за мо ли да се си ро ма шна по ро ди ца 
скло ни ода тле. Ње но пи та ње пре но си се ди рект ним го во ром: „’Не мо гу да под не сем 
ове љу де ов де, са њи хо вим очи ма ши ром отво ре ним као кол ске ка пи је! Не би сте ли 
за мо ли ли га зду ка фа не да их оте ра одав де?’“ [‘«Ces gens-là me sont in sup por ta bles avec 
le urs yeuxo u verts com me des por tes coc hères! Ne po ur ri ez-vo us pas pri er le maître du café 
de les élo ig ner d’ici?»’ (OC I 319)]. Ре ак ци ја ко ју ово иза зи ва је пред ста вље на као ти пич-
на, уни вер зал на исти на, ко ја про ду бљу је јаз ти ме што де пер со на ли зу је при по ве да че-
ву по ве за ност с пи та њем, док у исти мах ба лан си ра ње го во схва та ње од но са из ме ђу 
лич ног рас це па и ши рих дру штве них по де ла: „Ето ко ли ко је те шко уза јам но се раз у-
ме ти, ан ђе ле мој дра ги, и ко ли ко је ми сао не са оп шти ва, чак и ме ђу љу ди ма ко ји се 
во ле!“ (СД 66) [‘Tant il est diffici le des’en ten dre, mon cher an ge, et tant la pensée est in-
com mu ni ca ble, même en tre gens qui s’aiment!’ (OC I 319)].

На сли чан на чин се не у спе шан од раз опи су је у пе сми „Огле да ло“. При по ве дач је 
све док јед ног при зо ра („Не ки стра ви чан чо век ула зи и ста је пред огле да ло“ [‘Un hom-
me épo u van ta ble en tre et se re gar de dans la gla ce’]) и по ста вља пи та ње: „За што се огле-
да те, кад не мо же те ви де ти се бе а да не осе ти те не за до вољ ство?“ [‘Po ur qu oi vo us re-
gar dez-vo u sau mi ro ir, pu i sque vo us ne po u vez vo us y vo ir qu’avec dépla i sir?’] Пи та ње 
(ко је је у осно ви ре то рич ко и отво ре но увре дљи во, и из ра жа ва за чу ђе ност ка ко над 
чо ве ко вом ру жно ћом, та ко и над ње го вом же љом да ту ру жно ћу пом но по сма тра) 
иза зи ва пом пе зан од го вор ко ји се по зи ва на „бе смрт на на че ла из ’89“ (дру гим ре чи ма, 
„ово је сло бод на зе мља“). Од го вор је по том из ме рен на кан та ру екви ва лен ци је: „У име 
здра вог ра зу ма, бе јах не сум њи во у пра ву; али, са ста но ви шта за ко на, он не бе ја ше у 
за блу ди“ (СД 101). [‘Au nom du bon sens, j’ava is san sdo u te ra i son; ma is, au po int de vue 
de la loi, il n’ava it pas tort’] (OC I 344). Ко му ни ка ци ја је без у спе шна, као што се мо гло 
прет по ста ви ти, а оно што на ста је из су сре та и екви ва лен ци је од го во ра је сте пра во 
ре то рич ко пи та ње ко је ства ра рас цеп из ме ђу за ко на и здра вог ра зу ма.

У слу ча ју да се и ре то рич ко пи та ње узме за о збиљ но, то до во ди до ис ка ри ки ра не 
до слов но сти. Ако се за вр шна мак си ма пе сме „Очи у си ро ма ха“ раз мо три па ра лел но 
са ре то рич ким ме ха ни змом пе сме „Огле да ло“, ви ди мо ка ко се ап сурд но до слов на 
игра ре чи у пе сми „Лош ста кло ре зац“ пра ви из уста ље ног из ра за „жи вот у ру жи ча-
стом“, где ру жи ча сто ста кло омо гу ћа ва не ку вр сту же ље ног пре ла ма ња ко је је, мо жда, 
мо гло спре чи ти рас цеп ство рен окви ри ма пе са ма „Очи у си ро ма ха“ и „Огле да ло“. 
При по ве дач нас при пре ма за рад њу та ко што на во ди низ без раз ло жних чи но ва ко је 
су из вр ши ли љу ди чи је су по бу де чи та о цу при ка за не као не схва тљи ве, јер је око сни-
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ца пе сме оче ки ва на ре ак ци ја чи та о ца да се за пи та над њи ма (За што?), са мо да би се 
то пи та ње од ба ци ло јед ним фру стри ра ним „За то што...“ и још јед ним при по ве да че вим 
пи та њем ко је се за вр ша ва не ја сним об ја шње њем. При по ве дач по зи ва ста кло ре сца 
да се поп не уским сте пе ни штем, пи та га зар не ма „ста кла у бо ји“, „ча роб на ста кла“, 
„рај ска ста кла“ [‘des ver res de co u le ur’, ‘des vi tres ma gi qu es’, ‘des vi tres de pa ra dis’] (при 
че му од рич ним об ли ком от кри ва да оче ку је да их ста кло ре зац не ма), а за тим га те ра 
са сте пе ни шта, да би не ко ли ко тре ну та ка ка сни је по ло мио сва ње го ва ста кла, ба цив-
ши на њих сак си ју с бал ко на, што је при по ве да че ва осве та ста кло ре сцу, јер му ни је 
ис пу нио же љу и омо гу ћио „жи вот у ле пим бо ја ма“ (СД 20) [‘la vie en be au’ (OC I 287)]. Та 
же ља од про зо ра хо ће да учи ни спој ма ште и ствар но сти, да ве штач ки сје ди ни раз ли-
чи те мо гућ но сти. 

Овај спон та ни екс пе ри мент из вр шен над ста кло ре сцем, баш као и дру ги опи са ни 
у пе сми, мо же има ти озбиљ не по сле ди це, али ре то рич ко пи та ње ко јим се пе сма за-
вр ша ва их од ба цу је на сли чан на чин као и пи та ња ко ји ма се за вр ша ва ју „Про зо ри“ и 
„За ми сли“. При по ве дач ка же:

Те раз дра жу ју ће ша ле ни су без о па сне, и че сто се мо гу ску по пла ти ти. Али шта ма ри 
за веч не му ке онај ко ме је је дан тре ну так от крио бес крај ужи ва ња. (СД 20)

[Ces pla i san te ri es ner ve u ses ne sont pas sans péril, et on pe ut so u vent les payer cher. 
Ma is qu’im por te l’éter nité de la dam na tion à qui a tro uvé dans une se con de l’infini de la jo-
u is san ce? (OC I 287)]

Ово ни је пр ви пут да се при по ве дач пе са ма у про зи об ре усред екс пе ри ме на та или 
да из но си за па жа ња ди ску та бил ног етич ког ста ту са. У пе сми „Ко лач“ он уоп ште ни је 
не ви на шце; док су му мо ти ви у пе сми „Играч ка за си ро ма ха“ исто та ко сум њи ви. Пре-
мла ћи ва ње про сја ка у пе сми „Умла ти мо си ро ма хе!“, иако из вр ше но с ви ше од луч но-
сти, па жљи во од ме ра ва те о ри ју на спрам прак се, уда рац по уда рац, да би се сум њи ви 
екс пе ри мент окон чао не сум њи вим ре зул та том – ла ком по бе дом про сја ка. 

Да се вра ти мо за вр шном пи та њу пе сме „Лош ста кло ре зац“ – мо же се ре ћи да је 
ово још је дан при мер сми шље не ре то рич ке бра ву ре. Та кво схва та ње, су де ћи пре ма 
на ве де ним при ме ри ма, би ло би у скла ду с ка рак те ри за ци јом оних ко ји се та ко по на-
ша ју. Но, не мо же мо се оте ти ути ску да нас ор ке стри ра на фар са и пи та ње упу ћу ју на 
не што ви ше од су ко ба ко ји се око не ких ста ка ла од и гра ва на бал ко ну. Су срет са ста-
кло ре сцем је, сва ка ко, на чин пре и спи ти ва ња до ми нант них књи жев них пред ста ва о 
све ту и ње го вом од ра зу/пре ла ма њу, и срод них иде о ло шких пи та ња, али тај су срет је 
и ис пи ти ва ње ве о ма кон крет не пе снич ке фор ме: Усе јо вог ста кло ре сца, ста кло ре сца 
у „Пе сми“ ко ја се иро нич но по ми ње у пи сму по све те. По след њим пи та њем се, сто га, 
ри зи ку је ко ли ко уред нич ко то ли ко и кри вич но го ње ње; ме сто ме ђу бу ду ћим књи жев-
ним на ра шта ји ма пре не го веч но мо рал но про клет ство; и „бес крај ужи ва ња“ ко ји је 
умет ност – да не по ми ње мо ужи ва ње у то ме што је ра зор ним и скри ве ним књи жев ним 
на па дом моћ ном Усе ју по ка зао где му је ме сто.
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Пи та ње мо ти ва ци је?

У пе сми „У је дан час ују тро“, пе сник-при по ве дач на бра ја сво је днев не ак тив но сти 
и у јед ном тре нут ку пре и спи ту је вла сти ту мо ти ва ци ју: „хва ли сао се (за што?) мно гим 
га до сти ма ко је ни ка да ни сам учи нио, а ку ка вич ки по ри цао не ке дру ге рђа ве по ступ-
ке ко је сам из вр шио са ра до шћу“ (СД 22) [‘m’être vanté (po ur qu oi?) de plu si e urs vi la i nes 
ac ti ons que je n’ai ja ma is com mi ses, et avo ir lâchement nié qu el qu es autres méfa its que 
j’ai ac com plis avec jo ie’ (OCI 288)]. Ма да се пи та ње мо ти ва ци је по ста вља све га јед ном, 
све по бро ја не ак тив но сти су пред мет post hoc де таљ не про ве ре. На јед ном ни воу пе-
сма ис тра жу је за што су од ре ђе ни по је дин ци мо ти ви са ни да вр ше из ве сна де ла; а на 
дру гом ни воу, она се ба ви узро ком иро нич но мо ти ви са ног пи сма по све те. Шта ви ше, 
пи та ња мо ти ва ци је се ро је. За што ве ли чан стве на удо ви ца из пе сме „Удо ви це“ „дра го-
вољ но оста је у сре ди ни из ко је се та ко упа дљи во из два ја?“ (СД 30) [‘Po ur qu oi donc 
re ste-t-el le vo lon ta i re ment dans un mi li eu où el le fa it une tac he si écla tan te?’ (OC I 294)]. 
За што се при по ве дач из пе сме „Оста ре ли ко ме ди јаш“ опи ре чи ну људ ске ми ло сти на 
ко ји је га нут? Че му у пе сми „Ко лач“ опи си ва ти „ту од врат ну бор бу ко ја оди ста по тра ја 
ду же но што се чи ни ло да обе ћа ва ју њи хо ве де ти ње сна ге?“ (СД 37) [‘une lut te hi de u-
se qui du ra en vérité plus long temps que le urs for ces en fan ti nes ne sem bla i ent le pro met-
tre?’ (OC I 298)]. За што про сја ку уде ли ти ла жни нов чић? Мо жда за то, као што при по ве-
дач раз ми шља у пе сми „Лош ста кло ре зац“: „да ви ди, да са зна, да ис ку ша суд би ну...“ (СД 
19) [‘po ur vo ir, po ur sa vo ir, po ur ten ter la de stinée . . .’ (OC I 285)].

Ниг де не ма то ли ко ис пи ти ва ња мо ти ва ци је ко ли ко у пе сми „Ју нач ка смрт“. За што 
је Фан чу ло при сту пио по ли тич кој за ве ри? С ко јим ци љем му Кнез до зво ља ва да из ве-
де сво ју по след њу пред ста ву, ко ју по сма тра ју осу ђе ни пле ми ћи? „[Да] ли га је у ду ши 
по ву кла ви ше или ма ње по ти сну та на ме ра да бу де ми ло стив?“ (СД 68) [‘exi sta it-il dans 
son âme une in ten tion plus ou mo ins arrêtée de clémen ce?’(OC I 320)]. Кад Фан чу ло са-
вр ше но од и гра сво ју уло гу, да ли се Кнез „осе ћа ше по бе ђе ним у сво јој де спот ској 
мо ћи?“ (СД 71) [‘se sen ta it-il va in cu dans son po u vo ir de de spo te?’(OC I 322)]. Да ли се 
осе ћао по ни же ним или фру стри ра ним? Да ли је зви ждук убио Фан чу ла? И да ли га је 
Кнез на ре дио зна ју ћи да хо ће? Да ли је по сле за жа лио због гу бит ка нај бо љег глум ца? 
При по ве дач по ста вља сва ова пи та ња, али на га ђа ју ћи, од го ва ра са мо на не ка од њих, 
те пре пу шта чи та о цу да на ста ви с на га ђа њем. „Ју нач ка смрт“ ис пи ту је скло ност ка 
по сма тра њу све та кроз кон тра сте (по ли тич ка моћ на су прот мо ћи умет но сти) по мо ћу 
ни за ис пи ти вач ких ре то рич ких сред ста ва по ка за них на де лу. Ова пе сма по ста вља 
пи та ња с ци љем да по твр ди, раз мо три, из ра зи жа ље ње; по ста вља све ви ше пи та ња; 
по кре ће пи та ња да би по кре ну ла чи та о ца исто као што Фан чу ло по кре ће пу бли ку. Но, 
на го ми ла ва ње пи та ња раз от кри ва и при по ве дач ки оквир пе сме (чин пи са ња пред-
ста ве), и по ма ло ди ску та бил но по и ма ње при по ве да ча-по сма тра ча. Дру гим ре чи ма, 
ре то рич ка пи та ња опет слу же да се под ву че двој ност тек ста, да се на гла се по тен ци-
јал но сми сле не фор мал не раз ли ке, да се ком би ну ју про ми шља ње и ана ли за, и да се 
из ба лан си ра ју свет по ли тич ке (де спот ске) ствар но сти и свет кре а тив ног ге ни ја, од но-
сно, умет нич ког ства ра ла штва.



75

На по слет ку, пи та ње мо ти ва ци је вра ћа нас пи та њу Бо дле ро ве умет но сти, умет но-
сти ства ра ња пе са ма у про зи, ње го вом мо ти ви са ном чи ну пи са ња по све те (што је 
по ли тич ки гест) и ре то рич ким стра те ги ја ма ко је смо ви де ли да де лу ју у оба слу ча ја. 
При ка зи ва ње и ка зи ва ње пе сме „Ју нач ка смрт“ – где се из во ђе ње пред ста ве удва ја 
из во ђе њем пи са ња – раз от кри ва и под вла чи двој но сти ко је се при ка зу ју у тек сту по-
мо ћу ре то рич ких пи та ња мо ти ва ци је. Слич но то ме, у пи сму Усе ју, Бо длер бри љи ра у 
пред ста ви не си гур но сти и скром но сти ко је та мо ис тра жу је, и раз ра ђу је тај чин у још 
ве ћој ме ри, као што смо ви де ли, дво ва лент ном игром са мих пе са ма у про зи, а на ро-
чи то у пе сми „Лош ста кло ре зац“. Ре то рич ка пи та ња у пе сма ма у про зи, слич но иро-
ни ји с ко јом се ја вља ју и ко ју по спе шу ју, ме ња ју или пре но се зна че ње у до след ном 
ис пи ти ва њу од но са је зи ка и ствар но сти, по е зи је и про зе. Она по сто ја ну ствар ност, 
чак и гра ма тич ку, чи не не ста бил ном, и по ка зу ју да је је зик, баш као и про зо ри у пе-
сма ма у про зи (па и оне са ме), да ле ко од то га да бу де тран спа рент но сред ство.

Из вор ник: Sonya Step hens, “The pro se po ems”, у: The Cam brid ge Com pa nion to Ba u de la i re, ур. Ro
se mary Lloyd, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2005, стр. 69–86.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)
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БОДЛЕРОВО УНИШТЕЊЕ
У јед ном есе ју о пе сни ку Те о до ру де Бан ви лу, Бо длер да је ве о ма упе ча тљив при каз 

мо дер ног пе сни штва. Из ја вљу је да су хи пер бо ла и апо стро фа као фор ме је зи ка не 
са мо по доб не не го и крај ње ну жне у лир ској пе сми, а да ље твр ди да

мо дер на умет ност има бит но де мон ску тен ден ци ју. И ре кло би се да та па кле на 
чо ве ко ва стра на, ко ју чо век са за до вољ ством се би об ја шња ва, по ста је сва ког да на све 
ве ћа, као да ђа во ужи ва да јој по ве ћа ва обим, по пут то ви ла ца и кљу ка ча, го је ћи стр пљи во 
људ ски род у сво јим дво ри шти ма за жи ви ну да би се би при пре мио уку сни ју и соч ни ју хра ну.1

Сли ка Ђа во ла ка ко спро во ди са тан ско кљу ка ње, по пут про из во ђа ча fo ie gras, пру-
жа але го риј ски сце на риј с на да све ори ги нал ним при ка зом си ла ко је на дах њу ју мо-
дер ну по е зи ју: Ђа во ра ди на го је њу на ше па кле не стра не, а ми по том ужи ва мо у то ме 
да је се би об ја сни мо, кроз хи пер бо лич не и апо стро фич не сти хо ве. Та кав при каз не 
обе ле жа ва, мо жда, кри зу пе сни штва, не го са свим си гур но не кон вен ци о нал ну ка рак-
те ри за ци ју оно га што се ко нач но че сто сма тра по че ци ма мо дер не по е зи је. Т. С. Ели от 
је, се ћа мо се, на звао Бо дле ра „нај ве ћим пред став ни ком мо дер не по е зи је на би ло ком 
је зи ку, сто га што су ње го ви сти хо ви и је зик нај бли жи пот пу ном пре по ро ду ка кав смо 
до жи ве ли. Но ње гов пре по род јед ног ста ва пре ма жи во ту ни је ни шта ма ње ра ди ка лан 
и ни шта ма ње ва жан“.2 Тај пре по род, ме ђу тим, под ра зу ме вао је жи ву ар ти ку ла ци ју 
ста во ва за ко је би смо те шко мо гли ре ћи да су не што осим ан ти мо дер ни, ка ко ин си-
сти ра ње на ђа вол ском де ло ва њу су ге ри ше. Ка да је Ги став Фло бер Бо дле ру пре ба цио 
што „пре ви ше ин си сти ра на Ду ху Зла“, не по ко ле бљи ви Бо длер је од го во рио да је до-
бро раз ми слио о тој кри ти ци, те да је схва тио ка ко је искре но убе ђен да ни је мо гу ће 
об ја сни ти чо ве ко ву ми сао и по ступ ке „ако не бих прет по ста вио да се ту упли ће не ка 
зла си ла ко ја је из ван ње га. – Ово је круп но при зна ње за ко је ме ни сав уро ће ни 19. 
век не ће на ве сти да по цр ве ним“.3 Пред ста вив ши се бе као за др тог ре ак ци о на ра, а не 
као „мо дер ног чо ве ка“ за ка квог су га Вер лен и дру ги од та да др жа ли, Бо длер по ста-
вља пи та ње ко је се у Цве ћу зла са мо по гор ша ва: о при ро ди и функ ци о ни са њу те „зле 
си ле ко ја је из ван ње га“.

1 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 3, Бе о град: На род на књи га, 1979, гру па пре во ди ла ца, стр. 254. 
(Прим. прев.)
2 T. S. Eli ot, “Ba u de la i re”, Se lec ted Es says, Lon don: Fa ber, 1951, стр. 426.
3 Шарл Бо длер, Иза бра на пи сма, Но ви Сад: Брат ство-Је дин ство, 1987, пре вод Иза бе ла Кон-
стан ти но вић, стр. 130. (Прим. прев.)

МЕЂАШИ

Џонатан Калер
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„A сам Ђа во др жи кон це што нас кре ћу!“4 об ја вљу је пр ва пе сма у збир ци, „Чи та о-
цу“, иза зи ва ју ћи нас да тра га мо за при су ством Ђа во ла у пе сма ма ко је сле де.

На ја сту ку за ла то Са тан Три сме гист
ла га но нам њи ше дух пун уз бу ђе ња,
и дра го цен ме тал на ше во ље ме ња
тај хе ми чар му дри у па ру и не чист.

Вал тер Бен ја мин је то ли ко об у зео ма шту аме рич ких кри ти ча ра и пост ди пло ма ца да 
је Бо длер по стао пре све га лу та ли ца мо дер но сти, ста нар ко ји из бе га ва са бла зни јед не 
оту ђе не кул ту ре док ше та ар ка да ма гра да, ни ма ло на лик не ко ме ко би мо гао при зва ти 
Ђа во ла. У јед ном есе ју о Поу, Бо длер пи ше да су Сје ди ње не Др жа ве зе мља ко ја „на ив но 
ве ру је у све моћ ин ду стри је: убе ђе на је, као и не ко ли ци на не срећ ни ка ме ђу на ма, да ће 
ова нај зад про ждра ти Со то ну“,5 пред ви ђа ју ћи на шу не вољ ност да де ло ва ње Ђа во ла 
узме мо за озбиљ но, чак и у Цве ћу зла. Ка кву уло гу прет по став ка о ђа во љем де ло ва њу, 
ко ју Бо длер ви ди као ан ти те зу на пред не, ме ли о ри стич ке ми сли свог до ба, игра у оно ме 
што с пра вом и да ље сма тра мо са вр ше но мо дер ном по е зи јом Цве ћа зла?

Овом про бле му се мо же при сту пи ти кроз увод ну пе сму, „Чи та о цу“, ко ја, чи ни ми 
се, са др жи је дан су штин ски и не раз ре шен про блем: од нос из ме ђу об ја ве „A сам Ђа во 
др жи кон це што нас кре ћу!“, раз гла ше не на сва зво на, и за кључ не се квен це у ко јој се 
по ја вљу је Ча ма, огав ни мон струм („још гр ђи, још го ри, још цр њи“) у зло гла сном зо о-
ло шком вр ту на ших по ро ка. Јед но став но ре че но, пи та ње је да ли је моћ Ча ме по сле-
ди ца то га што Ђа во др жи кон це што нас кре ћу и пре тва ра на шу во љу у па ру, а на ту 
по ми сао би нас мо гла на ве сти струк ту ра ове пе сме, или, су де ћи по ве ћи ни ње них 
ту ма че ња ка рак те ри стич но про тив них упли та њу Ђа во ла, тре ба кри ви ти на ше ли це-
мер ство – ли це мер ство у ве зи с оби мом на ших по ро ка, ме ђу ко ји ма је Ча ма тек нај-
го ри, те упу шта њем у њих? Шта су уло га или зна чај Ђа во ла ов де, у пе сми ко ја се бар 
ис пр ва чи ни да из но си прет по став ку о ђа во љој кон тро ли? – прет по став ку ко ја би 
мо гла да об у хва ти ра зно ли ке сце на ри је зле ко би, на го на за са мо у ни ште њем и из о па-
че но сти ко ји чи не збир ку.

Но, не же лим да се усред сре дим на ту оквир ну пе сму ко ја нам из гле да го во ри ка ко 
да чи та мо збир ку, не го на јед ну дру гу, за пра во јед на ко зна чај ну пе сму у ар хи тек ту ри 
Цве ћа зла: пе сму ко ја уво ди део под на сло вом „Цве ће зла“, где би смо, ако за и ста по-
сто ји, ка ко је Бо длер твр дио, тај на ар хи тек ту ра Цве ћа зла, мо гли оче ки ва ти дра ма ти-
за ци ју или из но ше ње кључ них мо да ли те та збир ке. Ка ко мој на слов ука зу је, реч је о 
пе сми „Уни ште ње“, ко ја та ко ђе на ја вљу је све при сут ност Ђа во ла:

Око ме не стал но не ки Де мон блу ди:
уз ме не као ва здух нео пи пљив пли ва;
гу там га и он ми рас па љу је гру ди
и же ља се ја вља веч на и ка жњи ва.

4 Шарл Бо длер, Цве ће зла, Ба ња Лу ка: Но ви глас, 1989, пре вод Ко ља Ми ће вић. (Прим. прев.)
5 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 3, op. cit., стр. 60. (Прим. прев.)



По кат кад, зна ју ћи да во лим Умет ност,
узме об лик же не кра сне и рас пу сне,
и, ко ри стећ при том сву сво ју уме шност,
на беш ча сна пи ћа сви ка ва ми усне.

Од во ди ме та квог, пре зрев Бож је око,
без стра ха и стр тог умо ром, ду бо ко
кроз до ли не Ча ме, пу сте и без да не,

и ба ца у мо је очи пу не вре ња
пр ља ву оде ћу, отво ре не ра не,
и сав тај кр ва ви при бор Уни ште ња!

Пе сма је у пр вом из да њу у пе ри о ди ци иза шла под на сло вом „Сла до стра шће“ (“La 
Vo lupté”), али је Бо длер до дао ко мен та ре на стра ни ци ча со пи са Re vue des de ux mon des 
у ком се по ја ви ла под на сло вом „Уни ште ње“ без чла на (“De struc tion”), а по том јој је 
до де лио ко нач ни на слов са чла ном ка да ју је од ре дио за увод ну пе сму на слов ног де-
ла збир ке. До да ва ње чла на, “La De struc tion”, при бли жа ва је але го риј ској пер со ни фи-
ка ци ји, али Уни ште ње оста је та јан стве на и за го нет на фи гу ра, док се на ра тив но де ло-
ва ње пре пу шта де мо ну. Упа дљи ве су слич но сти из ме ђу увод не пе сме де ла „Цве ће 
зла“ и увод не пе сме Цве ћа зла, „Чи та о цу“:

(1) Обе на ја вљу ју ак тив ни, шта ви ше кон трол ни ути цај Ђа во ла или Де мо на, овог 
пр вог на на ше жи во те, а дру гог на жи вот го вор ни ка.

(2) У обе ма си ла ко ја се по ве зу је с де мо ни ма на ла зи се у ва зду ху ко ји уди ше мо, 
нео пи пљи ва и не ви дљи ва, и по сте пе но се на ста њу је у на шим плу ћи ма (po u mon/s и 
Démon/s ри му ју се у обе пе сме).

кроз мо зго ве на ше рој Де мо на блу ди,
а, чим удах не мо, Смрт у на ше гру ди
слу зи, тај на ре ка, пу на му клих јав ки.

Око ме не стал но не ки Де мон блу ди:
уз ме не као ва здух нео пи пљив пли ва;
гу там га и он ми рас па љу је гру ди
и же ља се ја вља веч на и ка жњи ва.

У јед ној пе сми је ис ход ин тер на ли за ци ја Смр ти као аген са, а у дру гој срам на же ља 
ко ја се по на вља (веч но код Бо дле ра озна ча ва оно не у мит но, не ку вр сту ме ха ни за ци-
је).

„Уни ште ње“, кроз стра те ги ју са жи ма ња, ко ри сти фи гу ру ди са ња као ин тер на ли за-
ци је да озна чи ђа во ло во на во ђе ње су бјек та на са у че сни штво у за бра ње ним же ља ма 
ко је се у пе сми „Чи та о цу“ тре ти ра ју као ди рект на по сле ди ца ђа во ље ма ни пу ла ци је:

А сам Ђа во др жи кон це што нас кре ћу!
Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри;
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Раз ли ка је у то ме што у „Уни ште њу“ Ђа во ис ку ша ва у ви ду нај за вод ни је же не, „же-
не кра сне и рас пу сне“, док ће у пе сми „Чи та о цу“ на шу из о па че ну суд би ну за ве сти она 
нај не за вод ни ја: ка да Ђа во по ву че кон це, мо дел на ше же ље је „убог блуд ник ко ји спу-
шта кан џе / на пре са хла пр са не ке кур ве древ не“.

(3) Обе пе сме – а том на да све бо дле ров ском по те зу при да јем ве ли ки зна чај – та-
ко ђе се опи ру на ра тив ној ко хе рент но сти на по ред ним ни за њем оно га што на зи вам 
уну тра шњим и спо ља шњим але го риј ским сце на ма: јед не сце не на ко јој се су бјект 
сре ће са спо ља шњим аген си ма и јед не у ко јој је по ље де ло ва ња тих аге на са уну тар 
са мог су бјек та.

Сто га је у „Чи та о цу“ на пр вој сце ни Ђа во лут кар и упра вља на ма спо ља, а дру га 
сце на је у на шим умо ви ма, где Ча ма и оста ла чу до ви шта из ме на же ри је на ших по ро ка 
оба вља ју свој по сао. У „Уни ште њу“, Ђа во у до ми нант ној пр вој сце ни кре ће се по ред 
нас, во ди нас кроз не ки кра јо лик и за тим нам у очи ба ца не ка кав та јан ствен при бор; 
у дру гој сце ни, уба че ној из ме ђу два мо мен та пр ве сце не, он нам ула зи у плу ћа и де-
лу је уну тар нас ка ко би под ста као за бра ње не же ље. Та кви але го риј ски обр ти ко ји 
оме та ју на ра тив ну ко хе рент ност да ју Бо дле ро вим пер со ни фи ка ци ја ма по себ ну драж 
– а ни су при мар но еле мен ти тек ста – ко ја зах те ва ана ли зу.

(4) Да на гла си мо од ре ди ште у тим але го ри за ци ја ма, обе пе сме се за вр ша ва ју Ча-
мом: у „Уни ште њу“ је Ча ма спољ на сце на где се су бјект до во ди и на ста њу је, „до ли не 
Ча ме“; у „Чи та о цу“ је Ча ма нај го ре чу до ви ште у на шој уну тра шњој ме на же ри ји. Убр зо 
ћу се вра ти ти на Ча му, ко ја је на из ме нич но агенс или сце на.

(5) Ко нач но, прет ход не па ра ле ле на во де на јед но дру га чи је по ве зи ва ње кра је ва: у 
„Чи та о цу“ ће Ча ма као агенс до не ти уни ште ње: „он би јед ним зе вом да про ждре све 
љу де, / и ра до би зе мљу у пу стош да скр њи“. По себ но, „на зло чин је спре ман“. Сто га, 
ка да „Де мон“ из „Уни ште ња“ до во ди го вор ни ка у до ли не Ча ме и ба ца му у очи „тај 
кр ва ви при бор Уни ште ња“, оче ку је мо не што слич но и под стак ну ти смо да при бор 
ви ди мо као ка кво кр ва во стра ти ште,6 изум го спо ди на Ги јо те на, на при мер, ко ји је 
имао та ко зна чај ну сим бо лич ку уло гу у ор ги ја ма уни ште ња за вре ме Фран цу ске ре во-
лу ци је. Има и дру гих до ка за за по ве зи ва ње уни ште ња и ре во лу ци је. У Moм об на же ном 
ср цу Бо длер за ре во лу ци ју из 1848. ка же: „И да ље скло ност ка ру ше њу. Скло ност оправ-
да на, ако је оправ да но све што је при род но.“7 Но упр кос мо гућ но сти да се та на пра ва 
по сма тра као ги љо ти на ре во лу ци о нар ног уни шта ва ња, би ло би за и ста ве о ма нео бич-
но опи са ти ефек те ги љо ти не као пр ља ву оде ћу и отво ре не ра не! Шта они ту тра же? 
Чи ни се да су ти де та љи по гре шни за па ра ле лу ко ја ма ми чи та о ца скло ног ег зе ге зи.

Украт ко, иде ја да Ђа во ку ша чи та о ца сно ви ма о ре во лу ци о нар ном уни ште њу не 
об ја шња ва за чуд не и спе ци фич не де та ље по след ње стро фе, а упра во на то же лим да 
се усред сре дим, у на ди да ћу се при бли жи ти ре ше њи ма про бле ма.

Про блем се нај са же ти је мо же од ре ди ти ова ко: та пе сма, ко ја уво ди на слов ни део 
оно га што се, ко нач но, на зи ва Цве ће зла (а од мах сле де три ле збеј ске пе сме ко је су 
ин спи ри са ле пред ло же ни ори ги нал ни на слов збир ке, Ле збљан ке), је сте ме сто где нам 

6 У пре во ду је реч стра ти ште за ме ње на реч ју зло чин. (Прим. прев.)
7 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 5, op. cit., стр. 220. (Прим. прев.)
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се нај ја сни је ка же шта је то што Ђа во чи ни, али нам се је дан але го риј ски до га ђај чи ни 
да ле ко за чуд ни јим не го кон ци у ру ка ма Ђа во ла или сно ви Ча ме о по гу бље њи ма на 
кра ју пе сме „Чи та о цу“. Због ком би на ци је у по след њим сти хо ви ма нео бич но бе звуч не 
ап страк ци је („тај кр ва ви при бор Уни ште ња“) и не у твр ђе не спе ци фич но сти („пр ља ву 
оде ћу“ и „отво ре не ра не“), те шко је схва ти ти шта би то Ђа во мо гао ба ца ти у ли це го-
вор ни ка, те за што би то ра дио (и шта је спе ци фич ни од јек ре чи „ба ца у мо је очи“).

У кри тич кој ли те ра ту ри на ла зи мо ши рок ди ја па зон на га ђа ња: за „пр ља ву оде ћу“ 
се твр ди ло да упу ћу је на ма стур ба ци ју, на вод но са мо де струк тив но сла до стра шће. 
Амо ри, ју нак ро ма на Сла до стра шће Шар ла Оги сте на Сент-Бе ва, ко ји је за Бо дле ра 
био ве о ма зна ча јан, до во ди се у ста ње ано ми је кроз та кво ис ку ше ње. Они ко ји ну де 
то ту ма че ње не ма ју об ја шње ње за „отво ре не ра не“, прем да је си гур но мо гу ће по сма-
тра ти их као еле мен те са ди стич ких ма стур ба тор ских фан та зи ја. „Су ро вост и жеђ за 
на сла ђи ва њем исто вет ни су осе ти, као крај ње хлад но и вру ће“, пи ше Бо длер, на по-
ми њу ћи: „Што се му че ња ти че, ње го ва је осно ва у срам ном де лу људ ске ду ше ко ји 
че зне за на сла да ма.“8

Увод не стро фе Бо дле ро ве пе сме „Хе о тон ти мо ру ме нос“ са ди стич ке фан та зи је пред-
ста вља ју као из вор сек су ал ног ужит ка:

Уда ри ћу те без љут ње
и без зле мр жње, као ме сар,
као Мој си је сте ну не гдар!
и твом ћу оку из ду би не,

да во де сво јој дам Са ха ри,
про сут све ва ле мрач ног ја да.
Мо ја ће же ља пу на на да
врх сла них су за да кр ста ри...

А на рав но по сто је и дру га по при шта ра на. Оно нај ре ле вант ни је, где се ра ња ва ње 
по ве зу је са сек су ал ним за до вољ ством, по ја вљу је се у јед ној од за бра ње них пе са ма, 
„Оној ко ја је пре ве се ла“:

Стог бих хтео, јед не но ћи,
кад час сла до стра шћа по је,
до бла га лич но сти тво је,
као лу пеж, бе шум но по ћи,

да ти ка зним пут ве се лу,
да ти гње чим жуд ду бо ку,
да на чи ним на твом бо ку
ра ну про стра ну и вре лу.

8 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 5, op. cit., стр. 226. (Прим. прев.)



Но, фор му ла ци ја из „Уни ште ња“, „ба ца у мо је очи пу не вре ња / пр ља ву оде ћу, отво-
ре не ра не“ де лу је као нео бич но дис тан ци ран или ис кри вљен на чин да се при зо ву 
са ди стич ке фан та зи је или сце не му че ња. Пе сма „Оној ко ја је пре ве се ла“, на при мер, 
пред ме том са ди стич ке при влач но сти не чи ни са му ра ну не го чи но ве ра ња ва ња и 
убри зга ва ња вла сти тог отро ва. У „Уни ште њу“, по што Ђа во од во ди го вор ни ка у до ли-
не Ча ме пре ру шен у „же ну кра сну и рас пу сну“, мо гло би се за ми сли ти – ово ни сам 
на шао у кри тич кој ли те ра ту ри не го су та кво ту ма че ње по ну ди ли сту ден ти на Кор не лу 
– да је оно што Ђа во пре ру шен у же ну ба ца у ли це го вор ни ка за пра во мен стру а ци ја, знак 
мон стру о зно сти жен ске сек су ал но сти: то би мо гло об ја сни ти реч „кр ва ви“ и „пр ља ву 
оде ћу, отво ре не ра не“, али је чуд но по ве за ти то с „кр ва вим при бо ром Уни ште ња“ с 
ве ли ким У. Да ли је жен ска сек су ал ност на пра ва за уни шта ва ње а не ства ра ње?

Ево јед не анег до те ко ја по ма же ус по ста вља њу та кве ве зе, а пре нео ју је Жил Ре нар 
ко ји ци ти ра Мар се ла Шво ба: „У јед ној го сти о ни ци, Бо длер је ре као: ’Ми ри ше на уни-
ште ње’. – ’Ма не’, од го во ри ли су му. ’Же на ко јој је то пло ми ри ше на ки се ли ку пус.’ – Али 
Бо длер је гру бо од го во рио: ’Ка жем вам да ми ри ше на уни ште ње.’“

Са да се до ста ра не би о граф ске ли те ра ту ре чи ни ве о ма не по у зда ном – реч је о 
при ча ма сми шље ним да би се об ја сни ле пе сме и дра ма ти зо вао укле ти пе сник – по-
сто ји, ре ци мо, јед на би о гра фи ја из 1937. Џо на Шар пен тјеа, ко ја се по не кад на во ди као 
из вор она ни стич ког ту ма че ња „Уни ште ња“, а њен основ ни по сту пак под ра зу ме ва 
упо тре бу пе са ма у кон стру и са њу при че о све му оно ме што је Бо длер си гур но ра дио, 
без спољ них до ка за. Но, у ис ку ше њу сам да се де лом по у здам у ту Шво бо ву анег до ти-
цу, јер се те шко мо же за ми сли ти да би не ко то из ми слио ка ко би про ту ма чио ову 
пе сму, ко ју љу ди ина че ни су на сто ја ли да про ту ма че.

Да кле, за са да има мо нај ма ње три мо гућ но сти: кр ва ви при бор Уни ште ња као жен-
ска сек су ал ност, као са ди стич ка ма стур ба тор ска фан та зи ја, или као ги љо ти на, кон-
крет на вер зи ја фан та зи је мо ћи и уни ште ња. Но, ту је и че твр та мо гућ ност с ко јом се 
та ко ђе ни сам срео у кри тич кој ли те ра ту ри. Је дан од нај за чуд ни јих мо ме на та у „Ли та-
ни ја ма Са та ни“, из ван ред но не уз бу дљи вој пе сми о ро ман ти чар ском са та ни зму и о 
тран сва лу а ци ји вред но сти, је сте ка да у по след њем ни зу раз ло га за хва ло спе ве Са та-
ни – „О ти“ – сре ће мо сле де ће:

Ти што пу ниш очи и ср це де во ја ка
кул том ра не и љу ба вљу спрам дро ња ка,

о Са та но, спа си ме сред ја да мо га!

Кри ти ча ри углав ном ни су би ли за ин те ре со ва ни за ту ма че ње ове пе сме стих по 
стих, ни ти су се ба ви ли ових за го нет ним ди сти хом, ко ји по пут „Уни ште ња“ по ста вља 
ра не и дроњ ке јед не уз дру ге, и као да се на до ве зу је на тре ну так у пе сми „Чи та о цу“ 
ко ји се до са да ни је сма трао са др жај ним: „Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри“. Ипак, 
чи та во пи та ње пер верз не „скло но сти ка ужа су“9 код Бо дле ра је кључ но, ка ко твр ди 

9 Шарл Бо длер, „Го спо ђи ца Скал пел“, Па ри ски сплин, Бе о град: Чи го ја, 2003, пре вод Бо ри слав 
Ра до вић, стр. 109. (Прим. прев.)
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Жан-Лик Штајн мец у „Есе ју о Бо дле ро вој те ра то ло ги ји“.10 Због струк ту ре „Ли та ни ја“, 
мо гу ће је да ова стро фа ар ти ку ли ше јед ну од мно го број них пер верз них уте ха ко је 
Ђа во ну ди не при ла го ђе ни ма у све ту, од то га да вол шеб но опу сти пи ја ни цу ког пре га-
зе ко њи та ко да му не по ло ме ко сти, до то га да му че ни ке под у ча ва пра вље њу ба ру та. 
Је ли то ђа во ља уте ха за оне ко ји не мо гу се би да при у ште рас кош – да ужи ва ју у 
дроњ ци ма и ра на ма? То на во ди на по ми сао о го спо ђи ци Скал пел из Па ри ског спли на, 
про сти тут ки ко ја же ли да јој љу бав ни ци бу ду хи рур зи што јој при ла зе још об у че ни у 
кр вљу упр ља не ке це ље, за ко је се да ка ко ве зу је култ ра на.11 Јед на дру га вр ста кул та 
ра на ус пут но се спо ми ње у „Про кле тим же на ма“:12

а не ке опет во ле да на пла ће ник на ву ку
и ис под сво јих ду гих ха љи на бич да скри ју,
па се у мрач ној шу ми, са ме, у по ноћ ту ку
и су зе брит ког бо ла у пе ну стра сти ли ју.

Да кле, култ ра на мо же би ти са ди стич ки или ма зо хи стич ки, а култ дро ња ка? Пе сма 
„Чи та о цу“ нам ка же „Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри“, али је то те же за ми сли ти. 
Мо же ли би ти да Бо длер ов де, кроз лик про сти тут ке што се ка је, Ђа во лу при пи су је 
вер ске об ре де са мо пре го ра и би че ва ња, на при мер? То би био до бар по тез: дроњ ци, 
вла се ни ца и би че ва ње као део при бо ра уни ште ња, упр кос све тач ким ам би ци ја ма 
би че ва ла ца?

Је дан дру ги ре ле ван тан текст ко јим за ла зи мо у хри шћан ство на во де кри ти ча ри у 
по тра зи за об ја шње њем „кр ва вог при бо ра Уни ште ња“. Реч је о про зној пе сми „Ис ку-
ше ња или Ерос, Плут и сла ва“. „Два див на Са та не и јед на ... Ђа во ли ца“ при ка зу ју се 
при по ве да чу у сну. Пр ви Са та на је Ерос, опи сан с ова квим при бо ром:

Око кр ме зне ту ни ке бе ја ше му се ови ла, у ви ду по ја са, све тлу ца ва зми ја ко ја је, ус пра
вље не гла ве, че жњи во пи љи ла у ње га очи ма од же ра ви це. О том жи вом по ја су ви си ли су, 
ме ђу бо чи ца ма пу ним по ги бељ них на пи та ка, бли ста ви но же ви и хи рур шки ин стру мен ти. 
У де сној је ру ци др жао још јед ну бо чи цу чи ја је са др жи на има ла све тло цр ве ну бо ју и ко ја 
је но си ла на леп ни цу са овим чуд ним ре чи ма: „Пиј те, то је мо ја крв, са вр ше но окре пљу ју ће 
сред ство.“13

Тај хи рур шки при бор сла до стра шћа и уни ште ња под ра зу ме ва и Еро со ву бо го хул-
ну адап та ци ју при че сти ко ја, мо гло би се ре ћи, по ста је при мер оно га што се у „Уни-
ште њу“ на зи ва „беш ча сним пи ћи ма“. Дро ња ва оде ћа и ра не са став ни су део сце не 
рас пе ћа, што зах те ва при бор уни ште ња. Мо же мо ли да за ми сли мо Ђа во ла ка ко ку ша 
го вор ни ка та ко што му ба ца у ли це еле мен те Хри сто ве жр тве? Са си гур но шћу мо же мо 

10 Jean-Luc Ste in metz, Sig nets, Pa ris: Cor ti, 1995.
11 Шарл Бо длер, Па ри ски сплин, op. cit., стр. 108. (Прим. прев.)
12 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, Бе о град: Ва јат, 1988, пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић, стр. 123. 
(Прим. прев.)
13 Шарл Бо длер, Па ри ски сплин, op. cit., стр. 50. (Прим. прев.)



ре ћи да сце на риј по ком Ђа во од во ди чо ве ка у пу сте до ли не алу ди ра на Хри сто во 
ис ку ше ње у пу сти њи.

Но ту је још је дан, по след њи ми са о ни пра вац ко ји мо ра мо сле ди ти. Ори ги нал ни 
на слов пе сме је био „Сла до стра шће“ што упу ћу је на Сент-Бе вов ро ман Сла до стра шће, 
прем да ве ру јем да пе сма алу ди ра и на Ша то бри ја но ве Му че ни ке, где Ђа во на во ди 
Астар те, ко ја се на зи ва „де мо ном жуд ње“, да ку ша јед ног мла дог хри шћа ни на. „У истом 
тре нут ку де мон жуд ње се за о гр ће свим сво јим ча ри ма“, и „по чи ње да му ша пу ће ми сли 
о јед ној чи сто људ ској љу ба ви“,14 што си гур но алу ди ра на по че так „Уни ште ња“. Из раз 
„де мон жуд ње“ по ја вљу је се три пу та на ис тој стра ни, а јед на илу стра ци ја у из да њу из 
1859, ко ја је на ста ла по сле Бо дле ро ве пе сме, али по ка зу је ка ко су Ша то бри ја на ту ма-
чи ли, пред ста вља де мо на као „же ну кра сну и рас пу сну“, с јед ном дој ком об на же ном.

Ве за са Сент-Бе во вим ро ма ном Сла до стра шће и ју на ком Амо ри јем сло же ни ја је 
и пер верз ни ја. Сла до стра шће је за мла дог Бо дле ра би ла ва жна књи га („Раз блуд на 
књи га, ко јој не ма рав не!“), а за ње ну ме ша ви ну еро ти зма, ме лан хо ли је, са мо по сма-
тра ња и ча ме мо гло би се ре ћи да слу жи као по за ди на Цве ћу зла. У ра ној пе сми, по-
све ће ној Сент-Бе ву, ко ја по чи ње ре чи ма „Та да сви ћо са ви“, при по ве дач го во ри о свом 
по и сто ве ћи ва њу са Сент-Бе во вим ју на ком, Амо ри јем:

Но сих у свом ср цу Амо ри је ву при чу. (OC 1, 207)

У при зо ру адо ле сцент ске те ско бе – ме лан хо ли је, еро ти зма и до са де – вре лих лет-
њих ве че ри – „А по том су до шле не здра ве ве че ри “ – чу је мо за

...гро зни ча ве но ћи,
Ко је упу ћу ју за љу бље не де вој ке на вла сти та те ла
И те ра ју их да у огле да ли ма – ја ло ва по хот но сти – 
По сма тра ју зре ло во ће сво је ста са ло сти. 

Ти сти хо ви се ка сни је ди рект но пре у зи ма ју у јед ној стро фи „Ле збо са“,15 јед не од 
за бра ње них пе са ма:

Ле збо се, зе мљо где је ноћ омар на и блуд на,
те пред огле да ли ма – ја ло ва по хот но сти! – 
де ви це за љу бље не у сво ја те ла жуд на
ми лу ју зре ло во ће жен стве не ста са ло сти;

При по ве дач у „Та да сви ћо са ви“ на про тив, уме сто ја ло ве по хот но сти16 де во ја ка, 
ис тра жу је „ду бо ку ми сте ри ју“ књи ге, Сла до стра шће, у ко јој

На пи так про ди ре, ла га но, кап по кап

14 Cha te a u bri and, Les Martyrs, књи га 13, Œuvres complètes, Pa ris: Gar ni er, 1959, 4: 182.
15 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, op. cit., стр. 117. (Прим. прев.)
16 У овом пре во ду реч vo lupté је по хо та. (Прим. прев.)
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 алу ди ра на „беш ча сна пи ћа“ де мон ског отро ва у „Уни ште њу“.
Сла до стра шће, као што сам ре као, опи су је се у овој мла да лач кој пе сми као:

Раз блуд на књи га, ко јој не ма рав не!
И отад,...

...
Ја сам сву да ли стао ду бо ку ми сте ри ју
те књи ге, та ко дра го це не за све оба мр ле ду ше 
Да је њи хо ва суд би на обе ле же на истим бо ле сти ма...

 
Ње го во по сма тра ње у огле да лу има дру га чи ји ис ход од де во јач ког по сма тра ња:

И пред огле да лом уве жба вао сам 
Су ро ву умет ност и ра ђа ју ћи Де мон ми да де 
– Да се од пат ње на чи ни истин ска по жу да, –
Да окр ва вим ње гов бол и да из гре бем ње го ву ра ну. 

За чу до, ту на ла зи мо кон сте ла ци ју де мо на ко ја ин спи ри ше об ред са мо му че ња, све 
с ра на ма и кр вљу – „из гре ба ти ње го ву ра ну“ зна чи на пра ви ти отво ре ну ра ну – али 
она до но си „истин ску по жу ду“, на су прот „ја ло вој по хот но сти“ уда ва ча ко је се се би 
ди ве у огле да лу. Прем да код Бо дле ра ја ло вост ни је ло ша ствар – „хлад но ве ли чан ство 
же не не рот ки ње“17 – истин ска по жу да мо же би ти она ко ја је по ет ски про дук тив на 
уме сто ја ло ве по хот но сти де во ја ка. Мо же ли „кр ва ви при бор Уни ште ња“ да бу де ве-
жба са мо све сти, са мо му че ња, су ро ва умет ност ко ју под у ча ва де мон, а дра ма ти зу је се 
у пе сми „Бе а три ча“,18 на при мер, где го вор ник ше та у при ро ди, оштре ћи се чи во сво је 
ми сли на вла сти том ср цу: „и док сам лу та ју ћи без ци ља ика кво га / оштрио ка му ми сли 
то ци лом ср ца сво га“?19 Или, на рав но, нај у пе ча тљи ви је у пе сми „Хе о тон ти мо ру ме нос“: 
„Ја сам ожи љак и кор бач!“ „Уни ште ње“ ис пр ва не де лу је као пе сма о са мо све сти као 
са мо му че њу, али по ста вља пи та ње да ли код Бо дле ра по сто ји уни ште ње ко је ни је 
са мо у ни ште ње. Си гур но је да је ве за из ме ђу Ђа во ла и са мо све сти на гла ше на у дру гим 
пе сма ма. У пе сми „Бе а три ча“, де мо ни се бе на зи ва ју они ма „ко ји све то сми сли смо 
дав но“, што при по ве дач из го ва ра док окре ће нож сво је ми сли у соп стве ном ср цу. Пе-
сма „Прер ђа во“, где се Ђа во ја вља скри вен у на сло ву, го во ри о сле де ћем:

Мрач но и ја сно су че ље ње
то ср це огле да ло вла сно!

То су че ље ње ства ра низ гот ских сли ка за ро бље но сти ко је чи не увод не стро фе 
пе сме, али се мо жда ту ма че као ђа во ља ра бо та. Те сли ке су:

17 Шарл Бо длер, „С ха љи на ма вал ним“, Цве ће зла, op. cit., стр. 68. (Прим. прев.)
18 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, op. cit., стр. 125. (Прим. прев.)
19 Упо ре ди Бо дле ров чла нак о Les Martyrs ri di cu les Ле о на Кла де ла: „Он отва ра ра ну да би је бо-
ље ви део“ (1: 184).
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Озна ке ја сне, цр теж фи ни
жи во та јед ног прер ђа вог,
што бу ди ми сао да Ђа во
све што год чи ни до бро чи ни!

То мрач но са мо по сма тра ње ср ца ко је је по ста ло вла сти то огле да ло мо жда је ђа-
во ља ра бо та – као да је Ђа во од го во ран за по ет ске са др жа је ко ји ства ра ју муч ну са-
мо а на ли зу: ср ца пре тва ра у огле да ла са мих се бе, као што је то чи ни ло Сент-Бе во во 
Сла до стра шће. Мо жда не би до шло ни до ка кве са мо де струк тив не са мо а на ли зе да 
нас Ђа во ни је од вео у до ли не ча ме.

„Уни ште ње“ де лу је као пе сма ко ја ће нам не дво сми сле но го во ри ти о ли ку Ђа во ла 
и ње го вом де ло ва њу – спа ја њем сла до стра шћа и уни ште ња – али шта на кра ју из ње 
са зна је мо? Ђа во ту опе ри ше и уну тра и спо ља, во де ћи су бјект на о ко ло и ис пу ња ва-
ју ћи га ка жњи вом же љом, а на ње га по том ба ца низ еле ме на та, ко ји су из ван ред ни 
као за себ ни де та љи, али их је те шко спо ји ти у је дан убе дљив и ко хе рен тан на ра тив ни 
сце на риј. Чи ни се да нас ти еле мен ти од во де у раз ли чи те прав це, раз ли чи те сце на ри-
је, од ко јих су мно ги илу стро ва ни у оста лим пе сма ма у збир ци, сви де лу ју мо гу ће и 
јед ни дру ги ма за пра во не про тив ре че, али не до но се син те зу.

Са си гур но шћу мо же мо да твр ди мо пр во да је сце на ис ку ше ња ту ве о ма нео бич на. 
У тра ди ци о нал ној сце ни ис ку ше ња, ста ње ча ме чи ни не ко га ла ком ме том за Ђа во ла, 
ко ји ну ди не ка кву мо гућ ност или ком би на ци ју бо гат ства, мо ћи и ерот ског за до вољ-
ства. Ов де, на про тив, Ђа во у об лич ју нај за вод ни је же не го вор ни ка од во ди у до ли не 
ча ме, а не из њих, не у тре нут но ерот ско за до вољ ство, не го у до са ду. А ка да де мон 
ба ци те ми сте ри о зне еле мен те „у мо је очи“, он – то је нај у пе ча тљи ви ји за кљу чак – не 
ну ди над моћ ност, обе ћа ње ис пу ње ња, по пут су пер и ор них зна ња, мо ћи или вр хун ског 
ерот ског ужит ка. Та нео бич на сце на ис ку ше ња не ну ди не ка кво моћ но за до во ље ње, 
као што би чин про да је ду ше Ђа во лу тре ба ло да чи ни (у Па ри ском спли ну Бо длер два-
пут по же ли та кву на год бу). Да ли ве ли ка ко ли чи на вре ња у очи ма го вор ни ка по ти че 
од чи ње ни це да се овај Ђа во, по пут оног у „Чи та о цу“, а за раз ли ку од оних тра ди ци о-
нал них Ђа во ла што се по ја вљу ју у пе сма ма у про зи, по на ша за и ста ве о ма чуд но, не 
ну де ћи ни ка кву ја сну ви зи ју, ни ка кву на из глед при ма мљи ву на год бу, не што уисти ну 
по жељ но, не го ба ца еле мен те уни ште ња у го вор ни ко во ли це?

Ђа во не ну ди ни ка кву моћ ни ти ужи ва ње; но ти еле мен ти – пр ља ва оде ћа, ра не и 
кр ва ви при бор уни ште ња – по ве зу ју се с раз ли чи тим сце на ри ји ма мно гих дру гих пе-
са ма, као да Ђа во у го вор ни ко во ли це ба ца оно што из ви ре из ра зно ли ких са мо пре-
и спи ти ва ња, јер Бо дле ро ви го вор ни ци се би об ја шња ва ју сво ју па кле ну стра ну, чи ји 
раз вој Ђа во под сти че, ка ко се сва ки го вор ник тру ди да „окр ва ви ње гов бол и да из-
гре бе ње го ву ра ну“. Да ли је то „бит но де мон ска тен ден ци ја“ мо дер не умет но сти, о 
ко јој Бо длер го во ри у есе ју о Бан ви лу? Ње го ве але го ри је без раз ре ше ња или ис ку-
пље ња не во де до тра ди ци о нал них на год би с Ђа во лом не го са мо у ста ње збу ње но сти, 
она кво ка кво на ла зи мо у Бо дле ро вим нај ве ћим пе сма ма, где је го вор ник оста вљен 
на мо ру („без ка тар ки, низ мо ре стра шно и бе зо бал но!“), или по сма тра „ру ше ви не 
сет не“ ма лих ста ри ца, или на ве ша ли ма леш с тр бу хом што зја пи, или пак слу ша шпил 
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ка ра та ка ко ћа ска ју о ми ну лим љу ба ви ма („по ми њу љу ба ви ко јих ви ше не ма“), или 
џан гри за ву сфин гу ка ко пе ва за ла ску сун ца („чи ји дух гру би / пе ва тек зра ка ма сун ца 
што се гу би“).20

Мо жда оно што Ђа во ба ца у го вор ни ко во ли це мо ра да оста не не из ве сно, по пут 
ба ца ња коц ке, али кр ва во и ра зор но, ка ко би се мо гло по ве за ти са сце на ри ји ма у 
мно гим дру гим пе сма ма. Пред кри ти ча рем је бар ис ку ше ње да схва ти тај але го риј ски 
чин ба ца ња еле ме на та уни ште ња у очи ис пу ње не вре њем као при чу о по е зи ји „бит но 
де мон ске тен ден ци је“, о са мо о бја шње њу усред сре ђе ном на па кле ну чо ве ко ву стра ну. 
Бо дле ров „Епи граф осу ђе ној књи зи“ по ру чу је чи та о ци ма те књи ге,

Не до би ли на ук спре тан
од Са та не, кра ља ве шта,
ба ци! схва ти ћеш ко је шта,
ил’ ми сли ћеш да сам ште тан.

 
То је са та ни стич ка ре то ри ка, где ђа во ља ра бо та не ну ди сце ну ис ку ше ња не го низ 

ерот ских, са ди стич ких, ма зо хи стич ких, вер ских сли ка, ко ји ма су за јед нич ке са мо ве-
зе са смр ћу и уни ште њем.

У сва ком слу ча ју, ре зул та ти су по ет ски про дук тив ни – то за си гур но зна мо. Ово 
ни је ја ло ва по хот ност. У овим цве то ви ма зла на ла зи мо, ка ко Бо длер то фор му ли ше у 
пе сми у про зи „Стре ли ште и гро бље“, „ћи лим од ве ли чан стве ног цве ћа ко је се ома-
сти ло ра са пом“.21 При ме ти те ка ко се баш реч „ома сти ло“ ко ри сти за ђа во љу ра бо ту 
– „по пут то ви ла ца и кљу ка ча“22 – ка да нас при пре ма за са мо о бја шње ње мо дер не по-
е зи је, чи не ћи пе сни ка, а не при ро ду, плод ним тлом за по е зи ју.

Из вор ник: Jo nat han Cul ler “Ba u de la i re’s De struc tion”, у: MLN, св. 127, бр. 4, сеп тем бар 2012. (фран
цу ско из да ње), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, стр. 699711.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић)

20 Та ко за вр ша ва ју пе сме „Се дам ста ра ца“, „Ма ле ста ри це“, „Пу то ва ње на Ки те ру“, „Сплин I“ и 
„Сплин II“. Пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић. (Прим. прев.)
21 Реч de struc tion ов де је пре ве де на као ра сап. (Прим. прев.)
22 У пре во ди ма се не ви ди ве за из ме ђу да тих ре чи. Реч en gra issées пре ве де на је као ома сти ло, 
а en gra is se urs као то ви о ци и кљу ка чи. (Прим. прев.)
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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 

1 Изворник: Daemmrich, Horst S. & Daemmrich, Ingrid G.: Themen und Motive in der Literatur. Ein 
Handbuch. (2. Aufl.), Francke Verlag: Tübingen und Basel, 1995. 



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: 

89



(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)



ЗЛ
АТ

Н
А

 Г
РЕ

Д
А

Драган Бабић

КРАЈ ПОРОДИЧНОГ ВРЕМЕНА:  
РОМАН КАО СПОМЕНИК 
(ЖАНР, ПРИПОВЕДАЊЕ, АУТОПОЕТИКА)

[Д]а имам ту сна гу и во љу, да имам то ври је ме, пи сао бих ро ман у ко јем не 
би би ло ни јед но га из ми шље ног име на, ли ка или до га ђа ја. У сре ди шту би 
био Кар ло Шту блер, а око ло, по гла вље за по гла вљем, сви Шту бле ри за ко
је знам или за ко је ћу тек са зна ти, они ко ји су жи вје ли с њим и они ко ји га 
до бро по зна ју, иако су се ро ди ли на кон ње го ве смр ти.

Име на не ва ља ми је ња ти. Тре ба их оста ви ти, и он да упра вља ти суд би
на ма књи жев них ју на ка, во ди ти их уском би о ков ском ста зом из ме ђу зби ље 
и тек ста, из ме ђу жи во та ко ји је од жи вљен и жи во та ко ји ће би ти ис при
по ви је дан. Али та ко да бу де вје ро до стој ни ји од зби ље и да на чи ном при
по ви је да ња бу де на слу ћен и жи во то пис при по вје да ча. Све је исти на и ни
шта не мо ра би ти исти на.

Нај о чи глед ни ји фи зич ки аспект јед ног књи жев ног де ла, онај ко ји се на пр ви по глед 
при ме ћу је и, ма ко ли ко не би тан био, у да на шњој кри зи чи та ња од ре ђу је ини ци јал ни 
став ве ли ког бро ја по тен ци јал не пу бли ке – ње гов обим – мо же, у слу ча ју оп шир ни јих, 
де ло ва ти дво ја ко на чи та о це: не ке ће при ву ћи иза зов, док ће дру ге од би ти зах тев на 
гра ђа. У слу ча ју ре пре зен та тив них – „екс трем на“, би ло да се ра ди о кла си ци ма по пут 
ро ма на Јад ни ци, У тра га њу за ми ну лим вре ме ном, Уликс или Ча роб ни брег, или пак о 
но ви јим из да њи ма као што су Под зе мље До на Де Ли ла, По бу ње ни Атлас Ајн Ренд или 
код нас још не пре ве де на Бес крај на ла кр ди ја (In fi ni te Jest) и Мо ја бор ба (Min Kamp) од-
лич них Деј ви да Фо сте ра Во ла са и Кар ла Ува Кна ус го ра, а по себ но у да на шње вре ме 
„бр зе“ ко му ни ка ци је и мањ ка вре ме на, од оних ко ји су са вла да ли ова шти ва мно го-
број ни су они ко ји о њи ма го во ре у ду ху Ба ја ро ве те зе при ча ња о „књи га ма ко је ни смо 
про чи та ли“. Као је дан од нај во лу ми но зни јих до ма ћих при ме ра сва ка ко се на ме ће 
Злат но ру но, и чи ни се да су ма ло број ни иш чи та ли Пе ки ће ву сед мо дел ну по вест о 
по ро ди ци Ње го ван од пр ве до по след ње стра ни це. Ме ђу нај но ви јим и нај гло ма зни јим 
ре ги о нал ним на сло ви ма је и Род („Фрак ту ра“, За пре шић, 2013) са ра јев ско-за гре бач ког 
пи сца Ми љен ка Јер го ви ћа ко ји сво јим че тво ро ци фре ним бро јем стра ни ца, ба рем по 
оби му, те жи на ве де ним де ли ма. 

Са свим је по гре шно по че ти го во ри ти о би ло ко јој бе ле три стич кој књи зи из угла 
ње ног оби ма јер је те за да кван ти та тив ни аспект ути че на ква ли тет по гре шна ко ли ко 
и не у те ме ље на по што се чак и у нај но ви јој срп ској про дук ци ји ви ше пу та до ка за ла 
иде ја да су са же ти ја де ла успе шни ја, на гра ђе ни ја, и од стра не пу бли ке и кри ти ке бо ље 
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при хва ће на од оних пре те ра но оп шир них. Ме ђу тим, про блем са Јер го ви ће вом књи-
гом је у то ме што ће ње на ис црп ност – и ову не срет ну чи ње ни цу тре ба опет ис та ћи 
као ефе кат и по ре дак вре ме на и ути цај са вре ме ног жи во та на кул ту ру чи та ња – не дво-
сми сле но од ре ди ти ње ну ре цеп ци ју. Ово на про сто ни је књи га за сва ко га, сва ка ко не 
за про сеч не чи та о це, па чак ни за оне ко ји не по зна ју ра ни ји опус овог ауто ра. Рет ки 
ће се за њу ма ши ти у књи жа ри или би бли о те ци у по тра зи за не чим што ће им ис пу-
ни ти дан, пред ста вља ти пре дах на од мо ру или се ис по ста ви ти као од ли чан по клон за 
по зна ни ке – а то de fac to је су раз ло зи због ко јих је ве ћи на у по тра зи за књи гом. Но, ако 
ово ни је на слов за њих, за ко га је он да? Род се, као кул ми на ци ја до са да шњег опу са 
овог пи сца, мо же сма тра ти иде ал ним шти вом за ње го ве ста ри је чи та о це, оне ко ји су 
ужи ва ли у збир ка ма Са ра јев ски марл бо ро или Ma ma Le o ne, те ро ма ну Отац, и ко ји 
же ле да што ви ше са зна ју о Јер го ви ћу као пи сцу, чо ве ку, умет ни ку, али и о ње го вој 
при ват но сти. Он је иде а лан за hard co re фа но ве и, уко ли ко се сви чи та о ци при се те свог 
нај дра жег пи сца, ја сно ће им би ти да би же ле ли да о њи ма про чи та ју што ви ше, по себ-
но пи кан те ри је из њи хо ве по ро дич не про шло сти, по глед на свет и ин тим не де та ље 
њи хо вих сва ко дне ви ца. Ипак, и они ма ко ји се не за си те Ро да по сле тре ћи не или по-
ло ви не, већ се са њим из бо ре и до вр ше га, на ум мо же па сти не ко ли ко пи та ња: за што 
је ова књи га ова ко обим на? За што је аутор имао по тре бу да то ли ко пи ше? За што од 
то ли ко ма те ри ја ла ни су на пра вље на три или че ти ри за себ на из да ња? Ко ли ко је хра бро-
сти тре ба ло из да ва чу да се од лу чи на штам па ње хи ља ду и три стра ни це у лук су зном 
твр дом по ве зу? Ко ли ко ће љу ди чи та ти ово? И, шта овај ру ко пис пред ста вља? Сва ова 
пи та ња не ће по ста ви ти по ме ну ти вер ни фа но ви јер ће они ужи ва ти у от кри ва њу нај-
ин тим ни јих де ло ва Јер го ви ће ве лич но сти и на сто ја ће да ово де ло ис тра жу ју што ду же.

Жан ров ски микс: де сет де ка ду ше

Про блем са жан ров ском од ред ни цом овог де ла је што она за пра во не по сто ји: Род 
ни је мо гу ће свр ста ти ни у је дан (или два или три) ја сан и јед но зна чан си стем. Код Јер-
го ви ћа је ком би но ва ње жан ро ва и фор ми то ли ко из ра же но да је кра так опис де ла као 
ро ма на не до вољ но пре ци зан и по јед но ста вљен, док је де таљ ни ја и пот пу на кла си-
фи ка ци ја не ис црп на. Ипак, од ре див ши га ро ма ном, из да вач и аутор су по ну ди ли кључ 
за ре цеп ци ју и олак ша ли по сао чи та о ци ма: Род је, да кле, ро ман ко ји кри је мно го и 
от кри ва се по сте пе но.

Фор мал но гле да но, у ње му је са др жа но се дам це ли на, сва ка са сво јом жан ров ском 
под-од ред ни цом: „Та мо гдје жи ве дру ги љу ди, пре да ва ње“, „Stu ble ri,1 је дан по ро дич ни 
ро ман“, „Ру да ри, ко ва чи, пи јан ци и њи хо ве же не, квар те ти“, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“, 
„Ин вен тар на књи га“, „Ка лен дар сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“ и „По ви јест, фо то гра-
фи је“. Сва ки део сем пр вог, сред њег и по след њег укљу чу је ви ше за себ них де ло ва 
ко ји се мо гу сма тра ти по гла вљи ма ро ма на у слу ча ју це ли не „Stu ble ri, је дан по ро дич ни 
ро ман“, од но сно ско ро пот пу но ин ди ви ду ал ним крат ким при ча ма или но ве ла ма у 

1 По шту ју ћи пи са ње стра них име на по стан дар ди ма хр ват ског је зи ка – без тран скрип ци је, за 
раз ли ку од срп ског – овај текст ће за др жа ти ова кав об лик на сло ва ове це ли не, као и „Ма ма 
Ione sco, ре пор та жа“, али ће се име по ро ди це на во ди ти као „Шту бле ри“.
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оста ла три слу ча ја. Кроз це ло де ло се лајт мо тив ски те ма ти зу је исто ри ја по ро ди це ауто-
ра, тј. ње на мај чи на стра на, ло за Шту бле ра ко ја по чи ње са пра де дом („ота том“) Кар лом 
и за вр ша ва се са мај ком Ја вор ком. Увод на це ли на про ло шки опи су је нај зна чај ни је ју на-
ке и од нос њи хо вих иден ти те та и ис хо да жи во та, те се по ред пра де де ја вља ју ујак Мла-
ден и сам при по ве дач; у ових два де се так стра ни ца кри је се срж сле де ћих ско ро хи ља ду 
– ка ко је и за што Кар ло по бе гао у Ду бров ник, а по сле и из ње га, ко је су по сле ди це 
Мла де но ве смр ти и на ко ји на чин по де ље ни иден ти те ти функ ци о ни шу у рат ном и по-
сле рат ном про сто ру и на ре ла ци ји Са ра је во–За греб. Ви ди се да му шкар ци три ге не ра-
ци је пред ста вља ју гра див ни ми кро на ра тив и кључ ап со лут но по јед но ста вље не фа бу ле 
ро ма на: по че так фа ми ли је, њен нај тра гич ни ји и нај да ле ко се жни ји мо ме нат, те тре нут но 
ста ње по ро дич ног ста бла. За јед нич ко овим па ра диг ма ма по чет ка, сре ди не и кра ја је сте 
по тра га за из гу бље ним иден ти те том, по и сто ве ћи ва ње са мно штвом ко јем не при па да-
ју пот пу но и став ауто ра да је упра во исто ри ја си ла ко ја људ ске суд би не усме ра ва без 
њи хо вог при стан ка и не обра ћа ју ћи па жњу на њи хо ве ре ак ци је. На из глед фраг мен тар-
на при ча о три лич но сти овим се мо ти вом слу чу је у је дин стве ну при по вест и та ко ово 
„пре да ва ње“ до би ја сво ју свр ху: оно функ ци о ни ше као у без ма ло ака дем ским окви ри-
ма при ка зан са же так де ла са кључ ним ре чи ма и осо ба ма на кон ко јих сле ди ње го ва 
те о риј ска по став ка, раз ра да, пред ста вља ње ме то да и из во ђе ње за кљу ча ка. Исто ри ја 
по ро ди це је оче ки ва но опи са на це ли ном од осам на ест гла ва са под на сло вом „је дан 
по ро дич ни ро ман“ – и ов де се пр ви пут ја вља фор ма ро ма на у ро ма ну и пи та ње ко је из 
ње га са свим ло гич но сле ди: уко ли ко са га о Шту бле ри ма за и ста је сте је дан жан ров ски 
за себ но од ре ђен фраг мент, за што она ни је штам па на као са мо стал но де ло и об ја вље на 
у ма ни ру збир ке при ча Ма ма Le o ne и ро ма на Отац са ко ји ма има ви ше не го очи глед не 
до дир не тач ке? Ова тај на је оста вље на чи та о ци ма и кри ти ча ри ма на по ле ми ку и ве лик 
број уза луд них „ка ко, за што, због че га?“ пи та ња на ко је од го вор мо же да ти је ди но аутор 
– у ду ху дра ме Ко се бо ји Вир џи ни је Вулф? Едвар да Ол би ја, то је „на ње му да зна, а на ис-
тра жи ва чи ма да от кри ју“. Прет по став ка је да без овог де ла оста так ро ма на не би имао 
сми сла – или бар не то ли ко ко ли ко има у ова квом об ли ку. При ча о Шту бле ри ма је бит-
на за оства ри ва ње за о кру же но сти и Јер го вић ју је си гур но све сно увр стио не са мо 
за то да би по ка зао сво је уме ће у кре и ра њу увер љи вих исто риј ских ли ко ва, си ту а ци ја, 
кон тек ста и при ча, већ да би по ста вио од ре ђен оквир це лом Ро ду. На кра ју кра је ва, иако 
он је сте о ње го вој по ро ди ци, исто та ко је и о ње му са мом, те да би чи та о ци мо гли да 
зна ју ода кле по ти че пи сац, мо ра ју се упо зна ти са ње го вим по ре клом и ин ци ден ти ма 
ко ји су га обе ле жи ли. Ње го ва по ро ди ца се отуд пред ста вља у ми то ло ги зу ју ћем ма ни ру 
чи ме се при бли жа ва, на при мер, Глем ба је ви ма, Бу ден бро ко ви ма, Иса ко ви чи ма, Ћо си-
ће вим Ка ти ћи ма или по ме ну тим Ње го ва ни ма. Исто ри ја ро да се та ко фик ци о на ли зу је 
– о ово ме ће би ти ви ше ре чи ка сни је – а о сва ком чла ну се при по ве да из ауто ро вог угла: 
он све сно од ла зи у про шлост и упли ће се у ње не то ко ве, али не рет ко пи ше у пре зен ту 
и чи ни све да одр жи ак ту ел ност до га ђа ја ко ји су да ле ко иза ње го вог вре ме на. То та ко ђе 
по сти же ко лек тив ном, фок не ров ском за ме ни цом „ми“2 ко ја об у хва та не са мо ње га као 

2 „Ка да бу дем из го ва рао ми, то ће нај че шће би ти ла жно ми, оно ми од ко је га је чо вје ка по ма-
ло срам. За то ћу, че шће не го – ми, из го ва ра ти за мје ни це – ја и они. О се би ћу го во ри ти углав-
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по је дин ца већ и це лу фа ми ли ју, сва ког ње ног по је ди нач ног чла на. Овим на из глед 
јед но став ним при по ве дач ким по ступ ком по сти же се иден ти фи ка ци ја са ста ри јим 
пред став ни ци ма са ко ји ма де ли име и по ре кло („Иако ку ћа у Ка син дол ској ни је мо ја 
ку ћа, ње зин не ред је и мој не ред“), али и пи шче во успе шни је вра ћа ње у исто ри ју пре 
соп стве ног ро ђе ња. Он оби та ва из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, и при су тан је и 
од су тан, уба цу је се у до га ђа је ко ји ма де фи ни тив но ни је мо гао при су ство ва ти, али их 
бе ле жи и о њи ма при по ве да као да је сте. Ро ман о Шту бле ри ма у сво је сре ди ште по-
ста вља пра де ду Кар ла, а око ње га се, „у кон цен трич ним кру го ви ма, око ка мен чи ћа 
ба че ног у во ду“, раз ла же при ча о оста лим чла но ви ма по ро ди це, ро ђа ци ма, ком ши ја-
ма, при ја те љи ма, зна ним и не по зна тим љу ди ма из њи хо вог окру же ња: сви су они 
по зна ва ли за чет ни ка ло зе или слу ша ли при че о ње му, а Јер го вић јед на ко де таљ но и 
оп шир но при по ве да и о њи ма. Та ко се са га јед не по ро ди це тран спо ну је на са гу о це-
лом XX ве ку и сви нај бит ни ји до га ђа ји тог до ба – Пр ви и Дру ги свет ски рат, про ме на 
др жав них гра ни ца и име на, су ко би са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма, пе ри од ко му-
ни зма и Ти та, рас пад СФРЈ, ка сни ји ра то ви и про го ни, итд. – пре ла ма ју се кроз суд би не 
чла но ва јед ног ро да. Ово па ра лел но при по ве да ње о ауто ро вом по ре клу и вре ме ну 
не при мет но се пре ба цу је и ва ри ра из ме ђу два аспек та ње го вог иден ти те та, при ват ног 
и ко лек тив ног, и сто га би нај при бли жни ја од ред ни ца це ли не о Шту бле ри ма би ла да 
је то по ро дич ни и исто риј ски ро ман ко ји је мо гао би ти уко ри чен са мо стал но и функ-
ци о ни сао би та ко, али би сва ка ко фа лио остат ку Ро да.

При ча о мар ги нал ним стру ја ма по ро ди це, бра ћи, се стра ма, ро ђа ци ма и при ја те-
љи ма ко ји ви ше ни су пре ви ше бли ски Шту бле ри ма и о ко ји ма при по ве да че ва мај ка 
– као из вор при че – не зна до вољ но, сме ште на је у на ред ни део, „Ру да ри, ко ва чи, 
пи јан ци и њи хо ве же не, квар те ти“. Ин ди ка тив на жан ров ска од ред ни ца у под на сло-
ву упу ћу је на му зич ки об лик, ри там и струк ту ру ко ја је за цр та на јер је сва ки од се дам 
фраг ме на та по де љен на још че ти ри ма ња, и, за раз ли ку од прет ход не, ова це ли на је 
очи глед но пи са на дру га чи јим сти лом, са ви ше фик ци о нал них еле ме на та из про стог 
раз ло га што Јер го ви ћу фак ти ни су до вољ но по зна ти. У по ре ђе њу са при чом о же ле-
зни ча ри ма Шту бле ри ма, ова о ру дар ској стра ни по ро ди це је знат но ма њег оби ма, али 
и ква ли те та, упр кос аутен тич ном при ка зу ру рал них пре де ла сред ње Бо сне и са же том 
и фраг мен тар ном при по ве да њу. Ме ђу тим, од мах на кон ње сле ди сре ди шњи и нај бо-
љи део Ро да, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“, ко ји је са сво јих око сто пе де сет стра ни ца 
та ко ђе мо гао до жи ве ти суд би ну са ге о Шту бле ри ма и за себ но по ја вљи ва ње ван остат-
ка ро ма на. Јер го ви ће ва мај ка Ја вор ка, пи шчев сво је вр сни Дру ги, по след њи је члан 
по ро ди це и у ви ше на вра та је об ја шње но да се са њом та ло за за вр ша ва и да је она 
за пра во кључ це лог ро ма на – ње ним уми ра њем по чи ње при по ве да ње и ауто ро во 
раз ра чу на ва ње са по де ље ним емо ци ја ма ко је је од у век осе ћао пре ма њој. Вр ло бр зо 
се уви ђа за што је та ко: она је би ла ло ша мај ка јер је од ра сла са ло шом мај ком и, на кон 
два про ма ше на бра ка, ни је ни мо гла да од га ја си на осим у окру же њу де пре си је и апа-
ти је. Ко рен ње не не сре ће кри је се у по ги би ји бра та Мла де на то ком Дру гог свет ског 

ном оно што љу ди не во ле чу ти, или што са ми ни ка да не би ре кли, да се не би раз ли ко ва ли од 
око ли не“ (14).
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ра та и упра во је овај до га ђај, је дан тре ну так и јед на смрт, цен тра лан у све ко ли кој 
исто ри ји Шту бле ра и у ње му се пре кла па ју и про шлост оних ко ји су жи ве ли пре и оних 
ко ји до ла зе на кон 1943. Овај ин ци дент је пре су дан и за жи вот са мог Јер го ви ћа, сто га 
не чу ди што га он – а на ово ме му кри ти ча ри ско ро по нај ви ше за ме ра ју – не бро је но 
пу та по на вља, до пу њу је но вим ин фор ма ци ја ма и стал но се на ње га вра ћа. По ги би ја 
уја ка је ути ца ла на све: 

Окол но сти ко је су та да на сту пи ле од ре дит ће до кра ја [Јаворкин] жи вот. Ни је би ла 
во ље но ди је те. На њој се пре ло ми ла те шка гри жња са вје сти мај ке ко ја је си на по сла ла у 
смрт, не до пу стив ши му да оде у пар ти за не или де зер ти ра, јер је вје ро ва ла да ће у ње
мач кој уни фор ми нај при је спа си ти гла ву. То вје ро ва ње би ло је лу до, али уза луд је о то ме 
да нас го во ри ти. Уза луд је о то ме би ло го во ри ти свих оних да на, мје се ци и го ди на ко је су 
про те кле на кон Мла де но ве смр ти. И углав ном се ни је го во ри ло, не го се шу тје ло. Она је 
од ра ста ла усред те шут ње.

Осе ћај за по ста вље но сти се пре нео са мај ке на си на и та ко су ње га од га ји ли мај чи-
ни ро ди те љи, а искре на и истин ска ве за по што ва ња и на кло но сти из ме ђу мај ке и 
си на ни ка да ни је оства ре на. Са да се Јер го вић вра ћа у са да шњост и вр ло бли ску про-
шлост, у тре ну так ка да је до био вест о мај чи ној смр ти и ка да за пра во опи су је њи хов 
од нос, ого љен до ко сти, без за др шке. Ње го ва осе ћа ња ва ри ра ју из ме ђу љу ба ви и 
мр жње, иако на ги ње по то њем, али осен чен је и ње ном бо ле шћу, про ме на ма рас по-
ло же ња услед ме ди ка ме на та, бе сми сле ним оп ту жи ва њем и не по ште ним пре ба ци ва-
њем кри ви це. Ни ма ло хар мо ни чан од нос не мо же се опи са ти у не ко ли ко ре че ни ца 
ин тер пре та тив но-кри ти чар ског тек ста, али је ја сно да Јер го вић у овој це ли ни успе ва 
да вр ло увер љи во спо ји нај ду бља и нај скри ве ни ја осе ћа ња – ма ко ли ко она не га тив-
на, по гре шна или не мо рал на би ла – и ви сок умет нич ки из раз ко ји се не ба на ли зу је и 
не гу би на емо тив но сти.3 Епи зо де мај чи не бо ле сти се го ми ла ју и пре пли ћу, док при-
по ве да ње не пра ви па у зу из ме ђу опи са Ја вор ки ног од но са са ро ди те љи ма, су пру гом 
и си ном, већ се све спа ја у го ми ла њу и по на вља њу истих си ту а ци ја и раз го во ра то ком 
тог пе ри о да. Ам би ва лен ци ја у од но су мај ке и си на кул ми ни ра ка да он ка же: 

Иако ће те се згро зи ти над том ола ко из ре че ном исти ном – ни сам је во лио, до жи вио 
сам олак ша ње кад је умр ла, али ми не до ста је му че ње у че ти ри го ди шња до ба, и не до
ста је ми она, не во ље на и не срет на, из вре ме на кад је уми ра ла – ме не ни нај ма ње ви ше 
ни је бри га. Ње зи ном смр ћу по ста ло ми је све јед но за мно го то га. 

Ла ко је уочи ти не до ста так при сно сти, али ни је га те шко оправ да ти и раз у ме ти – и 
упра во се ов де кри је вред ност ра ни јих це ли на: без зна ња о ба би, де ди и уја ку, чи та-
о ци би Јер го ви ћа ско ро пот пу но оправ да но ви де ли као без о се ћај ног чо ве ка ко јем 
фа ли ем па ти ја за бо ле сну мај ку, али, узи ма ју ћи у об зир оно што су до та да усво ји ли, 

3 Сли чан по сту пак се у но ви јој про дук ци ји мо же пре по зна ти у тре ћем сег мен ту ро ма на Ни вои 
жи во та Џу ли ја на Барн са, „Гу би так ду би не“, док при по ве дач у ла мен ту за пре ми ну лом су пру-
гом спа ја ого ље не емо ци је и су пер и о ран умет нич ки до јам ис пи су ју ћи је дан од нај ква ли тет-
ни јих де ло ва свог про зног опу са.
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мо гу у пот пу но сти да схва те њи хов ни ма ло иде а лан од нос. На по слет ку, од го вор на 
то за што је ова це ли на бли ска збир ци Ма ма Le o ne озна че на као „ре пор та жа“ мо же се 
на ћи не са мо у но ви нар ском де лу ауто ро ве ка ри је ре већ и спе ци фич ној на ра ци ји ко-
јом се пре ма се би и њој не рет ко од но си као пре ма су бјек ти ма из ве шта ва ња: искре но, 
без ре зер вно, ого ље но и су шта стве но. Уз то, он и сам при зна је да „ре пор та жа би ље жи 
ста ње пред за бо рав“, о че му ће би ти ви ше ре чи ка сни је, али она на ги ње и бол нич кој 
исто ри ји бо ле сти и смр ти, са зна чај но ви ше до ку мен тар них де ло ва у од но су на оне 
фик ци о нал(изо ва)не.

Це ли на „Ин вен тар на књи га“ је је ди на без под на сло ва ко ји на ги ње жан ров ској од-
ред ни ци јер је из са мог на сло ва ја сно о че му се ра ди – пре ци зно, фак то граф ско и у 
нај сит ни је де та ље ра све тље но оно о че му се до та да при по ве да ло. Ње них ви ше од 
два де сет ма њих де ло ва би нај лак ше од свих де ло ва Ро да мо гли да функ ци о ни шу као 
крат ке при че – не ке од њих вр ло аде кват но ко ре спон ди ра ју са де фи ни ци јом те фор-
ме као опи са јед ног пре суд ног тре нут ка у жи во ту јед ног ли ка. Уз то, оне су у ја сној 
ве зи са збир ком Са ра јев ски марл бо ро и у њи ма, сем ра ни је ис так ну тих чла но ва по ро-
ди це и окру же ња, нај ви ше про ве ја ва опет Бо сна, али, кон крет ни је, Са ра је во, као и на 
од ре ђе ним ме сти ма ве о ма ја сна кри ти ка тог под не бља ко ја се у ка сни јим де ло ви ма 
ро ма на по ја ча ва. Пра ве ћи још је дан ка та лог Шту бле ра, Јер го вић се са да че шће окре-
ће про стор ном окру же њу уме сто вре мен ском и та ко се не по сти же ве за по ро ди ца–век 
већ по ро ди ца–град; Са ра је во се у исто вре ме ми то ло ги зу је и кон кре ти зу је, а ло ка ци-
је су об ја шње не и из естет ско-упо треб ног и из лич ног угла. Це ли не као што су „Меј таш, 
опис мје ста“, „За ти ку ша, за бо ра вље ни со как“, „Ве ли ки парк“, „Ули ца мар ша ла Ти та, сан 
и сје ћа ње“, „Ули ца по ро ди це Фохт, или крај умет но сти“, и „Цр ква Све тог Пре о бра же ња, 
по ви јест ко шма ра“ опи су ју од ре ђе не ур ба не про сто ре ко ји кат кад под се ћа ју на ис-
тра жи ва ња те о ре ти ча ра про сто ра и пост мо дер них ге о гра фа по пут Га сто на Ба шла ра 
или Деј ви да Хар ви ја.4 Са дру ге стра не, оне та ко ђе под се ћа ју на Вал те ра Бен ја ми на и 
есе је са бра не у Јед но смер ној ули ци, па чак и у Бер лин ском де тињ ству, тј. на есе ји стич-
ко-кри ти чар ско-ин тер пре та тив но-опи сни по глед на окру же ње. Ин тим на ге о гра фи ја 
гра да се по ве зу је са ин тим ном исто ри јом ка ко тог про сто ра („188 фе ње ра“), та ко и, 
опет, при по ве да ча („Два гро бља“ и „У про ље ће, кад про зра чи мо гро бо ве“) ко ји се 
са мом се би обра ћа у дру гом ли цу јед ни не („Во лео си [баку Олгу] пра ти ти на гро бље. 
[...] Кад се вра тиш из вој ске, она ће већ би ти ста ра“) и по сма тра се у кон тек сту гра да 
– ста па се са ули ца ма и, ма ко ли ко дис тан ци ра но из гле дао и при зна вао да жељ но бе-
жи из Са ра је ва, по ве за ност са гра дом је очи глед на јер, де кон стру и шу ћи ур ба ни про-
стор, он де кон стру и ше и лич ни иден ти тет.

Пет де ло ва це ли не „Ка лен дар сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“ функ ци о ни шу ме-
ђу соб но, а и у кон тек сту це ло куп ног де ла, као нај ра зли чи ти ја ком би на ци ја ко ју аутор 
увр шта ва у ро ман: они чи не ско ро по ло ви ну Ро да и оби мом ва ри ра ју од два де се так 
до пре ко две ста стра ни ца и, ја сно озна че ни као фик ци је, ути чу на чи та ње прет ход них 

4 Ви ше о те о ри ја ма ових ис тра жи ва ча и од но су град ске сре ди не и књи жев не кре а ци је на при-
ме ру По ла Осте ра и Ед га ра Ло рен са Док то ро ва ви де ти у Ива на Ђу рић Па у но вић, „Текст и град: 
пред ста ве ур ба них про сто ра у са вре ме ној аме рич кој про зи“. Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул
те та, An nual re vi ew of the Fa culty of Phi lo sophy, књ. 35, св. 2, Но ви Сад (2010), стр. 83–92.
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де ло ва. Да ли у том слу ча ју они мо ра ју би ти не дво сми сле но озна че ни као не-фик ци ја 
– фак то гра фи ја, (ауто)би о гра фи ја, хро ни ка, исто ри ја, ге не а ло ги ја по ро ди це – би ло 
шта што је уте ме ље но про шло шћу и мо ра се чи та ти као „исти на“? Де ло ви ове це ли не 
је су фик ци ја јер об ра ђу ју до га ђа је за ко је је или очи глед но да су из ма шта ни и уком-
по но ва ни уз оне ра ни је пред ста вља не као исто риј ски уте ме ље не или су то ли ко мар-
ги нал ни да је чи та о ци ма ап со лут но не бит но да ли су аутен тич ни или не и са свим је 
не по треб но да се овим раз ми шља њи ма ба ве. И ови де ло ви мо гу да функ ци о ни шу 
за себ но, као са мо стал но об ја вље не крат ке при че и ски це за обим ни ја де ла, на ро чи то 
„Бо жић с Кол ча ком“, „Жон глер па ли дрв ци ма, Furtwängler“ и „Пар кер 51“. Са дру ге стра-
не, „Днев ник пче ла“, још је дан из ра зи то оби ман део, од ли чан је при мер за ди гре си ју 
ко јој Јер го вић те жи у це лом Ро ду. Кре нув ши од по зна тог окви ра – на ђе ног но те са у 
ко ји је Фра њо Рејц, зет Кар ла Шту бле ра и отац Јер го ви ће ве мај ке упи си вао за па жа ња 
при ли ком одр жа ва ња пче ли ња ка то ком три де се тих го ди на XX ве ка – аутор де кон-
стру и ше по ро дич ну и на ци о нал ну исто ри ју пре и то ком Дру гог свет ског ра та на осно ву 
бе ле шки, за пи са и опи са раз во ја ко му не пче ла. Ме ђу тим, он бр зо пре ла зи на при че о 
по зна тим пче ла ри ма, жи во ту да љих ро ђа ка и при ја те ља и оп штим при ли ка ма у оку-
пи ра ној др жа ви, и та ко од во ди ро ман у не бро је не то ко ве ко ји су обим ни, ве ћи ном 
за ни мљи ви, али кат кад и не са свим по треб ни и за ма ра ју ћи. Овај део је ис пре се цан 
аутен тич ним – иако је у пи та њу „фик ци ја“, пи сац ин си сти ра на овом тер ми ну – ко мен та-
ри ма пче ла ра као по во дом за но ву при чу, од ко јих су не ке знат но уда ље не од основ не 
о Фра њи Реј цу („Не мо гу ће је за у ста ви ти при чу, во ди ти је кра ју, а не ре ћи све о сви ма“), 
и ко ре спон ден ци јом уја ка Мла де на, при пад ни ка не мач ке вој ске, са по ро ди цом, то ком 
по след ње го ди не жи во та. Ов де се чи та лац, по сле ви ше од по ла ро ма на и око шестсто 
стра ни ца, по ко зна ко ји пут вра ћа на овај до га ђај и чи ње ни цу да је он кру ци ја лан у 
жи во ту Фра ње и Ол ге Рејц, њи хо ве ћер ке Ја вор ке, па и ње ног си на. Али, ов де је, у 
цар ству фик ци је, тај ин ци дент сад раз ја шњен. По зна то је ко је мо гао да уби је не мач ког 
вој ни ка 1943. го ди не („Мла де на је убио пар ти зан. То се ни је мо ра ло ре ћи, то је од мах 
би ло ја сно“), али ни ка да ни је от кри ве но ко ја је то кон крет на осо ба би ла. На кон опи са 
од ла ска у рат, ода би ра из ме ђу не мач ке и пар ти зан ске вој ске – а из бор је до не ла мла-
ди ће ва мај ка, су прот ста вив ши се свом су пру гу и здра вом ра зу му – Јер го вић по чи ње 
на из глед бе за зле ну и на ив ну при чу о по ро ди ци Seg hers-Stein, при ја те љи ма Кар ла 
Шту бле ра и учи те љи ма му зи ке ње го ве де це, и њи хо вом бо ле сном си ну Адри а ну, још 
јед ну у ни зу при ча о мар ги нал ним ју на ци ма, али она има ве ћи зна чај од ра ни јих. На-
и ме, го спо ђа Seg hers-Stein на ру чу је мо ли тве за си но вље во оздра вље ње код из ве сног 
по па Ма ној ла, чо ве ка ви ше иден ти те та и име на ко ји се на кон де це ни ја лу та ња не вољ-
но при дру жио пар ти зан ској че ти и са ко јом је у Сла во ни ји 1943. то ком за се де срео 
не мач ку па тро лу и убио вој ни ка чи је по след ње ре чи ни је ја сно раз у мео, али је пре-
по знао очи гле дан са ра јев ски на гла сак. Јер го вић ни ка да не за пи су је екс пли цит но „Поп 
Ма ној ло је убио мог уја ка Мла де на“, али сли чан опис си ту а ци је у два на вра та,5 зна чај 

5 „У тре нут ку ка да је на и шла ње мач ка па тро ла, се ља ку Пе ри ци опа ли ла је пу шка. Он је ка сни-
је твр дио да пу шка ни је слу чај но опа ли ла, не го га је је дан Ни је мац при ми је тио – и то баш онај 
ко ји ће ка сни је стра да ти – или је ма хи нал но окре нуо оруж је пре ма ње му, и Пе ри ца је пу цао. 
Ни ко га ни је по го дио, иако је био је два пет ме та ра од ње мач ке па тро ле. [...] Ни јем ци, би ло их 
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те смр ти, хро но топ ско од ре ђе ње по по ве за се де и ко но та ци је ко је ова од ре ђе на ди-
гре си ја но си упу ћу ју да то је сте та ко – ба рем у фик ци ји. Пи та ње за што је опис уја ко ве 
по ги би је сме штен у овај, а не фак то граф ски део Ро да зах те ва ду бин ску ин тер пре та-
ци ју и по ле мич ко раз ми шља ње о ин тен ци ја ма ауто ра, али се мо же прет по ста ви ти да 
је реч о не до стат ку ар гу мен то ва не до ку мен та ци је, раз во ју спе ку ла ци ја и, нај јед но-
став ни је, еле гант ном ре ше њу ми сте ри је ко је ну ди упра во фик ци ја. И по ред ова квог 
ре ше ња, оно и да ље по чи ва у ро ду и кре ће се ли ни јом Кар ло → по ро ди ца Seg hers-Stein 
→ син Адри ан → поп Ма ној ло → Мла ден → Ол га и Фра њо → Ја вор ка → Јер го вић. Са 
Шту бле ри ма све по чи ње и са њи ма се све за вр ша ва.6

За вр ши део ове це ли не, „Са ра јев ски пси“, ква ли те тан и нај о бим ни ји део ро ма на, 
је сте фик ци о нал на до пу на ње го вој сре ди ни, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“: та мо је би ло 
ре чи о ства ри ма не по сред но на кон мај чи не смр ти, а ов де се на во де де та љи по след ње 
Јер го ви ће ве по се те мај ци. Ме ђу тим – опет! – за што са да фик ци ја? Ових не ко ли ко да-
на је он већ ра ни је по ме нуо у ре пор та жи, али их ни је ду бље раз ла гао, а упра во му 
од ли ке фик ци је, за раз ли ку од до ку мен тар не про зе, ну де про стор за то. Ди гре си је 
ис так ну те у ма ло час ана ли зи ра ном де лу се са да по на вља ју, а, уко ли ко је то мо гу ће, и 
про ши ру ју: то ком ско ро фла нер ске шет ње ноћ ним Са ра је вом и крат ког вре ме на про-
ве де ног у хо те лу, он упи су је на кнад не па су се о до га ђа ји ма ко ји ма обо га ћу је основ ну 
на ра тив ну нит. Та ко се до ла зи до не ко ли ко при ме ра при че у при чи ко ји се ба ве или 
са мим на ра то ром (иде ја о то ме ка ко би мо гао да умре тор за до по ла из ба че ног кроз 
хо тел ски про зор) или гра дом (о умет ни ку Сил ви ју Стра хи ми ру Крањ че ви ћу и дру гим 
до та да не по ме ну тим бит ним или зна ме ни тим ста нов ни ци ма, гра ђе ви на ма, оби ча ји-
ма и до га ђа ји ма), а сва ки од ових умет ну тих де ло ва су сво јим га ба ри том до стој ни 

је тро ји ца – кат кад су па тро ли ра ли и у че твор ка ма, али да нас ни су – од ско чи ли су по пут срн-
да ћа ка да их ло вац упла ши, и по ска ка ли у за клон. Она пр ва дво ји ца ба ци ли су се иза ни ског 
зи да, ко јим је не ка да би ло огра ђе но дво ри ште га здин ске ку ће. [...] Тре ћи Ни је мац, онај ко ји је 
ишао на за че љу, ба цио се иза пла ста си је на. [...] Раз ми шљао је о то ме Иг ња ти је [поп Манојло], 
као да са ња, у тре нут ку ка да је тре ћи Ни је мац, та нак и ду го рук, као па ук у зе ле ној уни фор ми и 
са шље мом, ис ко чио иза сто га, и учи нио пр ви ко рак. Тре ба ла су му, мо жда, још два ко ра ка, па 
да се ба ци ме ђу сво је.
Иг ња ти је је био свје стан тре нут ка ка да је по ву као оба рач, и у ко јем је би ла по ву че на са вр ше
но рав на цр та из ме ђу ње го ве ци је ви и чо вје ко ва вра та“ (698–699).
„Мла ден се, ре кли су [његовим родитељима] по сли је ра та ње го ви рат ни дру го ви – ко ји су у 
рат оти шли у ње мач ким, а вра ти ли се у пар ти зан ским уни фор ма ма – ба цио иза јед ног сто га 
си је на, а њих дво ји ца ско чи ли су иза зи ди ћа. Остао је сам ка да су упа ли у за сје ду, и по ку шао је 
пре тр ча ти к њи ма. Је дан је ди ни ис па ље ни ме так пре сје као га је пре ко гр ла. Та ко су ре кли. Не 
зна ју тко је тај ме так ис па лио. Ни шта се не би про ми је ни ло да зна ју“ (728–729) [курзиви Д. Б.]
6 „Ка да је [мајка] умр ла, Stu ble re ни сам мо гао на ста ви ти. Осим што је мо ра ла би ти жи ва да би 
при ча ла, мо ра ла је би ти жи ва и да бих ја пи сао оно што је она ис при ча ла. На кра ју, у Stu ble ri
ma ни је ис при ча но ни оно што је у при чи глав но: окол но сти Мла де но ве смр ти. На ја вљи ва но у 
не ко ли ко по гла вља, то ве ли ко стра шно фи на ле оста је из ван ро ма на. Као што је оста ја ло и 
из ван свих њи хо вих жи во та, као не што што се до го во ри ло, али о че му се за у ви јек шу тје ло. На 
кра ју, као да и по сто ји до бар раз лог да Мла де но во стра да ње бу де до ку мен тар но опи са но из-
ван Stu ble ra“ (276).
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са мо стал ног од ре ђе ња као крат ке при че. Уз ово, „Са ра јев ски пси“ укљу чу ју и до са да 
нај о штри ју кри ти ку дру штва, и бо сан ског и хр ват ског, тј. и Са ра је ва и За гре ба, из ве-
де ну на осно ву лич ног ис ку ства жи во та и про го на у и из оба гра да и мо гућ но сти ком-
па ра тив ног сво ђе ња ра чу на: на ра тор исто вре ме но на па да не ис то ми шље ни ке и бра-
ни се од њи хо вих на па да на се бе и свој рад. Он се пре ма род ном ме сту од но си слич-
но као пре ма мај ци – љу бав и мр жње се не мо гу иг но ри са ти, а ње га као да то ли ко 
раз ди ру ди ја ме трал но су прот на при вр же ност гра ду и сна жно од би ја ње љу ди да му 
је нај лак ше да из Са ра је ва по бег не. Уз то, ово је пр ви пут да је ту као стра нац – мај ка 
је бо ле сна и он но ћи у хо те лу уме сто у ста ну, а ко мен та ри про ла зни ка ко ји му пре ба-
цу ју што се по на ша као да је по се бан те ра ју га да се осе ћа из оп ште но и од ба че но, 
слич но као што се пре два де се так го ди на осе ћао ка да је по бе гао. Чак је и на слов на 
фи гу ра па са лу та ли ца по све аде кват но ода бра на јер су упра во они ти ко ји жи ве у 
гра ду, а ипак му не при па да ју: при сут ни су, ма да од ба че ни и пре зре ни од дру штва, 
али не по се ду ју људ ски страх од смр ти ка ко јем на ра тор као да те жи и због ког се са 
њи ма иден ти фи ку је. 

Фи ни ши ра ју ћи ро ман це ли ном под на сло вом „По ви јест, фо то гра фи је“ – у ком под-
на слов не озна ча ва жан ров ску од ли ку већ пред ста вља опис умет нич ког из ра за – Јер-
го вић се вра ћа (или је тек отва ра?) те ми аутен тич но сти де ла и пи та њу да ли је оно 
ви ше уте ме ље но у ствар ност или фик ци ју, или је не где из ме ђу. Уко ли ко је реч о пр вом 
– че му он да очи глед но из ми шље ни и до пи са ни де ло ви? Ако о дру гом – за што до да-
ва ти фо то гра фи је „ју на ка“, чла но ва по ро ди це ко је су чи та о ци већ упо зна ли и о њи ма 
ство ри ли не са мо од ре ђен суд већ и сли ке ка ко би они мо гли да из гле да ју, а ко је се 
ру ше овим фо то граф ским за пи си ма? На кра ју, за што ме ша ти иде је исто ри је – као пост-
мо дер ног кон струк та и епи то ма не стал но сти и не ста бил но сти у мо дер ном све ту и 
дру штву – и фо то гра фи је, не чег не дво сми сле ног? За вр шна це ли на је до да так ро ма ну 
и ни је ин те грал ни део тек ста на на чин ко ји су то би ли прет ход них шест де ло ва и не 
са др жи то ли ку вред ност за чи та ње: она би тре ба ло да бу де до каз пи шче ве ве ро до-
стој но сти, али је сва ка ко под ло жна опреч ним ми шље њи ма и при сту пи ма. Но, ов де 
Јер го вић нај зад сво ди ра чу не са фо то гра фи ја ма по ро дич ног кре ве та (епи то ма про-
ла ска вре ме на, у вла сни штву Реј цо вих од два де се тих го ди на XX ве ка до Ја вор ки не 
смр ти), ско ро свих чла но ва ро да, од пра де де до ро ди те ља, те згра де у ко јој су жи ве ли 
и ко ја је на се ље на дру гим љу ди ма, ур ба ни зо ва на, ко мер ци ја ли зо ва на и про ме ње на.

По ку шај жан ров ског од ре ђе ња Ро да ни је прост за да так, али уко ли ко би се мо рао 
све сти на не ко ли ко ре че ни ца, вре де ло би ис та ћи да је у пи та њу жан ров ски по ли ва-
лент но шти во ко је са др жи ско ро све што овај пи сац мо же да по ну ди и ком би ну је ве лик 
број це ли на – епи зо да ро ма на, крат ких при ча, аутен тич них до ку ме на та, епи сто лар них 
за пи са, есе ја, ди гре си ја, фраг ме на та и фо то гра фи ја – у кљу чу тзв. ствар но сне про зе. 
При по ве дач је отво рен, су ров, окру тан пре ма све ту, али и до крај њих гра ни ца ин ти-
ман, емо ти ван, искрен и по е ти чан, а са га о по ро ди ци Шту блер је та ко и при ча о ње му 
са мом ко ју – ско ро на лик ма ни ру Ло рен са Стер на у ро ма ну Три страм Шен ди – за по-
чи ње дав но пре свог ро ђе ња и ко јом от кри ва све чла но ве по ро ди це и ве зе ко је је 
мо гао да оства ри са њи ма. Ме ша ви на фак то гра фи је и фик ци је чи та о це на во ди на 
пре и спи ти ва ње од но са при по ве дач ког кон струк та и ствар но сти, о че му ће уско ро 



101

би ти ре чи, а овај по сту пак је да нас до бро до шао чак и по ред при мед би кри ти ча ра да 
Јер го вић за пра во, пи шу ћи о ро ду, нар ци со ид но пи ше о са мом се би.

При по ве да ње као бег од смр ти: ан ђе ли увек до ла зе пре ка сно

Аутор до би ја ин спи ра ци ју за при по ве да ње од мај ке ко ја се пред смрт окре ће от-
кри ва њу по зна тих и не по зна тих де та ља по ро дич не исто ри је и зна ња ко ја су се ге не-
ра ци ја ма аку му ли ра ли и у њој, као по след њем „пра вом“ чла ну Шту бле ра и про на шли 
од го ва ра ју ћи ме ди јум за пре но ше ње.7 Та ко је Јер го ви ћу оста ло да слу ша, за пи су је и 
при че на до гра ђу је, фик ци о на ли зу је и ор га ни зу је на ко хе рен тан на чин, са све шћу о 
хро но ло ги ји и рас по ре ду у се дам по ме ну тих це ли на. Он не рет ко ис ти че да је пра тио 
при по ве да ње, на ко је на чи не је тај по сту пак по мо гао бо ле сној мај ци, да је ње гов зна-
чај не мер љив, те, на по слет ку, у јед ном тре нут ку при зна је да је она за пра во при мар ни 
при по ве дач де ла, а он са мо ка на ли ше при чу и об ли ку је је та ко да фи гу ру усме ног 
при по ве да ча ме ња по зи ци јом ро ма неск ног. Ме ђу тим, ов де се са да на по кон мо же 
по кре ну ти пи та ње аутор ства, по зи ци је при по ве да ча у од но су на мај ку, текст и чи та-
о ца, као и ње го ву уло гу у окви ру ро ма на. Уз то, зна ју ћи да је мај чи на (али и, пре не се-
но, Мла де но ва!) смрт по кре тач при че, тре ба ло би украт ко об ја сни ти од нос уми ра ња 
са књи жев ним ства ра њем у те о риј ско-фи ло зоф ском кон тек сту.

Мо же се, сто га, по ћи од чи ње ни це да се у осно ви при по ве да ња пре по зна је фи гу ра 
при по ве да ча из усме не тра ди ци је ко ја мо ра би ти до ми нант на и упра вља ти це лом 
гра ђом при че, али та ко ђе мо ра има ти по се бан од нос пре ма слу ша о ци ма или чи та о-
ци ма и би ра ти те ме ко је су под сти цај ни је и ду же за др жа ва ју па жњу и ин те ре со ва ње 
пу бли ке. По себ но упе ча тљив при мер ова кве фи гу ре је, из ме ђу оста лог, при су тан у 
збир ци Хи ља ду и јед на ноћ где на ра тор ка по ве зу је при чу и смрт та ко што ко ри сти 
при чу, та да још у усме ној фор ми, да би из бе гла крај жи во та. Ко ри сте ћи се овим при-
ме ром, Ни кол Вард Џув у књи зи Whi te Wo man Spe aks with For ked Ton gue: Cri ti cism as 
Auto bi o graphy до ла зи до иде је да је „[п]огодба за пра во су шти на при по ве да ња, оно је 
раз ме на, про же та ана ло ги ја ма. При по ве да ње је та ко ђе игра ње про тив смр ти: твој 

7 Мај ка ни је је ди ни при по ве дач ове вр сте, већ јој је слич на и ње на мај ка ко ја је свог мла дог 
уну ка во ди ла у оби ла зак по ро дич них гро бо ва на Ба ра ма: „Ка да да нас о то ме ми слим, чи ни ми 
се да је Но на [баба Олга] оби ла зи ла на ше гро бо ве, и ме не во ди ла са со бом, са мо због при че 
ко ју би ис при ча ла, или не ке дру ге ко ју би пре шу тје ла, али је има ла не ко га пред ки ме при чу 
мо же пре шу тје ти. При по ви је да ње је, у ње зи ном слу ча ју, за ми је ни ло вје ру, ри је чи ма је на до-
мје шта ла из гу бље ну илу зи ју, при ча је би ла за мје ње на за ре ли ги о зност, а у тој при чи је ста но-
вао још уви јек жи ви Бог. Ње зи ној кће ри, мо јој мај ци, у зад њим мје се ци ма жи во та до га ђат ће 
се иста ствар, са мо још на мно го ин тен зив ни ји на чин. Бог пре би ва у при чи, и још уви јек је вр-
ло жив. Мо жда и не ма жи вље га Бо га од оно га ко јег су њих дви је осје ћа ле док су при по ви је да-
ле о они ма ко ји ви ше ни су би ли жи ви. Он ни је у при чи, не го у осје ћа ју ко ји при по вје да ча об у-
зме ка да исти ни то и тач но при по ви је да, па пре ла зи из зби ље на дру гу стра ну и учи ни му се 
да би се та мо мо гао и на ста ни ти, у том сви је ту у ко јем се бол пре тва ра у не ку од ти су ћа раз ли-
чи тих жа ло сти. Док при по ви је да – чи ни ли то исти ни то и тач но – чо вјек мо же ја сно осје ти ти 
ка ко је ви ше сре ће и на де у тим из кон крет не жи вот не бо ли на ста лим жа ло сти ма не го у свим 
сва ко днев ним ра до сти ма“ (444).



жи вот или тво ја при ча. Твој жи вот за при чу.“8 У слу ча ју Ше хе ре за де као при по ве да чи це, 
„огра ни че на при ча је сте оно што обез бе ђу је од ла га ње из вр ше ња смрт не ка зне“,9 те 
се та ко при по ве да ње по ве зу је са бе гом од смр ти и, у слу ча ју Ја вор ке, по чи ње ка да 
бо лест по ста је озбиљ на и смрт из ве сна. Овај по сту пак је оту да пре вас ход но бор ба са 
вре ме ном – све сна да ће вр ло уско ро мо ра ти да умре, Ја вор ка по ку ша ва да ис ко ри сти 
пре о ста ле да не да ак ту а ли зу је при чу о Кар лу Шту бле ру и ње го вом ро ду и да је пре не-
се је ди ној осо би ко ја ће би ти спо соб на да је за пи ше и са чу ва од за бо ра ва, и пре не се у 
бу дућ ност. Сплет срећ них окол но сти што је баш њен син по зна ти пи сац иде јој на ру ку. 
Слич но Ше хе ре за ди, ње не при че се обич но не ти чу ње са ме: она се не фо ку си ра стрикт-
но на се бе као ју на ка или при по ве да ча (ма да је за си гур но је дан од про та го ни ста), већ 
на те му при че и ње ну свр ху – од ла га ње смр ти. О ово ме го во ри и Бо рис То ма шев ски: 
„Ни јед на се при ча не ти че ка зи ва ча. Оквир ној фа бу ли је нео п хо дан са мо мо тив при по-
ве да ња и при то ме је све јед но о че му ће се при по ве да ти.“10 На рав но, код Јер го ви ћа 
не мо же би ти све јед но, а ода бир при ка за по ро дич ног ро да се не чи ни са мо за то да 
би се он до ка зао као мај стор про зе, већ и да би, као што је по ме ну то, при по ве дао и о 
се би, о већ мр твој мај ци, о це лом XX ве ку и Бал ка ну. Фи гу ра при по ве да ча је та ко ђе 
по ве за на са дру штвом, јер је усме но пре но ше ње ис ку ста ва груп на ак тив ност у ко јој 
уче ству ју и они ко ји је из го ва ра ју и они ко је слу ша ју: при по ве дач слу ша о ци ма да ри ва 
ужи ва ње у при чи, а за уз врат би ва на гра ђен да ром жи во та, као у слу ча ју Ше хе ре за де,11 
те и Ја вор ка уче ству је у овој „раз ме ни“: пре да је при чу и на ста вља да жи ви. Ве зу при-
по ве да ча, при че и смр ти по ми ње и Цве тан То до ров ка да, на осно ву ана ли зе Де ка ме
ро на, ис ти че да је при ча „исто вре ме но и жи вот и смрт при по ви је да ња. Сва ко при по-
ви је да ње но си у се би сво ју вла сти ту смрт и свој је нај ве ћи про тив ник“.12 Ови ста во ви 
је су опреч ни и не увек у скла ду са оним што се чи та у Ро ду, али тре ба има ти на уму и 
мо гућ ност да се при по ве да њем не про ду жа ва жи вот већ се овим чи ном скра ћу је. 

Са дру ге стра не, Ни кол Ворд Џув при ме ћу је, де ли мич но на осно ву за па жа ња по-
во дом збир ке Хи ља ду и јед на ноћ, да ме ђу при по ве да чи ма по сто ји ве лик број оних 
ко ји су до та кли смрт (и до шли у бли ски кон такт са њо ме кроз бо лест, по вре де, не сре ће 
или гу би так бли ских осо ба) и да су упра во ти по је дин ци нај ве шти ји на ра то ри јер има-
ју о че му да при по ве да ју, па они те сво је не до стат ке пре тва ра ју у пред ност и ко рист, 
јер та ко до би ја ју дар, по вод и оправ да ње за при ча ње при ча.13 Код Ја вор ке и са мог 
Јер го ви ћа се ове ми сли ап со лут но по кла па ју са при ли ка ма у ко ји ма су се на шли – мај ци 
се бли жи крај, на че та је смрт ном бо ле шћу, а син кроз те тра у ме про ла зи за јед но с њом. 
И са мо они ко ји су до шли у бли ски кон такт са смр ћу – они ко ји су је ис ку си ли, пре жи-

8 Ni co le Ward Jo u ve, Whi te Wo man Spe aks with For ked Ton gue: Cri ti cism as Auto bi o graphy. Lon don: 
Ro u tled ge, 1991, стр. 187.
9 Ward Jo u ve, исто, стр. 187.
10 Бо рис Вик то ро вич То ма шев ски, Те о ри ја књи жев но сти: по е ти ка. Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 1972, стр. 277.
11 Ward Jo u ve, исто, стр. 187.
12 Цве тан То до ров, „Струк ту ра но ве ле“, пре ве ла Та тја на Па шкван Че пић, До ме ти, год. 14, бр. 
11, Ри је ка (1981), стр. 58.
13 Ward Jo u ve, исто, стр. 187–190.
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ве ли и по бе ди ли – има ју шта да при по ве да ју; по што при по ве да чи по Бен ја ми ну од 
смр ти по зајм љу ју ауто ри тет,14 смрт да је ва лид ност оно ме што при по ве да ју.15 Бен ја мин 
на да ље при ме ћу је да се су шти на ка рак те ри за ци је спо зна је у кључ ним мо мен ти ма 
жи во та про та го ни ста – „’сми сао’ ње го ва жи во та, жи во та [одређеног] ли ка, отва ра тек 
из смр ти“16 – што је тач но и у слу ча ју Ро да јер аутор тек на кон про жи вље не и про пра-
ће не смр ти мај ке от кри ва кључ не иде је ње ног жи во та, са гу о по ро ди ци и ин ти ме 
про шло сти ко је ни ко сем ње ни је мо гао да зна. За о кру жу ју ћи Бен ја ми но ве тврд ње о 
на ра ци ји и смр ти, вре ди за вр ши ти ње го вим ста вом да фи гу ра при по ве да ча вла да 
смр ћу као до га ђа јем ко ји ко ри сти за при чу: „По сма тран та ко при по вје дач иде ме ђу 
учи те ље и му дра це. Он зна са вјет – не по пут по сло ви це: за не ки слу чај, већ као му драц: 
за мно ге. Јер да но му је да по сег не за ци је лим жи во том.“17 

За пи су ју ћи ста во ве о књи жев но сти, Жак Ран си јер ис ти че да „мо дер ни си стем у 
умет но сти пи са ња ко ји је уки нуо раз ли ку из ме ђу ви со ких и ни ских те ма, ак тив них 
жи во та до стој них да уђу у при че и мрач них па сив них жи во та. Са да оби чан жи вот и 
обич на смрт по чи њу да вре де ко ли ко и хе рој ски жи вот и хе рој ска смрт. Чак вре де и 
ви ше, јер ни ка ква хе рој ска из у зет ност не по кри ва оно што се од по тај не по ет ске сна-
ге са др жи у са мој ба нал но сти“.18 Ови „обич ни жи во ти и обич не смр ти“19 ко је он по-
ми ње ле же у ср жи Јер го ви ће вог ро ма на – ње го ви „ју на ци“ ни су ни по ком осно ву 
по себ ни сем што су део ње го ве по ро ди це и, да он ни је пи сац, они нај ве ро ват ни је 
ни ка да не би би ли ове ко ве че ни у књи жев но сти. Он их, ме ђу тим, гло ри фи ку је и ми то-
ло ги зу је, уз ди жу ћи их (и се бе)20 на ви ши ни во, ма да то не же ли увек да при зна.21 За што 

14 Вал тер Бен ја мин, „При по вје дач“, у: Есте тич ки огле ди, пре ве ле Тру да Ста маћ и Сње шка Кне-
же вић, За греб: Школ ска књи га, 1986, стр. 175.
15 То пре по зна је и Фре де рик Џеј мсон ко ји, по Алек сан дру Јер ко ву, ко мен та ри ше Бен ја ми на: 
„[а]уторите т при по вет ке, у крај њој ли ни ји, про из и ла зи из ауто ри те та смр ти, ко ји да је сва ком 
до га ђа ју ап со лут но је дин ство“. Алек сан дар Јер ков, Но ва тек сту ал ност: огле ди о срп ској про зи 
пост мо дер ног до ба. Под го ри ца: Ок то их; Ник шић: Уни рекс; Бе о град: Про све та, 1992, стр. 158.
16 Бен ја мин, исто, стр. 180.
17 Бен ја мин, исто, стр. 187.
18 Жак Ран си јер, „Исто ри ча ри, књи жев ност и би о гра фи ја као жа нр“, у: По ли ти ка књи жев но
сти, пре вео Мар ко Др ча, Но ви Сад: Адре са, 2008, стр. 179–180.
19 О ово ме на сли чан на чин пи ше и Ар тур Ми лер у есе ју “Tra gedy and the Com mon Man” („Тра-
ге ди ја и оби чан чо век“) и, ма да се он фо ку си ра на драм ску фор му, ње го ве иде је су при мен-
љи ве и на ро ма неск ну.
20 У овом кон тек сту пи са ња о се би Јер го вић од сту па од иде је ко ју Фу ко из но си у есе ју „Шта је 
аутор?“, где он као да пра ти Мо ре но ву иде ју о гу бит ку ин ди ви ду ал но сти, али уво ди и фи гу ру 
ауто ра као још је дан при су тан еле мент: „Ме ђу тим, по сто ји и не што дру го: од нос пи са ња пре-
ма смр ти ис по ља ва се та ко ђе у бри са њу ин ди ви ду ал них свој ста ва су бјек та ко ји пи ше: кроз 
све зам ке и му че ња ко је он гра ди из ме ђу се бе и оно га што пи ше, су бјект ко ји пи ше за ме ће 
тра го ве сво је по себ но сти, ин ди ви ду ал но сти: са да је обе леж је пи сца са мо је дин стве ност ње-
го вог од су ства; у игри пи са ња, он мо ра да игра уло гу мр тва ца“ (Ми шел Фу ко, „Шта је аутор?“, 
пре ве ла Еле о но ра Про хић, По ља, бр. 473, Но ви Сад (2012), стр. 102). Аутор Ро да, ме ђу тим, не 
са кри ве тра го ве сво је по себ но сти, већ је ис ти че ис ти ца њем по себ но сти сво је по ро ди це.
21 „Ка да је Кар ло Шту блер оне мо ћао, или ка да се, још при је то га, по ву као у не ку вр сту уну тра-
шње оса ме, тет ка Ри ка, на ша рат на tan te Ри ка, по ста ла је по ро дич ни па три јарх. Ни је се за тај 
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он то чи ни, осим да би очи глед но пред ста вио рас пад мно го стру ких ни воа сво је лич-
но сти и иден ти те та? Ако је ве ро ва ти Бер нхар ду Х. Ф. Та у ре ку, он да се иза го во ра смр-
ти кри је не што дру го, ин тим ни је: „Ни ко ме, ко ме је до то га озбиљ но ста ло, не па да 
ла ко да го во ри о смр ти. Од лом ци хри шћан ских уте шних фор му ла о пре ва зи ла же њу 
смр ти и фраг мен ти из фи ло зо фи је о бе смрт но сти и ко нач но сти, по ве за ни са те шко 
сро чи вим стра хом од соп стве не смр ти, че сто во де до из ве сног па ра ли са ња раз ми-
шља ња.“22 Опис ту ђе смр ти, нај ја сни је са др жа не у це ли на ма „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ 
и „Са ра јев ски пси“, во ди до ре флек си ја о вред но ва њу жи во та не са мо те мр тве осо бе, 
већ и оне ко ја при по ве да. На по је ди нач ном пла ну сва ке ин ди ви дуе, са мо се смрт не-
ке дру ге осо бе мо же про жи ве ти и до ку мен то ва ти; Луј-Вен сан То ма го во ри ка ко је 
иден ти фи ка ци ја са та квом смр ћу је ди но до вољ но сна жно осе ћа ње смр ти ко је сва ко 
мо же да има: „[С]мрт дру го га не са мо да ме под се ћа да и ја мо рам умре ти, већ је она 
у из ве сном сми слу де ли мич но и мо ја смрт. Она је уто ли ко ви ше мо ја смрт, уко ли ко је 
тај дру ги за ме не био је дин ствен и не за мен љив. Док опла ку јем дру го га, ја у исто вре-
ме опла ку јем и сáма се бе. Или, тач ни је, смрт дру го га ја до жи вља вам као ра ди кал но 
од су ство; ’ја до жи вља вам, та ко ђе, не мо ју смрт, већ мо је уми ра ње’. Од са да знам да 
сам већ по чео да уми рем-сво јим-жи во том до жи вља ва ју ћи смрт ко ја ме по га ђа.“23 
Очи глед но је да по и сто ве ћи ва ње са осо бом ко ја уми ре до во ди до сна жни јих емо ци ја 
– што смо бли жи не ко ме ко уми ре, ти ме нас та смрт ја че по га ђа и под се ћа на вла сти-
ту смрт ност, а осла ња ју ћи се на То му, при ме ћу је се да се смрт бли ске осо бе нај ви ше 
сма тра сво јом смр ћу и сто га нај лич ни је про жи вља ва. Ед гар Мо рен то об ја шња ва на во-
дом да „[с]мрт јед не осо бе иза зи ва бол са мо уко ли ко се ње на ин ди ви ду ал ност пре то га 
осе ћа ла и при зна ва ла: што нам је та осо ба би ла бли жа, што смо с њом би ли при сни ји, 
што смо је ви ше во ле ли или по што ва ли, то јест што је она за нас би ла ’је дин стве ни ја’, 
уто ли ко је бол за њом же шћи; смрт не ког без и ме ног би ћа, ко је ни је би ло ’не за мен љи-
во’, не иза зи ва ни ка кве, или иза зи ва ма ле по тре се.“24 Фи гу ра мај ке, чак и та ко про бле-
ма тич не као Ја вор ка, по бу ђу је нај сна жни је емо ци је упра во због (у овом слу ча ју) еви-
дент не не за мен љи во сти, а то нас, ма да де лу је очи глед но, при бли жа ва об ја шње њу 
за што су сег мен ти о мај ци нај о бим ни ји и нај е мо тив ни ји у Ро ду.25

по ло жај са ма из бо ри ла, не го ју је до пао пре ма дра ма тур ги ји по ко јој се ра зр је ша ва ла и кра ју 
при во ди ла по ви јест по ро ди це Шту блер, ко ји бих, да имам да ха и да шту бле ров ски рас пад ни је 
тек је дан од мо јих рас пад ну тих иден ти те та, на пи сао као сво је Бу ден бро ко ве. Ма ло гра ђан ске, 
ку фе ра шке, или џан ске, али ипак Бу ден бро ко ве“ (647).
22 Бер нхард Х. Ф. Та у рек, Фи ло зо фи ра ти: учи ти уми ра ти, пре вео Да мир Сми ља нић, Но ви 
Сад: Адре са, 2009, стр. 35.
23 Луј-Вен сан То ма, Ан тро по ло ги ја смр ти I, пре ве ли Зо ран Сто ја но вић и Ми о драг Ра до вић, 
Бе о град: Про све та, 1980, стр. 323.
24 Ед гар Мо рен, Чо век и смрт, пре вео Бран ко Је лић, Бе о град: БИГЗ, 1981, стр. 35.
25 Уко ли ко би се по ле ми са ло – што се у књи жев ној кри ти ци у Хр ват ској и чи ни од ка ко је ро ман 
об ја вљен – за што те ма смр ти мо ра, сем при по ве да чу, би ти бит на и чи та о ци ма (а де фи ни тив но 
мо ра да би би ли у ста њу да је до кра ја ис пра те у во лу ми но зном шти ву уме сто да га окон ча ју 
на кон тре ћи не или по ло ви не), при ча би се вра ти ла на Вал те ра Бен ја ми на. Ра ни је је на ве де но 
да се сми сао жи во та ју на ка отва ра тек из смр ти и ја сно је да ће чи та о ци по ста ти ње ни све до-
ци, да ће је пре жи ве ти и про жи ве ти, а на кон про чи та не при че у ко јој ли ко ви уми ру, је ди но 
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Пи та ње иден ти те та ко је Јер го вић ви ше пу та по ми ње та ко ђе је ве за но за смрт мај-
ке и при ча ње о њој. Из ве сну бо ја зан од смр ти по се ду је сва ки по је ди нац, а „стреп ње 
од смр ти и оп сед ну тост њом ја вља ју се [...] ве о ма ра но“.26 То да ље во ди до то га да се 
ис тра же „по ре ме ћа ји ко је смрт иза зи ва у људ ском жи во ту, оно што под ра зу ме ва мо 
под реч ју ’у жа са ва ње’ од смр ти“.27 Пси хо ло шки гле да но, Јер го вић мо ра, по Мо ре ну, 
да ин тен зив но осе ћа смрт сва ког чла на по ро ди ца Шту блер и Рејц, те да сва ку од њих 
емо тив но про жи ви ка да о њој чу је или, у слу ча ју не ких, и при су ству је. Ова осе ћа ња 
оче ки ва но кул ми ни ра ју у пе ри о ду пре, то ком и не по сред но на кон мај чи не бо ле сти и 
смр ти и сто га се у ње му ма ни фе сту ју, не са мо те мељ ним опи си ма тог до га ђа ја, већ и 
ра ни је по ме ну тој по е тич но шћу ко ју не вољ но ис ти чу и ње го ви нај о штри ји кри ти ча ри. 
Осе ћа ње стра ха, бо ја зни или ужа са ва ња од смр ти се го ми ла то ком жи во та и по ја ча ва 
сва ки пут ка да осо ба из гу би не ко га бли жњег – ону не за мен љи ву осо бу – а Мо рен ис ти-
че на ко ји на чин та осе ћа ња кул ми ни ра ју: „То ужа са ва ње об у хва та на из глед ра зно род-
не ре ал но сти: бол ко ји љу де об у зи ма на са хра ни, страх од рас па да ња ле ша, оп сед ну-
тост смр ћу. Али тај бол, тај страх и та оп сед ну тост има ју за јед нич ки име ни тељ – гу бље ње 
ин ди ви ду ал но сти.“28 За Јер го ви ћа је смрт сва ког пре тка и по сте пе но од у ми ра ње по-
ро ди це – оно што он озна ча ва као „шту бле ров ски рас пад“ – и ње го ва смрт, а гу би так 
њих је де ли ми чан гу би так соп стве не ин ди ви ду ал но сти, што се пре по зна је у мо ти ву 
рас пад ну тог иден ти те та: он је син ког су од га ји ли ви ше ба ба и де да не го мај ка и отац 
(она ни је спо соб на, он ни је при су тан, и ло гич но је што аутор ви ше те жи пре ци ма не го 
ро ди те љи ма)29 и гра ђа нин зе мље ко ја ви ше не по сто ји и гра да ко ји ви ше не по зна је. У 
За гре бу из бе гли ца, у Са ра је ву до шљак, он је из ме ђу ни шта и ниг де, а ње го ва по де ље на 

пу бли ка оста је жи ва. Та ко Бен ја ми но ва тврд ња да оно што „чи та те ља при вла чи ро ма ну јест 
на да да ће се вла сти ти зи мо гро зни жи вот огри ја ти о смр ти о ко јој чи та“ (Бен ја мин, исто, стр. 
180) оста је ре ле вант на и са да – да, они ће иш чи та ти исто ри ју Шту бле ра и сце не уми ра ња мај-
ке, али ће сем естет ског има ти и за до вољ ство „пре жи вља ва ња“.
26 Мо рен, исто, стр. 33.
27 Мо рен, исто, стр. 34.
28 Мо рен, исто, стр. 35.
29 „По ми сао да сам, мо жда, био не же ље но ди је те ни је ме уз не ми ра ва ла. То би, ако је вје ро ва-
ти Фрој ду, сва ко га од ра слог му шкар ца тре ба ло уз не ми ра ва ти. Али ме не ни је. Не би ме, вје ру-
јем, уз не ми ри ло ни да је от кри ве но да сам усво је но ди је те, да су мо ји би о ло шки ро ди те љи 
не ки дру ги, ме ни не по зна ти љу ди. И не би ме уз не ми ри ло ни ка да бих знао да ни ка да не ћу 
са зна ти тко су ми мај ка и отац. Оно што је би ло ва жно, и што је, по све му су де ћи, мо ра ло би ти 
по у зда но су Но но и Но на. Ни сам за њих био ве зан она ко као што се уну ци ве жу за дје до ве и 
ба ке. Ни сам их, уоста лом, та ко ни до жи вља вао. Кад год би их, по сли је, у при ча ма или есе ји ма, 
у фик ци о нал ним и не фик ци о нал ним тек сто ви ма, на зи вао дје дом и ба ком, умје сто Но не том и 
Но ном, би ло би то кри во, чи ни ло ми се да ла жем, да при ча на јед ном па да на де та љу ко ји у 
бит ном сми слу ни је исти нит. То дво је ста рих љу ди, ко ји су у је сен 1966, ка да смо по шли на 
сво је др ве нич ко упо зна ва ње и ка да сам још био по лу сли је па бе ба, дје те шце, до јен че, има ли 
– Но на ше зде сет јед ну, Но но ше зде сет осам го ди на – иако су, у ства ри, би ли још и мно го ста-
ри ји од то га, ме ни су, ваљ да зна чи ли ви ше не го што су дру гој дје ци отац и мај ка. Осим што 
ни су има ли вре ме на да са мном раз го ва ра ју као с дје те том, њи хо во ће би ти све што је у ме ни 
чвр сто и по у зда но. Сва ко мо је зна ње, све до да нас, бит ће њи хо во“ (214–215).
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лич ност се још ви ше рас пар ча ва гу бит ком је ди не осо бе ко ја га ве же за ми то ло шку 
по ро ди цу у ко јој тра жи осло нац и ду хов не ро ди те ље. Ко нач ни рас пад и смрт по ро-
ди це је рас пад ње го вог већ фра гил ног иден ти те та: уко ли ко се (1) ту ђа смрт при хва та 
као сво ја и (2) ако је смрт гу бље ње ин ди ви ду ал но сти, он да се кон се квент но и гу бље ње 
ту ђег ја при хва та као нај сна жни је одва ја ње од соп стве ног иден ти те та. 

Иако ве лик број ауто ра ис ти че бе сми сао бо ја зни од смр ти, ову иде ју мо жда нај ја-
сни је фор му ли ше Та у рек док, при ча ју ћи о зна ча ју уми ра ња, су ми ра раз ми шља ња Епи-
ку ра и Лу кре ци ја на сле де ћи на чин: „По што не мо же мо умре ти и ујед но би ти све до ци 
на шег уми ра ња, смрт је за нас без зна ча ја. Смрт ни под ко јим усло вом не мо же би ти 
не што за нас. Ме ђу тим, оно што за нас ни је ни шта и што ни шта и не уме би ти, ни је ре-
ле вант но за нас. Ако се бо ји мо смр ти, он да се ва ра мо. Бо ји мо се не че га че га не ма. Бо-
ја ти се не че га че га не ма, ме ђу тим, зна чи не бо ја ти се. Да кле, смрт ни је ни ка кво зло.“30 
Упр кос овој, по ње му, не по треб ној бо ја зни,31 њу ни је ла ко иг но ри са ти, а свест о смр ти 
ду бо ко уса ђе на у људ ску ин ди ви дуу оста је са њом то ком жи во та, на до гра ђу је се и 
по ја ча ва сва ки пут ка да се смрт ис ку си лич но и не по сред но, те је људ ски ум оп те ре ћен 
смр ћу и ин ди ви ду ал ним стреп ња ма. На пла ну умет но сти је нај лак ше по ку ша ти по бе ћи 
од смр ти упра во ства ра лач ким по ступ ци ма: Ба тај на во ди од ре ђе ну осо би ну људ ског 
ро да ко ја се ти че смр ти, а ма ни фе сту је се та ко што се „ми кре ће мо у сме ру су прот ном 
од обла сти ко јом вла да смрт. По кре тач ку сна гу људ ских де ла углав ном чи ни же ља да 
се до спе што да ље од обла сти уми ра ња (ко ју обе ле жа ва ју тру леж, по ква ре ност, не чи-
сто ћа): сву да око се бе бри ше мо тра го ве, зна ко ве и сим бо ле смр ти, по це ну не пре кид них 
на по ра. Шта ви ше, по сле то га, ако стиг не мо, бри ше мо тра го ве и зна ко ве тих на по ра. 
На ша же ља да се уз диг не мо са мо је је дан од сто ти ну симп то ма си ле што нас во ди што 
да ље од смр ти.“32 Љу ди бе же од смр ти, бо ја ли је се или не, али ка ко је од ње не мо гу-
ће по бе ћи, је ди но што им пре о ста је је сте да се с њом из бо ре, што чи ни и Јер го вић 
пи шу ћи и тво ре ћи по ро дич но ста бло на осно ву мај чи них при ча. Ов де се, на по слет ку, 
мо же по зва ти и че сто ци ти ран став Ми ше ла де Мон те ња из огле да „Да фи ло зо фи ра ти 
зна чи на ви ка ва ти се на смрт“ ко јим за кљу чу је при чу о смр ти и књи жев но сти („Уоча ва 
се и на при ме ри ма ко ји ма књи гу на де вам да ми је тај пред мет по себ но драг. Кад бих 
био књи го пи сац, са ку пио бих збир ку са ту ма че њи ма ра зних смр ти. Онај ко би учио 
љу де да уми ру, на у чио би их ка ко да жи ве“),33 али и при ме ра про та го ни сте при че „Је ру-
са лим“ Да ви да Ал ба ха ри ја ко ји не са мо да ве ру је да сло же не струк ту ре (приповедањe) 
мо гу да по ни ште јед но став ну ствар (смрт),34 већ тим ста вом не дво сми сле но ис ти че 
над моћ књи жев но сти над уми ра њем, што чи ни и Јер го вић.

30 Та у рек, исто, стр. 18.
31 Раз ми шља ју ћи о том стра ху, чи та лац се мо же под се ти ти и слич ног ста ва Ми ше ла де Мон те ња: 
„Ме та на шег жи вот ног пу та је смрт, она је не из бе жни циљ ко ји пред со бом ви ди мо: ако се ње 
пла ши мо, ка ко мо же мо на пра ви ти ије дан ко рак на пред без дрх та ви це?“ Ми шел де Мон тењ, 
„Да фи ло зо фи ра ти зна чи на ви ка ва ти се на смрт“, у: Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Ва ље во 
и Бе о град: Есте ти ка, 1990, стр. 19.
32 Ба тај, исто, стр. 63.
33 Мон тењ, исто, стр. 24.
34 „При чам све ово са мо за то што ве ру јем да се јед но став не ства ри (смрт) мо гу по ни шти ти 
сло же ним струк ту ра ма (при по ве да ње), иако је већ одав но тре ба ло да уви дим да је јед но-
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По ста вља ју ћи пи та ње аутор ства при че, ја сно је да је аутор при мар ни при по ве дач, 
док се као се кун дар ни, из сен ке, ја вља ње го ва мај ка – ње на се ћа ња су у ко ре ну ро ма-
на, он се око њих обра зу је и њи хо вим из о стан ком не дво сми сле но не би по сто јао. Она 
се тру ди да крâј свог жи во та учи ни сми сле ни јим и су шта стве ни јим не го што је ра ни је 
био; и са ма је све сна ло шег од но са са си ном и сво је кри ви це у том од но су, те је та ко, 
по ред ис по вед ног то на при че, при су тан и еле мент по ка ја ња и ис ку пље ња. Од го вор 
на пи та ње за што Јер го вић ин си сти ра да об ја сни чи та о ци ма да је упра во мај чи на при-
ча при мар на и да се ње ном смр ћу при по ве да ње за у ста вља мо же се мо жда на ћи код 
Мон те ња у огле ду „Да о на шој сре ћи тре ба су ди ти тек по сле на ше смр ти“, ме ђу ње го-
вим иде ја ма о ре зи ми ра њу вред но сти жи во та пред смрт. Он, на и ме, при ча о по след-
њем про жи вље ном да ну – суд њем да ну, да ну смр ти – и на во ди да се љу ди не мо гу 
осе ћа ти пот пу но срећ ним „све док ни су про жи ве ли по след њи дан свог жи во та, због 
не из ве сно сти и про мен љи во сти људ ских ства ри, ко је са свим ја сно пре ла зе из јед ног 
ста ња у дру го, пот пу но опреч но“ и за кљу чу је да ни шта не тре ба при пи са ти чо ве ку 
„све док ни је од и грао по след њи чин сво је ко ме ди је, а ве ро ват но и нај те жи. [...] Ка да 
су дим о ту ђем жи во ту, увек гле дам ка кав се по ка зао на кра ју, а јед на од глав них те жњи 
мо га соп стве ног жи во та је сте да се до бро др жим на кра ју, то јест спо кој но и сти ша но.“35 
Јер го ви ће ва мај ка се, и по ред про бле ма ко је му је при ре ди ла то ком жи во та, ис ку пљу је 
при по ве да њем и та ко од ла зи са овог све та у по зи тив ном све тлу. Она по се ду је на гон за 
при ча њем, а он за ства ра њем, и сто га се не ли би да при зна ка ко је при ча о Шту бле ри ма 
за по че та и да ис так не да ју је ни ко дру ги до син ин спи ри сао на при по ве да ње: „Да ју 
од вра тим од сва ко днев ног по на вља ња истих без над них про хтје ва, и по тре бе да сво-
ју бо лест учи ни јав ном, по чео сам јој по ста вља ти пи та ња о про шло сти.“ Од го во ри на 
ова пи та ња су се го ми ла ли („А он да је при ча по че ла ра сти, пи та ња су ми је ња ла сми сао, 
а ја сам по чео за пи си ва ти ње зи не од го во ре“) то ли ко да он све сно за пи су је раз го во ре 
и ње на се ћа ња на по ро ди цу и вла сти то де тињ ство и ка сни ји жи вот („Убр зо су ме при че 
по че ле пре сти за ти. Ни сам мо гао уком по ни ра ти и на пи са ти то ли ко по гла вља, ко ли ко 
је мај ка има ла при ча“), да би их ка сни је уоб ли чио у ро ма неск ну фор му и је дан по ро
дич ни ро ман. Та при ча от по чи ње са пра де дом Кар лом, али се не за вр ша ва са њим, ма да 
се крај на зи рао у бли ској бу дућ но сти. Ја вор ки ном бо ле шћу при по ве да ње по чи ње, 
ње ном смр ћу се окон ча ва; у том тре нут ку се, ме ђу тим, на ста вља ње го во при по ве да ње 
и на до град ња у све ту фик ци је. Јер го вић на по ми ње да ни шта ни је до пу ња вао у це ли ни 
о Шту бле ри ма на кон што је мај ка умр ла („Ка да је умр ла, Stu ble re ни сам мо гао на ста-
ви ти. Осим што је мо ра ла би ти жи ва да би при ча ла, мо ра ла је би ти жи ва и да бих ја 
пи сао оно што је она ис при ча ла“), али и при зна је зна чај при че: она их је, на по кон, по 
пр ви пут, спо ји ла и збли жи ла.36 Ја вор ка у том тре нут ку од ауто ра до би ја по вла шћен 

став ност за мр ше ни ја од сва ке сло же но сти“, Да вид Ал ба ха ри, Јед но став ност, Бе о град: Рад, 
1988, стр. 139.
35 Ми шел де Мон тењ. „Да о на шој сре ћи тре ба су ди ти тек по сле на ше смр ти“, пре ве ла Ми ла 
Ђор ђе вић у Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Ва ље во и Бе о град: Есте ти ка, 1990, стр. 15–17.
36 „Stu ble ri су при ча ко ју је мај ка од жи вје ла ка да јој се жи вот већ пре тво рио у му че ње, и ка да 
ви ше ни шта ни је мо гла са ма. [...] Би ла је срет на при по ви је да ју ћи, а ме ни је би ло лак ше јер ми 
та да ни је на сје да ла на са вјест и ни је тра жи ла да учи ним не што што се учи ни ти не мо же. Би ли 
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по ло жај, док се он по вла чи у сен ку и за пи су је текст, а она на сту па у уло зи Ше хе ре за-
де-умет ни це ко ја про ду жу је жи вот, и по на ша се не као ис по вед ник већ при по ве дач 
све стан на ра ци је: „Али се, у тој при чи из ко је су на ста ја ли Stu ble ri, мај ка по на ша ла као 
пи сац. Та ко је го во ри ла, во де ћи ра чу на о де та љи ма, не за ма ра ју ћи се окви ром при че, 
ко ји ће, као што и са ми зна мо. На ста ти сам од се бе. На стат ће ка да онај ко ји при ча 
бу де имао до бар раз лог да пре ста не. А не ма бо љег раз ло га од смр ти“ (278). 

При по ве да ње у свр ху бор бе про тив смр ти на ме ће се као до бар по вод за по че так 
пи са ња, али ко ли ки је удео ауто ра у об ли ко ва њу мај чи не при че? Као пр во, он јој ве ру је 
(„У том ро ма ну ни сам ни шта из ми слио, али то не зна чи да је при ча до кра ја исти ни та. 
По не што је она из ми сли ла, сла га ла или јој се при чи ни ло. Сва ку вје шту лаж оста вио 
сам не ка бу де исти на. Не ма та квих ла жи мно го“ (277)), чак и у слу ча је ви ма ка да је при-
мо ран да ин тер ве ни ше у ње ном ис ка зу и об ли ку је га та ко да де лу је бли жи исти ни, и 
сто га ни чи та лац ни је у по зи ци ји да до ве де њен ауто ри тет у пи та ње. Оно у шта се, ме-
ђу тим, мо же сум ња ти је сте по зи ци ја са мог Јер го ви ћа и ње гов по ло жај из ме ђу оно га 
што му је ис при ча но и оно га што је сам до пу нио, тј. из ме ђу исто ри је, исти не и фик ци је. 
На ра то ло шки по сма тра но и нај јед но став ни је пред ста вље но, он пре у зи ма при чу сво-
је мај ке и обо га ћу је је де ло ви ма ис пи са ним у истом кљу чу и истим по ступ ком, то ли ко 
слич ним и по дра жа ва ју ћим да се у не ким тре ну ци ма фик ци ја не мо же раз ли ко ва ти 
од исти не ко ју мај ка опи су је (ако се већ при хва ти иде ја да се оно што она при по ве да за-
и ста од и гра ло). Јер го вић, да кле, ма ни пу ли ше соп стве ном би о гра фи јом и на до гра ђу је 
је, али тру де ћи се да и то што из ми шља бу де бли ско исти ни јер ве ру је да би при чу – 
да кле, све сно на пра вљен кон структ – ипак тре ба ло ис при ча ти она ко ка ко се до го ди-
ла: „У при по ви је да њу, као и у жи во ту, лаж сла бо функ ци о ни ра. Лаж де мо ти ви ра. Лаж 
по ни шта ва ча ро ли ју“ (331). Уко ли ко се цео ро ман Род по сма тра у од но су на исти ни тост 
ко ју при по ве дач пред ста вља, еви дент но је да су не ке ње го ве це ли не нај при бли жни је 
исти ни и исто ри ји („Stu ble ri, је дан по ро дич ни ро ман“ и „Ру да ри, ко ва чи, пи јан ци и њи-
хо ве же не, квар те ти“), док су дру ге или за сно ва не на исто ри ји и на до гра ђе не фик-
ци јом („Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ и „Ин вен тар на књи га“) или све сно не у те ме ље не у 
ствар но сти, али на пи са не та ко да на ве ду чи та о ца на ве ро ва ње да је су (од ре ђе ни де-
ло ви „Ка лен да ра сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“). За што је ово бит но? И да ли је 
уоп ште бит но, у вре ме ка да су гра ни це из ме ђу објек тив ног и су бјек тив ног, те исто ри је 
и фик ци је то ли ко ја сно из бри са не да ера пост мо дер ни зма ско ро ви ше и не обра ћа па-
жњу на њих? Јер го вић ста вља се бе у по зи ци ју слу ша о ца и ме ди ја то ра из ме ђу по ро-
дич ног на сле ђа са јед не стра не и чи та о ца са дру ге. Уз овај по ло жај иде и при ви ле ги ја 
да при че об ли ку је та ко ка ко му нај ви ше од го ва ра, а ипак у јед ном тре нут ку при зна је 

су то, да кле, тре ну ци на ше за јед нич ке сре ће. Ни ка да ску па ни смо би ли та ко срет ни као док ми 
је при ча ла. И ни ка да ни смо би ли то ли ко бли ски. Са мо што то ни је би ла бли скост мај ке и си на, 
ни бли скост при ја те ља, ни бли скост од ра сло га чо вје ка и уми ру ћег дје те та, не го је то би ла бли-
скост дво је по сљед њих љу ди на сви је ту. На кра ју сва ке при че, на кра ју сва ко га те ле фон ског 
раз го во ра, ви ше не би смо би ли са ми, и не би смо би ли бли ски, не го је сват ко по но во оста јао 
са сво јом му ком. Stu ble ri су би ли тај не ста ли сви јет, при ча дво је срет ни ка. Вје ру јем да се та 
сре ћа осје ти у сва кој ре че ни ци, све до по сљед ње у ко јој се спо ми ње уми ра ње, иако је у том 
тре нут ку већ би ла мр тва“ (277).



109

да је при по вед ни по сту пак, ма шта ра ни је го во рио, че сто бли зак ла га њу: го во ре ћи о 
свом ро ђа ку ко ји се као мо мак усред ра та из Зе ни це оти снуо на пут у Љу бља ну, он 
ис ти че раз ли ку из ме ђу се бе и ње га: раз ли ку из ме ђу пи са ња и де ла ња, при по ве да ња 
и жи вље ња: „Из ме ђу нас дво ји це, на и ме, по сто ји ва жна и ве ли ка раз ли ка: оно што је 
ње му би вао жи вот, то је ме ни мо гла би ти са мо књи жев ност. Оно што је он до жи вио, 
ја бих мо гао на пи са ти, и то не та ко да са слу шам и ре кон стру и рам ње го ву при чу, не го 
при је та ко да је из ми слим. На и ме, вје ру јем да би при ча би ла бо ља ако бих је из ми слио“ 
(330). Ов де је ла ко под се ти ти се Ер не ста Хе мин гве ја и ауто по е тич ке при че „О пи са њу“, 
сво је вр сног ма ни фе ста ње го вог ства ра ња на гра ни ци до жи вље ног и из ми шље ног; 
она от кри ва не са мо ка ко њен при по ве дач „ли те рар ни ју нак Ник Адамс би ва пре то-
пљен у пи шчев ал тер его и но си о ца по е тич ких на че ла“,37 већ и да је увид у про цес 
ства ра ња ауто ра ко ји тра жи нај бо љи на чин ка ко да нај е фек тив ни је мо гу ће сво ја ис ку-
ства и исто ри ју пре то чи у фик ци ју.38 Он на во ди ка ко је по гре шно пи са ти о си ту а ци ја-
ма ко је су се ствар но де си ле, те је сто га бо ље или из ми шља ти до га ђа је или их мо ди-
фи ко ва ти та ко да де лу ју фик тив но: „Би ло је глу по при ча ти о не че му. Глу по је би ло 
пи са ти о ствар но сти. То би је увек уни шти ло. Је ди но је вре де ло пи са ти о оном што се 
из ми сли, што се из ма шта. [...] Све до бро што је икад на пи сао би ло је из ми шље но. Ни-
шта се од то га ни је де си ло. Дру ге ства ри су се де си ле. Мо жда бо ље. То по ро ди ца ни је 
мо гла да раз у ме. Они су ми сли ли да је све то ис ку ство.“39 Да ју ћи Ни ку, при по ве да чу 
и про та го ни сти при че, уло гу и пи сца, Хе мин гвеј мо же да, скри вен иза ње го вих ре чи 
и ли ка, ис ка же соп стве ни став о за пи си ва њу ис ку стве них си ту а ци ја у фор ми фик ци је. 
Та ко се при ме ћу је да он, а и ње гов лик, „очи то ве ру је у суп сти ту ци ју исти ни тог ве ро-
до стој ним“40 и да упра во то „исти ни то“ за пи су је из ми шља њем фик ци је: он бу квал но 
фик ци о на ли зу је соп стве не до жи вља је и пред ста вља их као про дукт спи са тељ ског 
уме ћа. Ти ме се до би ја текст ко ји се пред ста вља као но ви, из ми шљен, али се по зна ва-
њем ауто ро ве би о гра фи је схва та да он тај текст „по зајм љу је“ из свог ис ку ства. Због 
то га је Хе мин гвеј у при ли ци да у исто вре ме пи ше о исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су 

37 Вла ди сла ва Гор дић, Хе мин гвеј: по е ти ка крат ке при че, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2000, стр. 35.
38 Још јед на па ра ле ла из ме ђу Ни ка Адам са и Јер го ви ћа се мо же про на ћи у од ра ста њу са оцем 
ле ка ром и бли ским ис ку стви ма смр ти и бо ле сти ко је об ли ку ју њи хо ву пси ху, обе ле жа ва ју их 
и ка сни је про на ла зе пут у њи хо вој про зи. Сто га не ко ли ко ре че ни ца Ро да („[М]оје ра но дје ча-
штво, на кон Но не то ве смр ти и по врат ка из Др ве ни ка, би ло је оби ље же но оче вом по тре бом 
да ме во ди са со бом у ли јеч нич ке ви зи те на Па ла ма и по се ли ма око пла ни не Ро ма ни је, и да 
ми по ка зу је бо ле сне љу де, њи хо ве сит не жу то-си ве гла ве усред пер на те бје ли не огром них 
се љач ких кре ве та, и мај чи ном по тре бом да ме во ди у оби ла ске са ра јев ске си ро ти ње. Имао 
сам осам, де вет, де сет го ди на, и то су за ме не би ла екс трем на ис ку ства. То ме је по тре са ло и 
ми је ња ло, на се ља ва ло у ме не раз ли чи те стра хо ве, зби ља би се на ста вља ла у ноћ ним мо ра-
ма, ко је су се ду го, тко зна због че га, од ви ја ле са мо на јед ном мје сту. Сви мо ји стра шни сно ви 
су за сце но гра фи ју има ли дво ри ште око Цр кве Све тог Пре о бра же ња у Но вом Са ра је ву. Од ра-
стао сам, та ко, из ме ђу оче вих бо ле сни ка и мај чи них си ро ма ха.“ (304)) под се ћа ју на при че о 
Ни ко вом де тињ ству, нпр. „Три пуц ња“ и „Ин ди јан ски ло гор“.
39 Ер нест Хе мин гвеј, „О пи са њу“, у: Бре го ви као бе ли сло но ви, пре ве ла Вла ди сла ва Гор дић, Но-
ви Сад: Со ла рис, 1996, стр. 167.
40 Гор дић, исто, стр. 36.
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се од и гра ли, али ко ји ма он ни је лич но при су ство вао (на при мер, ма са кр то ком грч ко-
тур ског ра та 1922. у при чи „На при ста ни шту у Смир ни“), и о си ту а ци ја ма ко ји ма је сте 
све до чио, али их не пре но си есе ји стич ко-ин фор ма тив ним сти лом при по ве да ња, већ 
их фор му ли ше да из гле да ју као фик ци ја ко ја се ни је од и гра ла (ис ку ства из Пр вог свет-
ског ра та, ре ци мо). У при чи „О пи са њу“ Ник Адамс при зна је да из ми шља рад њу ко ју 
опи су ју у при ча ма („Ник у при ча ма ни ка да ни је био он сам. Из ми слио га је. На рав но 
да ни кад ни је ви део ка ко се Ин ди јан ка по ра ђа. За то је при ча и би ла до бра. Ни ко то 
ни је знао. На пу ту за Ка ра гач ви део је же ну ка ко се по ра ђа и по ку шао да јој по мог не. 
Та ко је би ло“)41 и об ја шња ва ка ко ме ња исти ну у фик ци ју, а исто та ко и Хе мин гвеј ме ња 
сво ја рат на ис ку ства и при ла го ђа ва их про зи. Слич но ње му, пи сац Ро да се де ли из ме-
ђу пер со не, ал тер ега, и ствар не осо бе, и фор ми ра ли те рар ну пре зен та ци ју се бе ко ју 
име ну је сво јим име ном, али је ја сно да „жи ви“ Ми љен ко Јер го вић ни је увек „ју нак“ 
Ми љен ко Јер го вић – он, на по слет ку, не пи ше ауто би о гра фи ју и ма да на сту па из пр вог 
ли ца јед ни не и ско ро све што укљу чу је је сте ствар но и ре ал но, он ипак ства ра фик-
ци ју са ма сив ним упли вом би о граф ског, што је, уоста лом, и обе леж је ње го вог опу са. 
Ова ко се и раз ли ку је од ве ћи не са вре ме них оства ре ња ко ја ма лу до зу ствар но сти 
обо га ћу ју фик ци јом јер у овом ро ма ну чи ни упра во су прот но. Све стан мо гућ но сти 
ко је кри је при ча и те ра пе ут ског де ло ва ња при ли ком жа ље ња за мај ком, аутор при-
зна је да ства ра фик ци ју и да се овим де лом исто риј ске чи ње ни це се ле у дру гу сфе ру, 
са оне стра не исти ни то сти.42 Он се тру ди да сма њи раз ли ку из ме ђу се бе као пи сца и 
про та го ни сте ро ма на, али се гра ни ца из ме ђу ове две вер зи је ње го ве лич но сти и на-
ра то ло шке ка те го ри је ни ка да не бри ше у пот пу но сти и сто га се Род од ре ђу је као fic tion, 
за раз ли ку од, ре ци мо, Зим ског днев ни ка По ла Осте ра или Ни је то ни шта стра шно 
Џу ли ја на Барн са ко ји се опи су ју као nonfic tion де ла бли жа ме мо ар ским, есе ји стич ким 
или днев нич ким за пи си ма.43

41 Хе мин гвеј, исто, стр. 168.
42 „Љу ди не стиг ну из ми сли ти не ке ри је чи. За то што умру, или за то што се ви ше не же ле сје ћа-
ти, на кон што су жи во свје до чи ли, на кон што су су дје ло ва ли у уми ра њу дру го га. И то је он да 
нео пи си во, нео бја шњи во. Док се по ку ша ва ју утје ши ти или сми ри ти, док по ку ша ва ју на ста ви-
ти жи вот ко ји је у тре нут ку – због тог уми ра ња – био за у ста вљен, за пра во, са мо по ку ша ва ју 
за бо ра ви ти. И ја по ку ша вам за бо ра ви ти, та ко што ћу на пи са ти ре пор та жу о мај ци, ње зи но ме 
жи во ту и бо ле сти. Сва ка на пи са на при ча пре ста је би ти зби ља, се ли се у бај ку и у фик ци ју. Чак 
и ако је сва пре пи са на из ствар но сти. Не по сто је при че ко је об ра ђу ју та ко зва не исти ни те до-
га ђа је, и при че ко је пи сац из ми шља. Има са мо исти ни тих и ла жних при ча, ствар них и из ми-
шље них“ (263–264).
43 „За то и ово пи шем, то је пра ви раз лог за при чу, и ње зи но цен трал но мје сто, на кон ко је га ће, 
на дам се, за по че ти си ла зак, сми ре ње и ути ша ње, све док, на дам се, при ча не оде у fa de out и 
у ти ши ну из ко је је све на ста ло, и на кра ју не оста не са мо јед но пи та ње: је ли се ово ствар но 
до го ди ло или је плод пи шче ве ма ште? Ни је то пи та ње за чи та те ље, не го за оно га тко је при чу 
на пи сао. Да, све је ово плод пи шче ве ма ште, и кад у то по вје ру је мо, мир на ће, опет, би ти и ње-
го ва са вјест“ (793).
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Ауто по е ти ка: ко рен ин спи ра ци је

Став Вал те ра Бен ја ми на да је жи вље ни жи вот „гра ди во од ко је га на ста ју при че“ у 
ро ма ну Род вр ло се ја сно и не дво сми сле но ре флек ту је у ско ро сва кој ње го вој це ли ни, 
де лу, по гла вљу и по је ди нач ној при чи, и отуд ди ле ма да ли се ра ди о ауто би о гра фи ји, 
би о гра фи ји, хро ни ци, исто ри ји, до ку мен тар ном ро ма ну или фик ци ји за сно ва ној на 
еле мен ти ма свих тих жан ро ва. Оно што се, ме ђу тим, још мо же про на ћи у ро ма ну је су 
ауто по е тич ки ис ка зи ауто ра ко ји, па ра лел но са при по ве да њем, ко мен та ри ше ве зу 
по ро ди це и ра ни јег опу са, ре флек си је о се би, до ма ће и свет ске ауто ре ко је чи та, про цес 
пи са ња и, ин те ре сант но, при че ко је би мо гле на ра сти у још увек не на пи са не ро ма не.

По ред, на рав но, де ло ва збир ке Ма ма Le o ne и ро ма на Отац ко ји се од мах пре по-
зна ју као нај о чи глед ни ји „про дук ти“ од но са са сво јим ро ди те љи ма, Јер го вић по ми ње 
и још не ко ли ко дру гих на сло ва. Сем це ли на „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ и „Са ра јев ски 
пси“, по ме ну та збир ка се ја вља и у слу ча је ви ма чла но ва и при ја те ља по ро ди це ко ји 
су при сут ни у не ким ње ним при ча ма (нпр. тет ка Ло ла: „На ви ше се на чи на по ку ша ла 
из ву ћи: на тје ра ла је дун да Ан дри ју да се се ле у Пе ру (о че му го во ри јед на при ча у Ма
ми Le o ne), али је убр зо хтје ла да се вра те у Ду бров ник“, и ком ши је у ви кен ди ци где је 
Јер го вић од ра стао, у Др ве ни ку, уз ба бу и де ду: „Те љу де, и њи хо во га уну ка Мо ми ра, 
ко ји тек тре ба да се ро ди, опи сао сам, по ма ло ла ко ми сле но и бу да ла сто, у књи зи Ма ма 
Le o ne“), као и сам град у ко јем се од ви ја део при ча („Го спо де, у што се то Са ра је во пре-
тво ри ло. По хо тел ским со ба ма, са свим сло бод но, за ла зе пси. Сје тих се Ма ма Le o ne, и 
ре че ни це ко јом књи га по чи ње: ’Ка да сам се ро дио, за ла јао је пас на ход ни ку ро ди ли-
шта.’ Ко ја је то го ди на би ла? 1997? Тај ла веж сам из ми слио, да би по том ци је ла при ча 
за зву ча ла бај ко ви то и из ми шље но. Као да сам знао...“). Ро ман Отац се са мо јед ном 
или два пу та ја вља екс пли цит но, ма да је ње гов кон текст стал но при су тан у раз ми-
шља њи ма о оцу, ње го вом не до стат ку то ком од ра ста ња и при ли ка ма у ко ји ма је он 
био до пун ски и по вре ме ни члан до ма ћин ства и по ро ди це. Углав ном се отац и Отац 
по ми њу уз гред, као спо ре дан и ма ње би тан део на ра ти ва, и јед на од рет ких си ту а ци-
ја у ко ји ма се ис ти че ње го ва стра на по ро ди це је сте не ко ли ко ре че ни ца о кла ви ру 
оче ве мај ке: 

Ви дио сам га сво јим очи ма, тај кла вир, и пи сао сам о ње му у ро ма ну Отац, био је гро
те скан Ште фа ни јин кла вир, по пут чу до ви шно ве ли ког но са, ко ји чо вје ку на ра сте на 
ли цу као по сље ди ца не ке бо ле сти, и до и ста, мо гао бих са мо о ње му, кла ви ру, пи са ти док 
сам жив, јер је у при чи о ње му, кла ви ру, суд би на јед но га хр ват ско га и ка то лич ког сви је та, 
али и дио мо је по ро дич не суд би не, те ме је он, Ште фа ни јин кла вир, жи вот но усмје рио 
ка ко ни је ни је дан дру ги ко мад на мје шта ја, гла збе ни ин стру мент.
 
Сем ова два де ла ко јих се чи та о ци, би ла она екс пли цит но ис так ну та или не, мо ра-

ју се ти ти и има ти на уму, Јер го вић по ве зу је Род са не ко ли ци ном дру гих. Та ко се пр во 
ја вља ро ман Glo ria in ex cel sis из 2005. чи ји је је дан од про та го ни ста, ка ко се са да от кри-
ва, ауто ров ро ђак Жељ ко Ћур лин, син Ло ле, се стре ње го ве ба бе Ол ге, пи лот ко ји је 
1945. бом бар до вао Са ра је во и од чи је је суд би не до пи сан тај ро ман у ко јем је све сем 
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ње га фик ци о на ли зо ва но.44 Не же ле ћи да му на де не дру го име, а у по ку ша ју да ње го-
ву суд би ну учи ни што упе ча тљи ви јом, Јер го вић пи ше ка ко је у при чи ско ро све из ми-
шље но да би Жељ ко био што ствар ни ји, а да име на ге не рал но не тре ба ме ња ти већ 
их оста ви ти и тек он да упра вља ти суд би на ма ствар них љу ди као да су књи жев ни ју на-
ци, на по ла пу та из ме ђу ствар но сти и фик ци је. Осим овог ро ма на,45 ја вља ју се и Са ра јев ски 
марл бо ро (1994, про стор и гра ђа ни тог за ви чај ног гра да), Fre e lan der (2007, спе ци фич на 
хлад но ћа ко ја об у зи ма љу де у са ра јев ским зи ма ма) и Пси на је зе ру (2010, при ја те љи 
Ол ге и Фра ње и њи хов сер вис за чај) и то увек у скло пу по ве зи ва ња ауто ро вог тре-
нут ног ста ња или раз ми шља ња са они ма ко ји ма се пре пу штао то ком пи са ња тих де ла. 
У овом по гле ду Род кул ми ни ра ње го ве те мат ско-мо тив ске оп се си је и по но во их ис-
ти че чи ме Јер го вић не са мо да по ве зу је свој ак ту ел ни из раз са прет ход ним де ло ви ма 
свог опу са – јер ауто ре фе рен ци јал ност и ин тер тек сту ал ност ста вља ју овај ро ман у 
ра ван са ра ни ји ма и улан ча ва ју це ло куп ну ка ри је ру овог пи сца – већ об ја шња ва ко-
ли ко су из ве сне књи ге уте ме ље не у ствар но сти и за сно ва не на про жи вље ном ис ку ству 
и при ча ма ра зних чла но ва по ро дич ног ста бла.46

Јер го вић не рет ко при зна је да се нај ви ше ба ви соп стве ним ро дом и по ре клом јер, 
да би упо знао се бе, мо ра по зна ва ти и оне ко ји су слич не осо би не по се до ва ли пре 
ње га. Ка се би се у Ро ду че сто од но си иро нич но и ско ро па ро диј ски док при по ве да о 
соп стве ним осе ћа њи ма то ком ис тра жи ва ња по ро дич ног ста бла, про жи вља ва ња мај-
чи не смр ти и са мог про це са пи са ња. Ова кав по глед на соп стве но ства ра ње не рет ко 
иза зи ва (под)смех чи та ла ца јер је еви дент но да се Јер го вић све сно ру га се би у по ку-
ша ју па ро ди ра не ауто ре флек си је.47 Са дру ге стра не, он не рет ко до ку мен ту је бах ти-

44 „Ту ноћ, у по дру му згра де го спо ђе Еми ли је Хајм опи си вао сам кроз ци је ли ро ман Glo ria in 
ex cel sis. У не ко ли ко ми ну та, по ла са та или сат – не сје ћам се ви ше у ко ли ко вре ме на – рас по ре-
ђи вао сам суд би не из ми шље них љу ди, по ку ша ва ју ћи да не по но вим ни јед ну ствар ну суд би ну 
из ње ног по дру ма. Јер ће на овај по друм па сти бом ба, а ствар не љу де ни сам хтио уби ја ти у 
сво јој при чи. Они су би ли из ми шље ни, али ни је онај ко ји је ба цио бом бу, мој мр тви ро ђак, ко-
јег сам и у ро ма ну звао ње го вим пра вим име ном: Жељ ко Ћур лин“ (130).
45 Glo ria in ex cel sis се ја вља још јед ном при ли ком ка да се по ми ње пу сто ше ње са ра јев ског хра-
ма то ком Дру гог свет ског ра та: „Под ра зу ми је ва ло се да су Темпл пу сто ши ли уста ше и њи хо ви 
по ма га чи. Уз ту чи ње ни цу сам од ра стао, она се пре но си ла кроз ври је ме, о њој се го во ри ло, 
она је од ре ђи ва ла на ше по ступ ке и ста во ве. То ли ко да сам у јед но ме свом ро ма ну (Glo ria in 
ex cel sis), те у ви ше есе ја и но вин ских тек сто ва пи сао о уста шком пу сто ше њу Тем пла“ (368).
46 „О пра дје ду ба нат ско ме Шва би и ње го вој оби те љи, о уја ку ко ји је стра дао као не при ја тељ-
ски вој ник, о дје ду и ба ки ко ји су сво га си на у ту вој ску по сла ли, и о дру гим, глав ним и спо ред-
ним ли ко ви ма уз чи је сам суд би не од ра стао, пи сао сам у сво јим ро ма ни ма и при ча ма. Ми је-
шао сам ствар но сти и фик ци ју, до во дио их у из ми шље не жи вот не си ту а ци је, ожи вља вао их и 
про ду жа вао им жи во те. Њи хо ве суд би не сам ви ше пу та ис при чао у раз ли чи тим фор ма ма и 
жан ро ви ма. И ову при чу ко ју са да при чам, у ко јој, на жа лост, не сми је би ти из ми шља ња и на-
до пи си ва ња, та ко ђер сам већ не ко ли ко пу та при чао“ (17–18).
47 „Ка да сам већ об ја вио сво је пр ве књи ге, а знао сам ка кво ме кра ју во ди на ша оби тељ ска 
при ча – прем да окол но сти ни сам мо гао за ми сли ти – по ми слио сам да је жи вот ну пу та њу мо је 
мај ке мо гло скре ну ти и про ми је ни ти са мо то да је нек ве ли ки ро ма но пи сац, не ки од оних ко је 
је Ол га во ље ла чи та ти, Пи ран де ло, До сто јев ски, Ан дрић, Гор ки, Тол стој, Перл Бак, Фло бер, Бу њин, 
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нов ским кон цеп том хро но то па тач но ме сто и вре ме где се и ка да на ла зио у од ре ђе ним 
тре ну ци ма про це са пи са ња, ка ко је при мио из ве сне не га тив не ве сти и на ко је на чи не 
се од лу чио за пи са ње ова квог де ла, а у овим па са жи ма се при ме ћу ју ис по вед ност и 
искре ност ауто ра, па та ко, на при мер, от кри ва шта је оно у че му он нај ви ше ужи ва у 
жи во ту48 или ка ко се осе ћа при ли ком пи са ња ро ма на о Шту бле ри ма, све стан ка ко се 
и чи ме он мо ра окон ча ти и схва та ју ћи да ће крај са ге зна чи ти и смрт мај ке.49 Да ли 
ова кви де ло ви до при но се ква ли те ту ро ма на или ње го вом оп штем ути ску? Не ка да 
не дво сми сле но да, а не ка да за и ста не: чи та о ци не до во де у пи та ње ауто ри тет при по-
ве да ча јер са мим од лу чи ва њем на ис тра жи ва ње ова ко ком плек сног де ла до ка зу ју да 
му ве ру ју, те од ре ђе не ди гре си је овог ти па из гле да ју као не по треб но упу ћи ва ње на 
соп стве на осе ћа ња за ко ји ма чи та о ци кат кад не те же. Та кви исеч ци не тра ју ду го и 
сми сле но су сме ште ни у до вољ но ин те ре сант не одељ ке тек ста да на њи ма чи та ње не 
би за ста ја ло.

Аутор у Род та ко ђе че сто увр шта ва и окви ре сво је по е ти ке и про це са ства ра ња: на 
ко ји на чин об ли ку је по ро дич не при че и мај чи на се ћа ња, ка ко из гле да про стор у ком 
пи ше,50 ко је пи сце чи та и ожи вља ва (Киш, Ал ба ха ри, Ка пор, Ан дрић, Ло вре но вић, 
Ко вач, Амос Оз, Гро сман, Остер и др.), те за што се фраг мен ти при че ком би ну ју на пред-

Хам сун, Цр њан ски, Бо ра Стан ко вић, Зо ла, То мас Ман..., на пи сао ро ман о мај ци ко ја је за си но-
вље ву рат ну смрт окри ви ла сво ју тек ро ђе ну дје вој чи цу. Да је тај ро ман на пи сан, жи вот мо је 
мај ке, и ње зи не мај ке, али и мој жи вот, има ли би дру га чи је то ко ве. Мо жда би друк чи ји био и 
тај шту бле ров ски по ро дич ни фи на ле, па не би би ла ни за по че та при ча о Кар лу Шту бле ру и 
ње го вом до се ље њу из Bo so wic za“ (192).
„Осим то га, би ле су ми три де сет и дви је, сље де ће сам го ди не Ису сов вр сник, и ка сно је за 
про фе си о нал ну пре ква ли фи ка ци ју. А ис тра жи ва ње са др жа ја тор би це на ђе не у по дру му, ре-
кон стру и ра ње по ви је сног вре ме на из на о ко обич них пред ме та, об ја шње них оним што пи ше 
у би ље жни ци, да би се на кра ју раз от кри ло ко ме је при па да ла, то је, на кон го ди на ко па ња по 
ар хи ви ма и пу то ва ња по мје сти ма на ко ји ма су жи вје ли и ко ја су по сје ћи ва ли још уви јек не по-
зна ти ак те ри ове при че, и на кон сто ти на ис пи са них и па жљи во ре ди ги ра них стра ни ца, сми-
сао ма ле хи сто ри је, као нај за бав ни је га знан стве ног жан ра, али и сми сао ба вље ња зна но шћу, 
ка квом се ја, на жа лост, ни ка да не ћу ба ви ти, не го ћу до кра ја жи во та би ти но ви нар и ро ма но-
пи сац, ко ји из ми шља ства ри и по ку ша ва кра ћим пу тем до ћи до оно га до че га се зна но шћу 
мно го си гур ни је сти же“ (557).
48 „Идем да пред ста вљам књи ге. И то је је ди но што сам још хтио ра ди ти: пи са ти при че, пи са ти 
ро ма не, пи са ти књи ге о оно ме што се ствар но до го ди ло – ре ци мо, сје сти у влак за Са ра је во, 
про ве сти се тим ду гим, спо рим пу тем, и на пи са ти књи гу о том пу то ва њу, сни ми ти не ко ли ко 
фо то гра фи ја, би ље шке уно си ти у вла ку ко ји се спо ро кре ће, на лив пе ром у спе ци јал но ку-
пље но би ље жни цу – то ци је ло га жи во та ра ди ти, и пред ста вља ти књи ге“ (260–261).
49 „Кад ми је до сад но, кад не мам о че му да ми слим, или сам оча јан и на кра ју се бе са мо га – као 
што сам оча јан и сад, док пи шем овај шту бле ров ски ро ман, ко јем се от по чет ка зна крај, ро-
ман из ван вре ме на а у вре ме ну, ко ји се на ста вља и на кон што је за вр шен, а за вр шен је већ 
пр вом сво јом ре че ни цом“ (86).
50 „Уз пи са ћи стол су зид и про зор. На зи ду су сли ке. Фо то гра фи ја глав не са ра јев ске ули це из 
1937. ка да се по ку ша вам не што сје ти ти док пи шем, или ка да се на про сто за ми слим, ја гле дам 
у ту сли ку. И та је про шлост мој дом, иако је ни сам до жи вео. То је је дан од раз ло га због ко јих 
пи шем: мо гу се на ста ни ти у вре ме ну у ко јем ме фи зич ки ни је би ло“ (384).
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ста вље ни на чин. Он у два или три на вра та и ја сно ис ти че ка ко је об ли ко вао при чу, шта 
је ње но сре ди ште, ка ко се мно го број не ди гре си је и по на вља ња осла ња ју на осно ву 
и ког је оби ма при ча ко ју је чуо од мај ке и он да до гра ђи вао.51 Оно што је про бле ма-
тич но у овом ис тра жи ва њу, ме ђу тим, је сте не си сте ма ти чан од нос пре ма про це су 
до пу ња ва ња ствар но сти фик ци јом, јер, ка ко се из до са да из не се них ци та та мо гло 
ви де ти, Јер го вић ме ња став и ми шље ње, те се та ко мо гу на ћи на во ди о то ме да он и 
при зна је да „из ми шља“ од ре ђе не де ло ве, али и да овај про цес ка те го рич ки од ба цу је. 
Го во ре ћи о про го ну Ри ке и Вил ка, тет ке и тет ка сво је мај ке, то ком Дру гог свет ског ра та, 
он пи ше: 

То је би ла јед на од оних ле ген дар них по ро дич них при по ви је сти, ко ја се по на вља ла, 
на до пу ња ва ла и пре но си ла, да би у јед ном тре нут ку иш че зла ме ђу гро бо ви ма. По мр ли 
су сви они ко ји су ову при чу зна ли. Мо гао бих је из ми сли ти, као што из ми шљам мно ге епи-
зо де и при че у овој књи зи, а из ми шље но је ко је шта и у ово ме днев ни ку пче ла (аутен
ти чан је, ме ђу тим, сва ки ре дак пре пи сан из си во га но те са, као и сва пи сма и до пи сни це 
из 1943), али ти ме би би ла на ру ше на исти на за бо ра ва. Ег зо дус тет ке Ри ке и дун да Вил ка 
до го дио се, у свом ужа су, у зби љи јед но га ра та. За тим се пре тво рио у при чу ко ју су њих 
дво је ра до при ча ли, па у по ро дич ну при чу, ко ју су пре но си ли сви дру ги, и у ле ген ду, ка да 
ви ше ни њих дво је до кра ја по у зда но ни су мо гли зна ти што се ствар но до го ди ло, а што 
је ожи вје ло у при чи, да би по том јед на за дру гом не ста ле све фор ме у ко ји ма је ег зо дус 
по сто јао. (652–653) [истакао Д. Б.]. 

На су прот ово ме се ја вља кра так ко мен тар о рат ном по на ша њу де вој ке уја ка Мла-
де на: „Не ма од го во ра. Не ма се ко га пи та ти, а не сми је се из ми шља ти. Сви јет би се 
сру шио да се о Л. из ми сли ијед не ри је чи. Сва ка би је би ла не до стој на“ (724–725). Ов де 
се мо жда и нај ја сни је ви ди раз лог про бле ма тич ног од ре ђе ња од но са ствар но сти и 
фик ци је у ро ма ну Род: све ка те го ри је ко је се у овом кон тек сту ја вља ју – исти на, исто-
ри ја, из ми шље на на до град ња, се ћа ње, при ча, про цес при по ве да ња – су то ли ко флу-
ид не и не стал не да се ни ка ко не мо гу тач но опи са ти и не дво сми сле но од ре ди ти, а 
по себ но је не мо гу ће про на ћи пра ву и „тач ну“ де фи ни ци ју, што ни аутор не чи ни. Са-
да шњост по ста је исто ри ја и пре тва ра се у при чу ко ју је по треб но на не ки на чин об ра-
ди ти и пред ста ви ти: Јер го вић не скри ва аспек те сво је по е ти ке и сто га Род по ста је и 
вр ло оби ман ауто по е тич ки за пис и ме та на ра тив ко ји ће нај ви ше це ни ти чи та о ци овог 
ауто ра, кри ти ча ри и ис тра жи ва чи ко ји у ње го вим од ре ђе ним де ло ви ма мо гу да про-
на ђу об ја шње ња за ве лик број при по вед них по сту па ка из Јер го ви ће вог опу са.

51 „На ко ри ца ма по ро дич но-хи сто риј ског ро ма на, под на сло вом Stu ble ri, ко ји би се у кон цен-
трич ним кру го ви ма, око ка мен чи ћа ба че ног у мир ну во ду, ши рио на при по ви је сти о свим 
ста на ри ма Ка син дол ске це сте и ко ји би, вје ро ват но, на кон ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња, 
сни ма ња, фо то гра фи ра ња и ту ма ра ња да на шњом Ка син дол ском, при ку пља ња из ја ва и сје ћа-
ња, фо то ко пи ра ња до ку ме на та и школ ских свје доџ би, пу сто ше ња фо то граф ских ал бу ма, пре-
гле да ва ња оп ћин ских и по ли циј ских ар хи ва, пу то ва ња по сви је ту и раз го во ра с ра се ље ним 
жи те љи ма Ка син дол ске, имао не ко ли ко ти су ћа стра ни ца, и био би об ја вљен у пет-шест то мо-
ва, на ко ри ца ма то га ро ма на би ла би фо то гра фи ја Ба ли ја но вог љет ни ков ца, она квог ка кав је 
био све док га Ба ли ја ни кра јем пе де се тих ни су про да ли“ (97).
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На кра ју, још је дан ин те ре сан тан аспект ро ма на пред ста вља опис свих мо гу ћих 
при ча ко је би се мо гле ис при по ве да ти – оне су за по че те, њи хо ве кли це се кри ју у по-
ро дич ним од но си ма или ин ди ви ду ал ним до жи вља ји ма и, уко ли ко би се све оне за бе-
ле жи ле, Род би за и ста до сти гао обим Пе ки ће вог или Пру сто вог сед мок њиж ја. Из ме ђу 
оста лих, у овом „гро бљу при ча“ за ко је аутор ни је био до вољ но за ин те ре со ван или 
ни је био у при ли ци да их на пи ше, по ми њу се при че о де тињ ству пра де де и пра ба бе, 
де ди Фра њи и ње го вим пче ла ма из ви зу ре де ти њег при по ве да ча, ком ши ја ма и при-
ја те љи ма Шту бле ро вих, гро бо ви ма на Ба ра ма и сва ком чла ну по ро ди це ко ји је та мо 
са хра њен, до дат ним де та љи ма мај чи не бо ле сти и смр ти, љу ба ви Мла де на и Л. то ком 
ра та („Љу бав срп ске дје вој ке из Са ра је ва и јед но га ње мач ког вој ни ка, ко ја је окон ча-
на ње го вом смр ћу, по сљед њих да на ље та или пр вих да на је се ни 1943, мо гла је би ти 
за ни мљи ва филм ска при ча. Или ро ман“ (726)), и др. Јер го вић не рет ко и при зна је да 
пре те ру је у ди гре си ја ма и скри бо ма ни ји, као при ли ком опи са по зна ни ка пра де де 
Кар ла: „То су крат ке би ље шке о суд би на ма дво је Гер тру ди не дје це, ко је би, на ђе ли се 
пи сца, мо гле на ра сти у два уз бу дљи ва ро ма на-ре пор та же. Сва је при ли ка да за та кав 
пот хват не ћу има ти ни вре ме на ни нов ца. Те шко ћу се ис пе тља ти и из ово га Днев ни ка 
пче ла“ (714). Ипак, има ју ћи у ви ду да је рад на ро ма ну Род по чео то ком мај чи не бо ле-
сти и по ја чао се на кон ње не смр ти да кле, то ком 2012. и 2013. го ди не, ин три ган тан је 
па сус у ко јем Јер го вић опи су је на че му је ра дио у тре нут ку ка да му је са оп ште на вест 
о ње ној бо ле сти: за по чет ру ко пис још ни је до вр шен јер се он по све тио Ро ду, али је 
оче ки ва но да ће се у на ред ном пе ри о ду мо жда баш овај „пи кар ски ро ман о чо вје ку 
ко ји се из гу био у вре ме ну“ по ја ви ти пред чи та о ци ма.52

Уме сто кра ја: pan ta rei

Ја сно је да ро ман ове сло же но сти, струк ту ре и оби ма не мо же на пи са ти би ло ко ји 
и би ло ка кав пи сац: шта год кри ти ча ри и пу бли ка ми сли ли о до са да шњем Јер го ви ће-
вом ра ду и ма ка кву оце ну да ли овом де лу, не мо же се по ре ћи да је он је дан од рет ких 
ауто ра на бал кан ском про сто ру ко ји мо же да ком пле ти ра ова ко те ме љан про је кат. 
Хр ват ски и бо сан ско хер це го вач ки кри ти ча ри му нај ви ше за ме ра ју осврт на мо дер не 
при ли ке сво јих др жа ва и не рет ке и оштре кри ти ке, али и ње го во пре че сто окре та ње 

52 „Ка да се раз бо ље ла, пи сао сам пи кар ски ро ман о чо вје ку ко ји се из гу био у вре ме ну, и жи ви 
са мо у ави о ни ма и на аеро дро ми ма. Струк ту ра књи ге је ре ла тив но јед но став на, али ни сам је 
ви ше мо гао на ста ви ти. Пре ки нуо сам с пи са њем на по чет ку по гла вља у ко јем глав ни ју нак Ба-
бу кић сје ди у ави о ну и гле да ка ко мра ви ко ји су из ми ли ли из сен дви ча ра за пи њу на криж дру-
гог мра ва. Стао сам, увје рен да од пи са ња ви ше не ма ни шта, док је мај ка жи ва, док не умре 
или чу дом не оздра ви. Али с вре ме ном, све је по ста ја ло та ко стра шно да ми се чи ни ло ка ко 
ни на кон те ко нач не тач ке пи са ња ви ше не ће би ти. Или ви ше ни ме не не ће би ти. Осје ћао сам 
се као да ми ме љу ко сти у мли ну у ко јем се ка мен пре тва ра у шљу нак. А он да се, че ти ри мје се ца 
пред крај, ствар на гло из ми је ни ла. По че ла је при ча ти, и ја сам, по гла вље по по гла вље, пи сао 
Stu ble re.
А са да је и с тим би ло го то во, успио сам на пи са ти још јед ну гла ву, ‚Гроб у До њим Ан дри јев ци-
ма‘, ка да је она већ би ла на мор фи ју, и би ло је ја сно да да ље ви ше не ће ићи“ (263).
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се би и соп стве ном иден ти те ту. И док ове при мед бе ни су по гре шне ни ти не у те ме ље-
не, те шко је оче ки ва ти да ће се на њих фо ку си ра ти и кри ти ча ри у Ср би ји – где он 
пре те жно и об ја вљу је по след њих го ди на – ко ји из објек тив них раз ло га ма ње пра те 
Јер го ви ћев ан га жман на по љу по ли тич ко-дру штве них при ли ка у За гре бу и Са ра је ву. 
Они се пак мо гу, по пут не ких већ об ја вље них освр та, окре ну ти не чи тљи во сти по је-
ди них де ло ва Ро да и њи хо вој ме га ло ман ској и пре ко мер но га ба рит ној оп се жно сти, 
као и по на вља њу од ре ђе них те ма, мо ти ва, ре че ни ца, ста во ва и (пре)че стих ди гре си-
ја. Не ки од њих су би ли у при ли ци да пра те раз ви так ро ма на и про цес ње го вог на ста-
ја ња на сај ту ауто ра и стра ни ца ма Сло бод не Дал ма ци је где је не ко ли ко фраг ме на та и 
по гла вља већ об ја вље но – исти на, без на зна ка о ши рој сли ци и оно ме што ће ком пле-
ти ра но де ло пред ста вља ти – те су мо гли на слу ти ти ње го ве од ли ке и пре из ла ска у 
јав ност. 

Ство рен без оба зи ра ња на жан ров ске од ред ни це и окви ре, ро ман је пост мо дер на 
ком би на ци ја нај ра зли чи ти јих сти ло ва, али и кул ми на ци ја из ра за ауто ра. Про блем са 
ко јим он са да мо же да се су срет не је сте ис цр пље ност по ро дич них те ма и ста вља ње 
исто ри је Шту бле ра у фор му фик ци је – овим ро ма ном је све ре че но и на ред ни по ку-
ша ји пи са ња о њи ма ће би ти у опа сно сти да де лу ју ре ци кли ра но. (Да ле ко од то га да 
он не ма о че му да пи ше сем о по ро ди ци, за шта као при мер мо же по слу жи ти и нај но-
ви ја збир ка при ча Мач ка чо вјек пас из 2012.) Ро ман ће, ме ђу тим, ве ро ват но оста ти 
не про чи тан или бар не пот пу но и нај ја сни је при хва ћен. Рет ко ко ће се да нас од лу чи-
ти да утро ши не де ље на иш чи та ва ње књи ге оби ма про сеч ног реч ни ка – али ово ни је 
за мер ка де лу већ вре ме ну у ко јем је на ста ло. Ми љен ку Јер го ви ћу се има шта за ме ри-
ти по во дом Ро да – обим не и кат кад не бит не ди гре си је, не прак тич ност, за мо ран стил 
од ре ђе них до ку мен тар них епи зо да – али се мо ра ис та ћи хра брост за ого ља ва ње 
соп стве них осе ћа ња, ис трај ност и ди сци пли но ва ност при ли ком ор га ни зо ва ња ро ма-
на овог за ма ха ко је су, ако не ко већ од би ја по хва лу, он да бар за по што ва ње.
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БЕЗОБРАЗНА, УЖАСНО ЗАБАВНА МУДРОСТ1

Са свим очи глед но, Хлад на пред је ла Са ми ја де Са да, од но сно Са ми ра Са ди ко ви ћа, 
за у зи ма ју по мно го че му из у зет но и уса мље но ме сто у на шој са вре ме ној про зи. То је хра-
бра, сме шна, без о бра зна и му дра књи га, ко ја чи та о ца нај пре бес ком про ми сно обо ри 
оштрим удар цем у плек сус, а за тим му се ла га но отва ра и по ка зу је му сво је бо гат ство.

Да оста ви мо по стра ни бок сер ске ме та фо ре, са мо да их пр во пре ве де мо у ра зу-
мљи ви ји књи жев ни го вор: по ме ну ти уда рац у плек сус, од но сно по чет ни чи та лач ки 
шок, Са ми де Сад обез бе ђу је не за у зда ном је зич ком гра ђом ко ју ко ри сти у те ма ти зо ва-
њу под јед на ко не спу та не те ле сно сти у сво јим до њим, утроб ним функ ци ја ма и ни ским 
ре ги стри ма. Или да ову те зу из књи жев но-кри тич ког дис кур са пре ве де мо и у ди рект-
но ра зу мљив го вор, уз из ви ње ње при сут ним да ма ма: од пр ве до по след ње стра ни це 
Хлад на пред је ла за то плу бра ћу оби лу ју псов ка ма, је ба њем и дро ги ра њем.

Мо лим да се ово мо је из ви ње ње схва ти с до зом иро ни је, јер са мом ауто ру ни је ни на 
крај па ме ти да се из ви ња ва по во дом књи жев ног све та ко ји ов де ства ра, ни ти уисти ну 

1 Реч уредника на промоцији Хладних предјела за топлу браћу у УК Пароброд у Београду, 10. 
јануара 2012.

ЗЛАТНА ГРЕДА

Иван Радосављевић
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ова књи га има би ло ка кве по тре бе за тим: је зич ка, сек су ал на и опи јат ска рас по ја са ност 
су штин ски су ва жни кон струк тив ни де ло ви тог све та. Ти и та кви де ло ви, с јед не стра-
не, чи не га нео до љи во за бав ним – сва ка ко: за од ра слу пу бли ку – а с дру ге стра не, они 
про тре са ју свет ове књи ге у до вољ ној ме ри да аутор у ње га мо же без бол но да уса ди 
при чу о по тра зи за Иза бра ним, за Из ба ви те љем, за Ме си јом, ујед но и при по вест о 
ње го вом тра га њу за са мим со бом и соп стве ном уло гом. Очи глед но, овај дру ги аспект 
Са ди ко ви ће вог ро ма на сто ји у ја сној су прот но сти с оним те ле сним, рас по ја са ним, 
ко ји сам пр во по ме нуо. Ме ђу тим, упра во са рад ња, про жи ма ње та два аспек та обез-
бе ђу је овој књи зи же ље ну ди на ми ку и бо гат ство зна че ња. Да кле, ин тер ак ци ја тих 
дру гих, ви со ких при по вед них стре мље ња, стре мље ња ко ја ис тра жу ју ар хе тип ске и 
мит ске или ми то твор не при зо ре утка не ду бо ко у пси хо ло шки те мељ људ ске вр сте, 
тих стре мље ња ко ја су опле ме ње на стал ним ци тат ним ка на ли ма ко је аутор отва ра 
пре ма Би бли ји, Ку ра ну и дру гим, а на ро чи то ал тер на тив ним ри зни ца ма ре ли гиј ског, 
ми то ло шког и при по вед ног са мо по и ма ња чо ве ка – ин тер ак ци ја тих и та квих стре-
мље ња с оним ни ско те ле сним, про во ка тив ним, спе ци јал но за ову при ли ку наг ну тим 
на јед ну стра ну чо ве ко ве сек су ал не ви ше стру ко сти, упра во та ин тер ак ци ја чи ни ову 
књи гу истин ски ра бле ов ским ду хов ним по ду хва том.

Не при кри ве на, не го у пр ви план ис ту ре на без о бра зним сме хом, му дрост ове књи-
ге уто ли ко је де ло твор ни ја. Као у огле да лу, про ва ли ја људ ских ни жих на го на сто ји 
на спрам ра бле ов ске про ва ли је зна ња, ам би са му дро сти, без да на у ко ји чо век мо ра да 
се за гњу ри ако же ли да до пре до те мељ ног устрој ства људ ске ду хов не по тра ге. Јер 
ако не се же у ам бис, људ ско зна ња оста је по вр шно, а са мим тим бе зна чај но и бес пред-
мет но. За то и на гон ска стра на ов де мо ра да по ле ти у про ва ли ју, до псов ке, је ба ња, 
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уби ја ња, јер оно што је по вр шно и мла ко не ма ни ка кве шан се у ова квом књи жев ном 
тра га њу и раз от кри ва њу, у књи жев ној аван ту ри ко ја се би за циљ по ста вља да от кри-
је не ке чо ве ко ве су шти не ко јих се при стој на, гра ђан ска, ушу шка на пу бли ка мо жда и 
бо ји, или јој ни су са свим при јат не.

Као што се у От кро ве њу Јо ва но вом ка же да ће би ти ис пљу ну то из уста оно што је 
мла ко, што ни је ни вру ће ни хлад но, исто та ко наш аутор оту ра од се бе, пљу је из уста 
све што је са мо осред ње и ли ше но стра сти, ли ше но сна ге, же ље и ну жде да оде до 
крај но сти, ако уоп ште же ли да стиг не на сво је од ре ди ште. Са ми де Сад оста вља у овој 
књи зи ме ста екс тре ми ма, јер упра во с та квих по зи ци ја успе ва да за хва ти и да чи та о-
цу убе дљи во из ло жи соп стве ну ва ри јан ту при че о чо ве ко вом ду хов ном устрој ству и 
стре мље њу. При све му то ме, он успе ва да оста не ужа сно за ба ван, ужа сан и за ба ван, 
успе ва кр вљу, ру мом, ка на би сом, сек су ал ном и фи ло зоф ском про дор но шћу у сва ком 
сми слу, да се на мет не као из у зет на, про во ка тив на, ино ва тив на и сме ла по ја ва у на шој 
са вре ме ној књи жев но сти.

Не ка вас не гри зе са вест ако ври сне те од сме ха док чи та те То пла пред је ла, или вас 
пре пла ви ис ку ше ње да се опро ба те у сва ко ја ким не по доп шти на ма. Хра бро на пи са на, 
ова књи га тра жи и хра брог чи та о ца, а ја вам га ран ту јем да ће ваш су срет с њом би ти 
и те ка ко уз бу дљив.
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РЕ
Д

 В
О

Ж
Њ

Е
Драган Ђорђевић

О ФОТОГРАФИЈИ БАКЕ СУЗАН:
Жалосна игра цитата и фотографија (један љубавни чин)1

1.

2.

Чи та ју ћи, ми по га ђа мо, ства ра мо; све по ла зи од не ке по чет не за блу де; а за блу де ко је 
се и да ље ни жу (и то не са мо при чи та њу пи са ма и те ле гра ма, и не са мо при сва ком чи
та њу уоп ште), ма ко ли ко се мо гле чи ни ти нео бич не не ко ме ко не по ла зи од исте по ла зне 
тач ке, са свим су при род не (НА).

3.

Не ма оруж ја ни ти ору жа них уз бу ђе ња у Тра га њу за из гу бље ним вре ме ном, чак ни у 
ви ду тро феј ног оруж ја, ока че ног на зид. Че хо вље ве дра ма тур шке нор ме, ко је се од-
но се на оруж је, ов де се ве зу ју за јед ну дру гу вр сту пер ци пи ра ња све та кроз ци лин дар 
и „пре ко ни ша на“. Уме сто кроз ору жа ну цев, у игри су дру га два ци лин дра: „те ле скоп-
ско ви ђе ње“ као ба зич ни књи жев ни ме тод ро ма на и „фо то граф ско ви ђе ње“.

4.

„Ки не ма то граф ско ви ђе ње“ Мар сел из ри чи то пре зи ре, као уоста лом и Пруст, па је 
са свим ра зу мљи во што ова дво ји ца тра га ла ца за сво јим иш че злим вре ме ни ма раз ви-
ја ју од ре ђе ну по до зри вост и пре ма фо то гра фи ји. Чак без об зи ра на то што њи хов 
ли те рар но-сли кар ски ме тод ути ска ја сно по ка зу је сво је све тло сно срод ство са тех-

1 Из есејистичке фикције Марсел и Пруст (делириум).
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нич ко-фо то граф ским оти ском. Па ка да је у јед ној си ту а ци ји, Мар сел, по во дом дра ге 
и еро ти зо ва не ба ке, по сег нуо за све тлом ко је ће оста ви ти траг на фо то-осе тљи вој 
по вр ши ни, ње го ва фо то гра фи ја, као из раз тех нич ког им пре си о ни зма (све тло сног 
„ути ска“/„оти ска“) пре до чи ла му је при зор ба ке, на јед ном „не по зна те“: ...од ме не је ту 
био са мо све док,  по сма трач, у ше ши ру и пут ном огр та чу, ту ђин ко ји не при па да ку ћи, 
фо то граф ко ји је до шао да сни ми ме сто ко је та кво не ће мо ви ше ви де ти. А и оно што 
се, ме ха нич ки, зби ло у мо јим очи ма, кад сам угле дао ба ку, би ла је оди ста фо то гра фи ја. 
Не ма ту ни ка кве ми сте ри је. Чим је фо то гра фи ја ту – не што, да кле, ту ни је у ре ду. 
Има ла је ба ка да не ста не...

5.

6.

Да ли препознајемо Сузан Сонтаг на одру, да ли смо јој само унуци или је она, док 
је гледамо на фотографији, наша петраркистичка бака, она која није створена за нас, 
која нам је туђинка? Данас, неколико година након њене смрти, да ли је дозвољено 
волети је? Да ли нас било шта – као, рецимо, живот, идеологије, пристојност, скрупуле, 
убеђења, предрасуде – може спречити да овој баки, коју још увек препознајемо на 
фотографијама, не постанемо њени теоријски и есејистички љубавници и љубавнице? 
Па када се превод њене најважније књиге есеја, О фотографији, поново, после дугог 
низа година, поново појавио у књижарским излозима, како би требало, ако уопште 
постоји, ту „љубав“ показати?

7.
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8.

Омашке у читању отварају читав један первертирани свет, за који не може да се 
каже да не би могао да буде и наш сопствени: у приповести каква је Трагање за ишчез
лим временом, која је највећим својим делом фокусирана на тзв. „инвертиране“, на 
жене-мушкарце и мушкарце-жене, појављује се једна аветињска бака, Марселова, 
бака без гроба. И то на зачудним, „погрешним“ местима приповести. А ако је нешто у тој 
аветињској, неупокојеној баки могуће одредити као поуздано јесте њено константно 
утварно појављивање. Обављаће она своју улогу спорадичног, али упорног консти-
туента Марселових сећања до краја овог зачудног „животописа“, као када се, рецимо, 
у истој реминисценцији, и у истој реченици, заједно уз Жилбертино или Албертинино 
име, уз имена љубавница појави, дакле, и њена (не)упокојена сен.

9.

Не догађа се то само једном. У Венецији, рецимо, са слутњом да је управо присти-
гла „сретна вест преокрета“ од Нестале и Пострадале Албертине, да се мртва вратила 
међу живе – 

...а пристигла је заправо вест о Жилбертиној веридби за Сен-Луа, овим ре-
чима: „Драги пријатељу, ви верујете да сам умрла, али опростите, ја сам сасвим жива, хте
ла бих да се видим с вама да разговарамо о венчању, када се враћате? Нежно. Албертина“...

– Марсел се на обрнут начин сетио своје равнодушности поводом вести о смрти баке.

10.

Попут Марсела и попут Пруста, и свако од нас има неку упокојену баку, петраркистич-
ки доживљену. И која се, као једна посве еротична авет, појављује готово увек у слу-
чајевима наших „погрешних читања“. У таквим приликама, често баш њој посвећујемо 
један утваролошки, свечани есеј.

11.

Можда управо под дејством овдашњег Идеолошког Апарата Државе, који није 
праштао ни сарајевског Годоа Сонтагове, а ни „њену-нашу“ 1999. годину – годинама 
се стицао утисак да је Сузан Сонтаг једно митско, недоступно, нестварно академско 
биће, које по свим, дакле, митским књижевничким законима и механизмима, допада 
и нетом пролази кроз руке, по правилу у виду одурних фотокопија. „Оригинал“ из 
1982. године увек је некако измицао, а док смо се са њим у времену мимоилазили, 
једном за свагда утврдили смо да је фотокопија званични медиј игнорисаног писца. 
Данас, излазећи у сусрет разумевању овог утваролошког проблема одсуства и при-
суства Сонтагове, потребно је поновити питање Анђеле Мекроби, којим је пре готово 
двадесет година отворила есеј посвећен једној од најважнијих протагонисткиња тео-
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рије културе двадесетог века: ко је, дакле, Сузан Сонтаг? Оно, истина, и није толико 
питање које је свезано са Мекробијевом, колико пре питање саме Сузан Сонтаг, које 
је ова изговорила, наднета над ликом, односно, прецизније – над фотографијама Вал-
тера Бенјамина. Након чега је и настао есеј Под знаком Сатурна, необичан у намери 
ауторке да, проматрајући фотографије немачког есејисте, допре до његовог меланхо-
личног „биографског капитала“.

12.

Ко је, дакле, био Валтер Бенјамин? Говорећи и питајући се о њему, Сузан Сонтаг је, 
међутим, говорила и питала се о себи, али опет тако што је цитирала њега, из оних 
ре дова у којима је он једновремено знао да проговори и о себи и о другим стварате-
љима, са којима је наводно делио исти интелектуални, сатурнски темперамент.

13.

Бенјаминове идеје су вредне помена зато што је он био најоригиналнији и најзначајнији 
критичар фотографије ... а и зато што Бенјаминов идеални пројект и сам звучи као 
сублимирана верзија делатности фотографа. Тај пројект је био део књижевне критике 
која је требало да се састоји искључиво од цитата, па би стога била лишена било чега 
што би могло да ода уосећавање. Одрицање од уосећавања, презир према потурању по
рука, претензија да се буде невидљив – то су стратегије које је подржавала већина про
фесионалних фотографа (Сусан Сонтаг, О фотографији).

14.

Да ли је могуће заволети једну баку са фотографија? Да ли је икако могуће сећати је 
се? И ко је била она? – сва споменута питања пристигла су са погледањем неколико 
фотографија, и то посебно оних које су „ухваћене“ у знаку „опуштања“ и меланхолич-
ног „излежавања“ необично привлачне есејисткиње: након рада, читања, писања; и 
већ споменута – након живота.

15.

...Шта она уопште ради на каучу, на том – како каже Делез – запрљаном малом 
краљевству психоанализе? Да ли је слободна од репресије, свег тог мамице, татице, 
бакице, Едип, Електра, кастрација, регресија? Да ли – слично Блуму – једном руком пише 
или чита, а другом мастурбира? Побогу, шта ова жена ради на одру?!

Зар нестаје?
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16.

17.

„Обновити свет“, писао је Бенјамин, „то је најдубља жеља колекционара када настоји 
да набави нове комаде.“ Међутим, стари свет се не може обновити – сигурно не путем 
цитата; то је онај тужни, донкихотски вид фотографског подухвата (Сусан Сонтаг, О 
фотографији).

18.

Интересантно је да Бенјаминов Сатурн нема никакав приоритет арбитраже у чину 
посматрања бакиних фотографија. Готови смо да кажемо како је пре бенјаминовске 
меланхолије, разложене на прстенове, „под а“, „под b“, „под c“, „под d“, итд – нешто 
друго најпре видљиво и присутно у том вољеном фото-портрету: 1) бакин поглед, 
који је одлучан, оптимистичан, провокативан и сугестиван, рођен под знаком Јупите-
ра; 2) да је Јупитер та планета која је погледом Сонтагове раскрила њено церебрално 
благостање, чак и 3) на оним фотографијама које су до границе „натурализма“ доку-
ментовале нестајање њене несвакидашње физичке лепоте, када је Сонтагова мути-
рала у мрачно, гротескно биће, прогутано и од болести и од старости и од епохе коју 
је живела и теоријски рашчлањивала; 4) топлија и од црнкиња, топлија и од плавуша, 
топлија од свих живих, младих 5) жена.

19.
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20.

Исијавање Јупитера, међутим, само је варљиви утисак посматрача; оно што је 
Сонтагова у интервјуима и „између редова“ својих есеја говорила о себи и свом темпе-
раменту долазило је, ипак, из супротног смера: тужног, недореченог и недописаног 
– сатурнског смера.

21.

Она је била моја бака, а ја њено унуче. Изрази њеног лица као да су били исписани на 
једном језику само мени намењеном; она ми је била све у животу, остали су постојали 
само у односу на њу, у вези са судом о њима који ће ми она саопштити; али не, наши 
односи били су одвише пролазни да не би били само узгредни. Она више није за мене, ја 
је никада више нећу видети. Ми нисмо били створени једно за друго, она ми је сада 
туђинка. Посматрао сам фотографију те туђинке коју је снимио СенЛу (SGI).

22.

Било како било, када се први пут ступи у додир са фотографијама жене у чији сте 
есејистички рад претходно већ били заљубљени, покушава се са измишљањем оправ да-
ња које је учинило да се њена физичка лепота прихвати као легитимни критеријум за 
улазак у саму суштину њеног писања, из којих је, у једном тренутку, већ био направљен 
тај први, одлучан корак ка њеној топлој, женској списатељској појавности.

Сваку, пак, заљубљеност и љубопитљивост читалачког субјекта, омаловажава ри-
валство ВБ-а, тајног имена Детлеф Холц, као и његова пасија да направи текст од самих 
цитата. Тако, однекуд, из прошлости, до осетљиве аркаде, доспева његов одлучни уда
рац левом руком, доносећи топли нокаут цитата, који је могао да буде и Гетеов: Извес
но је да живот не објашњава дело, али извесно је и да су они у вези. Истина је да је ово 
дело које треба створити захтевало овај живот. Ово је написао Морис Мерло-Пон-
ти, мислећи на Пола Сезана. Ми те речи данас преписујемо мислећи на Сонтагову, и 
мада је она, промишљајући Бенјаминов недоследни отпор према биографији (отпор 
који је слабио пред меланхолицима, пред Прустом, Марселом и Кафком), мислила исто 
то, али на неки свој бенјаминовско-мерлопонтијевски начин: Дело се не може тума
чити животом. Међутим, дело нам може помоћи када тумачимо живот.

23.

Значајан спис је као и значајан говор само последица живота; ни књижевник као ни 
човек од дела не ствара прилике под којима се родио и под којим дела. Гете.
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24.

Франсоаза уђе да ми каже да је Албертина стигла, па видећи фотографију рече: 
„Сирота госпођа, то је сасвим она, чак и онај њен младеж на образу; тог дана, кад ју је 
маркиз сликао, било јој је као лоше, двапут јој је позлило. ‘Само, Франсоаза’, казала ми 
је, ‘мој унук не сме то да зна’“ (SGI).

25.

Покушајмо још нешто да замислимо: да фотографије наше вољене, нестале баке 
придружимо њеним есејима о фотографији, који су, као и у било ком другом издању 
ове књиге, па и овдашњем, необично остављени без илустрација. И у мах, расказује 
се извесни смисао, који неочекивано отпочиње да очитава пуноћу: читамо у првом 
есеју – Фотографија је елегична уметност, уметност сумрака и видимо бар две од 
неколико приложених фотографија. Убеђен речима теоретичарке фотографије, затим 
и егземпларним фотографијама, којима се теоретичарка читаоцу, односно нама, намет-
нула још и као протагонист тог истог феномена фотографије о коме је теоретисала и 
есејизирала – парафразирамо, према томе, њене сопствене речи о свету и фотографији, 
али на тај начин што речи изокрећемо и враћамо вољеној, несталој еротоманки: као 
да је она, Сузан Сонтаг, знатно више него што је то био ВБ, постојала и писала о фото-
графској уметности 

само зато да би на крају завршила у фотографији.

26.

И – каогод што болесник, ако се одавно није погледао у огледалу, него је стално сас
тављао своје лице, које не види, по идеалном лику који о себи носи у мислима, устукне 
кад у огледалу угледа, посред огољеног и опустошеног лица, накривљену и ружичасту 
узвишицу џиновског носа налик на египатску пирамиду – тако сам и ја, за кога је моја 
бака била још увек ја сâм, ја који сам је виђао увек само у својој души, увек у једној истој 
тачки прошлости, кроз прозирне, узастопно наслагане успомене, одједном, у нашем 
салону који је спадао у један нови свет, у свет времена, онај у коме живе туђини, за које 
кажемо „он збиља стари“, први пут тад и само за тренут, јер таква је ишчезла брзо, 
угледао на дивану, под лампом, црвену, трому и просту, болесну, занету у некакве сања
рије, лутајући изнад књиге помало сулудим очима, једну утучену старицу коју нисам 
познавао (SGI).

27.

Помишљамо, исто тако, са дистанце живог есејисте, ко је то све могао да буде љу-
бав ник овакве несвакидашње појаве, а да одговор не буде нужно Ени Лебовиц, чијој 
близини можемо да захвалимо што данас гледамо у већину назначених фотографија. 
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Како изгледа биће којем се страствено и безрезервно, без отпора препуштала, а да 
то не буде њен бивши супруг, Филип Риф, нити можда Херберт Маркузе, интелектом 
за робљен у стану споменутих брачних другова, предодређен Еросу и Цивилизацији?

28.

И као што се већ наговестило, једна неубедљива, бледа астрологија, као и нешто 
написа и цитатних перверзија, дали су заједно контуре и наталну карту једног другог 
њеног могућег љубавника. Астрологија која каже да би тај, „њен“, „онај“, „други“, 
„трећи“, морао да буде потомак Сатурна, „мучитељ и учитељ“, ембрион меланхолије 
и неостварености: самоубица Валтер Бенјамин, који је са белешкама и цитатима, у 
приручном пртљагу, једном другом „жалосном игром“ скончао 1940. године на фран-
цуско-шпанској граници.

29.

Чини се да, док гледамо бакине фотографије, све ово што се мучи и напиње да буде 
исказано, већ у следећем тренутку мора да се претвори у речи саме Сузан Сонтаг, 
над нете над фотографијама Валтера Бењамина, поводом којих је закључила сасвим 
интимно, те отуда и ненадано, да он је био оно што Французи зову „un triste“: „тужан 
човек“. Бива ли, исто тако, у једној изнуђеној љубавној драматургији, да је и она сама 
била „тужна жена“, une triste? Да ли се цитатним вртлогом, док из времена без ње и без 
свести о њој, самотни Бенјамин записује како је на свет ...дошао под знаком Сатурна, 
звезде чија је револуција најспорија, планете заобилазних путева и одуговлачења, доспе-
ва до оне апоријске тачке у којој је могуће прихватити фантастичну претпоставку како 
Бенјамин, у једносмерној улици свог живота, коју је тек у једном наполитанском тре-
нутку назвао и именом литванске уметнице и револуционарке, Асје Лацис, а која је 
баш ту улицу инжењерски прокрчила у Бенјамину – да ли је, према томе, могуће да ВБ 
у том тренутку исписује заправо аутобиографске речи будуће СС, узвраћајући тако 
унапред на њену будућу, неутажену, тужно једносмерну, есејистичку љубав?

30.

Очекивано изгубљен у литванској престоници, Бенјамин је у част тог лавиринтског 
и – испоставиће се – петраркистичког искуства поново призвао антитетичко љубавно 
дејство Асје Лацис, чија се инжењерија овог пута, у лавиринту Риге, представила и као 
потенцијално погубна за њега:

Но, од нас обоје, ја сам морао, по сваку цену, да будем први који ће угледати оног дру-
гог. Јер, ако би она на мене положила фитиљ свог погледа, ја бих се морао распрснути 
попут магацина муниције.
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31.

Много година и деценија након Бенјаминовог литванског ћорсокака, и Сонтагова 
ће – испитујући астролошка својства Сатурна – наслутити смртоносну природу инже
ње рије и „крчења“ једносмерног пута ка и у вољеном, изгубљеном сатурнском детету:

Како је сатурнски темперамент спор, неодлучан, понекад је потребно крчити пут 
ножем. Понекад човек окреће тај нож против себе.

32.

Као неко ко је припадао новој генерацији теоретичара и филозофа у САД након 
Другог светског рата, Сузан Сонтаг је међу првима препознала Бенјамина као свог 
органског претходника. Не само по томе што је и у интервјуима наглашавала своје 
робовање Сатурну, већ и што јој је тим важним есејем, Под знаком Сатурна, пошло за 
руком да примакне Бенјамина себи и свом времену, као и што је њена књига есеја О 
фотографији сасвим „у знаку“ ВБ-а: од последњег, седмог одељка, који се редовно 
пре скаче у представљањима и рецензијама ове књиге, а који је насловљен као Кратка 
антологија цитата (у почаст В. Б.), све до говора о фотографији, који – као што је то 
случај и у Бенјаминовим написима о фотографији и париским аркадама – прераста у 
говор о епохи. Ту би управо требало потражити разлог зашто есеји Сонтагове, и после 
четрдесет година од првих објављивања, још увек имају важно место, не толико мож-
да у савременој теорији фотографије, колико пре у савременим теоријама културе. И 
коначно, донкихотски утицај ВБ-а остварио се и у лапидарној синтакси Сонтагове, као 
и у организацији самих есеја, који можда и имају свој почетак, средину и крај, али – 
како је Годар на свом примеру то својевремено објаснио – не нужно тим редом: и 
Бенјамину и Сонтаговој била је блиска „монтажа“ есеја.

Приметимо још то да се завршно, мелодрамско сједињење ово двоје протагониста 
и пионира савремене теорије културе догодило у Београду, унутар едиције Фото 
Артгет Теорија Културног центра Београда, а ево и на који начин: збирка есеја Валтера 
Бењамина, под називом О фотографији и уметности

превео и приредио Јовица Аћин, 
чији други син носи, сасвим случајно, име Бењаминовог сина – Стефан, као што се и његов отац, 
Емил, звао исто као и Бењаминов,

објав љена је 2007, а крајем 2009. године појавила се 
и споменута књига Сузан Сонтаг, О фотографији. Двоје есејистичких љубавника благо 
је, 2008. године, раздвојила исцрпна књига Франсое Сулажа, Естетика фотографије.

33.

А ево и екфразе спорне бакине фотографије, коју је снимио Сен-Лу: ...бака је изгле
дала некако као осуђеник на смрт, некако и нехотице тмурно, несвесно трагично, што 
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ја нисам могао да схватим, али због чега мама никада није могла да гледа ту слику, која 
јој се све мање чинила фотографијом њене мајке, а више фотографијом њене болести, 
насиља које је та болест вршила над грубо ошамареним бакиним лицем (SGII).

34.

Још једна велика Бенјаминова љубав била је и колекционарство (анаграма, руко-
писа, минијатура, фотографија, цитата), а та страст одговарала је његовом луталачком 
темпераменту који му је, куд год да је полазио, налагао да све своје са собом понесе. 
Умањивање као принцип и као форма идеално се уклапало са Бенјаминовим из-
беглиштвом. Јер умањити, такође, значи прикрити. Као што и умањити значи учини
ти нешто неупотребљивим, односно ослободити га од значења и претпоставити га 
себи као целину и форму. Тако је о том бенјаминском идеалу мислила Сузан Сонтаг, 
без Бенјамина. Немогуће је, међутим, бити данас сигуран у то да би исто тако мислио 
и Бенјамин, да је икако могао да види, и као Ени Лебовиц, и као ми, данас, њену од бо-
лести и година – и ништа мање фотографијом – умањену, есенцијализовану целину и 
форму на одру.2

У тренутку када се све теже разазнаје ко је шта о коме и када рекао, питамо се да 
ли је старачка есенција згасле списатељице, учинком фотографије и смрти, тих еле
гичних уметности – на концу заиста остала неупотребљива и без значења, не дајући 
повода да у једном другом, будућем интелектуалном избеглиштву, умањена, буде 
понета, пренета, прокријумчарена преко границе овог опаког, претворног времена. 
Баш супротно томе, у колажном преламању цитата и фотографија, у чему би требало 
препознати снагу историјског аргумента, морало би да се види колико-толико јасно 
да на последњој својој фотографији, која управо и јесте колаж, ова есејисткиња и 
тео ретичарка ипак лежи као употребљиво значење, које без муке стаје у (пртљажни) 
ковчег (вечно лутајућег); лежи и као јунакиња уметности коју је теоријски уоквирила, 
али и као упокојени примерак одумируће врсте: као слободна интелектуалка, изможде-
на великим и радикалним историјским превирањима на размеђи два миленијума; у 
парафрази Гетеових речи – као геније који је патио од свог века.

35.

Ово уверење неко би могао назвати и веровањем, јер би само „вернику“ било 
својствено да у име „доказа“, усред какве расправе са књижевницима, призове Бенја
минову параболу о умањењу, као што је и овде то намера. У њој, дакле, стоји да је једног 
четвртог фебруара, с почетка двадесетог века, у знаменитој париској књижари, La 
Maison des Amis des Livres, филозоф са занимањем слушао пуначку, плавокосу власницу, 

2 Одлучили смо се за још једно умањење послед ње 
фо то графије Сузан Сонтаг, стављајући је у ову фусно-
ту, је ди ну, која само у том умањењу и изналази своје 
оправ дање.
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Адријану Моније, и мада монашки обучену, по угледу на les vierges sages, камене деви-
це из Стразбура, и са Notre Dame de Paris, о којима је сама писала у једном чланку. И 
слушајући је, Бенјамин је – бар судећи по његовим речима –„успешно“ трампио једну 
фотографију vierge sage за једну теорију фотографије: На велика се остварења, рекла 
му је камено мудра Адријана Моније, обучена као девица, али зато топлија од било 
које црнке или статуете, не може гледати као на дела појединаца. То су колективне 
творевине, тако моћне да се у њима може уживати једино под условом да их умањимо. 
У основи су методе механичког репродуковања техника умањења. Оне људима помажу 
да овладају делима до степена без којег не постижу задовољство. 

Крај параболе, и крај дидаскалије за једну снажну теорију будућег, нашег времена. 
И управо у њој, у тој важној параболи, изналазе се разлози да данас, преобраћени, по-
мишљамо како је Сузан Сонтаг, мислећи на ВБ-а, негде ипак застранила и промашила 
у својој интерпретацији Адријанине теорије умањења, коју је, пуким случајем, Валтер 
Бенјамин посвојио почетком прошлога века, у поменутој париској књижари.

36.

И ако ни нама самима нису познати свесни разлози због којих смо претопили каме-
не девице са Адријаном Моније, очито је пак да би они могли да се растумаче као не-
свесни диктат онога што се овде записује, то јест да су разлози претапања потакнути 
кентаурском, односно гоморском природом овог свечаног текста.

Супротно описаном претапању са скулптурама, о којима је писала – баш као што 
се и Бенјамин, Адријанин саговорник, претопио са Кафком, на једној од фотографија 
из детињства, оној на којој будући писац Преображаја држи сомбреро – и мада за љу-
бљена у многе друге, Адријана Моније је своју најзначајнију љубавну везу остварила 
са Американком Силвијом Бûч, која је у Париз дошла из Београда, 1917. године. Зајед-
но ће отворити једну другу књижару, Shakespeare & Co., која је имала храбрости да те, 
1919. године једина објави Џојсов Уликс.

37.

Ако се Бењамин стопио са Кафком, који ће се, потом, у једном будућем дану, неоче-
ки вано трансформисати у бубу, отворила се и та реинкарнацијска могућност да Адрија-
на и Силвија буду претопљене у Сузан Сонтаг и Ени Лебовиц, али то само из неоро-
мантичарских побуда – којима је једино стало до дијалога временом раздвојених 
љубавника. Ипак, услед помањкања воље да пред последњом фотографијом СС буде 
плаћена било каква цена због којекаквих „речи на води“, реинкарнацијска димензија 
значења једног дијалога биће остављена само као могућа.
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Без обзира на назначени раскорак СС у односу на Бенјаминова стечена уверења 
о умањењу, не чини ли се, на крају, да је још увек могуће сопственим речима Сузан 
Сонтаг, које је адресирала на неко од тајних имена свог есејистичког љубавника, Вал-
тера Бенјамина, проговорити о њој самој?

И док одговарамо на ко-зна-чије питање ко је Сузан Сонтаг?, и уз све то још и про-
матрајући фотографију њеног изложеног трупла без органа, у самртништву топлијег 
од било чега живог, није ли превише екстравагантно ако се закунемо у истинитост 
исказа да је Сузан Сонтаг осећала, ништа мање него њен вољени, мислећи самоубица, 
како живи време у којем се све што је вредно појављује последњи пут? И да ли, у том 
случају, Сузан Сонтаг, која је проникнула у закључак Валтера Бенјамина поводом Карла 
Крауса, изокрећући тај закључак према самом детету Сатурна, Валтеру Бенјамину, да 
ли је према томе, она – а не њен меланхолични теоријски љубавник – та која лежи на 
том одру, као на граници новог доба?

Бенјаминовим речима, даље, спокојна опруженост Сонтагове на одру изгледа као 
лежање на прагу Страшног суда. Сонтагова, схватајући да је Бенјамин, говорећи нешто 
слично о Краусу, мислио заправо на себе, баш тада, временским пасажом ускраћена 
за саучешће, утеху и разумевање далеког љубавника, проговорила је и сама о сопстве-
ној судбини; да је, колико год могле да буду неприхватљиве и сумњиве Бенјаминове 
мистичне и теолошке слике, и тог последњег дана, она сâма била Последња Интелек-
туалка, une triste, сатурнски јунак савремене културе, са својим рушевинама, пркосним 
визијама, сањаријама, неизлечивом туробношћу, погледом упртим надоле; слободна 
интелектуалка која је, попут Бенјамина, заузела много ставова и до краја бранила жи
вот духа, на најправичнији и најбездушнији могућ начин.

39.

Како ће само, на крају ове свечане егзегезе, бити прикладан овај appendix о пушењу 
и астми!

У Марселовом и Прустовом делу, у само неколико писаних, али упечатљивих ре-
дова, проминула је и једна девојка, пути као у магнолије, висока и црних очију. Ушла 
је у воз на станици у Сен-Пјер-деи-Ифу, магновена, као Марселов еротски усуд; и тек 
што се читалачка пажња усредсреди на ову даму, већ ће она нестати из нашег погреш-
ног читања. Од свих њених могућих реченица бивају само ове две, које је исто тако и 
Сузан Сонтаг, наша петраркистичка бака, и наш еротски усуд, могла да упути нама, 
својој антитетичкој унучади, својим ефебима: Неће вам бити непријатно мало ваздуха, 
господине? Тим љубазним речима обратила се ова пролазна, вилинска црнка забе зек-
нутом астматичару. И очекивано – без ичијег отпора, отвориће прозор купеа. Али оно 
што је неочекивано у овој сасвим обичној ситуацији манипулисања завођењем јесте 
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то да се прозор не отвара зарад ваздуха, већ зарад нечег што њен астматични сапут-
ник, разоружан њеном лепотом, не може ни да сања, што га – штавише – затиче у њему 
непознатој способности да бар једном ућути или да бар једном не буде хистерични 
ласкавац, како ће га у једној будућој прилици описати гоподин Норпоа.

Другим речима: прозор се отвара изричито због преке дамске потребе да цигарета 
буде запаљена. И као што је већ речено, све су то били тренуци, кратки и пребрзи, те 
умутављени париски астматичар засигурно и није могао да буде сигуран у то одакле је 
тачно до њега доспело још и ово реторско питање: „Дим неће сметати вашим пријате
љи ма?“, рече, дакле, дама и запали цигарету. Тренутак, толико кратак и толико упечат-
љив, попут љубичасто-мастиљавих катлеја, да у осетљивом читаоцу оставља „утисак“, 
баш као што се оставља и „отисак“ светлости на фото-осетљивој плочи. И након што 
је ово, судбином поклоњено време експозиције истекло, астматичном фотографу 
оста ло је још само да се препусти питању:

Заиста, где је нестала ова никотинска лепотица?

40.
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ЛИ
Ц

Е
Тим Готро

ОДЛАЗАК НА ВОДУ
Зо ра је ви ше ли чи ла на су тон. Об зор је је би ло бли ста ва ли ни ја бо је бре скве, а по-

над ње га су се ди за ле си ве за пе те од обла ка с ба кар ним дном, сва ка ве ли чи не ома њег 
гра да. Ста рац је иза шао на стра жњи трем сво је ку ће са шо љом ка фе у ру ци и по гле дао 
ка ис то ку пре ко за то ке док се пра у нук ге гао за њим с ру ка ма у џе по ви ма, де чак од 
сво јих де вет го ди на. Клод Ле дет је имао осам де сет осам, а ко жа му је би ла као сук но 
еро ди ра но од сун ца и пу но из бле де лих кра те ра и пур пур но цр вен ка стих мр ља. По-
гле дао је свој ма ли при стан у за гр ља ју с остр вом.

„Да нас иде мо у ри бу, скроз на ушће ре ке.“
„Ре ке?“ Де ча ков глас се ви со ко ви нуо у пи та њу. 
„Ми си си пи ја“, брец нуо се пра де да. „Знаш ли ти ишта?“
Де чак се осмех нуо, бле скаст и љу бак. „Знам да је да ле ко, де да Кло де. За твој ча мац.“
Ста рац се окре нуо пре ма за па ду, да осмо три вре ме. По не кад је ви део шта је ту, а 

по не кад би му ум на нео успо ме не пре ко са да шњо сти, па би ви део шта је ту би ло про-
шле го ди не, или де це ни ју пре то га, или ше зде сет го ди на ра ни је кад је по ди гао сво ју 
др ве ња ру на ви со ким ши по ви ма. Прет ход ни дан је ви део ка ко про ла зи ве ли ки др ве ни 
ло гер Два си на што ва ди остри ге, под пу ним то ва ром, па је мах нуо ро ђа ци ма Ан ри ју 
и Ре неу ко ји су се де ли на па лу би и сор ти ра ли улов из ву чен ко чом то ком њи хо вог за-
ку па, прем да су Ан ри и Ре не још одав но умр ли од ста ро сти, а Два си на ле жао и тру лио 
на дну је зе ра Борн. По не кад је исто вре ме но ви ђао при зо ре из не ко ли ко раз ли чи тих 
де це ни ја, пар не те гља че, при о бал не је дри ли це, пот пу но но ве јах те од ма ха го ни ја, 
ску те ре и де цу про ду ва ну ве тром на њи ма ка ко се тр ка ју на вр хо ви ма та ла са док у 
вре ме ну за лу та ле сли ке је зде јед на по ред дру ге и пре кла па ју се као све же очи шће не 
остри ге у чи ни ји.

Клод је спу стио по глед ка де ча ку. „Шта ћеш ов де?“
„Тет ка Брен да ни је мо гла да до ђе да нас. Оти шла је док то ру, има грип.“
„Она нај ста ри ја ни је мо гла да до ђе?“
„Су зи?“
„Баш та. То ли ки ме оби ла зе, не мо гу ви ше да их по хва там.“
Де чак га је пом но по гле дао. „Ба ба-тет ка Су зи ти је ћер ка.“
Ста рац је кли мао гла вом окре нут за па ду. „Де по не си два шта па с тре ма и мо ју ку-

ти ју. Ја ћу из ба ци ти во ду из чу на.“
„Муж ње не при ја те љи це је по ги нуо на оној плат фор ми пре три не де ље. Гад но је у 

за ли ву.“
„Ра дио ми пре го рео, а на оној враж јој те ле ви зи ји ни шта не раз у мем.“
„Сви при ча ју о то ме. Ни си чуо?“
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Клод се ухва ти за бра ду об ра слу че ки ња ма. „Тре ба нам ко ји дво пек, ма ло на ре ска 
и фла ша во де.“

Де чак спу сти кач кет на сво је увој ке. „Ни сам знао да ће мо ићи у ри бу.“
Убр зо су њих дво ји ца би ли у др ве ном чу ну док их је ка ис то ку гу рао Кло дов чем-

пи он са пет ко ња, ди мљи ви ста ри мо тор ко ји је ста рац мо рао да трг не де сет пу та пре 
не го што уоп ште за брек ће – од пр вих не ко ли ко тр за ја старт ног ка на па огла сио би се 
тек као уз не ми ре на ко кош. Ча мац дуг три и по ме тра др му сао се и ви ју гао, да би по сле 
из ве сног вре ме на ус пео да до стиг не бр зи ну од пет на е стак ки ло ме та ра на час док је 
се као во ду из ме ђу до ка ве ли ког про из во ђа ча шкампa и на до ла зе ћег ко ча ра јед не 
кор по ра ци је.

Де чак се окре нуо и по гле дао то пло ви ло док се кор ми лар на ги њао из ка би не да 
их осмо три. „Де да Кло де, је си си гу ран да хо ћеш да иде мо све до ре ке?“

Ста рац ни је од го во рио док је по сма трао где је про лаз ка за ли ву, ко ји је ви део на кон 
ми нут и скре нуо ка ње му, а он да два ми ну та ка сни је скре нуо с тог прав ца кад су та ла си 
ви со ки чи тав ме тар про др ма ли и за љу ља ли чун. По че ли су да пра те трав на ту за ле ђи ну 
остр ва без ку ћа, и ишли да ље ка ис то ку, ду жом, али мир ни јом тра сом.

По сле не ко ли ко ки ло ме та ра по че ли су да про ла зе по ред ка на ла нафт не ком па ни је 
усе че них у мо чва ру и сле ва и зде сна, а мо тор је уда рио у пањ, по ско чио и улу до брек-
тао у ва зду ху док Клод ни је ус пео да на ђе пре ки дач за га ше ње. Док је он ме њао си гур-
 но сни клин од се че ним ек се ром, де чак је пи тао от куд пањ у на отво ре ном мо ру.

„Е, мој Џе ки, ов де пре ни је би ла во да.“
Де чак по че ша там ну ко су под кач ке том. „А шта је би ло?“
„Ех. Коп но, лу до ма ла. Ви диш ка ко ово где смо сад ли чи на ла гу ну? Дав но не кад, то 

је био дуг, узак усек, ни три де сет ме та ра ши ри не.“ Ди гао је по глед с оног што је ра дио. 
„Све је ово би ло коп но. Та мо су би ли кам по ви, али су све и је дан до па ли под во ду. Не ки 
се љак је он де уз га јао ше ћер ну тр ску у пра вом прав ца том по љу. Се ћам се пу та. Свет 
се то пи због ових ка на ла за наф та ше.“

„Мо жда би тре ба ло да се др жиш да ље од оба ле где не ма ових па ње ва“, ре као је 
де чак ти хо.

„Јест ва ла. Иза ћи ћу још да ље куд се пре ишло.“
На кон још осам ки ло ме та ра остр во је оста ло зде сна, а они су ста ли на пу чи ни. 

„Ни је пре ви ше уз бур ка на.“ Клод је по ка зао на ду гу, уву че ну оба лу, ки ло ме тар и по на 
се ве ро и сто ку, у ко ју је би ло усе че но пет ка на ла. „Мо же мо та мо и он да да се про ву че мо 
низ ону ду гу оба лу уз ре ку с ју жне стра не, оби ђе мо мо ло ве на ушћу и да се уси дри мо 
на не ком ма лом за во ју ме ђу сте на ма где је мир но. Та мо се за вла чи ка нал ски гр геч.“ 
Опет је по гле дао пре ко во де. „Та мо су не кад би ли чем пре си, он де. Чак је би ло и ма ло 
из диг ну то.“

Мо тор је ра дио у ле ру, а њих дво ји ца су про ма тра ли ши ро ки, ус та ла са ни ка нал 
ко ји је тре ба ло да пре ђу. У ва зду ху се осе ћа ло не што ви ше од опо рог ми ри са мо чва-
ре. Пра де да је гур нуо ру чи цу мо то ра и чун по ла ко кре ну да убр за ва. Љу ља ли су се на 
не мир ној во ди, али им је ча мац за хва тио тек ко ји ли тар во де за то што је ста рац још 
знао ка ко да са вла да та ла се.
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Бли зу лу ка мо чва ре и ван ја ких стру ја, ча мац је за се као ри ђа сту во ду чи ја је по вр-
ши на би ла оп хр ва на смра дом на лик ис па ре њи ма из ка кве ра фи не ри је. „Шта је ово, 
мај ку му“, по ви као је ста рац да над гла са мо тор.

„Де да Кло де, шта ово смр ди?“ Де чак се наг нуо да по гле да во ду.
„Не знам, си не. Би ће да смо на и шли на ма ло наф те.“
Али док је чун кли зио по во ди, ви де ли су да не иду кроз ма ло наф те, већ ши ро ким, 

ду  бо ким ба зе ном цр вен ка сте си ро ве наф те на не те на оба лу ко ја је сад пре тва ра ла 
мо ч вар ну тра ву у пе ре це од ка тра на. Ви де ли су пе ли ка не ка ко дрх ту ре дуж оба ле као 
брон за ни ду хо ви што се гу ше под бле шта вим чар ша фи ма. За ма за ни чун као да се из гу-
 био у не пре глед ном ре зер во а ру си ро ве наф те, гу сте као ле пак. По гле дав ши ван чам-
ца, Клод је ви део да во де на пум па мо то ра ву че чи сту наф ту и из ба цу је је увис у ви ду 
смр дљи вог га са. Уга сио је мо тор, у стра ху да би и са мо мо ре око њих мо гло да пла не.

„Ово је си гур но не што од оне плат фор ме што је екс пло ди ра ла“, ре као је де чак.
„Шта? Ка кве плат фор ме? Ми слиш оне пар не елек тра не код Норт Па са?“ Стар цу се 

вр те ло у гла ви, би ло га је страх и умом је на јед ном од лу тао у да ле ку про шлост. На 
ис то ку је ви део ви ше во де не го што се се ћао. Отво ре ни За лив се про те зао све до на-
ран џа стог тро у гла ко ји озна ча ва еро ди ра но ушће ре ке. Пи тао се шта се до го ди ло с 
коп ном, с ува ла ма пу ним ри бе, мо чва ра ма где су се мре сти ли шкам пи, хра сто вим 
лу го ви ма, бре жуљ ци ма пре кри ве ним бе лим ча пља ма; ка ко је ме сто ко је је та ко из да-
шно хра ни ло сва ког ко је пло вио њи ме мо гло ова ко да се рас пли не, исто ри ја и гро бље 
и цр ква и пут и дом.

Че ка ли су. Сун це је би ло ви со ко, био је мај у Лу и зи ја ни, а вре ли на је ку ва ла наф ту 
и пре тва ра ла је у гас док је чун ле жао уко пан у ме сту. По сле сат вре ме на де чак је по-
чео да по вра ћа са чам ца. Клод је спу стио ру ку у во ду и из ву као је пре кри ве ну цр но-
цр ве ном ма сом до по ла по длак ти це. Де чак је опет ри гао, а и сам ста рац је осе тио 
вр то гла ви цу и муч ни ну. По ву као је старт ни ка нап с ми шљу да би тре ба ло да кре ну ка 
отво ре ном мо ру на ју гу. Др му са ју ћи се пре не го што је уста лио бр зи ну, ча мац се ву као 
кроз наф ту док се пра мац на јед ном ни је уз ди гао на шта – пањ хи ља ду го ди шњег чем-
пре са или јед ну од ми ли он ба че них це ви? Труп чу на је по ле тео ви со ко и кли знуо 
уде сно, ба цив ши Кло да Ле де та у од врат ну во ду ри ну, и док је то нуо, из ло мље на вер-
зи ја са да шњо сти вра ти му се у ум, и од мах је знао да се мо ра вра ти ти на по вр ши ну 
за то што ће де чак, био је уве рен, ско чи ти за њим, а вест ко ју је про чи тао три де сет 
го ди на пре то га, о де ди и уну ку ко ји су оти шли у ри бу и ни су се вра ти ли кад су ре кли, 
си ну му у гла ви, јер кад су ше ри фо ви љу ди пре тра жи ва ли дно ка на ла су тра дан ују тро, 
ку ке су из ву кле де ду и уну ка чвр сто сти сну тог у ње го вом на руч ју. Ми ли бо же, по ми-
слио је, по мо зи.

Вр по љио се да се са бе ре, али ни је мо гао да ви ди где је го ре а где до ле док ни је 
осе тио да га де сет пр сти ћа ву че за ко шу љу и знао је да је Џе ки у во ди с њим и да се 
бо ри на сле по из не ке срод нич ке по тре бе ко ју ни ко не раз у ме, и сад је Клод знао где 
је го ре, па је ра ши рио ру ке, стег нуо пе сни це и окре нуо их обе пре ма не бу, се тив ши 
се да не удах не ва здух пре ра но кад му гла ва из би је на по вр ши ну. За пра у ну ка је знао 
да не пли ва до бро, па је де чак про гу тао мно го наф те ко ја му је сад уда ра ла на но здр-
ве док је ис ка шља вао ту одур ну во ду. Ста рац га је ухва тио за око врат ник и с му ком 
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пре шао пе де се так ме та ра ка оба ли, спор као џи нов ска во де на бу ба, и до хва тив ши дно 
но га ма, пре хо дао оста так пу та где су па ли на тан ки гре бен од шкољ ки и по че ли да 
ис ка шља ва ју и по вра ћа ју уза вре ле, цр ве не по то ке наф те све док се ни су го то во оне-
све сти ли од на по ра. Се де ли су као пти це уле пље не наф том и по сма тра ли чун, ко ји је 
при стао на жал да ле ко с дру ге стра не пу чи не, на зад на остр ву. За сат је де чак по чео 
да ви че да му ко жа го ри и да не мо же да ди ше. Клод је из ву као ма ра ми цу и обри сао 
нај гу шћу наф ту са Џе ки је вих ли ца и очи ју, али бе ла ко жа ни је мо гла по све да се очи сти 
и др жа ла је бо ју тан ко раз ма за ног ка тра на. Ста рац је ста јао и си шао с на сла га шкољ ки 
на тра ву, али би ли су ки ло ме три ма да ле ко од би ло ка кве гра ђе ви не, па је мо гао да 
ви ди са мо ка ко се ве ли ка, рав на мо чва ра про сти ре ка се ве ру. Ки ло ме три ма да ле ко, 
не ки брод про ђе пра во у За лив и хе ли коп тер над ле ти ви со ко го ре, на пре ко шестсто 
ме та ра. Мо ра ће јед но став но да са че ка ју.

Клод је се део по ред Џе ки ја, али је де ча ка бо лео сва ки до дир, па га је ста рац са мо 
по сма трао и спа вао, ку њао ту и та мо, да би се на гло про бу дио за бо ра вив ши где је, ко 
је та упла ка на осо ба по ред ње га, за што на вра ту и ле ђи ма има опе ко ти не и пли ко ве. 
Око че ти ри са та ви де ли су јед ног спорт ског ри бо лов ца и Клод је устао и за ма хао ко шча-
 тим ру ка ма. Уне се ни су у ума зан нов ча мац и из не се ни на коп но на остр ву где су их 
ко ла хит не по мо ћи Ауто-пу тем 1 пре ве зла у бол ни цу. Ста рац је та мо про вео јед ну ноћ 
јер то ли ко је тре ба ло се стра ма да га ори ба ју и про ве ре му крв не ко ли ко пу та. Упр кос 
свим за бра на ма про шао је низ ход ник, по ред све ште ни ка, кроз гу жву ро ђа ка и при ја -
те ља, или љу ди за ко је је прет по ста вио да су то, да ви ди Џе ки ја, ко ји је био при кљу чен на 
апа рат за ди са ње, с мо дрим кап ци ма и хлад ним ма ху на стим пр сти ма. Клод је ду го че  као 
да ви ди да ли ће де чак отво ри ти ма кар јед но око и ви де ти да је ње гов пра де да до бро. 
Али ни је. Се стре су очи сти ле Џе ки ја, али је ми рис наф те ви сио у со би као не зван дух.

Не де љу да на ка сни је, род би на је Кло ду од у зе ла ча мац, а он да и ауто мо бил, ко ји 
сва ка ко већ три го ди не ни је био во зио. Јед ног утор ка се про бу дио и обу као за по сао 
у фа бри ци за пре ра ду ри бе, за тво ре ној већ два де сет го ди на, па му је ћер ка мо ра ла 
да ка же да са мо сед не на ма ли трем и по пи је ка фу. Он је уме сто то га оти шао до свог 
при ста на и ста јао на са мом ње го вом кра ју, ука зу ју ћи ни ко ме око се бе ка ко је коп но ту 
не ста ло у од но су на ју че. То ли ко во де, а не маш где да одеш. Окре нуо се на трен и ви део 
про се ду ћер ку ка ко се ди на пле те ној сто ли ци на тре му с гла вом за ро ње ном у ша ке. 

Мо тор не ког чам ца му за брек та у уши ма и, по гле дав ши опет во ду, ви де ста рог 
уја ка ме сје Аба ди ја, чак из Тај гер Ај лан да, ка ко иде у свом ду гом чу ну ко ји те ра јед но-
ци лин дрич ни уну тра шњи мо тор. Са се вер не стра не од уја ка ју рио је тек офар ба ни 
Астек, ло гер с је дри ма у вла сни штву Че ха ко ји су жи ве ли на ре ци, a из ме ђу њих је хи  тао, 
али се бли жио, Два си на с па лу ба ма пу ним вре ћа остри га, а на врх ње го вог прам ца ста-
 јао је Џе ки и уз диг ну тим ру ка ма ши ро ко ма хао осун ча ним ша ка ма. 

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)
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КАРТОГРАФ СТАЗА ЛУИЗИЈАНЕ
Увод

У овом раз го во ру са ста нов ни цом Лу и зи ја не Мар га рет Д. Ба у ер, пи сац Тим Го тро 
рас пра вља о сво јих два де сет пет го ди на пи са ња про зе. Опи ру ћи се су ви ше јед но став-
ним обе леж ји ма ка кви су „кеј џун ско“1 и „ју жњач ко“, Го тро о во при по ве да ње от кри ва 
ин тим но раз у ме ва ње бе лач ке рад нич ке кла се с ју га Лу и зи ја не и њи хо ве кул ту ре. Го-
тро о ве ју на ке, че сто за сно ва не на ње го вом по ре клу, об ли ку је низ ис ку ста ва, од ра да 
на пар ним бро до ви ма и уче шћа у свет ским ра то ви ма до му ка услед па да про да је 
наф те де вет сто осам де се тих.

1 Ca jun (енгл.) – реч ко ја се од но си на ста нов ни ке аме рич ке др жа ве Лу и зи ја не чи је по ре кло во ди 
од фран цу ских ко ло ни ста из Ака ди је у Ка на ди, до се ље них у то под руч је у 18. ве ку. На и ме, то-
ком Сед мо го ди шњег ра та (1756–1763) ко ји је об у хва тио нај ве ћи део Евро пе и европ ских ко ло-
ни ја, на тлу Се вер не Аме ри ке до шло је до та ко зва ног Фран цу ског и ин ди јан ског ра та из ме ђу 
ко ло ни ја Бри тан ске Аме ри ке и Но ве Фран цу ске. На кон по бе де бри тан ских сна га, фран цу ско 
ста нов ни штво је про те ра но из осво је них под руч ја и ра се ље но ши ром све та: не ки су се вра ти  ли 
у Евро пу, не ки су пре бе гли на Ка ри бе, а је дан део те по пу ла ци је за вр шио је у Лу и зи ја ни, у око -
ли ни Њу Ор ле ан са. По том ци тих до се ље ни ка из 18. ве ка да нас чи не зна тан део ста нов ни штва 
у Лу и зи ја ни и не гу ју ве о ма спе ци фич ну кул ту ру с осо бе ним ди ја лек том, фол кло ром, му зи ком 
и ку хи њом ко ја се нај че шће опи су је ре чи ма из ве де ним из од ред ни це „Кеј џун“. (Прим. прев.)

ЛИЦЕ

Тим Готро и Маргарет Д. Бауер
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У сво јој књи зи На род име на Кеј џун (The Pe o ple Cal led Ca juns), Џејмс Дор ман при ме-
ћу је да Кеј џу ни „рет ко го во ре у сво је име“ у раз ли чи тим из во ри ма ко ји се од но се на 
њих – исто риј ским, би о граф ским или ли те рар ним – али исте те го ди не Тим Го тро из 
Лу и зи ја не об ја вљу је пр ву при чу, „Жр тво ва ње гр ли ца“, у ча со пи су Кан зас квор тер ли.2 
Ви ше од че тврт ве ка ка сни је, Го тро је об ја вио две збир ке при ча и три ро ма на, од ко јих 
је нај но ви ји Не ста ли (The Mis sing, 2009). Го тро о во име от кри ва ње го во по ре кло, а у 
ње го вој про зи чи та о ци на ла зе кеј џун ски по глед на свет. Он је по то мак фран цу ских 
ста нов ни ка Ака ди је ко ји су на се ли ли југ Лу и зи ја не по што су их Бри тан ци про те ра ли 
из Но ве Шкот ске у осам на е стом ве ку.

Упр кос зна ча ју ко ји има као пи сац ко ји је књи жев но сти до дао глас ко ји се рет ко 
чу је, Го тро се опи ре обе леж ји ма ка ква су ју жњач ки и кеј џун ски аутор. А ње го ва про за 
сва ка ко ни је огра ни че на на пер спек ти ву фран цу ских по то ма ка из Ака ди је – или ју-
жња ка. Два глав на ли ка у ње го вом дру гом ро ма ну, Чи сти на (The Cle a ring), до ла зе из 
Пен сил ва ни је. Док су глав ни ли ко ви ње го ва пре о ста ла два ро ма на, Сле де ћи пле сни 
ко рак (Next Step in Dan ce) и Не ста ли (The Mis sing), по ре клом из Ака ди је, ју на ци у ње го-
вим при ча ма че шће по ти чу из рад нич ког окру же ња не го што их је мо гу ће од ре ди ти 
као Кеј џу не. Го тро о ви про та го ни сти су пре те жно бе ли рад ни ци с ју га Лу и зи ја не, ста ро-
сти из ме ђу мла ди ћа од два де сет и ко ју у ро ма ни ма до број них де да у по зним го ди на-
ма у при ча ма. Го тро при ча о бе ло пу тим рад ни ци ма из Лу и зи ја не – или пре при по ве да 
раз не при че о обич ним рад ни ци ма, чи ји је глас умно го ме нов у ју жњач кој књи жев но сти. 
О то ме пи шу и дру ги пи сци Го тро о ве ге не ра ци је (по пут Ла ри ја Бра у на из Ми си си пи ја 
и До ро ти Али сон из Ју жне Ка ро ли не), чи ме се су прот ста вља ју књи жев ним сте ре о ти-
пи ма о си ро ма шним бел ци ма и „бе лом ђу бре ту“ и раз гра ђу ју их.

Ти мо ти Мар тин Го тро ро ђен је 1947. у Мор ган Си ти ју у Лу и зи ја ни, као син ка пе та на 
те гља ча и унук глав ног стро ја ра јед ног пар ног бро да. Оста ли му шкар ци у ње го вој 
по ро ди ци ра ди ли су за же ле зни цу или на нафт ним плат фор ма ма, а мно ги су ужи ва ли 
да при ча ју при че.

По што је за вр шио па ро хиј ску основ ну и сред њу шко лу, Го тро од ла зи на Уни вер зи-
тет Ни колс стејт у Ти бо доу у Лу и зи ја ни, где је 1969. ди пло ми рао ен гле ски је зик. Је дан 
од Го тро о вих про фе со ра по слао је ње го ве пе сме на кон курс Ју жњач ког књи жев ног 
фе сти ва ла ко ји се одр жа вао у Нок сви лу. Пле нар ни го вор ник пе сник Џејмс Ди ки про-
чи тао је по бед нич ке пе сме, а ме ђу њи ма и Го тро о ве, и по звао га на док тор ске сту ди-
је Уни вер зи те та Ју жна Ка ро ли на. Го тро о ва ди сер та ци ја би ла је збир ка по е зи је под 
на зи вом Као ноћ ши ро ка ре ка (NightWi de Ri ver, 1972).

Го тро се вра тио у Лу и зи ја ну 1972. да пре да је на Уни вер зи те ту Ју го и сточ на Лу и зи ја на 
у Ха мон ду, ис точ но од Ба тон Ру жа и око де ве де сет ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Њу 
Ор ле ан са. Са со бом је до вео и тек вен ча ну же ну, Вин борн Ха у ел, ста нов ни цу Се вер не 
Ка ро ли не ко ју је упо знао на док тор ским сту ди ја ма. Пет го ди на по по врат ку у Лу и зи ја ну, 
при ја вио се за курс про зног пи са ња на Уни вер зи те ту Ло јо ла у Њу Ор ле ан су ко ји је др жао 
Во кер Пер си. Пер си је иза брао Го троа, за јед но с дру гим пи сци ма ко ји ће има ти успе шне 

2 Ja mes H. Dor man, The Pe o ple Cal led Ca juns: An In tro duc tion to an Et hno hi story (La fayet te: Cen ter for 
Lo u i si a na Stu di es, 1983), 36.
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ка ри је ре, по пут бу ду ће спи са те љи це Ва ле ри Мар тин и бу ду ћег глав ног уред ни ка ча-
со пи са Тајм Вол те ра Ај сак со на. На кон тог ис ку ства, Го тро је по чео да пи ше про зу.

Због ве ли ких пре да вач ких оба ве за на ма лом др жав ном уни вер зи те ту, од га ја ња 
дво ји це си но ва (Ро бер та и То ма са) и ин те ре со ва ња ван ака дем ског кон тек ста, Го тро 
је био већ у че тр де се тим кад се по ја вио пред чи та о ци ма. На кон пр ва два об ја вљи ва-
ња у књи жев ним ча со пи си ма, Го тро о ве при че при хва та ју и та кве ве ли чи не ка кве су 
Атлан тик ман тли, Хар перс и Џикју или за вр ша ва ју у ан то ло ги ја ма као што су Нај бо
ље аме рич ке при че, Но ве при че с Ју га: нај бо ље ове го ди не, те По бед нич ке при че На гра де 
О. Хен ри. Ње го ве при че су при ву кле и па жњу пи сца Бе ри ја Ха не, ко ји је по звао Го троа 
да про ве де го ди ну да на на Уни вер зи те ту Ми си си пи као ју жњач ки пи сац до бит ник 
сти пен ди је „Џон и Ре не Гри шам“, што му је омо гу ћи ло да за вр ши пр ви ро ман.

Го тро о ву пр ву књи гу, збир ку два на ест при ча, об ја ви ла је ку ћа „Сент Мар тинс прес“ 
1996, го ди ну пре пи шче вог пе де се тог ро ђен да на. Исто ме сто, исте ства ри (Sa me 
Pla ce, Sa me Things) у штам пи су на хва ли ле ко ле ге пи сци из Лу и зи ја не по пут Џеј мса Ли ја 
Бер ка, Ро бер та Оуле на Ба тле ра, Ан дреа Де бју са и Шир ли Ен Гроу, а при ка зао Њу јорк 
тајмс. Књи жев ни ча со пис Кер кус ри вјус ис та као је пи шче во „са о се ћај но раз у ме ва ње 
сен зи би ли те та рад нич ке кла се“ и упо ре дио Го троа с Фла не ри О’Ко нор. Ка то лич ки 
ча со пис Ко мон вил ве ли чао је при че из те збир ке за то што ну де „до бро до шао пре дах 
од бљу та во сти Мак Све та; оне до но се увер љи ве до ка зе о то ме да и да ље по сто је ме ста 
ко ја су да ле ко од тог ве ли ког ме ста у ко јем, све ви ше, сви жи ви мо“. А кри ти чар Норт 
аме ри кан ри вјуа при ме тио је да Го тро „зна ка ко да се скло ни из при че и оста ви ли ко-
ви ма да ура де шта тре ба... Ти ли ко ви кре ћу се све том во ђе ни ва жним мо ти вом. Ка рак-
те ри за ци ја му је брит ка и пре ци зна, уко ре ње на у ге сто ви ма, го во ру и де ли ма.“3

3 Su zan ne Ber ne, “Swam ped”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (22. сеп тем бар 1996): 16. Kir kus Re vi ews 11 
(сеп тем бар 1996): 991; Rand Ric hards Co o per, “Lo cal Co lor,” Com mon we al 8 (но вем бар 1996): 25; 
Pe rry Glas ser, “True Dirt”, North Ame ri can Re vi ew (март-април 1997): 45. 
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Го тро о ва дру га књи га, ро ман Сле де ћи пле сни ко рак (1998), та ко ђе је при ка зао Тајмс, 
а кри ти чар Ен ди Со ло мон је ука зао на ауто ров „по е тич ни спој ша ро ли ких по је ди но сти 
и ужур ба не на пе то сти“, као и на „да ро вит слух за кеј џун ски ди ја лект“. Ми су ри ри вју 
та ко ђе се ди вио Го тро о вом „не пре ва зи ђе ном слу ху за го вор ру рал них де ло ва Лу и зи-
ја не“, као и пи шче вом та лен ту за пи са ње о ма ши на ма: „Има мо пи сца ко ји мо же да 
учи ни сце ну ре мон та мо то ра јед на ко при влач ном као не ки дру ги аутор сце ну љу ба ви 
или смр ти.“ Исти кри ти чар је, ме ђу тим, ис та као да ро ман „тр пи због не до стат ка бр зи-
не и за мај ца“ и „тра је ду же не го што је по жељ но“. На су прот то ме, Њу Ор ле анс тајмс 
пи ка јун ста је иза ва жно сти Сле де ћег пле сног ко ра ка и твр ди да осам де се те го ди не два-
де се тог ве ка, „вре ме ве ли ке пат ње за ову др жа ву ... сва ка ко за слу жу ју књи жев но де ло 
ко је ће их ове ко ве чи ти“.4 

Из да вач ка ку ћа „Сент Мар тин“ об ја ви ла је дру гу збир ку Го тро о вих при ча, Спој са 
де цом (Wel ding with Chil dren), ко јој је Тајмс опет по све тио оби ман и по зи ти ван при каз, 
на хва лив ши ауто ра због „кар то гра фи је ко јом је с љу ба вљу, али и не у мит ном пре ци-
зно шћу ис цр тао ма пе и ста зе Лу и зи ја не ... и уда ље ност ро ди те ља и де це“. Су зан Ба ле 
је у при ка зу у Хад сон ри вјуу на зва ла Го троа „мај сто ром кеј џун ске при че“, као и јед ним 
од три „нај бо ља пи сца при ча у Аме ри ци да нас“, што је по хва ла ко ја би при ја ла пи сцу 
ко ји се опи ре ре ги о нал ном ети ке ти ра њу. Кри ти чар Алан Хит кок ис та као је Го тро о во 
„из на ла же ње па мет ног у обич ним су ко би ма“ и „ње го ву спо соб ност да ве ро до стој но 
при ка же глас ли ко ва ко ји при па да ју рад нич кој кла си Лу и зи ја не“. Хит кок ре зи ми ра ту 
збир ку ре чи ма: „Ове при че су о љу ди ма ко ји же ле да бу ду до бри, ко ји же ле да по мог-
ну дру ги ма, а на кра ју ус пут и се би. Оне го во ре о ис ку пље њу, с не жним сми слом за 
ху мор, са гле да ним бла го на кло ним очи ма њи хо вог ауто ра.“5

По том се Го тро ухва тио у ко штац с исто риј ским ро ма ном сме ште ним у два де се те 
го ди не два де се тог ве ка о ве те ра ну Пр вог свет ског ра та ко ји па ти од пост тра у мат ског 
стре са, због че га ЈуЕсЕј ту деј ве ро ват но по ре ди Чи сти ну (2003) с Хлад ном пла ни ном 
Чар лса Фреј зе ра. Њу јор кер је ре а го вао на Чи сти ну на звав ши Го троа „Кон ра дом из 
мо чва ре“, а не ко ли ко кри ти ча ра по че ло је да на ла зи слич но сти (и раз ли ке) из ме ђу 
ње га и Кор ма ка Ма кар ти ја. Па бли шерс ви кли је ука зао да Чи сти на по твр ђу је ми шље-
ње да је „Го тро ве ро ват но нај та лен то ва ни ји пи сац ко ји се по ја вио на Ју гу у по след ње 
вре ме“.6 Ње гов све ве ћи углед огле да се у ве ли ком бро ју при ка за тог ро ма на у ши рем 
ме диј ском спек тру, од ло кал них но ви на, пре ко ча со пи са ка кав је Крис чан са јенс мо
ни тор, до бри тан ског Гар ди ја на. Исто се до го ди ло и с ро ма ном Не ста ли, још јед ним 
де лом о по сле ди ца ма Пр вог свет ског ра та, сме ста при ка за ног у Њу јорк тај мсу и Ва
шинг тон по сту, као и у не ко ли ко бри тан ских но ви на. За оба исто риј ска ро ма на пи сац 

4 Andy So lo mon, “Bo oks in Bri ef: Fic tion”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (14. јун 1998): 21; John Ta it, 
при каз The Next Step in the Dan ce Ти ма Го троа, Mis so u ri Re vi ew 21.2 (1998): 212; Su san Lar son, “The 
Wri ter Next Do or”, New Or le ans Ti mesPi cayune (15. март 1998): E1.
5 Li am Cal la nan, “La. Sto ri es”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (3. ок то бар 1999): 31; Su san Balée, “Ma xi-
 ma list Fic tion”, Hud son Re vi ew 53.3 (2000): 520, 519; Alan He at hcock, “Bo ok Re vi ews”, MidAme ri can 
Re vi ew 20 (2000): 249-50.
6 Bob Min zes he i mer, “Cle a ring Is a Cut Abo ve”, USA To day (31. јул 2003); “The Cri tics: Bri efly No ted”, и 
(30. јун 2003): 101; “PW Fo re casts: Fic tion”, Pu blis hers We ekly (26. мај 2003): 49. 
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се до бро при пре мио – про у чио је чи ње ни це ко је су му омо гу ћи ле да ре а ли стич но 
опи ше жи вот два де се тих го ди на два де се тог ве ка у јед ном гра ду с пи ла ном у Лу и зи ја-
ни у Чи сти ни, као и на пар ном бро ду са за бав ним са др жа ји ма у Не ста лим.

По што сам ура ди ла пр ву вер зи ју књи ге о Ти му Га троу за еди ци ју „Ка ко раз у ме ти 
са вре ме не аме рич ке пи сце“ ко ју об ја вљу је из да вач ка ку ћа Уни вер зи те та Ју жна Ка ро-
ли на,7 од ве зла сам се до пи шче ве но ве ку ће на за па ду Се вер не Ка ро ли не да до пу ним 
не ке би о граф ске по дат ке и ис пи там од ре ђе не те о ри је о ње го вом де лу. Про чи тав ши 
сва ки ин тер вју ко ји сам ус пе ла да на ђем, ни сам се упу сти ла у раз го вор о уоби ча је ним 
те ма ма у на шем раз го во ру. То је пр ви ин тер вју ко ји сам икад во ди ла – ма да сам као 
уред ник ча со пи са сва ка ко про чи та ла и об ли ко ва ла при ли чан број њих.

С Га тро ом је ве о ма ла ко раз го ва ра ти, он је пра ви ко зер (што не ће из не на ди ти ни-
ко га ко је чи тао ње го ву про зу), али не ка мо ја пи та ња, иако ни су до че ка на по гле ди ма 
не ве ри це, ни су до би ла од го во ре због ко јих би би ла уве ре на да сам на пра вом тра гу 
са сво јим иш чи та ва њем. За пра во, Го тро је по вре ме но де ло вао из не на ђе но – и за ин-
те ре со ва но и за коп ка но из не на ђе но, али опет из не на ђе но – мо јим ту ма че њи ма. И 
од јед ном сам, усред раз го во ра, схва ти ла да је то оче ки ва но. Да је имао на ме ру да 
по стиг не то о че му сам га пи та ла, ње го ва де ла не би би ла та ко до бра као што је су. 
За пра во, он са мо при ча сво је при че, осми шља ва сво је при че, до те ру је сво је при че. Ја 
сам књи жев на кри ти чар ка ко ја ана ли зи ра шта је он ура дио у тим при ча ма – док он 
већ пре ла зи на сле де ћу.

Схва тив ши то док сам се де ла на ка у чу у ње го вој днев ној со би, за пи та ла сам се за-
што тра ћим вре ме тог чо ве ка овим раз го во ром – за што уоп ште пи сци ма по ста вља мо 
пи та ња о њи хо вом де лу, пи та ња ко ја ука зу ју да пи сац има не ки циљ сем да ис при ча 
при чу, кад је сва при ли ка ве ро ват но да пи сац ко ји има уна пред од ре ђен циљ обич но 
ни је пи сац ког би смо се по тру ди ли да ин тер вју и ше мо.

Бу ду ћи да зна да ра дим на књи зи о ње го вом де лу, ма кар сам ус пе ла то ком раз го-
во ра да га уве рим да це ним ње го во де ло и да га до бро по зна јем – бо ље, мо жда, не го 
он сам, при знао је ка сни је. Па смо на ста ви ли да при ча мо, не са мо о ње го вом де лу већ 
и о књи жев но сти уоп ште и на шем за јед нич ком за ви ча ју, ју жној Лу и зи ја ни, оста так ве-
че ри, ду го у ноћ и су тра дан – иако смо на кон „слу жбе них“ де ве де сет ми ну та „ин тер-
вјуа“ пре ста ли да сни ма мо и јед но став но при ча ли. Го тро о ва же на Вин борн, још јед на 
љу би тељ ка књи жев но сти, при дру жи ла нам се док смо го во ри ли о оми ље ним ро ма ни-
ма и пи сци ма и за кљу чи ва ли ко су нам за јед нич ки по зна ни ци бу ду ћи да смо од ра сли 
у гра ди ћи ма уда ље ним три де се так ки ло ме та ра. По сле те ин спи ра тив не по се те, вра-
ти ла сам се ку ћи на ис ток Се вер не Ка ро ли не с ве ћи ном од го во ра ко је сам тра жи ла и 
мно го то га још, из ме ђу оста лог и са гор ко-слат ком но стал ги јом за му зи ком го во ра, 
сла вље њем до бре хра не и по ро ди цом и при ја те љи ма ко је сам оста ви ла у Лу и зи ја ни.

7 Де ло ви мог уво да су при ла го ђе ни из пр вог по гла вља књи ге Un der stan ding Tim Ga u tre a ux 
(Co lum bia: Uni ver sity of So uth Ca ro li na Press, у при пре ми).
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Би о гра фи ја

Мар га рет Ба у ер: Хај де да поч не мо с не ким би о граф ским по да ци ма. Про на шла сам 
основ не ства ри у ин тер вју и ма и члан ку о Ва ма у Реч ни ку књи жев них би о гра фи ја, али 
сам при ме ти ла да се 1969. на во ди као го ди на кад сте ди пло ми ра ли, а он да 1972. кад сте 
док то ри ра ли. Да кле, да ли сте 1969. ди пло ми ра ли на основ ним сту ди ја ма? И он да од мах 
пре шли на док тор ске? Без ма стер сту ди ја?

Тим Го тро: Та ко се де си ло за то што је Уни вер зи тет Ју жна Ка ро ли на ну дио убр за ни 
про грам док тор ских сту ди ја та ко што би се пре ско чи ле ма стер сту ди је. Ис по ста ви ло се 
да је то би ла гре шка за јед ну та кву ака дем ску ин сти ту ци ју за то што је из тог про гра ма 
иза шло то ли ко док то ра на у ка да је три или че ти ри го ди не на кон то га по сто јао про блем 
пре ко број них док то ра. Та ко да ви ше не ма мно го ко ле џа – или их уоп ште не ма – ко ји 
ну де сли чан про грам. 

М. Б.: Про чи та ла сам при чу о то ме ка ко је Џејмс Ди ки от крио Ва шу по е зи ју и по звао 
Вас на док тор ске сту ди је на Ју жној Ка ро ли ни, али да ли би сте ре кли не што о Ва шој 
од лу ци да кре не те на сту ди је бу ду ћи да по ти че те из по ро ди це где су му шкар ци би ли 
обич ни рад ни ци? И ка ко је по ро ди ца ре а го ва ла на Ваш од ла зак на ко леџ? Ка ко сте за вр
ши ли на ко ле џу?

Т. Г.: Па, ни ко ни шта по себ но ни је ре као. Био сам до бар ђак у сред њој шко ли и тог 
ле та на кон ма ту ре схва тио сам да мо рам не што да ура дим. Је дан мој дру гар је ишао на 
ко леџ и ре као ми: „Што не би ишао на ко леџ са мном?“, и ја сам ре као: „Ва жи.“ Ко ле џи 
у Лу и зи ја ни су би ли не ве ро ват но јеф ти ни у то вре ме. Шко ла ри на за лет њи се ме стар 
је из но си ла два де сет пет до ла ра, а ја сам до би јао и не ку ма лу сти пен ди ју у за вр шној 
го ди ни сред ње шко ле. Ми слим да су ми од би ли тих пет на ест до ла ра од оних два де сет 
пет, та ко да ме је пр ви се ме стар у су шти ни ко штао де сет до ла ра. Да кле, ни је то би ла 
не ка ве ли ка од лу ка у фи нан сиј ском сми слу. Оти шао сам пе де се так ки ло ме та ра од 
ку ће на Уни вер зи тет Ни колс стејт и по чео да сту ди рам ен гле ски. 

М. Б.: Има те ли бра ће или се ста ра?

Т. Г.: Имам јед ну се стру. Ста ри ја је од ме не не ких пет на ест или ше сна ест го ди на. 
Она је до ма ћи ца. И имам бра та ко ји је је да на ест го ди на ста ри ји од ме не и ко ји је у 
нафт ним по сло ви ма. 

М. Б.: Зна чи, Ви сте пр ви из ва ше по ро ди це оти шли на ко леџ?

Т. Г.: Од бли же по ро ди це, да.

М. Б.: А ка же те да су оба Ва ша си на за вр ши ла ко леџ?

Т. Г.: Да. Је дан је елек тро ин же њер, а дру ги адво кат.

М. Б.: За ни мљи ва ми је и област ко ју сте иза бра ли на док тор ским сту ди ја ма – ро
ман ти зам. За што сте иза бра ли баш тај пе ри од?
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Т. Г.: Па, те шко је ре ћи. Ми слим да је од го вор у то ме што сам на основ ним сту ди ја-
ма имао ве о ма до брог про фе со ра ко ји је пре да вао ен гле ске ро ман ти ча ре. Ен гле ски 
ро ман ти ча ри су ве о ма при сту пач ни. То вре ме у исто ри ји књи жев но сти би ло ми је 
за ни мљи ви је од осам на е стог ве ка, за ни мљи ви је од вик то ри ја на ца.

М. Б.: А тад сте би ли за о ку пље ни по е зи јом.

Т. Г.: У то вре ме, та ко је. На ро чи то су ми би ли за ни мљи ви Бај ро но ве ду ге при по ве-
сти. Би ле су ду хо ви те, ого ва рач ке, и до па да ле су ми се ве ро ват но из истог раз ло га из 
ко јег су се до па да ле чи та о ци ма с по чет ка де вет на е стог ве ка. 

М. Б.: При ме ти ла сам да је не ко ли ко при ча из Ва ше пр ве збир ке би ло већ об ја вље но 
у при лич но зна чај ним ча со пи си ма и иза бра но у раз не ан то ло ги је нај бо љих при ча. Да ли 
сте пре то га об ја вљи ва ли у уоби ча је ним књи жев ним ча со пи си ма пре не го што сте до
спе ли до ве ли ких име на? Ра но сте по че ли да об ја вљу је те у из да њи ма као што су Атлан-
тик ман тли, Џи-Кју и Хар перс. Има ли још не ких при ча, дру гим ре чи ма, ко је мо жда ни сам 
још про чи та ла? Про на шла сам две при че ко је ни су у пр вој збир ци, јед на се зо ве „Жр тво
ва ње гр ли ца“ (A Sac ri fi ce of Do ves), ко ја се по ја ви ла у Кан зас квор тер ли ју, и још јед ну „Са
мо се окре ни као зуп ча ник“ (Just Turn Li ke a Ge ar) из Ма са чу сетс ри вјуа. Има ли дру гих? 

Т. Г.: Не, ни кад ни сам пи сао мно го при ча. Сва ка при ча ко ју сам на пи сао је об ја вље-
на. Јед но став но их пи шем с ми шљу да их ство рим што бо ље умем. Ми слим да сам 
не ка вр ста пер фек ци о ни сте кад је у пи та њу крат ка про за, а ни је ми ни има ло сми сла 
да пи шем де се ти не при ча за ве о ма ма ле ча со пи се ко ји ми не би мо гли мно го по мо ћи 
у по гле ду ка ри је ре или фи нан си ја. За то сам увек пу цао ви со ко.

М. Б.: Ни сте по че ли да об ја вљу је те све док ни сте за шли у че тр де се те – ми сли те 
да због то га Ва ша пр ва књи га ни је уоби ча јен ауто би о граф ски ро ман – или та кав ро ман 
по сто ји не где на Ва шем та ва ну?

Т. Г.: Мој жи вот за и ста ни је та ко за ни мљив да бих на пи сао ауто би о гра фи ју. Сту ди-
је сам ве о ма ра но за вр шио. Док то ри рао сам са два де сет три или два де сет че ти ри, а 
он да сам се оже нио и по чео да пре да јем на Уни вер зи те ту Ју го и сточ на Лу и зи ја на. Пре-
да вао сам пи са ње, па сам по ми слио: ако ћу то да пре да јем, тре ба ло би да имам не ки 
кре ди би ли тет. И то је раз лог – мо жда нај ве ћи раз лог – од у век сам по ку ша вао да по ста-
нем до бар пи сац и да об ја вљу јем у зна чај ним ча со пи си ма. Кад сам по чео да об ја вљу-
јем, мо гао сам да по ме нем то на пре да ва њи ма и он да би сту ден ти на ћу ли ли уши и 
ре кли: „О, па он има не ког успе ха.“ Јер има мно го пре да ва ча кре а тив ног пи са ња ко ји 
не ма ју ни шта об ја вље но и он да им је те шко у учи о ни ци јер сту ден ти увек у гла ви има ју 
ми сао: „До бро, ти ме учиш ка ко да пи шем као умет ник; ти ме учиш ка ко да пи шем, 
прет по ста ви мо, књи жев ност ко ја се мо же об ја ви ти. Шта си ти на пра вио?“ Да кле, то је 
раз лог због ко јег сам се сна жно по тру дио, ваљ да. Али опет, од у век сам во лео да пи шем. 
У дру гим ин тер вју и ма сам по ми њао ка ко сам као де те имао при ја те ље за до пи си ва ње 
ши ром зе мље и ка ко бих тим љу ди ма сва ке не де ље пи сао ду га пи сма.
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М. Б.: По ми ња ли сте у дру гим ин тер вју и ма и да има не ко ли ко ро ма на ко је сте на
пи са ли, а ко је ни сте об ја ви ли. Ре кли сте да сте из јед ног по зај ми ли сце ну са ко тлом у 
ро ма ну Сле де ћи пле сни ко рак. Је ли је дан од њих ауто би о граф ски ро ман ка кав пи сац 
по чет ник че сто на пи ше?

Т. Г.: Не, не за ни ма ме ни ма ло да икад ура дим не што ауто би о граф ско. Има за ни мљи-
ви јих при ча ко је тре ба ис при ча ти. По след ња књи га ко ју сам до био као про фе сор – 
по след ња бес плат на ко ју ми је из да вач по слао – би ла је ан то ло ги ја аме рич ке крат ке 
про зе. Огром на књи га, а има ла је и део на кра ју ко ји се звао „Нај но ви ји аме рич ки пи сци“ 
или „Мла ди аме рич ки пи сци“, та ко не што. Нај мла ђи пи сац у тој гру пи – а би ло их је 
мо жда два де сет – био је ро ђен 1949. Да кле, кад по ми ње те да сам тек у че тр де се тим 
по чео да об ја вљу јем у зна чај ним ча со пи си ма, зна чи, ве ћи на та ко ра ди. По треб но је 
два де сет го ди на да раз ви је те је зич ке ве шти не, ин те лек ту ал не фил те ре у мо згу ко ји 
ће вам ре ћи шта да ста ви те на па пир, а шта да пре ско чи те. По треб но је не ве ро ват но 
мно го вре ме на да се раз ви ју те ве шти не.

М. Б.: Да, али мно ги у ме ђу вре ме ну ша љу тек сто ве ма лим ча со пи си ма, а сад кад 
мо же те и са ми из да ти књи гу, мно ги уоп ште не че ка ју. Са мо же ле да об ја ве.

Т. Г.: Али где об ја вљу ју те два де се то го ди шња ке? Ако ни си за и ста ре дак та ле нат, нај-
ве ро ват ни је је да не ћеш про да ти књи гу при стој ном из да ва чу или не кој ве ли кој пу бли-
ка ци ји све док већ ду го ни си у тој при чи.

Кеј џун ски иден ти тет

М. Б.: На и шла сам на есеј Мар си је Гу дет о при ка зу Кеј џу на у књи жев но сти на ко ји се 
алу ди ра у јед ном Ва шем ин тер вјуу.8 Она го во ри о Кеј џу ни ма код Лонг фе ло уа у по е ми 
Еван џе лин и при ме ћу је да Лонг фе лоу ни кад ни је био у Лу и зи ја ни, а за тим пра ти дру ге 
при ка зе кроз про зу Ер не ста Геј нса. Гејнс је сва ка ко имао ис ку ства с Кеј џу ни ма из пр ве 
ру ке, али ни је био је дан од њих, а и уло га Кеј џу на у ње го вој про зи је при лич но не га тив на. 
Е сад, ја знам да Ви „пи ше те то што зна те“ уме сто да све сно од го ва ра те на по зив 
ко ји тра жи да се по пу ни пра зни на не ког не по сто је ћег гла са, али да ли би сте го во ри ли о 
свом до при но су том гла су ко ји не до ста је у све тлу ви ше сте ре о тип них при ка за Кеј џу
на у прет ход ним књи га ма и фил мо ви ма. 

Т. Г.: Не раз ми шљам о то ме. Знам да то ве ро ват но не же ли те да чу је те. Ја се бе не 
ви дим као од ре ђе ну вр сту пи сца. То сам што сам. Ро ђен сам у од ре ђе ном де лу зе мље, 
де си ло се да љу ди око ме не го во ре на од ре ђен на чин и има ју од ре ђен скуп вред но сти, 
и да жи ве на од ре ђен на чин, и то је све што знам. Ту на ла зим ли ко ве; ту на ла зим ди-
ја ло ге, осе ћај за вре ме, вред но сти. Да сам од ра стао не где дру где, на рав но, та мо бих 
на шао не ку дру гу га ле ри ју ли ко ва и кул ту ру. Да кле, ја не ми слим да мо рам да ве ли чам 
или рас крин ка вам од ре ђе ну кул ту ру. Не мам осе ћај не ке на ро чи те ду жно сти пре ма 

8 Mar cia Ga u det, “The Ima ge of the Ca jun in Li te ra tu re”, Jo ur nal of Po pu lar Cul tu re 23.1 (1989): 77-88.
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том кра ју. Ја са мо пле тем при по ве сти из свог за ви ча ја. Ми слим да ни је до бро да пи сац 
та ко раз ми шља – зна те, ја сам По љак, мо рам да одам по част мом кра ју Чи ка га или већ 
ода кле је мо ја ма ла за јед ни ца – јер упра во то те ра пи сца да ко ри сти кли шее. Раз ми-
шља: па до бро, на пи са ћу пољ ску при чу, зна чи мо рам уба ци ти сар му или ди мље ну 
ко ба си цу или та ко не што. Иако је то део струк ту ре од ре ђе не кул ту ре – баш као што 
су éto uffée9 или ку ва ни реч ни ра ко ви део струк ту ре Лу и зи ја не – та кве по је ди но сти не 
уба цу јеш све сно у сво је пи са ње по пут со ли и би бе ра. Ако се де се, де се, али не мо жеш их 
све сно уба ци ва ти во де ћи се же љом да „за па њиш“ чи та о це ко ји ни су из тво је кул ту ре.

М. Б.: До бро, знам да се про ти ви те ети ке ти „ју жњач ки пи сац“ и сла жем се са свим 
раз ло зи ма ко је да је те у ра зним ин тер вју и ма ко је сам про чи та ла – на ро чи то са чи ње
ни цом да је сва ко пи сац свог кра ја, али он да и у опа сно сти да по ста не све сно ју жњач ки 
пи сац по пут Ре бе ке Велс. С тим на уму, Ваш иден ти тет кеј џун ског пи сца ве о ма је ва жан 
бу ду ћи да сте Ви тај прет ход но не по сто је ћи глас. Ка ко се осе ћа те по во дом ове ети ке те?

Т. Г.: Не за ни ма ју ме ети ке те; за ни ма ме при по ве да ње. А ни ко и не зна шта је то Кеј џун. 
Ја уба цим ју жњач ког се ља ка у јед ну при чу у збир ци Спој са де цом, а мно ги га на зо ву 
Кеј џу ном, а он је из Алек сан дри је, ко ја ни у нај лу ђој ма шти ни је кеј џун ско ме сто. Ни ти 
је он ка то лик, ни ти има ака диј ско пре зи ме. Сви из тог кра ја раз у ме ју шта је тај тип, али 
љу ди из дру гих кра је ва учи та ва ју дру ге ства ри. Ја јед но став но не мо гу да се се ки рам 
због то га. 

М. Б.: Шта кад ви ди те Кеј џу не у фил мо ви ма? Ме ни је глас из Ва ше про зе мно го аутен
тич ни ји од оног у фил му Ве ли ка мућ ка.

Т. Г.: Ве ли ка мућ ка је био ве о ма по пу ла ран филм. У ње му је Њу Ор ле анс при ка зан 
као ве ли ки кеј џун ски град, што је ап сурд но. То ме ни је ни ма ло на се ки ра ло јер одав но 
сам схва тио да Хо ли вуд ни кад ни шта не при ка же ка ко тре ба у по гле ду кул ту ре. Ни је-
дан де лић се кун де, би ло где, би ло кад, об лик, фор му, Хо ли вуд то не ће при ка за ти ка ко 
тре ба. И је ди но до че га је Хо ли ву ду ста ло је су па ре. Њих не за ни ма кул ту ра. 

М. Б.: При ме ти ла сам да се не опи ре те ети ке ти ка то лич ког пи сца. Ра ди је при ча те 
о то ме у ра зним ин тер вју и ма, о Ва шем ка то ли чан ству и ка ко оно ути че на пи са ње. 
За што Вам је та ети ке та ма ње про бле ма тич на?

Т. Г.: Кеј џу ни жи ве у Лу и зи ја ни; ка то ли ци ши ром све та. Ни ко од нас ни је знао да је 
Кеј џун док се ни је ди гла пра ши на сре ди ном се дам де се тих, кад је по че ла сво је вр сна 
кеј џун ска ре не сан са и из не ла на ви де ло, та ко ре ћи, кеј џун ску му зи ку и хра ну. Ја се за и-
ста не сма трам не ка квим твр до кор ним, ју жњач ким кул тур ним фе но ме ном. На ју гу цен-
трал не Лу и зи ја не, ни кад не на и ла зим на љу де ко ји се бе сма тра ју Ју жња ци ма у оном 
сми слу на ко ји то чи не ста нов ни ци Џор џи је или Ми си си пи ја. Ни ти се сма трам не ка квим 
Кеј џу ном ко ји је де али га то ре. Као што сам ре као, то је до не кле по вр шно. Али од у век 
сам био ри мо ка то лик, од кр ште ња, од ро ђе ња.

9 Па при каш од шкољ ки или пи ле ти не ко ји се слу жи пре ко пи рин ча. (Прим. прев.)
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М. Б.: У јед ном ин тер вјуу го во ри те о ин спи ра ци ји за Сле де ћи пле сни ко рак – же љи 
да об у хва ти те пад нафт не ин ду стри је осам де се тих го ди на про шлог ве ка у Лу и зи ја ни. 
Пр во бих да Вас пи там за што Вас је при ву као баш тај пе ри од?

Т. Г.: То сам про жи вео. Ро ђен сам и од ра стао у Мор ган Си ти ју, у Лу и зи ја ни, ко ји је 
град нафт них по ља. А це ло куп на нафт на ин ду стри ја у Лу и зи ја ни је про па ла и не ста ла то-
ком осам де се тих. Ви део сам по сле ди це из пр ве ру ке: од лив слу жбе ни ка и ква ли фи-
ко ва них рад ни ка, пра зне бро до ве и нафт не бу шо ти не, и то ли ке љу де без по сла, ку ће 
вред не две ста хи ља да до ла ра ка ко пре ко но ћи па да ју на де ве де сет, от при ли ке. Ви део 
сам то што се до га ђа ло око ме не, а ни ко дру ги ни је пи сао о про па сти нафт не ин ду-
стри је. Си гу ран сам да су љу ди ко ји су про шли кроз Пр ља ве три де се те10 има ли исти 
осе ћај: хо ће ли не ко пи са ти о ово ме? Имао сам осе ћај да мо жда ни ко не ће пре тво ри ти 
то у књи жев ност ако ја то не ура дим. Има мно го за не ма ре них и не по зна тих до га ђа ја 
у аме рич кој исто ри ји за то што ни ко ни је пи сао о њи ма. И имао сам осе ћај да ће се то 
до го ди ти. Љу ди го во ре о про па сти нафт не ин ду стри је као еко ном ском фе но ме ну, али 
Сле де ћи пле сни ко рак по ка зу је да је она ути ца ла на љу де на ве о ма бо лан и ин ти ман 
на чин. Јед но је ре ћи да је из гу бље но два де сет хи ља да рад них ме ста; дру го је уба ци ти 
чи та о ца у ку ћу по ро ди це у ко јој не ко из гу био по сао.

Ути цај ра та

М. Б.: Да ли би сте сад при ча ли о то ме шта Вас је ин спи ри са ло да на пи ше те дру га 
два ро ма на, по на о соб? Шта Вас је већ два пу та при ву кло пе ри о ду по сле Пр вог свет ског 
ра та? Пи ла ни у Чи сти ни и из лет нич ком пар ном бро ду у Не ста ли ма? 

Т. Г.: Мно ги му шкар ци у мо јој по ро ди ци би ли су у Пр вом свет ском ра ту, и сви су се 
вра ти ли са при ча ма, а ја сам чуо мно ге од њих. Чи сти на је, на рав но, о ра стро је ном 
ве те ра ну ко ји се вра ћа у те шком ста њу из ра та. Имао сам стри ца ко ји је био у осам 
нај ве ћих аме рич ких ак ци ја и ко ји је пре жи вео стра шне ства ри. И знао сам шта је пре-
жи вео због по ро дич них при ча и раз го во ра с њим јер је до жи вео ду бо ку ста рост. Знао 
сам га мно го го ди на. На рав но, он ни је био ни на лик том ли ку у Чи сти ни, али све јед но 
сам мо гао да се осло ним на пси хо ло шке по сле ди це ко је сам ви део код ње га и по мо ћу 
њих раз ви јем лик Бај ро на у том ро ма ну.

М. Б.: Да ли има не ког зна ча ја у то ме што сте пи са ли два по сле рат на ро ма на у 
вре ме два ра та у За ли ву? Да ли има те осе ћај да Вас ин спи ри шу тре нут ни до га ђа ји?

Т. Г.: Не, не раз ми шљам пре ви ше о да на шњим су ко би ма. Јед но став но, та ко се де си 
да ко год се упле те у пу ца ње из пу шке на љу де за вр ши по ре ме ћен и про ме њен. Кад 

10 The Dirty Thir ti es или The Dust Bowl – пе ри од ве ли ких пе шча них олу ја у пре ри ји на те ри то ри ји 
Ка на де и Аме ри ке ко ји је фар ме ри ма до нео ве ли ке про бле ме и пре тво рио њи хо ве по се де у не-
плод ну зе мљу. На ро чи то је сна жно по го ђен био ју жни део сре ди шње те ри то ри је САД, от при ли  ке 
400.000 ква драт них ки ло ме та ра. Ве ли ки број тих фар ме ра се од се лио у по год ни је кра је ве у је ку 
Ве ли ке де пре си је, о че му је, из ме ђу оста лих, пи сао Џон Стајн бек у Пло до ви ма гне ва. (Прим. прев.) 
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не ко бу де пи сао ро ман за три де сет или че тр де сет го ди на, би ће не ки рат у то ку и тад 
не где и исто пи та ње ће се по ста ви ти: „Да ли раз ми шљаш о овом ра ту?“ Увек по сто ји 
не ки рат у да том тре нут ку, чи ни се. Чи ње ни ца да се он од ви ја док ја пи шем ро ман о 
рат ни ци ма с пси хо ло шким про бле ми ма – јед но став но та ко се хо ће. На не ки на чин, 
сви ра то ви су је дан те исти рат. Тај дру ги ро ман, Не ста ли – у ства ри, ти ро ма ни се 
мо гу упо ре до ана ли зи ра ти јер у јед ном има мо про та го ни сту с те шким про бле ми ма 
услед ис ку ста ва у Пр вом свет ском ра ту, а у дру гом има мо про та го ни сту ко ји сти же у 
Фран цу ску на дан кад је пот пи са но при мир је због че га и не сти же да за пу ца ни на ко га. 
Иако га на крат ко ан га жу ју на кон то га, да чи сти бој но по ље, на ње га тај по кољ не ма ути-
ца ја и за пра во, чак и док је та мо, он то раз у ме. По том га пра ти мо кроз ње го ва оста ла 
ис ку ства у Не ста ли ма и ви ди мо да се он по на ша дру га чи је од Бај ро на у Чи сти ни, во ди 
дру га чи ји жи вот, има дру га чи ји став. Тај ро ман од ре ђу је не га ци ја: Се ма, глав ног ју на ка 
Не ста лих, од ре ђу ју ства ри ко је он не чи ни. Да сам на пи сао да се по ја вио на том рат ном 
бро ду два ме се ца ра ни је, док је уби ја ње још тра ја ло, то би он да био дру га чи ји ро ман. 
Ми слим да це ло при по ве да ње по кре ће чи ње ни ца да он ни је мо рао ни ко га да уби је 
у Фран цу ској, да се по ја вио у не ве ро ват но срећ ном тре нут ку, на дан кад је пот пи са но 
при мир је.

М. Б.: И про чи та ла сам да има те још јед ног стри ца ком се упра во то до го ди ло?11

Т. Г.: Ни ко ни шта ни је знао о чи шће њу бој них по ља. Ми ли о ни то на не ак ти ви ра них 
екс пло зив них на пра ва оста вље них ши ром Евро пе ле же за ко па не, а се ља ци и их дан-да нас 
ис ко па ва ју кад ору. Је дан стриц је по слат на чи шће ње чим је сти гао та мо; баш као у 
ро ма ну. Да ли су му шар же ре и пу шку и ре кли: „Иди и пу цај у ону гра на ту или ми ну; 
мо ра мо је се не ка ко ота ра си ти.“ Ишао је дан или два, али ни је функ ци о ни са ло; пот пу на 
про паст. Нај ве ћи део тог ро ма на је из ми шљен, на рав но, али ус пео сам да са бе рем два 
и два из ње го вих при ча. Ње гов вод је то ра дио нај ви ше два да на. Офи ци ри су од мах 
схва ти ли да не функ ци о ни ше, да је опа сно, да ће љу ди ви ше стра да ти не го што ће 
по мо ћи.

М. Б.: Је сте ли би ли у Ви јет на му?

Т. Г.: Тре ба ло је да се при дру жим Ва зду хо плов ству, али су ор га ни зо ва ли лу три ју за 
ре гру те да ви де ко ће ићи. Из ву као сам број 361. Број је дан је оти шао, а што си да ље 
био од бро ја је дан, ма њи су из гле ди би ли да ћеш ићи. Кад сам ву као број, већ сам био 
про шао ле кар ски и оста ло; по сла ли су ме у цен тар за обу ку, али још ни сам био пот-
пи сао па пи ре за ре гру та ци ју. Та ко да сам ваљ да имао сре ће. 

М. Б.: Да се вра ти мо на Чи сти ну. За што сте ода бра ли да Ран долф и Ли ли јан оста
ну без де це на кра ју? Бај рон и ње го ва же на оче ку ју бе бу, а до тад има ју Вол те ра. Сре ћан, 
ја сан крај без ре по ва био би да Ран долф и Ли ли јан до би ју де те, али за ни ма ме да ли је 
то би ла све сна од лу ка, да та ко не бу де, ако ту има не чег ви ше?

11 Ви де ти Ga u tre a ux, “Left-Han ded Lo ve”, A Few Tho u sand Words abo ut Lo ve, ур. Mic key Pe ar lman 
(New York: St. Mar tin’s, 1998), 139.
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Т. Г.: Би ла је све сна од лу ка: да се по ка же ко ли ко Ран долф во ли бра та. Ве ли ка је 
жр тва би ла од ре ћи се тог де те та. Ми слим да то што оста ју без де це до кра ја ро ма на 
по ка зу је ко ли ко је ве ли ка жр тва од ри ца ње од Вол те ра. 

Пер спек ти ва ту ђи на

М. Б.: У раз ли чи тим ин тер вју и ма сте го во ри ли о то ме ко ли ко је зна чај но ухва ти ти 
го вор кра ја, а но ви на ри и кри ти ча ри су Вас хва ли ли због аутен тич но сти Ва ших ди ја
ло га. Он да је си гур но би ло ри зич но иза бра ти пер спек ти ву два Јен ки ја у ро ма ну Чи сти на. 
Да ли би сте го во ри ли о том из бо ру у све тлу оног што сте ре кли о пи са њу о Лу и зи ја ни?

Т. Г.: Ли ко ви из чи је тач ке гле ди шта се при ча од ви ја је су два до шља ка из Пен сил ва-
ни је. То сам ура дио ка ко бих отво рио ро ман за све чи та о це и да не бих до био су ви ше 
хер ме тич ки за тво рен ју жњач ки ро ман у ко јем ју жња ци по сма тра ју ју жња ке. До би ли 
смо ро ман у ко јем ти се вер ња ци по сма тра ју ов да шње кул ту ру и љу де, па чи та о ци из 
Ми не со те или Оре го на или Ка на де по сма тра ју до га ђа је очи ма глав них ли ко ва. Не ју-
жњач ка тач ка гле ди шта чи ни Чи сти ну ма ње ју жњач ким ро ма ном и ми слим да га чи ни 
бо љим, ши рим.

М. Б.: Па за пра во, ако раз ми сли те о тра ди ци ји ју жњач ке књи жев но сти из де вет
на е стог ве ка ко ја до во ди се вер ња ке да ви де да Југ и ни је та ко лош, схва ти ће те да је то 
ста ра тра ди ци ја ту ђи на ко ји по сма тра ства ри спо ља. То што Бај рон и Ран долф ви де 
пот пу но је стра но њи хо вом ис ку ству. Ран долф не зна шта ће с тим. Бај рон го во ри: 
„Ово сам већ ви део од све та; ово ме сто ни је ни шта дру га чи је.“

Т. Г.: Њих дво ји ца до ђу ова мо и сте ре о тип но ви ђе ње је да ће би ти снис хо дљи ви 
или мр зе ти ово под не бље. Али они то не чи не. Бај рон же ли ано ним ност и изо ло ва ност. 
Ран долф се осе ћа осна же но до ла ском на Југ. Он, за пра во, по пр ви пут, др жи ства ри у 
сво јим ру ка ма. Кад се вра ти у ци ви ли за ци ју, ви ди да је она не до след на. Жи вот у мо чва-
ри је те жак, али је и сна жно ис ку ство. На ко је се он на ви ка ва.

М. Б.: По ми ња ли сте и да сте на кра ју зна чај но скра ти ли део ко ји се од и гра ва у Ка
ли фор ни ји из Сле де ћег пле сног ко ра ка ка ко би сте вра ти ли сво је ли ко ве на по зна ти ју 
те ри то ри ју.

Т. Г.: Из два раз ло га: пр во, за то што не по зна јем до вољ но до бро кул ту ру Ка ли фор-
ни је; дру го, чи та о це то, из гле да, не за ни ма. Не же ле да чи та ју о Ка ли фор ни ји. 

М. Б.: Нај бо ља сце на у Ка ли фор ни ји је кад Пол је де у кеј џун ском ре сто ра ну.12 Од у век 
сам до во ди ла кеј џун ски ту ри зам у ве зу с про па шћу та мо шње нафт не ин ду стри је – „мо

12 У Ка ли фор ни ји, где по ку ша ва да по пра ви свој од нос с од бе глом же ном, Пол Ти бо до из Лу и-
зи ја не на ру чу је је ди но је ло ко је пре по зна је у ме ни ју, гам бо, од но сно чор бу од ба ми ја, а ко но-
бар му до но си „ма ли ко тлић пун гор ког со ка то ли ко љу тог од та ба ско со са да Пол, по сле тре-
ће ка ши ке, по чи ње да се зно ји“. Кад га пи та ју да ли је је ло уку сно, Пол ка же да је су ви ше љу то, 
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ра мо да за ра ди мо па ре, а то сад не мо же про да јом наф те; дај да на пра ви мо кеј џун ско 
ет носе ло“ – али Ви сте го во ри ли да је то би ло мно го ра ни је, се дам де се тих.

Т. Г.: Ми слим да су љу ди ко ји има ју ве зе са Уни вер зи те том Ју жна Лу и зи ја на (сад 
са мо Лу и зи ја на) до ве ли јав ност у до дир с кеј џун ском кул ту ром, а он да су Вер ми ли он-
вил13 и Кеј џун ско се ло и про мо ци ја кеј џун ске кул ту ре и све оста ло про ис те кли из те 
„ре не сан се“. Про паст нафт не ин ду стри је ни је до не ла ни шта дру го осим што је све 
оси ро ма ши ла.

М. Б.: Ми сли ла сам да су по че ли да про мо ви шу ту ри зам да би по ку ша ли да на до ме
сте нафт не по сло ве, али мо жда је та ко би ло са мо у Њу Ор ле ан су.

Т. Г.: Има про мо ви са ња ту ри зма и на за па ду и на ју гу сред ње Лу и зи ја не, али не 
ми слим да је то за то што су љу ди тра жи ли шта да ра де. У ства ри, одав де се че тврт ми-
ли о на ква ли фи ко ва них рад ни ка од се ли ло осам де се тих го ди на; ге о ло зи, нај бо љи ва ри о-
ци и ма шин ци, јед но став но су оти шли из др жа ве. Они ни су осно ва ли не ку кеј џун ску 
фир му.

Го вор, на си ље и па ро бро ди

М. Б.: Има те ли шта но во на уму по сле ро ма на Не ста ли?

Т. Г.: По чи њем да раз ми шљам о то ме, али не мам још ни ка кву ски цу. Не знам шта ће 
би ти сле де ће. Имам у гла ви јед ног ста рог, џан гри за вог ти па, па ћу мо жда ње му пре пу-
сти ти књи гу. Ни кад ни сам пи сао у пр вом ли цу и ми слим да је вре ме да по ку шам. Имао 
сам сре ће с при чом „Спој са де цом“; глас у тој при чи је ствар но до бар. Лак ше је пи са-
ти у пр вом ли цу не го у тре ћем. Ни је по треб на иста ди сци пли на. Па ћу мо жда по че ти 
да се играм с тим.

М. Б.: Иако у Не ста лим, баш кад поч не мо да бри не мо за ону де вој чи цу Ли ли, да је те 
по гла вље у ко јем са зна је мо да je би тан ге ко је су је кид на по ва ле не зло ста вља ју. Да кле, 
тре ће ли це омо гу ћа ва та кву ин фор ма ци ју, ко ја је не ка вр ста олак ша ња за чи та о ца, 
јер мо же да на ста ви са Се мо вим аван ту ра ма са са зна њем да је Ли ли бар фи зич ки у ре ду, 
на ро чи то кад са зна мо за де ча ка ко ји је био усво јен, а он да сек су ал но зло ста вљан – што 
ме до во ди до на си ља у но вом ро ма ну. Али пр во, да се ма ло вра ти мо, то ком ро ма на Сем 
стал но на ла зи се бе – у ма лој Не ми ци, у Ли ли и Ога сту – све док на кра ју не срет не Кло
у то ве и су о чи се са сво јом про шло шћу. Е то је од лич на сце на! Пре Се мо вог ис ку ства с 
Кло у то ви ма, чу је мо при чу по зор ни ка Со у не ра о њи ма – по ми ње да не ки пас има ве зе, 

па му ка жу: „Тре ба вре ме на да ти се неп це на вик не на кеј џун ску хра ну“, на шта Пол од го ва ра: 
„Али си гур но не тре ба ду го да га уни штиш“ (The Next Step in the Dan ce [New York: Pi ca dor, 
1998], 81).
13 Реч је о ста ром на зи ву гра да Ла фа јет, ко ји се сма тра цен тром кеј џун ске кул ту ре. Вер ми ли он-
вил је да нас не ка вр ста ет но-цен тра ко ји ну ди ре кон стру и са ну сли ку кеј џун ске исто ри је сво-
јим по се ти о ци ма. (Прим. прев.)
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али не иде у по је ди но сти – са мо ка же да се од то га че му је при су ство ва ла ње го ва же на 
ни је мо гла опо ра ви ти. Опет се, да кле, на си ље од и гра ва иза ку ли са. 

Т. Г.: Ту је би ло те шко од ва га ти. Мо раш да знаш кад да ста неш јер мо жеш да по ква-
риш до жи вљај чи та о цу. Мо жеш да му даш ма ло сли ко ви тог на си ља ко је ће му јед но-
став но над вла да ти оста так при по ве сти јер не ће мо ћи да ми сли ни на шта дру го до 
кра ја при че сем на не ку ужа сну сце ну ко ју си му де таљ но пре до чио, што и не мо раш 
да ра диш јер шта год да чи та лац има у сво јој ма шти, то је си гур но го ре од би ло че га 
што му ти мо жеш на сли ка ти. Чак и у стра шни јим де ло ви ма ро ма на Кор ма ка Ма кар ти-
ја, ви дим где се он су здр жа ва јер не же ли да пре ђе гра ни цу мор бид но сти. А он да се 
се тим књи га ко је сам про чи тао где су пи сци пре шли ту гра ни цу, и све ли чи на од ла зак 
за ме сар ски штанд у су пер мар ке ту – чул но пре оп те ре ће ње. Пи сац јед но став но мо ра 
да зна кад да се су здр жи. 

М. Б.: Раз ми шљам о то ме ка ко во ди те Се ма го редо ле по Ми си си пи ју у Не ста лим: 
то ве о ма под се ћа на Ха ка Фи на; има ту не чег тве нов ског. Мо же те ли не што да ка же те 
о Мар ку Тве ну?

Т. Г.: И да и не. Во лим Мар ка Тве на. Ве о ма во лим До жи вља је Хаклбе ри ја Фи на и, на-
рав но, кад сам био де те, про чи тао сам Жи вот на Ми си си пи ју. Али мо је по зна ва ње Ми-
си си пи ја по ти че из чи ње ни це да је мој отац био ка пе тан те гља ча. Пло вио је го ре-до ле 
по Ми си си пи ју, а ја сам се не кад во зио с њим. А мој де да је био глав ни стро јар на јед ном 
па ро бро ду. Ро ђен сам 1947. Се ћам се као кроз ма глу не ких ста рих пло ви ла на па ру у 
лу ци Њу Ор ле ан са. Кад сам био ма ли, бро до ви ло па та ри Џек сон авен ју фе ри и Еп сла нејд 
авен ју фе ри има ли су стап не, пар не мо то ре, па сам се во зио њи ма са мо да ви дим ка ко 
ти мо то ри ра де. Во лео сам да слу шам ту ма ши не ри ју и зви жда ње и ми рис вре лих ко-
тло ва. У то вре ме је још би ло не ко ли ко ста рих бро до ва са точ ком на кр ми – па ро брод 
др жав не ин спек ци је Ми си си пи, Џон Њутн и још два: у Њу Ор ле ан су смо ви ђа ли Дел та 
квин или Гор дон Си Грин. Мој отац је знао љу де ко ји у ра ди ли на тим бро до ви ма, па би смо 
си шли у стро јар ни цу и раз го ва ра ли са стро ја рем. А кад сам био ма ли, во зио сам се 
ста рим па ро бро дом с точ ком на стра ни ко ји се звао Пре зи дент, до ле у Њу Ор ле ан су; 
тај је ишао на па ру све до 1980. И си ла зио сам у стро јар ни цу да чу јем ка ко стро ја ри 
од го ва ра ју на зах те ве пре ко ста рог си сте ма зво на ко ји ма је од о зго зво нио кор ми лар. 
Пе њао сам се на кров и гле дао ка ко кор ми лар у ка би ни тру би ве ли ком си ре ном. Да кле, 
мно го то га у Не ста лим је ис ку ство из пр ве ру ке, а и на рав но да сам чи тао гра ђу, об и шао 
Дел та квин, во зио се на Бел ов Лу и вил и уоп ште кад год сам бли зу ка кве ста ре, на у тич-
ке стап не ма ши не ри је, гле дам да је фо то гра фи шем, по се тим, по при чам с во ди чи ма 
ко ји је одр жа ва ју.

М. Б.: Али и под се ћа на Ха ка Фи на – ка ко Хак и Џим иду по ре ци и сре ћу раз не љу де. 
Твен је очи глед но био лин гви ста ко ји је до ча рао све те раз ли чи те ди ја лек те. Ме ни се у 
ва шим при ча ма из Лу и зи ја не до па да то што Ви пре по зна је те да раз ли чи ти љу ди из 
Лу и зи ја не го во ре раз ли чи то. Раз ли чи ти глав ни ју на ци има ју раз ли чит го вор. Лин гви сти 
из Лу и зи ја не би ве ро ват но мо гли да ка жу ода кле су тач но, да ли су из Мор ган Си ти ја, 



Лејк Чар лса или из Алек сан дри је. Имам осе ћај да је то та ко у оба ро ма на. У Чи сти ни сте 
при по ве да ли из пер спек ти ве ту ђи на ца, али раз ли чи ти го во ри су при сут ни – Кеј џу ни, 
Кре о ли и Афро а ме ри кан ци.

Т. Г.: Ва жно је да пи сац обра ти па жњу на на гла ске и гра ма ти ку. Ако про ше та те овим 
де лом Се вер не Ка ро ли не, чу ће те пен зи о не ре с Фло ри де ко ји су за пра во из Њу Џер-
си ја; чу ће те Мек си кан це. Све ште ник у ов да шњој цр кви је из Ви јет на ма. А има и мно штво 
љу ди ко је ми је те шко да раз у мем по не кад. Ме шта ни су ов де ве о ма при ја тељ ски на-
стро је ни и отво ре ни – не ки пот пу но дру га чи је из го ва ра ју не ке обич не ре чи и ко ри сте 
нео бич не гра ма тич ке кон струк ци је. Ри там го во ра им је та ко ђе ди ван. Мо гло би се 
прет по ста ви ти да су на гла сци у овом кра ју хо мо ге ни, али то ни кад ниг де ни је тач но 
– на ро чи то не на Ју гу.

М. Б.: Има мно го раз ли чи тих пред ста ва о Ју гу, а кад већ при ча мо о Ју гу, по ми ње те 
у јед ном ин тер вјуу да је при ча „Дар за ме ни ка Си да“ нај бли же што сте при шли те ми 
ра се, има ју ћи на уму ко ли ко је она бол на, а сто га и те шка. Тај ин тер вју сте да ли пре 
Чи сти не јер се и у том ро ма ну ба ви те ра сним пи та њем у ли ко ви ма Меј и Вол те ра, као 
и у ро ма ну Не ста ли у ли ко ви ма му зи ча ра. Да ли би сте ре кли не што о ра сном пи та њу 
и за што не пи ше те на ту те му, чак и као пи сац ју жњач ке књи жев но сти? Ва ши кри ти
ча ри не уви ђа ју да та те ма не до ста је, уз гред – ни сам ви де ла да је ико при ме тио да је 
та те ма од сут на у Ва шем де лу. Али Ви сте из Лу и зи ја не, као и ја, и знам да је та мо 
ра сно пи та ње и да ље те ма.

Т. Г.: Не раз ми шљам о то ме, чак ни на де лић се кун де. Не пи шем о ра сном пи та њу. 
Пи шем о љу ди ма. У Не ста ли ма сам увео црн це као ли ко ве за то што су нај бо љи му зи-
ча ри на пле сним бро до ви ма би ли Афро а ме ри кан ци. Џез, ко ји се тад тек по ја вио, био 
је си гу ран по го дак за ве ли ке пле сне бро до ве. Бе лач ки бен до ви ни су уме ли та ко да 
сви ра ју, ис пр ва, па су бро до ви за по шља ва ли Афро а ме ри кан це, му зи ча ре из Њу Ор ле-
ан са, не за то што су би ли црн ци – ни је би ла ра са у пи та њу – већ за то што су има ли тај 
звук, до бар звук за плес, а ти бро до ви су би ли на ме ње ни за пле сне за ба ве. Дру га па лу ба 
је би ла ду га де ве де сет ме та ра, с вос ки ра ним пле сним по ди ју ми ма, а ти бро до ви су 
углав ном тра жи ли мла де, ко ји су же ле ли да чу ју нај но ви ју по пу лар ну му зи ку. Нај бо љи 
џез је био афро а ме рич ки. Бе лач ки бенд на бро ду из Њу Ор ле ан са ни је ре а ли зам. А да 
вам ка жем за што се ни кад ни шта ве ли ко не до га ђа у по гле ду при че о ра сној при пад-
но сти: увек се др жим при по ве сти. При чу у Не ста ли ма но си лик Се ма, ког ње гов ка рак-
тер упли ће у спа си лач ку по тра гу, и цео ро ман је о то ме. Чим пи сац ка же „Пи са ћу о 
ра сном пи та њу“ уме сто „На пи са ћу при чу о љу ди ма“, ома нуо је.

Ме сто, ли ко ви и ин тер вен ци ја у крат кој про зи

М. Б.: Шта ми сли те, да ли ће те на пи са ти не ку збир ку при ча сме ште ну у Се вер ну 
Ка ро ли ну, бу ду ћи да сад ов де де ли мич но жи ви те?

Т. Г.: Не знам док не при не сем пе ро па пи ру. Али ви дим да ис пи ту јем во де ван Лу и-
зи ја не. На при мер, при ча на ко јој сам ју трос ра дио сме ште на је на се вер Ми си си пи ја. 
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Не што ме при вла чи Ми си си пи ју за то што сам на Окс фор ду про вео је дан се ме стар као 
пи сац на ре зи ден ци јал ном бо рав ку, а и је дан од си но ва је сту ди рао та мо на Окс фор-
ду, па смо му стал но ишли у по се те. А имам и ро ђа ке у Мем фи су; не што ме при вла чи 
из глед тог кра ја, па ће мо ви де ти ка ко ће ис па сти. Мо гу ће је да ћу на пи са ти не што сме-
ште но у Се вер ну Ка ро ли ну. Био бих у до бром дру штву.

М. Б.: Кад смо код пи са ца из Се вер не Ка ро ли не, Џил Ма коркл ми је ре кла да она ви ше 
во ли да пи ше при че – би ло ми је ве о ма дра го кад сам то чу ла јер сам на про сто про гу
та ла све ње не збир ке и је два че кам сле де ћу. А Ви? Шта ви ше во ли те да пи ше те или да 
ли не што уоп ште ви ше во ли те?

Т. Г.: При че; лак ше их је кон тро ли са ти и – ка ко да ка жем – на при ча ма мо же те да 
ра ди те ре че ни цу по ре че ни цу, го то во као кад пи ше те пе сму. И мо же те да упра вља те 
њо ме на ми кро ни воу. Мо же те јој се вра ти ти мно го пу та и све утег ну ти. Мо же те на-
пра ви ти да се ло ги ка пр ве ре че ни це по кла па са ло ги ком по след ње. У ро ма ни ма то не 
мо же; јед но став но су пре ве ли ки. Ве ро ват но мо же ако сте ге ни је или та ко не што, али 
ја не при па дам тој ка те го ри ји. Ми слим да је при ча ви ше умет нич ка фор ма, у ства ри, 
од ро ма на. Си гу ран сам да се мно ги не би сло жи ли са мном у том по гле ду. При ча је 
ве о ма ва жан жа нр. Раз ми сли те о ве ли ким аме рич ким пи сци ма ко ји су по зна ти ји по 
при ча ма не го по ро ма ни ма. Та тврд ња се од но си на пи сце све до Хо тор на и Поа, а вре-
ди и за са вре ме не пи сце као што је Џојс Ке рол Оутс. Да Џојс Ке рол Оутс ни је на пи са ла 
две при че, „Где идеш, где си би ла?“ и ону дру гу ду гач ког и сме шног на сло ва „Ка ко сам 
про ма тра ла свет из Ка зне но по прав не уста но ве Де тро ит и по че ла жи вот из но ва“, ко је 
су у свим мо гу ћим ан то ло ги ја ма, чак и те ле фон ским име ни ци ма, пи та ње је ко ли ко би 
љу ди зна ло ко је Џојс Ке рол Оутс. Али те две при че су у свим по зна тим уни вер зи тет ским 
ан то ло ги ја ма, и о њој се пре да је ши ром све та и сту ден ти чи та ју и ње на ду жа де ла или 
збир ке на кон тих при ча. Уни вер зи тет ске ан то ло ги је су од лич не ре кла ме за пи сце 
крат ке про зе. Слич но то ме, ако не ки два де се тјед но го ди шњи сту дент зна за Фок не ра, 
он да је то си гур но због не ке при че из ан то ло ги је по пут „Ру же за Еми ли“, а не за то што 
је про чи тао Аве са ло ме, Аве са ло ме! Ако пре ли ста те ин дек се тек сто ва о аме рич кој књи-
жев но сти и по гле да те ва жне при че, ви де ће те ко ли ко су оне учи ни ле за ре пу та ци ју 
аме рич ких про зних пи са ца.

М. Б.: По што сте по ме ну ли „Ру жу за Еми ли“, мо рам да вас пи там – у књи зи о Ви ли ја
му Фок не ру, на пи са ла сам по гла вље о Ва шој при чи „Кла виршти мер“ и „Ру жи за Еми ли“.14 
Ни сам хте ла да Вас пи там док сам пи са ла, али сад је већ го то ва, па мо рам да Вам по ста
вим пи та ње: да ли сте мо жда има ли на уму „Ру жу за Еми ли“ кад сте пи са ли „Кла виршти
ме ра“? 

Т. Г.: Уме сто те при че имао сам на уму ар хе тип усе де ли це оста вље не у по ро дич ној 
ку ћи, што се до га ђа не са мо на Ју гу, већ сву где. Ви ше се то не ви ђа то ли ко јер по ро ди це 

14 Ви де ти Сед мо по гла вље у “Don’t Just Sit The re; Do So met hing: Fru stra tion with Fa ulk ner from 
Glas gow to Ga u tre a ux”, Wil li am Fa ulk ner’s Le gacy: “what sha dow, what stain, what mark” (Ga i ne svil le: 
UP of Flo ri da, 2005).
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сад има ју по два де те та. Али ре ци мо два де се тих го ди на два де се тог ве ка, чо век би имао 
ве ли ку ку ћу и ше сто ро де це, па би се че тво ро вен ча ло, јед но по ги ну ло у са о бра ћај ној 
не сре ћи или не што слич но, и као да би јед на ћер ка увек оста ла код ку ће; она се ни је 
уда ва ла, па би за вр ши ла са ма у оче вој ку ћи. А оче ва ку ћа је има ла осам со ба, па она 
не би мо гла да их све гре је, па би их јед ну по јед ну за тва ра ла то ком го ди на. При ми ла 
би под ста на ре, а он да би је го ди не сти гле и не би мо гла да се бак ће с њи ма. И би ла је 
јед на та ква ста ри ца ко ја је жи ве ла у јед ној со би или две, у ку ћи са гра ђе ној 1900. Та квих 
усе де ли ца је би ло на све стра не. По зна вао сам не ко ли ко та квих же на, мно го ста ри јих 
же на, а чак сам имао две и у по ро ди ци. Ето ода кле тај ар хе тип у при чи. А то је ве ро-
ват но исти ар хе тип ко ји је Фок нер ис ко ри стио да на пи ше „Ру жу за Еми ли“.

М. Б.: Али раз ли ка је у то ме што је Еми ли мр тва кад при ча поч не. До жи ве ла је ду
бо ку ста рост о ко јој при ча те. Град опла ку је ње ну смрт – или ба рем при по ве дач иза 
за ме ни це „Ми“. Али љу ди че ка ју да она умре, да би оти шли да је ви де. Иако је ку пи ла 
отров да уби је Хо ме ра Ба ро на, јед на ре че ни ца го во ри мно го: „Па смо су тра дан сви ре кли: 
‘Уби ће се’; и ре кли смо да би та ко би ло нај бо ље.“15 Али ни ко не по ку ша ва да јој по мог не. 
У Ва шој при чи шти мер пред у зи ма не што. Упра во то ме при вла чи код Ва ших при ча: ти 
љу ди ко ји ка жу „Шта мо гу да учи ним? Ово ме се не ти че, али мо гао бих не што да учи ним.“ 
Фок не ров про то тип Квен тин Комп сон жа ли због угње та ва ња ко је ви ди, али бри не по
пут Ха мле та и не чи ни ни шта. Ви уво ди те љу де ко ји ни су си но ви ари сто кра ти је, али 
ко ји не што пред у зи ма ју. За ни ма ме да ли је то Ва ша ре ак ци ја на Фок не ра – да ли ре а
гу је те на те ари сто крат ске си но ве? Ер нест Гејнс ка же: „Фок нер је пи сао о Дил си ју у 
ње го вој ку хи њи; ја сам пи сао о го спо ђи ци Џејн у ње ној ку хи њи.“16 Да ли и Ви ре а гу је те на 
Фок не ра? 

Т. Г.: Има не ко ли ко мо јих при ча ко је би се мо гле на зва ти ин тер вен ци ја ма, где је 
не ко на ло шем пу ту, па не ки лик пре ду зме ко рак да по мог не, да про ђе кроз огле да ло, 
на дру гу стра ну. Не ма при че док не ко не учи ни не што та ко. Ви ди те, да је шти мер до шао, 
на шти мао кла вир и он да оти шао ку ћи, да се не вра ти, а она он да умр ла од ста ро сти 
или та ко не што, то и не би би ла не ка при ча. При чу во ди ње го ва од лу ка да по мог не. 
Као што је Раст Хилс, ста ри уред ник Есква је ра, го во рио: по сто ји утвр ђе на рад ња и 
по кре тач ка рад ња. Утвр ђе на рад ња је све што оче ку јеш да ће се до го ди ти и што се 
до га ђа сва ки дан – не ка вр ста обра сца. Сва ки дан идеш до по штан ског сан ду че та да 
про ве риш по шту; гур неш ру ку у сан ду че, ако је не ко од оних што сто је на тре му, и 

15 Col lec ted Sto ri es of Wil li am Fa ulk ner (New York: Vin ta ge, 1977), 126.
16 Гејнс је ово при ме тио кад је го сто вао као го вор ник на пре да ва њи ма ко ја сам по ха ђа ла на Уни-
вер зи те ту Ју го за пад на Лу и зи ја на (да нас Уни вер зи тет Лу и зи ја на у Ла фа је ту) у про ле ће 1986. 
Гејнс по ми ње и слич ну, ако не и исту, епи зо ду у ин тер вјуу са Џо ном Ло у ом: „Не ко ме је пи тао да 
ли сам раз ми шљао о Дил си из Бу ке и бе са кад сам пи сао Ауто би о гра фи ју го спо ђи це Џејн Пит ман. 
И ре као сам им да ни сам имао Дил си ја на уму. А уз гред, раз ли ка из ме ђу Дил си и го спо ђи це 
Пит ман је у то ме што Фок не ро ва Дил си при ча при чу из ње го ве ку хи ње; а мла ди учи тељ у мо-
јој књи зи за пи су је при чу го спо ђи це Џејн у ку хи њи го спо ђи це Џејн. А то је ве ли ка раз ли ка.“ 
(John Lo we, “An In ter vi ew with Er nest Ga i nes”, Con ver sa ti ons with Er nest Ga i nes, ур. Lo we, Li te rary 
Con ver sa ti ons Se ri es [Jac kson: UP of Mis sis sip pi, 1995], 313).
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тра жиш не што и пла ћаш ра чу не. Све је то утвр ђе на рад ња: сва ког да на ра диш исту 
ствар. Јед ног да на иза ђеш на трем, гур неш ру ку у сан ду че и осе тиш да не што га ми же, 
и из ву чеш га и ви диш да је зми ја, и пре стра виш се на смрт и крик неш и ба циш је. Он да 
чу јеш смех, а пре ко пу та се твој ком ши ја ва ља од сме ха јер ти је он ста вио ту ве ли ку, 
без о па сну зми ју у сан ду че да се на ша ли. Е, то је по кре тач ка ак ци ја – то се не до га ђа 
сва ки дан. Обра зац је раз би јен и то ће до ве сти до но ве рад ње. Чи та лац већ ви ди шта 
ће се де си ти: он ће се на ша ли ти с ком ши јом пре ко пу та. Исто је кад шти мер од лу чи 
да по мог не тој же ни та ко што јој на ђе по сао. Обра зац утвр ђе не рад ње је раз би јен и сад 
смо у по кре тач кој рад њи: има мо не ку си ту а ци ју за ко ју не зна мо ка ко ће се раз ви ја ти; 
не мо же мо да пред ви ди мо шта ће се де си ти; има мо низ до га ђа ја ко ји је нов за оба 
ли ка. То се де ша ва у ин тер вен ци ја ма. Али све то до ла зи од ка то лич ког вас пи та ња где 
су нас од га ја ли да по ма же мо љу ди ма ко ји су има ли ма ње сре ће од нас, не са мо мо ли-
твом, већ та ко што ће мо за и ста оти ћи и по пра ви ти њи хо ве по ква ре не кли ма-уре ђа је 
и слич но. Та ко ђе, то по ти че и из мог рад нич ког вас пи та ња. Мој отац ни кад ни је за ра дио 
ве ли ке па ре, као ни ње го ви при ја те љи, па кад им се по ква ри ауто, онај што је нај бо ље 
знао да по пра вља ишао би и по пра вљао во зи ла оста ли ма, а кад би се мом оцу по ква-
рио кли ма-уре ђај, ком ши ја ко ји је нај бо ље по пра вљао кли ме би до шао и сре дио га; 
та ко је по сто јао сво је вр сни qu id pro quo од нос ме ђу рад нич ком по пу ла ци јом и то је 
са свим тач но. То је дру ги вид тог ин тер вен ци о ни стич ког мен та ли те та где по ма жеш 
љу ди ма без пра вог раз ло га. Ин тер вен ци ја у чи сти јем об ли ку по ја вљу је се у при ча ма 
као што су „Кла вир-шти мер“ и „От пор“, где ста ри ји чо век по ма же де вој чи ци да ура ди 
школ ски про је кат из фи зи ке и хе ми је. То је не ка вр ста де сти ло ва не фор ме ал тру и зма, 
а у мно гим мо јим при ча ма по сто ји тач ка кад лик осе ти да га суд би на ис ку ша ва јер ка же: 
„Мо рам да од лу чим: мо гу да се окре нем и одем – или мо гу да по мог нем.“ А кад до не се 
ту од лу ку, при ча кре ће.

М. Б.: То ми се до па да – до не су од лу ку да се не окре ну и оду.

Т. Г.: Па, кад би се окре ну ли и оти шли, не би би ло при че или би при ча би ла о уоби-
ча је ној де ви зи „жи вот не ма сми сла“. 

М. Б.: Да. Као што ја ка жем сту ден ти ма ко ји се жа ле да чи та ју са мо не га тив не при че 
– „без су ко ба не ма при че“. Али за ни мљи во ми је ка ко су мно ги осо бе ни де та љи исти у 
Ва шој и Фок не ро вој при чи – то ли ко то га што чи та мо је ту, у на шим гла ва ма – на при
мер, оче ви у обе при че оте ра ју све удва ра че.

Т. Г.: То је слу чај ност – још је дан део ар хе ти па; за то је та ста ра же на за вр ши ла са ма. 
Би ло је уоби ча је но да отац по ро ди це, па три јарх, оте ра удва ра че из не ко ли ко раз ло га: 
ни су би ли до вољ но до бри, до вољ но бо га ти, али по ста вља се и пи та ње да ли је он 
мо жда же лео да ћер ка оста не с њим и во ди ра чу на о ње му, о ње го вој же ни. Ни је же-
лео да се уда и оде. Из гу био би па зи те љи цу.

М. Б.: А мај ке су че сто уми ра ле по сле број них по ро ђа ја, па је же лео да не ко бри не о 
ку ћи.
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Од го вор ност и са о се ћа ње

М. Б.: Још је дан обра зац ко ји сам ви де ла у Ва шим при ча ма су де де. Оп чи ње на сам ко
ли ко мој отац ужи ва у уну ци ма. Он се за и ста игра с њи ма кад их чу ва (или кад они чу ва
ју ње га, ка ко он ка же). Ње го ва ге не ра ци ја оче ва ни је уче ство ва ла у не зи де це ка ко то 
чи не оче ви мо је ге не ра ци је и ми слим да им је сад ја сно, кад гле да ју сво је си но ве и зе то ве, 
шта су про пу сти ли. Има те не ко ли ко при ча где де де пре у зи ма ју бри гу од уну ци ма – „Спој 
са де цом“ и „Удва ра ње Мер лин Ле блон“, на при мер. Ре ци те не што о му шкар ци ма у тим 
при ча ма. Шта Вас је ин спи ри са ло да се усред сре ди те баш на де де ко је узи ма ју уде ла у 
од га ја њу уну ка?

Т. Г.: Де де у тим при ча ма по ти чу из 
два из во ра. Пр во, ја ни кад ни сам упо-
знао ни јед ног свог де ду јер су умр ли пре 
не го што сам се ро дио. Не што што пи сци 
ра де је сте да из ми шља ју оно што не ма-
ју, па сам ја се би из ми слио де де док сам 
пи сао. Дру го, бу ду ћи да са пре да вао увод-
не кур се ве са три де сет се дам сту де на та 
у учи о ни ци, увек сам имао мно го са мо-
хра них мај ки ко је су има ле про бле ме с 
од го јем де це. И увек сам до би јао мно го 
оправ да ња, на при мер: „Мо ја ма ма или 
мој та та ни су мо гли да ми при чу ва ју де цу, 
па ни сам мо гла да стиг нем на пре да ва-
ње.“ Или: „Де ца су ми бо ле сна, а мо ји не 
мо гу да их чу ва ју јер се бо је да ће и они 
до бит грип, па мо рам да оста нем ку ћи.“ 
Или би до шле с де цом. До ла зе с де цом 
на пре да ва ња, па по не кад имам дво је, 
тро је, пе то ро де це у учи о ни ци. Ето ода-
кле до ла зи то за ни ма ње за де де – има 
мно го де да и ба ба или пра де да и пра ба-
ба ко ји чу ва ју ма лу де цу. За то што де вој ке 
за труд не јед ном или два пу та, а не ма ју 
му жа ни ти по сао. По не кад мај ка сту дент-

ки ње не жи ви бли зу или је не ма, или ње на мај ка ни кад ни је има ла му жа. И он да де те-
то ви пра де да и пра ба ба, пре те кли стар ци из че тр де се тих, ко ји су од ра сли, ра ди ли све 
ка ко тре ба, јед ном се вен ча ли и ра ди ли че тр де сет го ди на на пи ла ни и жи ве ли по ште но, 
мо ра ју да се но се с тим ха о сом.

М. Б.: То има ве зе с Ва шом те мом пре у зи ма ња од го вор но сти – као онај слу жбе ник 
дез ин сек ци је ко ји до ђе да по пр ска ку ћу. Ни је ње го ва од го вор ност да по мог не тој же ни; 
мо гао би да из вр ши дез ин сек ци ју и оде. Или де да – ни је то ње го ва од го вор ност, али је 
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уну че ње го во, а и од го јио је мај ку ко ја је ро ди ла то де те ван бра ка. Та те ма од го вор но сти 
стал но се по ја вљу је у Ва шој про зи. Је ли и то део ка то лич ког вас пи та ња?

Т. Г.: Ни је то ни шта о че му сам ја мно го раз ми шљао; ако је ту, ту је. Искре но мо гу да 
ка жем да не раз ми шљам ка ко ћу пи са ти са мо о од го вор ним љу ди ма или не што слич но.

М. Б.: Та кав је по глед на свет у Ва шој про зи – из бор је да се пре у зме од го вор ност.

Т. Г.: Не знам шта да ка жем на то, али до зво ли те ми да при чам о не че му о че му знам 
по не што, а то је по јам без на де жно сти или оча ја, ко је ви ђам у мно гим де ли ма са вре-
ме не про зе. Чи ни ми се да на и ла зим на две вр сте при ча ко је ме бри ну. Јед на је као 
оне из Њу јор ке ра где је све ша ла и чи та лац не мо же ни шта да узме за озбиљ но, чак ни 
смрт или бо лест. Чи та лац осе ћа да не би тре ба ло да про жи вља ва сна жна осе ћа ња о 
би ло че му за то што је то глу по и бур жо а ски. А дру га вр ста при че на ко ју на и ла зим 
је сте истин ски мрач на при по вест о опа ким љу ди ма ко ји не уче ни шта из оног што 
чи не и ни кад их не сти же ни ка ква ка зна за то ни ти од ма зда. По не кад је то ре а ли зам. 
И та кве при че при па да ју ка но ну. Али гре шка ко ју пи сац та квих при ча пра ви, по мом 
ми шље њу, је сте што пи ше све при че у том ма ни ру за то што се он да, с вре ме ном, уда ља-
ва од ре а ли зма. Шта хо ћу да ка жем? Не ре ал но је за не ма ри ти са о се ћа ње и спо соб ност 
ко ју љу ди има ју да се но се и из бо ре с про бле ми ма. Мо же те на пи са ти при чу о то ме 
ка ко је стра шно умре ти од не ке вр сте ра ка. То је ре ал но. Ипак, ши ром зе мље упо зна јем 
мно ге љу де ко ји су се из бо ри ли с ра ком и у до ста су до бром ста њу те но ћи кад умру. 
Знао сам та кве љу де. Где је њи хо ва књи жев ност? Про чи тао сам при чу јед ног сту ден та 
о же ни ко ја је би ла зло ста вља на, пот пу но емо ци о нал но уни ште на, и на кра ју се уби ла. 
По зна јем мно ге сту ден те и сту дент ки ње ко ји су би ли зло ста вља ни и ве ћи на се из бо ри-
ла с тим на раз не на чи не. Не ки чак и пи шу о то ме, што је те шко за чи та ње, али све јед-
но – мо жда је то те ра пи ја – они то мо гу. Не ка ко љу ди ко ји па те на тај на чин или ко ји 
мо гу да се из бо ре с тим кроз шта про ла зе... Где су њи хо ве при че о ма лим ус пе си ма ко је 
љу ди оства ре кад се но се с про бле ми ма? Е па, не ма их јер их је ђа вол ски те шко пи са-
ти, а да не зву че огра ни че но или као кли ше или не у ку сно или сен ти мен тал но. Нај стра-
шни је не што што мо же да се до го ди ин те ли гент ном пи сцу је сте сен ти мен тал ност. Не 
тре ба му ни мр ви ца то га у про зи. Али ми слим да ако чи таш до вољ но и схва тиш ка ко 
да спо јиш ху мор и иро ни ју и од го ва ра ју ћи тон с ло шим ства ри ма, он да мо жеш да на-
пи шеш при чу ко ја има емо ци о нал ну те жи ну, а да не бу де ни нај ма ње сен ти мен тал на. 
Ако ико же ли да зна ка ко да се но си с тим, мо же да про чи та мо је при че. Не знам баш 
тач но ка ко то ра дим, али то је све стан спој ко ме ди је и тра ге ди је, иро ни је и ди рект ног, 
не и ро нич ног при по ве да ња. Мно го то га је као степ плес или џи тер баг или пе ва ње: или 
га имаш у се би или не маш.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)
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Примо Леви

ДАН ШЕСТИ
1

Dramatis Personae

Ахриман
Ормуз
Секретар
Саветник за анатомију
Економ
Министар вода
Саветник за психологију
Саветник за термодинамику
Гласник
Саветник за хемију
Саветник за механику

Сце на, ко ли ко је мо гу ће, отво ре на и ду бо ка. Сто при лич но ма си ван и нео бра ђен, 
сто ли це ис кле са не од ка ме них бло ко ва. Огро ман ча сов ник ко ји спо ро и гла сно от ку ца-
ва, са број ча ни ком на ко ме су, ме сто озна ка за са те, ути сну ти хи је ро гли фи, ал ге бар ски 
сим бо ли, зна ко ви зо ди ја ка. Вра та у дну.

АХРИ МАН (др жи у ру ци пи смо, отво ре но, са мно штвом пе ча та; из гле да као да на
ста вља већ за по чет го вор): Ува же на го спо до, тре ба да кле за вр ши ти, ре као бих, успе-
шно окон ча ти по сао ко ји смо дав но за по че ли. Као што сам имао част да вам из ло жим, 
Упра ва, прем да са из ве сном до зом ре зер ве, али и искре ном же љом да из ме на ма, на 
ко је за др жа ва пра во, не ће на ру ши ти су шти ну на шег по ду хва та, из ра жа ва сво је на чел-
но за до вољ ство ка ко тре нут ним по сло ва њем та ко и на чи ном на ко ји смо спро ве ли 
ње го ву ор га ни за ци ју. По себ но је по хва ље но еле гант но и прак тич но ре ше ње про бле-
ма об на вља ња ки се о ни ка (по ка зу је на са вет ни ка за тер мо ди на ми ку, ко ји се кла ња њем 
за хва љу је); ус пе ла иде ја за тва ра ња азот ног ци клу са пред ло же на и спро ве де на у де ло од 
стра не са вет ни ка за хе ми ју (по ка зи ва ње, кла ња ње као го ре); и на дру гом по љу, не ма ње 
зна чај но, от кри ће тех ни ке ак тив ног ле те ња, због че га имам за до вољ ство да са вет ни-
ку за ме ха ни ку (по ка зи ва ње, кла ња ње као го ре) пре не сем нај ви ше по хва ле Упра ве, али 
уз зах тев да их про сле ди, и ода при зна ње за ве ће за слу ге, пти ца ма и ин сек ти ма ко ји 

1 Primo Levi: Il sesto giorno (Primo Levi, Opere I, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Торино, 1997, стр. 
529-547). Текст је, иначе, првобитно објављен у збирци Природњачке приче (Storie naturali, Einaudi, 
Торино, 1966), под псеудонимом Дамјано Малабаила (Damiano Malabaila); наредна издања ове 
збирке, почев од 1979, Леви ће потписивати под правим именом. (Прим. прев.)
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су му по слу жи ли у екс пе ри мен ти ма. Мо рам на кра ју, без об зи ра на скра ће ност про-
це са из ра де, по хва ли ти рев ност и ве шти ну рад ног осо бља за хва љу ју ћи ко ји ма је ко-
ли чи на гу би та ка, не ис прав них кон трол них узо ра ка и про из вод ног от па да све де на на 
ви ше не го при хва тљи ву ме ру.

У свом да на шњем са оп ште њу, Упра ва нам (по ка зу је пи смо) по на вља, али са да још 
из ри чи ти је, зах тев да се про јек тант ски ра до ви ко ји се од но се на мо дел Чо век што пре 
при ве ду кра ју. Би ло би, дру гим ре чи ма, до бро да се од луч но и без окле ва ња, а све у 
ци љу про на ла ска оп ти мал ног ре ше ња ко је би ис пу ни ло за да те кри те ри ју ме, усред-
сре ди мо на де та ље про јек та.

ОР МУЗ ( је је дан жа ло стан и не у гле дан лик. То ком Ахри ма но вог го во ра по ка зи вао је 
све вре ме зна ке не ми ра и нео до бра ва ња; ко ји пут сиг на ли зи рао би на ме ру да се укљу чи 
у ди ску си ју, а он да би, као да се не усу ђу је, по но во сео. Го во ри сти дљи вим гла сом, са окле ва
њи ма и па у за ма, као да је два на ла зи ре чи): За мо лио бих свог ува же ног ко ле гу и бра та 
да нам на бр зи ну про чи та рад ни на лог одо брен на сед ни ци Управ ног од бо ра, ко ји се 
ти че пи та ња Чо век. Про шло је до ста вре ме на, и бо јим се да га не ки од за ин те ре со ва них 
ви ше не ма ју код се бе.

АХРИ МАН (вид но про тив, афек ти ра но гле да руч ни ча сов ник, а по том онај ве ли ки): 
Ко ле га се кре та ру, мо лим вас, пре тра жи те до ку мен та ци ју и на ђи те ми рад ни на лог 
Чо век, по след њу ре дак ци ју. Не мо гу се са си гур но шћу се ти ти да ту ма, али ми слим да 
је сме штен не где у раз до бље пр вих из ве шта ја о про ба ма са пла цен тал ним си са ри ма. 
И за мо лио бих вас да по жу ри те: че твр то ле де но до ба са мо што ни је по че ло, а на по-
нов ну об у ста ву ра до ва и но ва од ла га ња ро ко ва ја ви ше не же лим да ра чу нам.

СЕ КРЕ ТАР (по тра жио је у ме ђу вре ме ну рад ни на лог и про на шао га у јед ној де бе лој 
фа сци кли; чи та зва нич ним то ном): „Управ ни од бор убе ђен да (жа гор ко ји се не сти ша
ва)...; сма тра ју ћи... (као го ре), у ци љу... (као го ре); у скла ду са ви шим ин те ре си ма... (као 
го ре) НА ЛА ЗИ ЗА СХОД НО да се при сту пи из ра ди пла на и ства ра њу жи во тињ ске вр сте 
ко ја ће се од свих до сад на чи ње них из два ја ти по сле де ћим свој стви ма:

a) по себ ном спо соб но шћу за из ра ду и упо тре бу ору ђа
b) мо ћи ар ти ку ли са ног из ра жа ва ња, на при мер, по сред ством зна ко ва, зву ко ва, 

или би ло ко јим дру гим сред ством ко је го спо да тех ни ча ри сма тра ју при ме ре ним 
овом ци љу

c) при ла го дљи во шћу екс трем ним усло ви ма жи во та
d) скло но шћу, чи ју оп ти мал ну вред ност ва ља утвр ди ти огле дом, ка дру штве ном 

жи во ту

Зах те ва од тех нич ког осо бља и го спо де из над ле жних слу жби нај ви ши сте пен 
по све ће но сти на ве де ном за дат ку, ко ји се има сма тра ти при о ри тет ним, и оче ку је бр зу 
и ефи ка сну ре а ли за ци ју.“
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ОР МУЗ (уста је на гло и го во ри са ус пла хи ре но шћу бо ја жљи вих): Ни сам се ни ка да 
ли био да из не сем свој не га ти ван став по пи та њу ства ра ња та ко зва ног Чо ве ка. Већ у 
раз до бљу ка да је Упра ва, не без на те за ња (жа гор: Ор муз ду бо ко удах не, окле ва, по том 
на ста ви), за вр ши ла пр ву вер зи ју на ло га ко ји је ма ло пре про чи тан, био сам пре до чио 
опа сно сти ко је са со бом но си укљу чи ва ње та ко зва ног Чо ве ка у ус по ста вље ни при-
род ни ци клус на Зе мљи. Ра зу мљи во, узи ма ју ћи у об зир зна чај ко ји Упра ва из очи глед-
них раз ло га при да је на ве де ном пи та њу, и ње ну по сло вич ну твр до гла вост (жа гор, ко
мен та ри), ја сно ми је да је већ ка сно за по вла че ње на ло га. Огра ни чи ћу се сто га да 
по ступ но, и у свој ству не ко га ко да је су ге сти је, из ло жим пред ло ге из ме на овог ам би-
ци о зног пла на Управ ног од бо ра, ко је ће се у бли жој и да љој пер спек ти ви по ка за ти 
ко ри сним у ње го вој, уве рен сам, да ле ко лак шој ре а ли за ци ји. 

АХРИ МАН: У ре ду је, у ре ду је, це ње ни ко ле га. Ва ша уз др жа ност је по зна та, по зна-
та је и ва ша сум њи ча вост и пе си ми зам, по знат је на кра ју кра је ва и ваш за ни мљив 
чла нак о ди ску та бил ном ис хо ду слич них екс пе ри ме на та ко ји ма сте ви ру ко во ди ли у 
ра зним пе ри о ди ма и на ра зним пла не та ма у вре ме ка да нам је ма не вар ски про стор 
био ши ри. Ме ђу на ма бу ди ре че но, она ва ша на те за ња са Екс тра жи во ти ња ма, урав но-
те же ним и ра зум ним до крај њих гра ни ца, ис пу ње ним још у свом за мет ку ге о ме три јом, 
му зи ком и му дро шћу, пред мет су спрд ње и под сме ха. Осе ћа ле су се на ан ти сеп ти ке 
и хе ми ка ли је. Њи хов не склад са жи вот ном сре ди ном, у ко јој се сме њу ју про це си цве-
та ња и тру ље ња, про це си рас те ња, укр шта ња и про ме на, ја сан је сва ком ко има и 
нај ма њу пред ста ву о при ро ди овог, и уоп ште би ло ког све та.

До зво ли ћу се би да вам по но вим да баш због ова квих не у спе ха Упра ва сто ји чвр сто 
иза свог про јек та и на ла же да се без од ла га ња, са озбиљ но шћу и струч но шћу, (по на вља 
с на ме ром) са озбиљ но шћу и струч но шћу, ре као сам, од луч но при сту пи ре ша ва њу 
овог од већ ста рог про бле ма; да се окон ча ју при пре ме за до чек го ста (лир ски), вла да-
о ца, ко ји зна што је до бро, што ли зло; оно га ко га Управ ни од бор еле гант но о̏пӣса као 
би ће ство ре но по ме ри и на лич ју сво га твор ца. (При сто јан и зва ни чан апла уз).

А сад, го спо до мо ја, на по сао; имај те на уму, не за ме ри те ми што вас још јед ном 
под се ћам, да је ствар хит на.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Тра жим реч.

АХРИ МАН: Реч ко ле ги са вет ни ку за ана то ми ју.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Го во ри ћу крат ко и по тру ди ћу се да вам пре до чим, др же-
ћи се окви ра сво је стру ке, не ке од мо гућ но сти ре ша ва ња овог про бле ма. На пр вом 
ме сту, би ло би не ло гич но кре ну ти од ну ле и на тај на чин по ни шти ти ре зул та те свег 
ра да ко ји се до сад од ви јао на зе мљи. Већ по се ду је мо биљ ни и жи во тињ ски свет ко ји 
су прак тич но урав но те же ни; пре по ру чу јем сто га ко ле га ма про јек тан ти ма да се уз др-
же од не кон тро ли са ног ра си па ња сред ста ва и од не про ми шље них но ви на за мо де ле 
ко ји су већ на чи ње ни. Оста ло је још до вољ но про сто ра. Кад би ме осло бо ди ли оба ве зе 
чу ва ња по слов не тај не и пра ви ла дис кре ци о не уз др жа но сти, мо гао бих вам при ча ти 
на ду гач ко о број ним про јек ти ма ко ји се го ми ла ју на мом рад ном сто лу (да не по ми њем 
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оне ко ји су на ме ње ни кор пи за от пат ке). Имај те у ви ду, ра ди се че сто о и те ка ко за ни мљи-
вом и све у све му ори ги нал ном ма те ри ја лу: ор га ни зми пред ви ђе ни за тем пе ра ту ре у 
ра спо ну од – 270 до + 300o C, сту ди је о ко ло ид ним си сте ми ма у теч ном угљен-ди ок-
си ду, ме та бо ли зми без азо та или без угље ни ка, и та ко да ље. Је дан ми је упра во пред-
ло жио чи тав асор ти ман мо де ла жи во та ис кљу чи во од ме та ла; дру ги, је дан су пер ин-
те ли гент ни, ауто ном ни ме хур ни ор га ни зам, лак ши од ва зду ха по што се на ду ва ва 
во до ни ком ко ји цр пе из во де по мо ћу ен зим ског, те о риј ски бес пре кор ног си сте ма, и 
упу ћен на ве тар ко ји би упра вљао ње го вим кре та њем дуж чи та ве зе мљи не по вр ши-
не, без осет ног утро шка енер ги је.

На во дим вам ове за ни мљи ве при ме ре пре све га да би сте сте кли пред ста ву о не-
га тив ним стра на ма, да та ко ка жем, мо јих за ду же ња. Реч је, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, 
о ин спи ра тив ним те ма ма и пред ло зи ма: но па сти на њи хов шарм, ко ји ни ко не по ри-
че, би ла би, по мом ми шље њу, гре шка. Ми слим да ће мо се сви сло жи ти, ако ни шта 
дру го а оно из раз ло га уште де вре ме на и сред ста ва, да у про јек ту о ком је реч по ла зну 
тач ку тре ба по тра жи ти у оној обла сти у ко јој смо сте кли нај ви ше ис ку ства. Ово га пу-
та не мо же мо се би до зво ли ти ис про ба ва ња, до ра де, пре прав ке: нек нам као упо зо-
ре ње по слу жи ка та стро фа лан ис ход огле да са ве ли ким ди но са у ру си ма, ко ји су на 
па пи ру мно го обе ћа ва ли, а ко ји се на кра ју и ни су не што на ро чи то уда љи ли од тра-
ди ци о нал них обра за ца. Од ба цу ју ћи из очи глед них раз ло га биљ ни свет, скре ћем па жњу 
про јек тан ти ма на си са ре и зглав ка ре (про ду же ни жа гор, ко мен та ри); и не ћу вам при 
то ме кри ти сво је сим па ти је пре ма дру го по ме ну тим.

ЕКО НОМ: По свом оби ча ју и по сво јој ду жно сти, укљу чи ћу се, иако ми ни ко ни је 
дао реч, у ди ску си ју. Не ка ми ко ле га ана том ка же: ко је би, по ње му, тре ба ло да бу ду 
ди мен зи је Чо ве ка?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ (за те чен пи та њем): Па... за пра во... (ра чу на при гу ше ним 
гла сом, жвр ља ју ћи број ке и ски це на ли сту пред со бом) да ви ди мо... ево, од ше зде се так 
цен ти ме та ра до пет на ест или два де сет ме та ра ду жи не. Ускла ђе но са је дин стве ном 
це ном и са по тре ба ма кре та ња, ја бих иза брао ве ће ди мен зи је: чи ни ми се да оне га-
ран ту ју лак ши успех у не из бе жном над ме та њу са дру гим вр ста ма.

ЕКО НОМ: С об зи ром на ва ше сим па ти је пре ма зглав ка ри ма, ви да кле ми сли те на 
Чо ве ка ду гог два де се так ме та ра и са спо ља шњим ске ле том?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: На рав но: ни је да се хва лим, али до зво ли ћу се би да вас 
под се тим на зна чај свог ге ни јал ног изу ма. Је дин стве на струк ту ра спо ља шњег но се ћег 
ске ле та за до во ља ва по тре бу за ослон цем и кре та њем и од бра ном; те шко ће око ра ста, 
као што је по зна то, мо гу се ла ко за о би ћи уме та њем пре свла ке ко ју сам ја ско ро пу стио 
у оп ти цај. Уво ђе ње хи ти на као ма те ри ја ла за пра вље ње...

ЕКО НОМ (хлад но): ...Зна те ко ли ко ко шта хи тин?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Не, али у сва ком слу ча ју...
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ЕКО НОМ: До ста. Имам до вољ но осно ва да ваш пред лог чо ве ка зглав ка ра од два-
де сет ме та ра од мах по ву чем из ди ску си је. Па и да је од пет, и да је од јед ног ме тра, кад 
бо ље раз ми слим. Ако ће те да пра ви те зглав ка ра, ва ша ствар; али ако бу де ве ћи од 
је лен ка, ја ви ше не од го ва рам ни за шта, а са об ра чу ном се ви сна ђи те.

АХРИ МАН: Ко ле га ана то ме, ар гу мен ти еко но ма (сем што су, по мом ми шље њу, 
пот пу но ис прав ни) на жа лост су нео бо ри ви. Чи ни ми се, пак, да по ред си са ра, ко је сте 
ма ло пре по ме ну ли, ред кич ме ња ка ну ди мно штво за ни мљи вих мо гућ но сти, на при мер, 
у из бо ру гми за ва ца, пти ца, ри ба...

МИ НИ СТАР ВО ДА (чи ли стар чић, са пла вом бра дом и ма лим тро зуп цем у ру ци): 
То, то, исти ну збо ри те. Не схва тљи во је, по мом на хо ђе њу, да ни ко у овој са ли ни је по-
ме нуо во де ну ва ри јан ту. Али шта да се ра ди, кад смо у са ли ко ја је без на де жно су ва: 
ка мен, бе тон, др во, ни ба ре, шта при чам? ни сла ви не. Ни шта дру го не го да се згру дваш!

Па ипак, сви зна ју да во да по кри ва три че твр ти не зе мљи не по вр ши; а и оно што 
из ра ња из во де је рав на по вр ши на, има са мо две ди мен зи је, две ко ор ди нат не осе, 
че ти ри стра не све та; али за то оке ан, го спо до, оке ан ...

АХРИ МАН: Не бих уло жио ни ка кав при го вор на во де ног, па ни по лу во де ног Чо ве-
ка, али тач ка а) рад ног на ло га Чо век го во ри о ору ђу, и ја се пи там ка квим ма те ри ја лом 
би плу та ју ћи или под вод ни чо век мо гао да ру ку је.

МИ НИ СТАР ВО ДА: Не ви дим ту ни ка кав про блем. Во де ни Чо век, по го то во онај 
при ла го ђен и жи во ту на оба ли, имао би на рас по ла га њу шкољ ке и ме ку шце, сва ко ја ке 
ко сти и зу бе, раз ли чи те, углав ном ла ко об ра ди ве ми не ра ле, ал ге са чвр стим влак ни ма; 
и не би ми би ло те шко да се до го во рим, кад већ го во ри мо о то ме, с мо јим при ја те љем 
за ду же ним за ве ге та ци ју, и за не ко ли ко хи ља да ге не ра ци ја рас по ла га ли би смо оби-
љем ма те ри ја ла слич них др ве ту, или ко но пљи, или плу ти, за ко је би смо му по ну ди ли 
од го ва ра ју ће спе ци фи ка ци је: у гра ни ца ма, да ка ко, здра вог ра зу ма и ак ту ел них тех-
нич ких мо гућ но сти.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (опре мљен „по мар сов ски“, са ка ци гом, огром ним 
на о ча ри ма, ан те на ма, жи ца ма итд.): Го спо до, ми смо, за пра во, ви сте на по гре шном 
пу ту. Чу јем ка ко се тек та ко го во ри о обал ском чо ве ку, и ни ко да се ја ви и ука же вам на 
крај њу не из ве сност ре жи ма жи во та ко јем су под врг ну та ство ре ња ко ја оби та ва ју из-
ме ђу зе мље и во де, и на све опа сно сти ко је вре ба ју из оба ста ни шта. Се ти те се ка ко су 
про шле фо ке! Али то ни је све: чи ни ми се, су де ћи по го то во свим тач ка ма рад ног на ло-
га Упра ве, нај ма ње њих три, да по сто ји не ка вр ста пре ћут ног спо ра зу ма да чо век бу де 
ра зум но би ће.

МИ НИ СТАР ВО ДА: На рав но! Па шта с тим? Да не ће те мо жда да ка же те ка ко се под 
во дом не мо же раз ми шља ти? Па шта он да ја ра дим, ја ко ји у во ди ис пу ним све рад не 
оба ве зе.
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СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: Мо лим вас, ува же ни ко ле га, сми ри те се и пу сти те 
ме да за вр шим. Ни шта лак ше не го до ву ћи го ми лу на цр та, са ски ца ма и по преч ним 
пре се ци ма, са свим де та љи ма из ра де не ке жи во ти ње, муж ја ка или жен ке, са кри ли ма 
или без њих, са нок ти ма или ро го ви ма, са два ока или осам очи ју или сто осам де сет 
очи ју, или мо жда са хи ља ду кан џи, као оно мад кад сам до во дио у ред нер вни си стем 
сто но ге, и на кра ју спао с но гу. 

Он да се оста ви пра зан кру жић уну тар гла ве, са ша блон ским нат пи сом по ред: „Ло-
бањ ска ча у ра за сме штај цен трал ног нер ва“, и глав ни пси хо лог нек се по сле сна ла зи 
ка ко уме. А до сад сам се не ка ко и сна ла зио, то ни ко не мо же да ми оспо ри, али, сад, 
пи там ја вас, зар ни сте схва ти ли да ако не ко тре ба да из не се свој став по пи та њу чо-
ве ка, во де ног, коп не ног, ле те ћег, ка квог год, он да то мо гу да бу дем са мо ја? И ору ђа, 
и ар ти ку ли са ни је зик, и дру штве ни жи вот, све у јед ном за ма ху, све у јед ном по те зу, а 
кла дим се да ће се и ово га пу та на ћи не ко да при го во ри за што је чу ло за ори јен та ци ју 
не раз ви је но, или ће не ко дру ги (гле да на еко но ма с на ме ром) про те сто ва ти за што за 
ки ло грам тре ба из дво ји ти ви ше не го за це лу јед ну кр ти цу или али га то ра! (Жа гор, одо
бра ва ња, по ко је не сла га ње. Са вет ник за пси хо ло ги ју ски да мар сов ску ка ци гу да би се 
по че шао по гла ви и да би обри сао зној, по том је вра ћа и на ста вља) Е са да, слу шај те ме 
до бро, а ако ће не ко да пре не се ови ма го ре, уто ли ко бо ље. Има те три мо гућ но сти: 
или ће те ме од са да па убу ду ће схва та ти озбиљ но, и не ће те ми по ту ра ти раз ра ђе не, 
за кљу че не и већ пот пи са не про јек те; или ће те ми оста ви ти до вољ но вре ме на ка ко 
бих се из ву као из не при ли ке; или да јем остав ку, па он да, уме сто пра зним кру жи ћем, 
ко ле га ана том нек кру ни ше сво је ге ни јал не из у ме па кли цом ве зив ног ма те ри ја ла, или 
си гур но сним сто ма ком, или, нај бо ље, гру две ти ном ре зер вне ма сти. То ли ко.

Му кла ти ши на иза зва на осе ћа јем кри ви це из ко је на кра ју из ро ни Ахри ма нов умил-
ни глас.

АХРИ МАН: Ува же ни ко ле га, чвр сто вас уве ра вам да ни ко ме у овој скуп шти ни ни ка-
да ни на тре ну так ни је па ло на па мет да пот це ни од го вор ност ва шег по сла и сав труд 
ко ји у ње га ула же те; с дру ге стра не, ви сте нам нај бо љи при мер да су ком про ми сна 
ре ше ња пре пра ви ло не го из у зе так, и наш за јед нич ки за да так је да да мо све од се бе 
и ре ши мо по је ди нач не про бле ме у ду ху ме ђу соб ног ува жа ва ња и нај бо ље мо гу ће 
са рад ње. А кад је реч о пред ме ту ове ди ску си је, сва ко је све стан зна ча ја ва шег су да и 
пр вен ства ва ше стру ке. Да јем вам, сто га, реч.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (сми ри се бр зо и ду бо ко удах не): Го спо до, мој став, 
пот кре пљен на кра ју кра је ва мно штвом до ка за, је сте да би за Чо ве ка ко ји би за до во-
љио све пред ви ђе не усло ве, ви тал ност, еко но мич ност и от пор ност, ства ри тре ба ло 
ме ња ти из ко ре на, и да ову жи во ти њу тре ба по ста ви ти на пот пу но но ве осно ве.

АХРИ МАН (пре ки не): Ни ка ко, ни ка ко, не...

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: У ре ду, ува же ни ко ле га, при го вор за бр зи ну оп ште 
је по знат и оче ки ван. Али је за сва ку осу ду, до пу сти ће те ми ба рем то да ка жем, да и 
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ово га пу та не бит ни раз ло зи по ква ре оно што би мо гао да бу де за ни мљив по слић (а 
де ша ва се рет ко!); али шта ће те, та ква је суд би на нас тех ни ча ра.

Да се вра тим да кле на глав но пи та ње: то да Чо век тре ба да бу де коп не но а не во де-
но ство ре ње за ме не је већ го то ва ствар. Од мах ћу вам ре ћи и за што. Ја сно је, ми слим, 
да ће тај Чо век мо ра ти да по се ду је до бро раз ви је не ум не спо соб но сти, а то, пре ма 
оно ме што ми тре нут но зна мо, не би мо гло да се оства ри без од го ва ра ју ћег раз во ја. 
А за жи во ти њу ко ја ро ни или плу та, раз ви так чу ла на и ла зи на озбиљ не пре пре ке. На 
пр вом ме сту, укус и ми рис ће се еви дент но сје ди ни ти у јед но чу ло; а то је још и нај ма-
ње зло. По ми сли те са мо на јед но о бра зне усло ве, ре као бих, на мо но то ни ју во де ног 
ам би јен та: не бих да да јем прог но зе, али нај бо ље очи до сад на пра вље не не мо гу до-
сег ну ти ни шта да ље од де сет ме та ра би стре во де, и не ко ли ко цен ти ме та ра мут не; да кле, 
или ће мо Чо ве ку да ти не раз ви је не очи, или ће та кве по ста ти због не ко ри шће ња кроз 
не ко ли ко хи ља да ве ко ва. Исто то, ма ње-ви ше, мо же се ре ћи и за уши ...

МИ НИ СТАР ВО ДА (пре ки да): Во да од лич но про во ди звук, го спо ди не! и то два де сет 
се дам пу та бр же од ва зду ха!

МНО ШТВО ГЛА СО ВА: По ла ко, по ла ко!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (на ста вља ју ћи): ...мо же се ре ћи и за уши: за и ста 
ни шта лак ше не го на пра ви ти под вод но уво, али за то ни шта те же не го ство ри ти звук 
у во ди. При зна јем, не бих знао да вам об ја сним фи зич ке за ко не, за шта на кра ју кра-
је ва и ни сам ком пе тен тан; али не ка ми ми ни стар во да и ува же ни ко ле га ана том об ја-
сне је дин ствен слу чај по сло вич ног ћу та ња ри ба. Мо жда је то знак му дро сти, али ми-
слим да сам на сво јим ис тра жи вач ким пу то ва њи ма мо рао да се оти снем чак до нај у да-
ље ни јих кра је ва Ан ти ла не бих ли про на шао ри бу ко ја осло ба ђа звук; и при том се 
ра ди ло о сла бо ар ти ку ли са ним и уто ли ко не при јат ни јим зву ци ма ко ји, ко ли ко ми је 
по зна то, на ве де на ри ба, чи јег име на ни ка ко да се се тим...

ГЛА СО ВИ: Мор ска кра ва! Мор ска кра ва!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: ...осло ба ђа пот пу но слу чај но у тре нут ку кад ис пра-
зни ме хур. И, што је нај за ни мљи ви је, из ро ни пре не го што га осло бо ди! И за крај, 
пи там се, а пи там и вас, шта би то тре ба ло да чу је уса вр ше но ухо Чо ве ка-ри бе, ако не 
тут ња ву кад се при бли жи по вр ши ни, хук та ла са кад се при мак не оба ли, и по вре ме на 
му ка ња свог ко ле ге са Ан ти ла. Ви од лу чи те: али под се ћам вас да би, узи ма ју ћи у об зир 
на ше тре нут не гра ди тељ ске спо соб но сти, то ство ре ње би ло по лу сле по и, ако не глу-
во, оно сва ка ко не мо: а ка ко ће се то од ра зи ти на... (при ти сне на сто рад ни на лог Чо век 
и чи та гла сно) „спо соб ност ар ти ку ли са ног из ра жа ва ња итд, итд.“ и још: „скло ност ка 
дру штве ном жи во ту ...“ оста вљам ва ма да про су ди те.

АХРИ МАН: До зво ли ћу се би да окон чам ову пре ли ми нар ну раз ме ну гле ди шта, и 
да из ву чем из ње не ке за кључ ке. Чо век, да кле, не ће би ти ни зглав кар ни ри ба; оста је 
да се опре де ли мо из ме ђу чо ве ка си са ра, гми зав ца или пти це. Са ду жним по што ва њем 
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пре ма це ње ном ве ћу, ко ри стим пра во да у ње го вом при су ству из не сем јед но сво је 
ми шље ње, дик ти ра но ма ње ра зу мом а ви ше осе ћа њи ма и на кло но сти ма, и да па жњи 
ауди то ри ју ма пре по ру чим гми зав це. Ни је тај на да из ме ђу мно го стру ких об ли ка и ли ко-
ва ко је је из ра ди ла ва ша ве шти на, и ваш ге ни је, ни јед но ви ше од зми је ни је по бу ди ло 
мо је ди вље ње. Сна жна је и лу ка ва: „Лу ка ва ми мо све зви је ри пољ ске“, ре че но је код 
вр хов ног Су ди је. (Сви уста ну и по кло не се). Ње ну гра ђу од ли ку ју ван ред на јед но став-
ност и еле ган ци ја, и би ло би ште та не под вр ћи је да љем уса вр ша ва њу. То је спрет на 
и си гур на отров ни ца: не би јој би ло те шко да по ста не, уз на шу до зво лу, го спо да рем 
зе мље; а мо жда би и са ма по чи сти ла све око се бе.

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Пот пу но сте у пра ву: до дао бих још да су зми је не ве-
ро ват но еко но мич не, да мо гу да из др же без број про ме на и, што је нај ва жни је, не би 
би ло те шко, на при мер, уве ћа ти им ло бањ ску ча у ру за до брих че тр де сет по сто, и та ко 
да ље. Но мо рам вас под се ти ти да ни је дан гми за вац од свих до сад ство ре них не би 
мо гао да под не се хлад ни ју кли му; услов из тач ке c) рад ног на ло га остао би не ис пу њен. 
Био бих за хва лан ко ле ги тер мо ди на ми ча ру ако би мо гао да пот кре пи ову мо ју тврд њу 
не ким број ним по дат ком.

СА ВЕТ НИК ЗА ТЕР МО ДИ НА МИ КУ (нај хлад ни је мо гу ће): Сред ња тем пе ра ту ра из над 
10o C; тем пе ра ту ре ни ка да ни же од 15o C ис под ну ле. Овим је све ре че но. 

АХРИ МАН (ки се ло се сме је): При зна јем вам да ми је та, иако очи глед на окол ност би-
ла про ма кла; и не кри јем од вас сво је ду бо ко раз о ча ра ње, јер сам у по след ње вре ме 
че сто за ми шљао упе ча тљи ве при зо ре зе мљи не по вр ши не, из бра зда не на све стра не 
сна жним, ша ре ним пи то ни ма, и њи хо ве гра до ве, ко је сам да ље за ми шљао ме ђу ко ре-
њем џи нов ског др ве ћа, снаб де ве не про стра ним уду бље њи ма за од мор и ко лек тив ну 
ме ди та ци ју за по је дин це ко ји се од ма ра ју од обил ног обро ка. Али кад ме већ уве ра-
ва те да од то га не ма ни шта, про ме ни мо план и, с об зи ром да се из бор свео на си са ре 
и пти це, усред сре ди мо се на ове мо гућ но сти и ре ши мо про блем на брз и ефи ка сан 
на чин. Ви дим да наш ува же ни ко ле га пси хо лог тра жи реч: и по што ни ко не би мо гао да 
до ве де у пи та ње чи ње ни цу да он у овом про јек ту но си бре ме нај ве ће од го вор но сти, 
мо лим вас да га па жљи во са слу ша мо.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (на гло про го во ри још пре не го што овај за вр ши): Што 
се ме не ти че, као што сам већ по ме нуо, ре ше ње би тре ба ло тра жи ти на дру гој стра ни. 
Још од вре ме на ка да сам об ја вио свој про сла вље ни ци клус ис тра жи ва ња тер ми та и 
мра ва... (пре ки да ња са ра зних стра на) ...др жим у фи о ци на црт пла на... (пре ки да ња на
ра ста ју до бе са) ...не ким до сад не ви ђе ним ауто ма ти зо ва ним ор га ни зми ма ко ји га ран-
ту ју не ве ро ват ну уште ду нер вних вла ка на.

На ста је ме теж, ко ји Ахри ман не ка ко успе ва да при ми ри.

АХРИ МАН: Ре као сам вам про шли пут да нас те ва ше но во та ри је не за ни ма ју. Вре-
ме на за из у ча ва ње, пред ста вља ње, раз ви ја ње и ис про ба ва ње не ког но вог мо де ла 
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ви ше не ма, и ви то нај бо ље зна те; не го ре ци те ви ме ни, а ти че се оп но кри ла ца ко ји су 
вам дра ги: од њи хо вог про то тип ског при мер ка до да на шњег уста ље ног об ли ка зар 
ни је про те као низ го ди на из ра жен број ком од осам или де вет ци фа ра? По звао бих вас 
за то на ред, и ово да се ви ше не по но ви; у про тив ном, би ће мо при ну ђе ни да вам от ка-
же мо услу ге с об зи ром да су, ре ци мо, ва ше ко ле ге, пре не го што сте ви при мље ни у 
слу жбу, осми сли ле без мно го на те за ња пре див не ду пља ре, ко ји функ ци о ни шу бес пре-
кор но и дан-да нас, раз мно жа ва ју се ла ко, без мно го на ја ва и пом пе, а до би ли смо их 
за ба га те лу. То су би ла вре ме на, да вам ја ка жем, без увре де на би ло чи ји ра чун! Мно го 
оних ко ји ра де, а ма ло оних ко ји кри ти ку ју, мно го де ла а ма ло ре чи, и све што би иза-
шло из по го на, на ста ви ло би да ље сво јим пу тем, без ва ших мо дер ни стич ких ком пли-
ка ци ја. А са да, пре не го што се при сту пи из ра ди про јек та, тра жи се пот пис пси хо ло га, 
и не у ро ло га, и хи сто ло га, те по твр да о пре гле ду, те са гла сност Ко ми си је за есте ти ку 
у три при мер ка, и сто ђа во ла. И ка жу ми да то ни је све, да се отва ра рад но ме сто за ни 
ма ње ни ви ше не го Ду хов ног Над зор ни ка, ко ји ће све да нас по стро ји... (Схва та да је 
оти шао пре да ле ко, за ћу ти и гле да око се бе осе ћа ју ћи се по ма ло не при јат но. Он да се 
окре не по но во са вет ни ку за пси хо ло ги ју) Дру гим ре чи ма, ви ле по раз ми сли те, и из ло-
жи те нам ја сно хо ће ли се, по ва ма, ра ди ти на Чо ве ку-пти ци или Чо ве ку-си са ру, и на 
че му се за сни ва ва ше ми шље ње.

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (по чи ње да гу та, за тим си са олов ку, итд, он да): Ако 
се из бор сво ди на ове две мо гућ но сти, мо је ми шље ње је да Чо век тре ба да бу де пти ца. 
(чу ђе ња, ко мен та ри. Сви раз ме њу ју из ра зе за до вољ ства, кли ма ју гла вом; дво ји ца или 
тро ји ца да ју знак да се уста не као да је све го то во) Ста ни те, по бо гу! Ово не зна чи да 
је до вољ но оти ћи до ар хи ва и из ву ћи из ње га про је кат Вра бац или про је кат Со ва дре-
ма ви ца, про ме ни ти ре ги стра ци о ни број или три-че ти ри став ке и по ру чи ти Цен тру за 
ис про ба ва ње да ство ри про то тип!

Мо лим вас да ме па жљи во са слу ша те; по ку ша ћу да вам пре до чим у нај кра ћим цр та ма 
(по што ви дим да жу ри те) оне нај ва жни је аспек те. Све је на ме сту што се ти че та ча ка 
b) и d) рад ног на ло га. Већ по се ду је мо ши рок асор ти ман пти ца пе ва чи ца код ко јих се 
про блем ар ти ку ли са ног је зи ка, ба рем са ана том ског ста но ви шта, мо же сма тра ти ре ше-
ним; а та ко не што код си са ра још увек ни је слу чај. Је ли ово тач но, ко ле га ана то ме?

СА ВЕТ НИК ЗА АНА ТО МИ ЈУ: Тач но да не мо же би ти тач ни је!

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ: Оста је на рав но да се по ра ди на мо згу ко ји би био 
при кла дан је зич кој апа ра ту ри, али тај про блем, ко ли ко ми мо ја струч ност до пу шта да 
при ме тим, оста ће го то во исти ко ју год фор му при да ли чо ве ку. Што се ти че тач ке c) 
„при ла го дљи вост екс трем ним усло ви ма жи во та“, ту не ма ни чег што би ус по ста ви ло 
и пре ци зи ра ло кри те ри јум из бо ра из ме ђу си са ра и пти ца: у обе ма кла са ма по сто је 
вр сте ко је се да ју ла ко при ла го ди ти сва ко ја ким кли ма ма и ам би јен ти ма. Али за то је 
еви дент но да моћ бр зог пре ме шта ња у ле ту да је зна чај ну пред ност Чо ве ку-пти ци, 
по што би омо гу ћи ла раз ме ну ин фор ма ци ја и пре нос на мир ни ца с кон ти нен та на кон ти-
нент, а са мим тим и олак ша ла про цес ус по ста вља ња јед ног је зи ка и јед не ци ви ли за ци је 
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за цео људ ски род, ану ли ра ла по сто је ће ге о граф ске ба ри је ре и учи ни ла бе сми сле ним 
ве штач ка те ри то ри јал на раз гра ни че ња ме ђу пле ме ни ма. И не тре ба да на гла ша вам 
дру ге, не по сред не пред но сти ко је брз лет но си са со бом, у од бра ни и у на па ду на све зе-
маљ ске и во де не вр сте, у бр зом на ла же њу увек но вих под руч ја за лов, об ра ду и при ку-
пља ње: што ми да је за пра во да фор му ли шем ак си ом: „жи во ти ња ко ја ле ти, не гла ду је“.

ОР МУЗ: Из ви ни те што вас пре ки дам, ува же ни ко ле га: ка ко ће се раз мно жа ва ти 
ваш Чо век-пти ца?

СА ВЕТ НИК ЗА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ (из не на ђен и из нер ви ран): Сме шног ли пи та ња! Раз-
мно жа ва ће се као оста ле пти це: муж јак ће опа са ти жен ку, или обр ну то; жен ка ће би ти 
опло ђе на, би ће на пра вље но гне здо, од ло жи ће се и чу ва ће се ја ја, га ји ће се, уз бри гу 
оба ро ди те ља, и об у ча ва ти мла дун чад, док се не оспо со бе за са мо ста лан жи вот. Нај-
при ла го дљи ви ји ће се из ву ћи. Не ви дим раз лог за не ку про ме ну.

ОР МУЗ (ис пр ва не си гу ран, по том све за гре ја ни ји и стра сни ји): Не, го спо до, ства ри 
уоп ште ни су та ко јед но став не. Мно ги од вас зна ју... уоста лом, то ни од ко га ни кад ни сам 
ни по ку ша вао да са кри јем... да кле, за ме не пол но раз гра ни ча ва ње ни ка да ни је би ло 
са о бра же но ду ху. Има ће сва ка ко сво јих пред но сти за вр сту, има ће пред но сти и за по-
је дин ца (прем да су те пред но сти, ка ко су ми пре не ли, крат ко роч не); али сва ко ко објек-
тив но са гле да ва си ту а ци ју, при зна ће да је секс на пр вом ме сту јед на стра шна за вр-
зла ма и, на дру гом, из вор стал не опа сно сти и не во ља.

Ис ку ство је, као и увек, не за мен љи во: по што се ра ди о дру штве ном жи во ту, се ћа те 
се да је је ди ни при мер успе шно ре а ли зо ва ног дру штве ног жи во та ко ји је од тер ци ја-
ра до да нас тра јао без нај ма њих те шко ћа, остао упр кос све му онај са оп но крил ци ма; 
у ко ме је, до брим де лом због мог за у зи ма ња, сек су ал на дра ма би ла ис кљу че на, скрај-
ну та на мар ги ну про из вод не де лат но сти.

Го спо до, схва ти те ово као мол бу: од ме ри те до бро сво је ре чи пре не го што их из го-
во ри те. Пти ца или си сар, шта год већ бу де Чо век, на ша је оба ве за да да мо све од се бе 
ка ко би смо му ута ба ли пут, јер те рет ко ји ће мо ра ти да по не се би ће те жак. По зна је мо, 
јер смо га ство ри ли, ње гов мо зак, и зна мо за ка ква је моћ на по стиг ну ћа спо со бан, али 
му исто та ко по зна је мо обим и гра ни це; по зна је мо исто та ко, јер смо и ту уме ша ли 
сво је пр сте, све оне успа ва не енер ги је ко је се раз бу де у сек су ал ној игри. Не ка жем да 
ис ку ство ком би но ва ња два устрој ства ни је ин те ре сант но; али при зна јем сво ју нео д луч-
ност, при зна јем свој страх.

Шта ће би ти од тог ство ре ња? Би ће по дво је но, би ће кен та ур, чо век све до пре кор-
ди ју ма, а ис под звер; или ће би ти ве зан за пе ри о де пол ног на го на, и он да ка ко ће мо ћи 
да до стиг не и очу ва онај нај ни жи сте пен ста бил но сти у по на ша њу? Не ће сле ди ти (не-
мој те се сме ја ти!) До бро и Исти ну, већ два до бра и две исти не. И ка да два чо ве ка по-
же ле исту же ну, или две же не истог чо ве ка, шта ће оста ти од њи хо вих дру штве них 
ин сти ту ци ја, и од за ко на ко ји би тре ба ло да их над гле да ју?

И шта ре ћи, баш по во дом Чо ве ка, о оним чу ве ним „еле гант ним и еко но мич ним 
ре ше њи ма“, по но су ов де при сут ног са вет ни ка за ана то ми ју, и по твр ђе ним, са то ли ко 
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оду ше вље ња, од стра не при сут ног еко но ма, због ко јих су те ле сни отво ри и ка на ли 
пр во бит но на ме ње ни из лу чи ва њу та ко бес кру пу ло зно ис ко ри шће ни у сек су ал не свр хе? 
Ова окол ност, ко ју је, зна мо, дик ти ра ла чи ста ра чу ни ца: из бе ћи сва ку смет њу и не по-
треб ни тро шак, не ће се овој ми сле ћој жи во ти њи ука за ти друк чи је не го као јед но по-
дру гљи во обе леж је уз не ми ру ју ће, мр ске ме ша ви не све тог и ска ред ног, као сим бол 
трај не рас по лу ће но сти и не са вла ди вог, у ње но те ло за у век ути сну тог ха о са.

Го спо до, са мо још не ко ли ко ре чи. Не ка се на чи ни Чо век, ако се Чо век на чи ни ти 
мо ра; и не ка бу де, ако већ та ко же ли те, пти ца. Али не ка ми бу де до зво ље но да већ сад 
ука жем на про блем, да уга сим у за чет ку све су ко бе ко ји ће су тра не ми нов но из би ти, 
јер ни смо ду жни да при су ству је мо, у не кој мо гу ћој бу дућ но сти, срам ној пред ста ви Чо-
ве ка муж ја ка ко ји по ди же свој на род да би осво јио јед ну же ну, или Чо ве ка жен ке ко ји 
од вра ћа ра зум му шкар ца од пле ме ни тих те жњи и ми сли, ка ко би га свео на сво је 
ору ђе. Упам ти те: овај ко ји тре ба да се ро ди би ће нам су ди ја. Не са мо на ше, не го и све 
ње го ве гре шке у свим вре ме ни ма ко ја до ла зе би ће ста вље не на наш те рет.

АХРИ МАН: Ве ро ват но сте у пра ву, али не ви дим за што од мах раз би ја ти гла ву тим 
про бле ми ма. Не ви дим да кле ни мо гућ но сти ни при ли ке да за мр зне мо Чо ве ка, ов де 
у сре ди шту свих зби ва ња: пр вен стве но због за да тих ро ко ва. Па све и да се об и сти не 
ва ше за бри ња ва ју ће прог но зе, у ре ду, не што ће мо већ ви де ти; не ће не до ста ја ти ни 
при ли ке ни вре ме на за пре прав ке мо де ла ко је ће да ти од го ва ра ју ће ре зул та те. С дру ге 
стра не, с об зи ром да ће чо век, ка ко ства ри сто је, би ти пти ца, чи ни ми се да не ма ме ста 
дра ми. Те шко ће и ри зи ци ко ји вас бри ну ла ко се мо гу све сти на нај ма њу ме ру: за ни-
ма ње за секс мо гло би да се огра ни чи на из у зет но крат ке пе ри о де, ре ци мо нај ви ше 
на пар ми ну та го ди шње; ни шта труд но ћа, ни шта до је ње, ја ка и не по му ће на скло ност ка 
мо но га ми ји, кра так пе ри од ле жа ња на ја ји ма, мла дун чад ко ја се из лег не спрем на или 
го то во спрем на за са мо ста лан жи вот. Ово ће мо ћи да се по стиг не а да се при том не 
пре ра ђу ју ана том ске схе ме ко је су са да на сна зи, што би нам, по врх све га, до не ло мно-
штво пре пре ка би ро крат ске и ад ми ни стра тив не при ро де.

Не, го спо до, од лу ка је већ до не та, Чо век ће би ти пти ца: пти ца у нај у жем сми слу 
ре чи, ни пин гвин ни ној, пти ца ле та чи ца, са кљу ном, пер јем, кан џа ма, ја ји ма и гне здом. 
Оста је са мо да се де фи ни шу не ке од ва жних по је ди но сти из ра де, а то су: 

1) ко је би ди мен зи је би ле оп ти мал не 
2) раз ре ши ти, уко ли ко се по ка же као нео п ход но, ди ле му: ста на ри ца или се ли ца

(Пред крај Ахри ма но вог го во ра, вра та у дну по чи њу по ла ко да се отва ра ју. По ја вљу ју 
се гла ва и јед но ра ме гла сни ка ко ји, не усу ђу ју ћи се да пре ки не ди ску си ју, жи вах но ге сти
ку ли ра и ба ца по гле де на о ко ло ка ко би при ву као па жњу при сут них. Из то га на ста је 
жа гор и ме теж, ко ји на кра ју при ме ти Ахри ман) Шта је то? Шта се де ша ва?

ГЛА СНИК (на миг не Ахри ма ну са по лу зва нич ним и по вер љи вим др жа њем по слу жи
те ља и цр кве ња ка): Иза ђи те на тре ну так, ува же ни. Ва жне ве сти од (по ка зу је гла вом 
на зад и на го ре).
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АХРИ МАН (сле ди га и ста не са њим иза вра та; чу је се ка ко раз го ва ра ју по мир љи во, 
кроз жа мор и ко мен та ре дру гих. Из не на да, при тво ре на вра та се гру бо за тво ре са спо
ља шње стра не, а за тим по но во отво ре. Ахри ман ула зи спо рим хо дом и обо ре не гла ве. 
Ћу ти ду го, он да): ...го спо до мо ја, хај де мо ку ћи. Све је го то во, све је ре ше но. Ку ћи, ку ћи. 
Шта ће мо ов де?

Ни су нас са че ка ли: је сам ли ре као да по жу ри мо? И ово га пу та хте ли су да нам по-
ка жу да ни смо нео п ход ни, да зна ју све са ми да на пра ве, да им ни су по треб ни ни ана-
то ми, ни пси хо ло зи, ни еко но ми. Мо гу шта хо ће.

...Не, го спо до, ни су ми по зна те по је ди но сти. Не знам да ли су се кон сул то ва ли са 
не ким, или су сле ди ли не ки ре зон, не ки ду го при пре ман план, или сво ју тре нут ну ин ту и-
ци ју. Знам да су узе ли се дам мер них је ди ни ца гли не, и за ме си ли је са реч ном и мор ском 
во дом; знам да су од бла та до би ли об лик ко ји им се чи нио нај при клад ни јим. Из гле да 
да се ра ди о ус прав ној, ско ро без дла кој, не за шти ће ној жи во ти њи, ко ја се ов де при сут-
ном гла сни ку учи ни ла не мно го раз ли чи том од мај му на или ме две да; жи во ти њи без 
кри ла и пер ја, ти пич ном да кле си са ру. Сем то га, из гле да да је жен ка муж ја ка ство ре на 
од јед ног ње го вог ре бра... (гла со ви, за пит ки ва ња) ...од јед ног ње го вог ре бра, баш та ко, 
по про це ду ри ко ја ми ни је баш нај ја сни ја, али ко ју не бих окле вао да ока рак те ри шем 
као не пра во вер ну, и за ко ју, на кра ју, ни сам си гу ран хо ће ли би ти пре да та у на сле ђе 
бу ду ћим на ра шта ји ма. У ово ство ре ње удах ну ли су не знам ко ји дах, и оно се по кре-
ну ло. Та ко је ство рен чо век, го спо до мо ја, без на шег зна ња, без на ше до зво ле: про сто, 
зар не? Да ли и у ко јој ме ри он од го ва ра усло ви ма ко ји су нам пре до че ни, или је пак 
реч о чо ве ку као чи стој де фи ни ци ји и уве ре њу, не мам до вољ но еле ме на та да утвр дим.

Не пре о ста је нам ни шта дру го не го да овом из у зет ном ство ре њу по же ли мо ду гу 
и про спе ри тет ну ка ри је ру. Ко ле га се кре тар ће би ти љу ба зан да пре у зме оба ве зе око 
ру ко пи са зва нич не че стит ке, об ра чу на тро шко ва, кар ти це за ре ги стра ци ју, упи са на 
спи ско ве; сви оста ли су осло бо ђе ни оба ве зе. Бу ди те ми до бри, го спо до; сед ни ца је 
за кљу че на.

(Са ита ли јан ског пре вео Алек сан дар Ко стић)
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СТАРА НОЋНА ПРИЧА
Ноћас,
руке моје, границе не познају.
Ноћас,
са грана митова,
оне воће беру.
Ноћас,
свако дрво гаји
онолико лишћа колико и страхова мојих.

ОВДЕ БЕШЕ ПТИЦА
О, нежни врапче!
Крило своје изложи
тако да учини
да перје мога ума
у ватри зависти изгори.
О, напети животе!
Ја знам да се корење твоје
наводњава светлошћу што се изнова јавља.
И човек, тај големи јад, у дубоком кориту времена,
сања о језеру пуном морског плаветнила.
О, нежни врапче!
Твоје је крило, очито, испред космоса!

ПРЕКО МОРА
Направићу брод,
искрцати га у воде
и пловити далеко од усамљене земље ове,
где у шумама љубави никог нема
да пробуди хероје.

ДОЗИВИ

Сохраб Сепехри
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СВЕТЛОСТ, ЈА, ЦВЕТ, ВОДА
Нема облака.
Нема ветра.
Седим крај језера.
Рибе што пливају, светлост, ја, цвет, вода,
неукаљаност бокора живота.

Моја мајка, слатки босиљак бере.
Хлеб, слатки босиљак, сир, небо без облака,
врт орошених петунија.
Међу цвећем врта – 
спасење је близу.

ИЗГУБЉЕНИ ТРЕН
Мочвара моје собе беше туробна.
Могао сам да чујем како крв струји мојим венама.
Мој живот пролази у дубокој тами.
Ту таму осветлеше обриси мог постојања.

ОЛТАР
Беху празнина и поветарац.
Беху тама и звезда.
Беху постојање и шапат.
Беху усне и слава.
Бејасмо „ја” и „ти”
Молитва и олтар.

СМРТ БОЈЕ
Касно, у мрклој ноћи,
кад се ниједан звук с другим није помешао,
кад, у околини, нико никог није могао да види,
неко се на врх литице попео
и крвавим ноктима
на стени слику уклесао.
Нико га после тога никад није видео.
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ГОРАК САН
Ноћна птица 
пева.
Облак у мојој соби
плаче.
Пупољци тужних очију пупе.
На мом прозору зора руди,
сумрак трепери,
умире.
У лагуни моје собе
сунце,
латице у црвено боји.

ОДЈЕК
Израсла си на мојим чежњивим рукама
и полетела ка утроби мојој.
Чуо сам тужан глас твог облика:
„Нисам ни звук, нити светлост,
већ сам одјек самоће твоје,
одјек таме твоје.”

ПОРУКА НА ПУТУ
Једнога дана, доћи ћу и поруку донећу.
У вене, светлост наточићу
и повикаћу:
„Хеј, ви, чије су котарице пуне снова,
донесох јабуку, румену јабуку сунца!”
Доћи ћу и просјаку јоргован поклонићу,
прелепој лепрозној жени, 
још један пар минђуша дароваћу.

(С енглеског превела Ана Стјеља) 
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СЛЕПА ВОЈСКА
Ти ши на у при ват ној ода ји ца ра Са му и ла би ла је та ко ве ли чан стве на, но исто вре-

ме но и то ли ко муч на и ду га да би би ло ко ме ма ње стр пљи вом мо гла де ло ва ти са бла-
сно. То, ме ђу тим, не ва жи за ње го вог са вет ни ка Ти ја бро са. Oвај мо нах се на ви као на 
тре нут ке у ко ји ма је вла дар тонуо ду бо ко у по нор сво јих ми сли. Сео је по ред ог њи шта, 
где су го ре ле бо ро ве це па ни це, ка ко би мир но по сма трао свог го спо да ра. Са му и ло је 
и да ље се део и ћу тао. Са мо сит ни ми ши ћи ко ји су игра ли на ца ре вом ли цу све до чи ли 
су о ве ли ком умо ру ко ји га је ско лио. Ко нач но је не вољ но про мр сио: 

- Оте рај је. Не тре ба да се ба вим вра ча њи ма ка ко бих вла дао сво јом зе мљом. 
Мо нах је устао. Са да је над ви сио вла да ра, што би ина че би ла увре да ко ја се пла ћа 

гла вом да се њих дво ји ца не по зна ју то ли ко ду го, го то во од ма лих но гу. Са му и ло се 
ни ка да ни је од но сио исто пре ма сво ме са вет ни ку као пре ма сви ма оста ли ма. 

- Но, она... 
Вла дар му је упу тио хла дан, ста ло жен по глед, но не где ду бо ко у том по гле ду ве што 

мо на хо во око спа зи ло је очај. 
- И ни ко не сме да зна за ову по ну ду, раз у меш? – из у стио је Са му и ло гла сом ко ји би 

био при клад ни ји за из ри ца ње смрт не пре су де не го за по вер љи ва упут ства, иако је 
то че сто би ва ло јед но те исто. Са вет ник се ду бо ко по кло нио. За жа лио је што ни је од-
био кне за Ди ми тра кад га је те рао да при бли жи ову же ну ца ру. 

- Да, мој го спо да ру. Од мах ћу је се ре ши ти.

* * *

Ти ја брос ни је ни шта мо рао да го во ри ве шти ци. Иако је из гле да ла из у зет но мла до, 
као да је до ју че би ла де вој чу рак, са ма је све схва ти ла по њи хо вом до мун ђа ва њу. Из-
вор сна ге ње них са ве та и про ро чан ста ва на ла зио се у над ре ал ном све ту, уме ла је да 
ту ма чи људ ске ге сто ве и да про чи та на ли ци ма љу ди ка да им је по треб на ње на по моћ. 

- На пра вио је гре шку – уз дах ну ла је ис пра вља ју ћи цр ну, јед но став ну ха љи ну без 
ика квих укра са. По гле да ла је мо на ха пра во у очи, осмех ну ла се ту жно и ко нач но по-
сег ну ла за кр зне ним ка пу том, по кло ном од кне за Ди ми тра. Ре кла је: – Лу та по там ним 
ход ни ци ма, а тре ба му бар је дан зрак све тла да на ђе пра ви пут... 

Ти ја брос јој се при бли жио и ухва тио је за ра ме. Сти снуо је свом сна гом, као твр до-
гла ву ма згу. – Не ћеш ти да бу деш све тлост на шем ца ру! Ра дуј се што ни је на ре дио да 
те уби ју. Вра ћај се свом кне зу и ужи вај у по се ти Охри ду док мо жеш. 

Же на је ти хо уз дах ну ла. По след њи пут је по гле да ла со бу. Још ни ка да ни је би ла то-
ли ко бли зу ца ра. Чак одав де је осе ћа ла ње го ву ра зор ну са мо ћу, ту гу и по тре бу да 
не ко рас пр ши ма глу ко ја је леб де ла по над ње го ве гла ве, исто као и бри га за бу дућ ност. 

ДОЗИВИ

Ромуалд Павлак
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- За и ста би тре ба ло да ме по слу ша... – из у сти ла је. 
Мо нах јој је им пул сив но окр знуо ру ком ли це. За чу ђен соп стве ном ре ак ци јом, мо-

жда чак и ма ло упла шен, по ди гао је ру ку као да хо ће не што да ура ди, мо жда да се 
из ви ни збу ње ној ве шти ци. Но, са мо јој је без ре чи по ка зао вра та. Тр ља ју ћи по вре ђе-
ни образ по хр ли ла је ка из ла зу. Вра ћај се свом кне зу – по ми слио је љу ти то.

* * *

Ко нач но, остав ши сам, цар ни је мо рао да се пре тва ра. Био је умо ран, осе ћао се 
по пут би блиј ског про ро ка чи је је име но сио. И по пут ње га, поглéда ју ћи у про шлост, 
мо гао је да ка же: Мо ја је за слу га њи хо во ује ди ње ње. Као би блиј ски Са му и ло ко ји је ује ди
нио Изра ел це про тив Па ле сти на ца та ко сам и ја ску пио пле ме на и зе мље про тив тла
чи те ља, дао сам љу ди ма њи хо ву соп стве ну др жа ву. 

Са да се пак све оте ло кон тро ли. А крив је био баш тај про кле ти вла дар Кон стан ти-
но по ља, Ва си ли је II. Он је, као и сам Са му и ло, ве о ма млaд сту пио на пре сто. Ра то ва ли 
су не ко ли ко де це ни ја, очи глед но у име др жа ва, но би ло је у то ме не че га лич ног: не-
ка ква игра ка рак те ра, над ја ча ва ње, као у рва њу. Упор ни не при ја те љи ко ји ни ка да 
ни су је дан дру го ме по гле да ли у ли це... 

Ме ђу лич ним ства ри ма, у јед ном од ков че га, Са му и ло је чу вао ме да љон са Ва си-
ли је вим ли ком. Био је то пор трет вла да ра ко ји је на пу стио без бри жан и рас ка ла шан 
на чин жи во та по ко јем је не ка да био чу вен. Пор трет си ро вог, сум њи вог и раз дра жљи-
вог му шкар ца, усме ре ног са мо ка јед ном ци љу: ши ре њу гра ни ца Цар ства ко ли ко год 
је то мо гу ће за је дан људ ски век. По не кад би га Са му и ло клео, исто као и за вре ме оне 
грч ке екс пе ди ци је ка да је био ра њен у би ци про тив ви зан тиј ског во ђе Ни ки фо ра Ура-
но са у пе ло по не ској зе мљи. Ипак, че шће је гле дао у ли це вла да ра Ви зан ти је на кон 
три јум фа уз пи та ње: Шта сад, ма то ра бу да ло? Имаш ли не што да ми ка жеш? 

Њи хо ве су се ста зе пр ви пут укр сти ле ка да је мла ди Ва си ли је во дио сво ју ина у гу-
рал ну екс пе ди ци ју пра во на бу гар ске зе мље про тив мла до га, тек кру ни са ног ца ра. 
Та да је осва јач до шао чак до Се ре ди ке, кре нуо је у ср це сло вен ске зе мље. Град, упр кос 
оп са ди, ни је осво јен. Са му и ло је био по бед ник, на кон што је у Тра ја но вим Вра ти ма 
при пре мио за се ду за ви зан тиј ску вој ску у по вла че њу. Из вр шио је пра ви по кољ. И дан 
да нас на сам по мен тог три јум фа очи ста рог ца ра за си ја ју. Ех, они Гр ци, ка ко су бе жа ли! 
Кр вљу ко ја је по те кла из њи хо вих те ла мо гао је да на цр та ру ту до са мог Кон стан ти но-
по ља! Чак и да ље, до са мог До ри ле ја... То је би ла ка зна за ра ни је по ни же ње ка да је вла дар 
бу гар ске др жа ве, Бо рис II, око ван об ве зни ца ма, сла вио три јумф Јо ва на Ци ми ски ја у 
глав ном гра ду. Са му и ло је по ти снуо ту сра мо ту. Же лео је да се про сла ви. Ма штао је 
да бу де по пут Си ме о на, ко ји је уз по ча сти до че кан у Кон стан ти но по љу и ко ји је при мио 
кру ну из ру ку та мо шњег па три јар ха, бу гар ског ва си лев са, па га ско ро по че ше по сма-
тра ти као не ког ко је ра ван ви зан тиј ском ца ру, што би му исто вре ме но отво ри ло пут 
ка ви зан тиј ском пре сто лу. Ско ро... Двор ске ин три ге су оме ле Си ме о нов план. Мла ди 
Са му и ло, гу та ју ћи кра је ве сла бог Цар ства, на ме ра вао је да ис пра ви ту гре шку. Ста ри 
цар се гор ко на сме јао пла но ви ма овог мла ди ћа жед ног осве те и грч ке кр ви, по пут 
ње га не ка да. 
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Ка мо сре ће да је на дру гој стра ни не ко дру ги, не ки на шмин ка ни фић фи рић ко ји се 
пла ши са вет ни ка, усме рен са мо на чи та ње књи га и двор ске за ба ве... За што му је суд-
би на ста ви ла на пут тог чо ве ка ко ји је исто као и он мр зео ту ђу моћ по ред се бе? До шао 
је час да ра ту је са ца рем-вој ни ком. А не, као увек до са да, са ца рем-еру ди том, за шти-
ће ним од зе маљ ских ства ри, ко ји лу та из ме ђу те о ло шких, од но сно за кон ских дог ми. 

Ис пр ва је Ва си ли је те шко под но сио на па де бу гар ске вој ске ко ја је до пи ра ла до 
зи ди на Је дре на. Но, с вре ме ном је пре ва зи ла зио соп стве не сла бо сти, про бу дио је у 
се би пра вог бор ца. По след њих де сет го ди на су се ни за ли ви зан тиј ски три јум фи. Цар 
је већ ус пео да по ко ри Ма ке до ни ју и Те са ли ју, ма ло по ма ло осва јао је гра до ве и твр-
ђа ве, те је на ме ра вао да за поч не оп шту бит ку са Бу га ри ма усред њи хо вих зе ма ља. 

Са му и ло ни је имао илу зи ја: на ле то ће се све раз ја сни ти. Да... све му је из ма кло из 
ру ку. А што је би ло још го ре, ње гов син је ди нац, Га бри јел Ра до мир, ни је био по го дан 
на след ник. Не до ста ја ло му је ка рак те ра, ве шти не пре го ва ра ња са љу ди ма, а на по-
слет ку и раз бо ри то сти да у те шким си ту а ци ја ма за у зме свој став. Шко ле на ко је је 
Са му и ло слао си на на у чи ле су га ма ни ри ма, али не и хра бро сти ни му дро сти ко ја је 
би ла оба ве зна за вла да ра. Цар је за бри ну то гле дао у бу дућ ност и уоп ште га ни је те-
ши ло то што и Ва си ли је има сли чан про блем са на сле ђи ва њем. Обо ји ца су би ли ста ри 
и бо ле сни. Је дан је же лео да за др жи све шта је са то ли ком му ком ство рио, дру ги је 
пак же лео то да от ме и да се ње го во име веч но сла ви. И увек се Са му и ло по вла чио у 
тој игри, а Ва си ли је је три јум фо вао. 

Цар се при бли жио ков че гу и ис ко пао ме да љон. Отво рио га је и по гле дао с мр жњом, 
оштро, као гра бљи ви ца свој плен. – Ка ко да те по бе дим? – на гло га је об у зео та лас 
вру ћи не, на пад не за др жи вог бе са. Ба цио је ме да љон на под. По ди гао, те ба цио још 
јед ном... и још јед ном... Тек он да се сми рио. Шут нуо га је под со фу. Та мо ти је ме сто 
– по ми слио је су јет но – у пра ши ни и пр љав шти ни, у за бо ра ву! Ова бу ка је тр гла Ти ја-
бро са. У ње го вом по гле ду се очи то вао не мир. 

- Ни шта се не де ша ва! – сми рио га је Са му и ло уз го рак осмех. Мо нах је од го во рио 
уз исти ки се ли из раз ли ца. – Баш гла сно раз ми шља те, го спо ди не. Цар је са мо не стр-
пљи во од мах нуо ру ком. – Бо ље да ми ка жеш шта ти ми слиш: да ли је мо гу ће да се у 
ло ше мај ке ро ди до бар син? Са вет ник је до бро по зна вао свог го спо да ра, па је ла ко 
схва тио о че му го во ри. – Ми сли те, го спо ди не, на Те о фа на и ње го ву мај ку? Исти на да 
је од у век би ла про ста же на, мо жда чак и уби ца ка ко при ча ју, но за сво ју де цу је увек 
же ле ла са мо нај бо ље. И он је мо жда исто та ко нај бо љи за Ви зан ти ју, иако на ма до но-
си све са ме не сре ће. Са му и ло се на мр штио. Ипак ни шта ни је ре као, јер је у Ти ја бро-
со вим ре чи ма на ла зио сми сао. Он га је це нио због исти не, а не глу по сти из го ва ра не 
због стра ха или ма ло ум но сти. 

- Но, ка ко до ћи до ње га? – упи тао је очај но. – По ку ша вао сам да га ухо дим, тру јем, 
чак и да са срп ским гор шта ци ма скло пим тај ни са вез про тив ње га. И све уза луд. А 
са да нас уз не ми ра ва, на про ле ће ће по но во по ку ша ти да нам до а ка, да нас ис те ра из 
род не зе мље. Мо нах је уз дах нуо. – Он је пра ви на след ник Те о фа на, го спо ди не. Др жи 
скип тар и не ће да га пу сти, све се од ње га мо же оче ки ва ти. Не знам има ли не ко ко би 
мо гао да ути че на ње га. До бро зна те да го то во ни ко га не ви ди и да све од лу ке до но си 
сам. Мо жда се пла ши, а мо жда ни ко ме не ве ру је. Тре ба га по бе ди ти у ра ту, не по сто ји 
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дру го ре ше ње. – То сам и сâм знао – слег нуо је ра ме ни ма раз о ча ра ни Са му и ло. – Тра-
жио сам лак ши на чин. Ти ја брос је окле вао. – Го спо ди не, мо гу да је до... Цар га је ти хо 
упо зо рио по диг ну тим пр стом и то бе ше раз лог да са вет ник за мук не на по ла ре чи. 
Бес по моћ но је раз гле дао со бу. Би ла је без ма ло пра зна. До ста бо га ти је је из гле да ла, 
ре ци мо, со ба кне за Ди ми тра, па чак и ње го ва, што је мо нах, по сра мив ши се, кон ста-
то вао. Са му и ло ни је во лео рас кош. И то му је за јед нич ка осо би на са оним стар цем из 
Кон стан ти но по ља – по ми слио је Ти ја брос из не на да. – Иди – за мо лио га је ње гов 
го спо дар, уз не на да ну не жност. – Хо ћу да се по мо лим у са мо ћи.

* * *

Ују тру, тек што је устао, Ди ми тров гла сник је до нео пи смо. Кнез је мо лио за са ста нак 
у че ти ри ока. И Са му и лу је то од го ва ра ло. Хтео је без све до ка да раз го ва ра о рат ном 
по хо ду ко ји се бли жио. Ју че, у по но ћи, про бу дио се уз ври сак, на кон че га је устао и 
по пио не ко ли ко гу тља ја во де. Ни је мо гао да спа ва, раз ми шљао је о мно гим ства ри ма. 
Бит ка на отво ре ном би ло би нај бо ље ре ше ње, но мо жда бо ље да по ку ша да на ма ми 
ста рог по зна ни ка у зам ку...?

Ди ми тар је ушао у со бу као у скла ди ште оруж ја. Ње гов ко рак бе ше жу стар, а став 
ра то бо ран. Клек нуо је на ко ле но, по гнуо гла ву, но ка да је цар дао знак да се оста ви 
тих уви ђав но сти, по глед во ђе бу гар ске вој ске од мах се за ца кли. – Оте рао си је, го спо-
да ру? – по чео је. У пр ви мах цар ни је са свим раз у мео на шта је кнез ми слио. Тек на кон 
не ко ли ко тре ну та ка схва тио је на ко га Ди ми тар ми сли. – Оте рао – по твр дио је. – И сам 
знаш да сам тра жио по моћ од ве шти ца не ко ли ко пу та, но ни је нас то спа си ло од не сре-
ће. Кнез се на мр штио. – Она је по себ на. Про ве ре на. Са му и ло је на пра вио не ко ли ко 
ко ра ка по со би. На сме шио се под му кло. – Про ве ре на, исто као и она ко ја нам је ре кла 
да иде мо у Је дре не, на са свим су прот ну стра ну све та ка да нам је Ва си ли је оп се дао 
Ви дин? То ће од вра ти ти Ва си ли ја, твр ди ла је за гле да на у жи ву во ду. Цар ће за си гур но 
по хр ли ти да спа си свој град... Ме ђу тим, осам ме се ци је оп се дао на шу твр ђа ву, до па да, 
и шта смо до би ли ти ме што смо ра за ра ли Је дре не? Већ де сет го ди на по ку ша ва мо да 
до би је мо на траг Ви дин, уза луд. Ето, ко ли ко нас је ко штао са вет те же не. За у ста ви се 
на трен, па до мет ну: – Да, се ћам се да ни си ти он да во дио вој ску, ни ти си ми пред ла гао 
ону ве шти цу... – Ова је већ не ко ли ко пу та пред ви де ла исти ну – про мр мљао је не стр-
пљи во кнез, већ цр вен у ли цу. – Мо гли би смо ис ко ри сти ти ту по моћ... шта нас ко шта? 

Цар се при бли жио про зо ру. На дво ри шту очи шће ном од сне га ко ји је пре ко но ћи 
оби ла то па дао, не ки де ча ци су ве жба ли ма че ва ње др ве ним ма че ви ма. Са му и ло ру ком 
по зва Ди ми тра и по ка за му де цу. – На ма тре ба хра бро сти и ра зу ма. Мо жда и још ухо-
да. Све ће се ре ши ти на ле то, знам из ис ку ства, по мо ћу ма ча и лу ка. Уз дах нуо је, при-
бли жио се сто лу по ред зи да. На суо је ви но у два сре бр на пе ха ра, је дан је до дао кне зу, 
а дру ги по ди гао до уса на и от пио гу тљај. – Ди ми тре, мом че, зар ствар но ве ру јеш у те 
глу по сти? – за пи тао је ко нач но. – Ов де смо са ми, ни ко нас не слу ша, па ћу ти отво ре но 
ре ћи: био би лош во ђа да уме сто те бе тре ба да од лу чу ју жен ске гла ве! А ипак те це ним, 
јер си хра бар и у мо је име си до би јао бит ке без по мо ћи ве шти ца или де мо на, са мо 
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за хва љу ју ћи вој нич ком за на ту! Кнез је још сна жни је по цр ве нео у ли цу, за гри зао је 
усну та ко да се чи ни ло да ће од мах по те ћи крв. Ипак ни шта ни је од го во рио.

* * *

Те но ћи у кне же вој со би ду го су го ре ле све ће, те се на о ко ло ши рио ми рис во ска. 
– Тре ба да се чу ваш Ра до ми ра – ја у ка ла је ве шти ца. – Ре ци те му... ка да га по гле да... 
ње гов хлад ни за дах ће до не ти ца ру смрт... Кнез је слег нуо ра ме ни ма. Ни је у ца ре вом 
окру же њу би ло ни ко га под тим име ном, осим ње го вог си на, ког су прог на ли са дво ра. 
Тре ба се то га се ти ти... кад до ђе од го ва ра ју ћи тре ну так. Ди ми тар се осмех нуо окрут но, 
угло ви ма уса на, без от кри ва ња зу ба. По се гао је за при пре мље ним ко ноп цем. Мо жда 
би тре ба ло да се пла ши по сле ди ца оно га шта је на ме ра вао да учи ни. Но ипак ни је још 
био стар, на вр шио је тек три де сет две го ди не. И же лео је власт, ко ју не би мо рао ни 
са ким да де ли.

* * *

По сле два да на, у пред гра ђу, пси су ис ко па ли из сне га те ло ве шти це. По ред је ле-
жао штап и за ве жљај ства ри. Не ки су се чу ди ли што је же на на пу сти ла глав ни град 
са свим са ма и от пу то ва ла за ве ја ним пу тем. Но, би ли су ту и дру ги, по пут Ти ја бро са, 
ко ји су се мо ли ли при ље жни је но обич но, као да су њи хо ви гре си ве ћи.

* * *

Ово је би ло мно го го ре не го по раз од стра не Ни ки фо ра Ура но са на Пе ло по не зу! 
Оно је би ло слу чај но, де си ло се за вре ме пљач ка шког по хо да по ту ђој зе мљи. Ов де 
су упа ли у зам ку лу ка ве ли си це ко ја им је до зво ли ла да се поп ну на бје ла сич ке пре во-
је, као да су бе жа ли... па се тек из не на да за чу ло да је њи хо ва вој ска сву где, баш сву где 
– сте за ли су обруч око Са му и ло ве вој ске! Пра во је чу до што је ва си левс ус пео да во ди 
сво је тру пе пре ко бр зог, на бу ја лог Стри мо на! Пра во је чу до што је, уме сто да упад не 
у зам ку, ус пео сам да је на пра ви! Је ди но за хва љу ју ћи Ди ми тро вом по жр тво ва њу ста-
ри цар је пре жи вео и по бе гао из зам ке. За вр ши ло се са мо на озбиљ ној ра ни на но зи, 
из над ко ле на. Ле жао је бес по моћ но у ко чи ји ко ја је тан др ка ла по не рав ном пу ту, ба-
ца ка ју ћи у ва здух ме ку по сте љи ну за јед но са Са му и лом. 

По вла че ње је пред во дио је дан од ло ка ла ца, ко ји је по зна вао пла ни не као свој џеп. 
По хи тао је на пред да ју ћи гру пи вла да ре вих са пут ни ка мо гућ ност да раз ме не не ко ли-
ко по вер љи вих ре чи. – Кнез Ди ми тар се бо ри као ни кад, као сам ђа во! – Ти ја брос 
ко ји је ишао на ко њу по ред ко чи је по ку ша вао је да уте ши вла да ра. – Ни је још све 
про па ло! Не ка ко ће се по ву ћи са сво јим љу ди ма. Ва си ли је ипак ни ка квим пре ла зи ма 
не ће ус пе ти да про дре са вој ском, сви мо сто ви су сру ше ни! Са му и ло је од мах нуо гла-
вом. Био је све бле ђи. Ра на је не пре ста но кр ва ри ла. – Ни је го то во – ја ук нуо је. – Спа си 
че тврт вој ске, ако Бог до зво ли. На гло му се за вр те ло у гла ви. За тво рио је очи и уто нуо 
у не ми ран сан. Гле да ју ћи ра ње ног ца ра, са вет ник се пи тао да ли ће га до ве сти жи вог 



177

у При леп, уда љен два да на бр зе во жње. При бли жио се во ди чу и упи тао га то. – Ове су 
пла ни не по бе ди ле мно ге – на трен је окле вао, те до ба цио – и ми смо се не ким чу дом 
спа си ли. Но ако већ тре ба да стиг не мо у град, од го вор ност је на ме ни. А да ли да оста-
ви мо ца ра жи вог или не, са мо Бог зна. Ти ја брос је слег нуо ра ме ни ма. Сва ка го ра под 
ко јом се гу би за по ра же ног је зла. Но, за по бед ни ка је до бра. Мо нах се на дао да се 
ни ка да, али ни ка да не ће вра ти ти та мо. 

У да љи ни из над ма си ва на зи рао се ви со ки врх по кри вен сне жном ка пом, тек по-
не где от кри ва ју ћи гра нит на ре бра, ис пуп че на као на људ ском ске ле ту. Ми мо и ла зи ли 
су га сле ва, си ла зе ћи у ду гу до ли ну, где је ле жао При леп. Во дич се са мо осмех нуо 
сво јим ми сли ма. Ви дев ши мо на хов страх ни је по де лио са њим да су ло кал ни ме шта ни 
ову пла ни ну, иако до бро зна ју за ужа сне ла ви не ко је се об ру ша ва ју с ње, на зва ли Ра-
до мир. У њи хо вом ди ја лек ту, су сре сти се с Ра до ми ром, зна чи ло је смрт у пла ни ни.

* * *

Сун це је про бу ди ло Са му и ла. Бле сак ко ји је про ди рао кроз шу пљи ка ви ма те ри јал 
за ве се, до пи рао је до ца ре вог кре ве та, гре ју ћи ње го во сла бо те ло. Ду же вре ме ста рац 
је ле жао не по крет но, при се ћа ју ћи се ко је и шта ра ди ов де. По сле му се вра ти ло се-
ћа ње на про гон у бје ла сич ком вен цу, на ра ну, на па нич ни бег... На мр го дио се га дљи во, 
па је од луч но зба цио ко жно ће бе ко јим бе ше по кри вен до са ме бра де. Но га му је би-
ла умо та на у де бе ли за вој, ис под ког је ста вљен ле ко ви ти ме лем. Ни је га бо ле ло, а 
ни је осе ћао ни за дах ган гре не. Би ће до бро – по ми слио је. 

Не где иза зи да су од је ки ва ли зву ци раз го во ра, но Са му и ло је био још по спан и 
слаб па ни је био рас по ло жен за дру штво. Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је чуо је са мо 
шкри па ње шар ки ка да би не ко пре сту пио пре ко пра га со бе. Цар се окре ну у том сме-
ру, но ка пут ко ји је ви сио по ред вра та скри вао је си лу е ту го ста. – Ко је? – упи тао је с 
по ла гла са, ре флек сно се освр ћу ћи за не ким оруж јем. – Ја сам, го спо да ру – сми рио га 
је Ти ја брос. Мо нах је ушао и бри жно за тво рио вра та. Сео је на јед но став ну, др ве ну 
сто ли цу по ред вла да ре вог кре ве та, па жљи во за тва ра ју ћи вра та за со бом и за гле да-
ју ћи га зна ти жељ но. 

- Ко ли ко ду го ле жим? – упи тао је Са му и ло. – Три да на – од го во рио је ко ле бљи во 
са вет ник. – Ра на је до ста ду бо ка, из гу би ли сте мно го кр ви, го спо да ру... Цар је на тре-
ну так ућу тао. Три да на... ина че, про шло је шест од бит ке. – Шта је са Ди ми тром? Са 
вој ском? Ти ја брос се са мо уз вр по љио. Сто ли ца за крц ка као да ће се рас па сти од ње-
го ве те жи не, иако мо нах бе ше ви так, бо ље ре ћи мр шав. Ех, на ме штај је ов де сли чан 
гра ду: си ро тињ ски – по ми слио је Са му и ло. – Ни је исти као онај у Охри ду. При леп ски 
за мак у ком су бо ра ви ли ни је био ни по че му сли чан твр ђа ви у глав ном гра ду. – Не 
знам. Вра ти ле су се не ке ра су те гру пи це, оста ли, очи глед но под Ди ми тро вим вођ ством, 
и да ље се бо ре... – Не ћу ни да чу јем за реч „очи глед но“! – пре ки нуо га је не стр пљи ви 
вла дар на гло се ус пра вив ши у кре ве ту. Но на пор је био пре ве лик, па је по но во пао на 
по сте љу. – Шта че каш? Да умрем ов де?! Ка ко то не знаш, ша љи ку ри ра, зар тре ба да 
те учим?! До ђа во ла, за што ни си то већ учи нио?! Са вет ник је ско ро ис тр чао из со бе. 
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Тек ка сни је, као да га је Ти ја брос до звао, ушао је ле кар, ста ри ји бра до ња, с по гле-
дом пи ја ви ча ра, ре флек сно гле да ју ћи где би на бо ле сни ко вом те лу мо гао да раз ме сти 
сво ја љи га ва ство ре ња. За гле дао је ра ну, кли мао гла вом, и ко нач но кон ста то вао да 
ће Са му и ло би ти у ста њу да уста не из кре ве та за три да на. За тим су слу ге до не ле оброк. 
Цар је по пио ма ло су пе, узео не ко ли ко за ло га ја пе че ња, на те рао се да по је де ја бу ку, 
те ко нач но, љу ти тим по кре том ру ке, оте рао све на поље. - Гу би те се! Мо рам да ми слим! 
Осе ћао се до вољ но ја ким да раз ми шља о сле де ћем по те зу. Ва си ли је је до био бит ку. 
Но, пи та ње је да ли ће до би ти рат! Ни сам ипак окру тан по пут Кру ма, не пи јем ви но из 
ло ба ње јед ног ви зан тиј ског ца ра - по ми слио је са згра жа ва њем Са му и ло, не моћ но гу-
жва ју ћи по сте љу. - Же лим са мо до бро за сво ју зе мљу. Же лим да ис тра је. Бо же мој, да ли 
је то ствар но пре ви ше? 

Не где та мо Ва си ли је је за си гур но три јум фо вао. Но у ца ре вом ср цу мр жња се ме-
ша ла са гор чи ном. Он би био спре ман да пре кр ши сво је прин ци пе. Про дао би ду шу ђа
во лу са мо кад би имао при ли ку – на ста вљао је вла дар Бу га ра су мор но да раз ми шља. 
– Већ је про ме нио и сво је рат не оби ча је. Уме сто да по чи ње кам па њу усред про ле ћа и 
кра јем ле та се вра ћа на свој те рен, као што би то тре ба ло пра ви цар да чи ни, тај 
бе сни рис је био спре ман да ов де зи му је и да се бо ри док не по стиг не циљ! И ко ри стио је 
сва ки на чин, чак и од врат ну из да ју. Драч ипак ни је пао по сле стра шне оп са де, зи до ви 
ни су сру ше ни. Ви зан ти нац је пот ку пио љу де, чи тав град је без да на бор бе пре шао на 
ње го ву стра ну. Да ли сад иста суд би на че ка и При леп? Ја ов де ле жим че ка ју ћи Ди ми тра, 
док се они мо жда за ме не већ цењ ка ју као за ко кош на пи ја ци? Мо жда су за Ва си ли ја га
ран ци је за град вред не по гле да на ста рог ца ра, во ђе ног на уже ту, по пут те ле та пред 
кла ње, исто као што је већ је дан ва си левс во дио Бо ри са II? Ко нач но, не сми слив ши 
ни шта дру го осим да кри шом уби је ва си лев са, за спао је.

* * *

Ка да се због бо ла ко ји се ши рио из ра не по но во трг нуо из не мир ног сна, из муч ног 
без на ђа, дан већ бе ше при кра ју. Сун це се ви ше ни је мо гло ви де ти кроз про зор. При-
ја ла му је ти ши на. Али га је у исто вре ме и бри ну ла. Жи вот у зам ку ни ка да ни је тих, 
са да је пак де ло ва ло као да је ку га про шла кроз При леп и са мо је ста рог ца ра Бог 
оста вио жи вог. - Ти ја бро се! – до вик ну. Мук... Ка да ње гов глас утих ну, у со би на ста де 
не при јат на ти ши на. Вла дар ни је чуо ни па цо ве ни ми ше ве, као да се све жи во са кри ло 
у ру пе. Тек по сле не ко ли ко ду гих тре нут ка вра та су не си гур но за шкри па ла. Са му и ло се 
по ди гао с му ком на лак то ве и ја ук нуо јер је но гу по но во про жео бол ни пла мен. - Ле зи-
те, го спо ди не – за мо лио га је мо нах са врá та. - У ре ду је... за и ста је све у ре ду – убе ђи-
вао га је Ти ја брос. Но из раз ње го вог ли ца је све до чио са свим су прот но. Ни је знао да 
ла же. Мо жда му је цар баш за то одав но све по ве рио и још ни ка да ни је за жа лио због 
то га. - По раз? – ја ук нуо је бол но, по ку ша ва ју ћи да се при диг не из кре ве та. - Не мој да ме 
ла жеш! Град нам је од у зет! Ку га? При чај, бед ни мо на ху, не мој да ме шти тиш од исти не! 
– ње го ва ру ка је чвр сто сти сну ла Ти ја бро со во ра ме. Са вет ник је са мо у ти ши ни по мо гао 
Са му и лу да ста не на но ге, ви дев ши да га је по пут бо ле сног де те та не мо гу ће за др жа ти 
у кре ве ту. Сто је ћи је два на кли ма вим но га ма, сик ћу ћи од бо ла ко ји је до пи рао из ра не 
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на но зи, ста ри вла дар је на чи нио не ко ли ко ко ра ка те је по се гао за бун дом од ри со вог 
кр зна ко ја је ле жа ла на клу пи. - Ре ци ми шта се де ша ва! – по ди гао је глас. - Сме ста! 
Ти ја брос је с му ком из го ва рао ре чи: - На ша вој ска се вра ћа... по ра же на... На Са му и ла 
ово ни је оста ви ло не ки ути сак. Бе же ћи пре ко бје ла сич ких пре во ја већ је знао да је 
бит ка из гу бље на. Ако се део вој ске вра ћа, тре ба ло би од мах ор га ни зо ва ти од бра ну, 
јер иза бе гу на ца иде Ва си ли је са сво јом вој ском. - ‘Ај мо... тре ба им по ка за ти да цар још 
жи ви... тре ба их под ста ћи, да ти им но ву на ду... – до ви ки вао је ре чи ма ис пре ки да ним 
од бо ла. Ти ја брос је по ку ша вао не што да ка же, али Са му и ло му ни је дао да до ђе до 
ре чи. Пр ви је иза шао из со бе. 

Све око њих бе ше пу сто, као да су сви по бе гли из зам ка. Ти ја брос је за пам тио на 
ко ју је ка пи ју тре ба ло да до ђе вој ска и по вео је та мо ца ра. Већ се ску пи ла по ве ћа го-
ми ла зна ти жељ них љу ди. Кри ла град ске ка пи је су би ла раз мак ну та, ре шет ка по диг-
ну та. Пр ва гру па вој ни ка је упра во за ко ра чи ла уну тра, а пут за упо ри ште био је црн 
од гла ва њи хо вих са бо ра ца ко ји су их сле ди ли. Ко ра ча ли су је дан иза дру го га, не си-
гур но пру жа ју ћи ис пред се бе ру ке, као слеп ци. Цар ис по чет ка ни је раз у мео за што, но 
вр ло бр зо је схва тио... Го то во сви бе ху осле пље ни. Што их је ви ше ула зи ло на ве ли ки 
трг иза ка пи је, то је све стра шни је из гле да ло. Са мо је по не где по не ки вој ник жмир као 
јед ним спа се ним оком и во дио дру ге на пред, уну тар твр ђа ве, исто као што их је ра-
ни је до вео у При леп. 

У су то ну је тај ка ра ван сле пих и њи хо вих јед но о ких во ди ча из гле дао ужа сни је од 
ноћ не мо ре. Јер у ко шма ру се по ја вљу је са мо не ко ли ко, нај ви ше де се так стра шних 
ли ко ва и гро зни за дах стра ха, ов де је пак, ис пред Са му и ло вих очи ју, про ла зи ла бес ко-
нач но ду га убо га вој ска ко ја се го ми ла ла на дво ри шту, по ла ко про ди ру ћу до при леп-
ских ули чи ца и ка пи ја.

Ста ри цар ни је био у ста њу да се про бу ди и отре зни од на до ла зе ће гро зо те, и да ље 
је, за јед но са Ти ја бро сом, ста јао на сте пе ни шту окре ну том пре ма дво ри шту. По сма-
тра чи су ћу та ли. Го ми ла вој ни ка се ули ва ла у град ске ули це, те ту ра ју ћи се уз ти хи 
ре зиг ни ра ни ја ук. Би ло је ја сно да је Ва си ли је пу стио све ухва ће не на про ла зу у Бје-
ла си ци, трај но их осле пив ши пре то га. Сто ти не, хи ља де осле пље них. Са му и ло је свом 
сна гом сти скао зу бе. По слао је ту вој ску у бит ку, ма да је знао да ри зи ку је, али се ни 
сам ни је ште део, о че му је нај бо ље све до чи ла бол на ра на на но зи. Да су ови љу ди 
јед но став но по ги ну ли, као што то обич но би ва – под нео би то исто као што су под но-
си ли сви вла да ри од вај ка да и исто као што ће то увек под но си ти. Но, чо век ког је 
то ли ко мр зео, вра тио му их је жи ве, а ипак не спо соб не за би ло шта, у не ку ру ку мр тве. 
Са му и лу на вре ше оне ре чи ко је је по ми слио пре не ког вре ме на, ре чи те шке по пут 
ка ме ња: „Шта сад, ма то ра бу да ло? Имаш ли не што да ми ка жеш?“ Са да тре ба да се 
бри не о тим љу ди ма – по ми слио је цар очај но, бе сно, љу ти то. - То ли ко хи ља да љу ди! 
То ли ко тро шко ва! Бо ље да су по ги ну ли у не ком јар ку! Ово је би ло ни ско, где год да се по
ја ве, циљ им је са мо да те мо рал но га зе, да уни ште ве ру у сми сао бор бе. Исто као што 
су мо рал но зга зи ли све ове вој ни ке. Јер ко би во лео да га тре ти ра ју то ли ко окрут но 
уме сто да по ги не ча сно ако већ тре ба? 

А он да су ка Са му и лу скре ну ла дво ји ца. Је дан бе ше во дич, с јед ним оком. Дру ги 
пак са свим слеп – Ди ми тар. Осла ња ју ћи се на Ти ја бро са, вла дар је на пра вио не ко ли ко 
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ко ра ка пре ма кне зу, су ор га ни за то ру рат ног по хо да, а са да и жр тви то га ра та. Не ко ли-
ко ве о ма те шких ко ра ка. Као да се бо ри са бе сном реч ном стру јом. Во дич је не што 
шап нуо Ди ми тру, а кад су цар и са вет ник већ би ли на до мак ис пру же не ру ке, кнез се 
по кло ни по кор но, с ува жа ва њем. Мо нах се пла шио да ће по лу де ти, да ће по че ти да 
ври шти. По чео је да се у се би мо ли Бо гу – не, не за спа се ње и оздра вље ње ових не-
срећ ни ка. Мо лио се за бла жен ство бр зог за бо ра ва те за стра шу ју ће сце не. Ди ми тар је 
ста јао уко че но, као да се пла ши не ког не спрет ног по кре та, због ког би мо гао ис па сти 
сме шан. Кр ва вим оч ним ду пља ма гле дао је Са му и ла ко ји ни је био у ста њу да про го-
во ри ни реч. Чи ни ло се да је вре ме ста ло – бар за не ке. Ко нач но, кнез је по ку шао не што 
да за у сти. Ми цао је усна ма, без гла са, јед ном па дру гом, те уме сто ре чи, чуо се са мо 
тих, го то во не чу јан плач. По гнуо је гла ву, те на чи нио два не си гур на ко ра ка. Ње гов се 
во дич при ди гао, пра те ћи свог во ђу... Вла дар та ко ђе ни је био у ста њу да про го во ри ни 
реч. Са мо је ди сао те шко, све шум ни је. На че лу су му ис ко чи ле де бе ле ве не. Од јед ном 
је крик нуо, не ра зу мљи во, под му кло, ви ше од бе са, не го од бо ла – и остав ши без све-
сти, пао на снег.

* * *

Ти ја брос је бдео над кре ве том бо ле сни ка да но ноћ но. Од ла зио је са мо на слу жбу 
у цр кву. Јед ном је по шао и у по се ту Ди ми тру ко ји, за тво рен у сво јој со би, ни је же лео 
да при ча ни са ким. Са вет ни ка је ипак пу стио уну тра. И мо жда, због окрут но сти и бе са 
ко ји су су мор ни са пут ни ци оча ја, а мо жда и за то што је же лео ко нач но да по де ли са 
не ким сво ју стра шну тај ну, ис по ве дио се и по ве рио му исти ну о стра шном гре ху ко ји 
је учи нио и због ког ће се ка ја ти до кра ја жи во та. Мо нах је иза шао сав по тре сен. Све 
до та да је ми слио да је ве шти цу убио не ки ло пов, због дра го це не бун де, кне же вог 
по кло на. 

Мо ле ћи се, са вет ник овог ца ра ко ји бе ше на са мр ти, обич но је пла као. А људ ско 
са о се ћа ње, по гле ди пу ни ди вље ња и ти ха ис по вест о то ме ко ли ко во ли свог вла да ра, 
на но си ли су му са мо бол, то ли ко сна жан да се су здр жа вао да не поч не да ври шти 
усред те бо жан ске ти ши не и да је та ко раз би је у па рам пар чад. 

Јед не ве че ри, по сле слу жбе, за др жа ла га је не ка ба ба, уви је на у ста ре кр пе, од врат на, 
осе ћа ла се на бе ду и ста рост. Же лео да је оте ра што пре и да се вра ти свом вла да ру, 
но она се ухва ти ла за ње го ву ха љи ну као пас. Ко нач но је за стао, схва та ју ћи да ће је се 
бр же осло бо ди ти ако по слу ша шта хо ће да му ка же. На тре ну так је ди са ла те шко, 
умор на од бор бе са Ти ја бро сом, те је ко нач но из ву кла ис под ха љи не ма ле ни за ве жљај. 
Уну тра је за сја ло ша ре но ста кло. - Из гу би ла сам си на на том про ла зу – ре кла је огор-
че но. - Али наш цар је био до бар, па не ма у ме ни бе са... Не ка узме ову жи ву во ду са 
чу де сног из во ра, па нек на тр ља њом сле по оч ни це – ста ви ла је бо чи цу бри жно у мо-
на хов длан, и сти сну ла ње го ве пр сте да је не ис пу сти. - По мо гла је код свих стра шних 
бо ле сти, не ка про ба, не ће ште ти ти... – утих ну ла је, јер шта ви ше про ста ба ба мо же да 
учи ни но да пру жи оно нај дра го це ни је што има, оно што је чу ва ла за свог си на, али 
ње му је не што дру го би ло су ђе но.
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Гле да ју ћи ту ста ру, из бо ра ну же ну, не ка да пла вих очи ју, са да пак из бле де лих по пут 
лет њег не ба без обла ка, са вет ник се се тио ли ца ве шти це у Охри ду. И ње них ре чи. Тек 
са да је схва тио да су зву ча ле као мол ба. Ме ђу тим, у гра ду су из не на да по че ла зво ни-
ти зво на. Ве ро ват но је до ла зио Ва си ли је са сво јом вој ском. Или је не где из био по жар, 
иако са вет ник ни је мо гао да ви ди ниг де обла ке ди ма. Ипак ни је знао да ла же ни са мог 
се бе. До бро је схва тао шта су ствар но озна ча ва ла та зво на: цар је умро. По крио је ли це 
дла но ви ма. Ста кле на бо чи ца ис па ла му је из ру ку. За сја ла је на све тло сти од ла зе ћег 
да на, а за тим уто ну ла у снег.

* * *

Две не де ље по сле Са му и ло ве са хра не мо нах Ти ја брос је од лу чио да по тра жи не ку 
ја зби ну у не при сту пач ној пла ни ни, да по сти, ме ди ти ра, па на по слет ку и умре. Ис пр ва 
су про ба ли да га спре че, го во ри ли су му да ће се ло ша сре ћа пре ки ну ти, и да се рат 
са Ви зан тиј ским цар ством мо же до би ти. Ра до мир, но ви цар, хтео је чак да га за ро би 
и за др жи у за кљу ча ној со би то ли ко ду го да мо нах ко нач но иза ђе из нај цр њег оча ја. 
Но ви цар ни је баш са о се ћао с њим, већ је био све стан да је овај ста ри мо нах био ду го 
очев са вет ник, те да му ње го ва му дрост не ће још ду го би ти до ступ на. Ти ја брос је ипак 
твр до гла во го во рио сви ма да не же ли гле да ти пад сво је зе мље. Ни је ни про бао да 
об ја сни љу ди ма ка ко је имао у сво јим ру ка ма кључ за успех и бо љу суд би ну за све 
Бу га ре, и да је до зво лио да му скли зне из не спрет них пр сти ју. У соп стве ним очи ма је 
био крив. Тре ба ло је ви ше да ин си сти ра. Ко нач но је то схва тио, иако је би ло пре ка сно. 
На кра ју су кон ста то ва ли да је трај но по лу део од оча ја и да ње го ве ре чи са мо иза зи-
ва ју не мир ме ђу љу ди ма. До зво ли ли су му да оде. 

Бла го сло вио је ста нов ни ке При ле па и оти шао на свој по след њи пут. Ко зна, мо жда 
је сам ми ло сти ви Бог по слу шао ње го ве мо ли тве за брз за бо рав? Ни је сти гао да ле ко. 
Од мах су га на пу ту шче па ли ву ко ви ко ју су га рас ко ма да ли, ка ко би се на хра ни ли, а 
ве ћи ну ко сти ју су раз ву кли по око ли ни. Ли це је ипак оста ло не так ну то. И они, ко ји су 
на шли мо на ха, би ли су за чу ђе ни, јер уме сто гри ма се стра ха, на ста ром ли цу су ви де ли... 
олак ша ње.

(С пољ ског пре ве ла Аг ње шка Жу хов ска Арент)
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ВАН ГОГОВО УХО ПРОТИВ Р. С. ТОМАСА, 
ДУХОВНОГ КЛИНТА ИСТВУДА

Р. С. То мас био је до ста то га, али за бав на осо ба си гур но ни је. Имао је на из глед не-
у кло њив мрк по глед и зло слу тан из глед, ко ји је – ка ко се че сто при мје ћи ва ло – при-
ста јао ње го вој мр ша вој гра ђи као у гро ба ра. Ру ко по ло же ни ан гли кан ски све ште ник, 
слу жио је у па ро хи ја ма у мрач ној уну тра шњо сти и на олуј ним по лу о стр ви ма Вел са, 
чи ји су вре мен ски усло ви и уда ље ност од го ва ра ли ње го вој стро гој на ра ви и уве ли-
ча ва ли је. Био је љу би тељ по сма тра ња пти ца, мно го ма ње љу ди. Не по ка ја ни лу дист, 
у свом до му за бра нио је елек трон ске апа ра те и с про по вје да о ни це лан си рао ди гре-
сив не ди ја три бе про тив те ле ви зо ра, ми кро та ла сних пећ ни ца и фри жи де ра, ко је је 
сма трао ђа во љом ра бо том. Ње го ви опи си Вел са би се те шко мо гли на ћи у ту ри стич-
кој бро шу ри – ње го ва зе мља је зе мља ин це ста, тру лих стр ви на и не пре ста не ки ше. 
Упр кос то ме, убра јао се у на ци о на ли сте, од би јао да гла са за Plaid Cymru јер су при зна-
ва ли ен гле ску власт, и за ла гао се за спа љи ва ње ви кен ди ца чи ји су од сут ни вла сни ци 
ди за ли ци је не по ти ску ју ћи ло кал но ста нов ни штво са соп стве не зе мље. Ње го ва на рав 
би ла је то ли ко опреч на, да се чи ни уз гред ним да је Р. С. То мас слу чај но био и је дан од 
нај бо љих пје сни ка 20. ви је ка. 
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„До се гао је да ле ко као пје сник, уса мље ник ко ји се су прот ста вља ва се ље ни, не што 
као Клинт Ис твуд ду ха”, ко мен та ри сао је Шеј мас Хи ни, на кон што му је пред но сом 
од нио Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност (упит но је да ли би је То мас же лио, и ма ла је 
вје ро ват но ћа да би је ко ми тет за и ста до ди је лио та ко екс пло зив ној фи гу ри, без об зи-
ра на ужу ли сту). Хи ни јев опис пје сни ка је упе ча тљив и при кла дан. Мо же те го то во 
ви дје ти То ма са ка ко ћу тљи во ту ма ра по вел шким бр ди ма (Го спо де, не би јах кô ве ћи на 
љу ди / кад ра де, бо ре се / пи ју / би јах у зе лен шу ми, раз ми шља ју ћи ми сао до ко сти – „Фа-
ри сеј“), ка ко хлад ним оком гле да на сви јет, не без о сје ћај но већ са гор ком раз го ви јет-
но шћу ко ја до ла зи ка да уви ди те да се ни ко ме не мо же вје ро ва ти, чак ни са мом се би. 
Вјеч но у сјен ци на да ре ног име ња ка Ди ла на То ма са, не ма ла ког при ла за ни пре чи ца 
да се ра зу ми је дје ло Ро нал да Стју ар та, не ма ра дио-дра ма по пут Под мли јеч ном шу мом, 
ни ви ла не ла по год них за ци ти ра ње, ти па: Не иди ње жан у ову до бру ноћ. По ку шај да 
се иза ђе на крај с ње го вим Са бра ним пје сма ма, ве ли ком ка ме ном пло чом од књи ге, 
за стра шу ју ћи је за да так, као јед но од оних спи ри ту ал них уто чи шта гдје се пла ћа да 
би на днев ној осно ви би ли из гла ђи ва ни и би че ва ни у по тра зи за тран сцен ден ци јом. 
На про тив, крат ки пра сак ње го вих сти хо ва нај бо љи је на чин да се про ци је не њи хо ви 
гро мо гла сни ефек ти.

Р. С. То мас је пре зи рао Велс, или се бар та ко чи ни ка да чи та мо ње го ву по е зи ју. Па 
ипак, он је мо гао пре зи ра ти Велс као свој. Као што је цр на ру па про из вод зви је зде 
ко ја им пло ди ра, ни хи лист је ро ман тик ко ји је им пло ди рао, уси сан у ми зан тро пи ју 
пу ком те жи ном раз о ча ра ња. То мас је мр зио Велс јер га је ја ко во лио или је бар во лио 
то што је Велс мо гао, или тре ба ло, да бу де, што су дви је стра не исте ме да ље. Ње го ва 
вер зи ја Вел са би ло је мје сто брит ког вје тра („Чо вјек и др во“), чи ји на род је ство рен 
од го лих ске ле та („Труд бе ник“), а зе мља за ку же на ме ти љи ма и за ра зном ше па во шћу и 
де бе лим цр ви ма („Вел шка брд ска област“). Ту је, да ље, и те мељ но ра за ра ње у „Вел шком 
кра јо ли ку”: те шко је на ћи пје сму та ко не при клад но укљу че ну у ан то ло ги је, ко ја то ли ко 
оби лу је љу том по гр дом. Ви дио сам је у пет-шест збир ки: штам па ти је уз па сто рал ну 
по е зи ју Спен се ра или Је зер ских пје сни ка је исто као из ло жи ти леш усред так ми че ња 
у ље по ти. Због ово га је не вје ро ват но моћ на: то је по е зи ја као ра то ва ње, ри је чи као 
оруж је, То ма со ва ве ли чан стве на жуч и ва тра пр ште из сва ког сло га док по сма тра сво ју 
род ну зе мљу: 

Кр та од ре ли ка та,
Вје тром на гри же не ку ле и двор ци
Са ла жним ду хо ви ма;
Ка ме но ло ми и руд ни ци што тру ну;
Не мо ћан на род,
Бо ле шљив од ро до скрв ну ћа,
Тр га леш јед не ста ре пје сме.

То ма со ва за мр ше на мре жа на ци о нал ног осје ћа ња ни је ни гдје очи глед ни ја не го у 
пје сми „Све ште ник свом на ро ду”, ур не бе сно оштрој по ле ми ци са про по вје да о ни це 
(бр ђа ни, блуд ни ци, Вел ша ни / с ва шим ов ца ма и ва шим сви ња ма и по ни ји ма, ва шим 
зно ја вим жен ка ма / ка ко сам вас са мо мр зио...) про тив сво јих зе мља ка, про тив соп стве не 
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цр кве и се бе са мог и чи та вог бу ђа вог сви је та. Па ипак, ту је и не по гр је ши ви на го вје-
штај при вр же но сти, за ко пан под ар хе о ло шким на сла га ма пр ко са, али и да ље при су тан. 
По То ма су, стид је оно што је Велс за др жа ло као по ко ре ну на ци ју. Гр дио је зе мља ке 
што су на вод но за бо ра ви ли пра во на са мо о пре дје ље ње, што су се про да ли и оти шли, 
стал но је ин си ну и рао да су Вел ша ни са ми кри ви што су при хва ти ли да бу ду ко ло ни-
зо ва ни: гу ра ју наш је зик / у гроб ко ји смо му са ми ис ко па ли („Вје штач ка је зе ра”). Ипак, 
чак и ова су ро ва пје сма ука зу је на мрач ну, ма гич ну стра ну Вел са: има кри ко ва у ноћ ној 
тми ни / кад мје се цу со ве од го ва ра ју / и гу стих за сје да сјен ки / при та је них у ку то ви ма 
по ља.

Као Вел ша нин, То мас је био го ми ла про ти ву реч но сти, али био је истин ски ро до љуб. 
Не због то га што је сма трао ен гле ски еста бли шмент фи ли ста ри ма (иако си гур но је сте, 
исми ја ва ју ћи по вор ке / ко је не иду ни ку да; од ли ко ва ња / и злат ни ши рит; го ди шња 
при зна ња до ди је ље не од вла де и де мо кра ти ју ко ја је на пој ни ца / ко ју бо га ти и пле ме
ни ти да ју / за ва ше по што ва ње); или пак што је с на кло но шћу гле дао на Вел ша не (иако 
је сте го во рио по хвал но да су оштре / ко сти и ума окре ну тог / као нож про тив нас, 
„Исе ље ни ци“). Чи ње ни ца да је кри ти ко вао Велс чак ви ше од ње го вих не при ја те ља, 
на из глед па ра док сал на, из два ја га као истин ског ро до љу ба. Вје ро ва ти да се не мо же 
во ље ти и мр зје ти не што у исто ври је ме је илу зи ја, за о ста так ма ни хеј ске фи ло зо фи је 
за сно ва не на ду а ли зму или/или, до бро/зло. Мо же и де ша ва се. Јер чи ни се да је пра во 
зва ње ро до љу ба да из бјег не са мо за до вољ не шо ви ни стич ке прет по став ке ко је др же 
зе мљу у мје сту, и да је са гле да ја сно и про дор но, као да по сма тра ренд ген ске зра ке 
ду ше те на ци је, те да се по тру ди да то без ми ло сти и ка же, ка ко би мо гло до ћи до про-
мје не на бо ље. Ово вје ро ва ње ве за но је за фа ли би ли зам и Со кра тов ме тод, по ком 
сва ко убје ђе ње мо ра би ти пре и спи та но и ис кле са но у пра ви об лик, и оно ва жи не 
са мо за То ма са не го за мно ге дру ге ауто ре (Џејмс Џојс је ра ни је са жео овај по зив: „да 
ис ку јем још не ство ре ну свест свог на ро да“).1 То је ма ло при вла чан и не за хва лан за-
да так, али је од жи вог зна ча ја.

Ма колико да је веза с његовом земљом била сложена, Томас је био њен силан 
заступник. Јадао се због тога што су му одузели језик: Енглеско, што си учинила да 
направиш од говора / мојих очева странца на мојим уснама („Древни језик”). Научивши 
велшки прекасно, савладао је језик Владара, да га користи против њих (као Џојс и 
Вајлд прије њега). Изнад свега, настојао је да одоли покушајима да се старосједиоци-
ма наметне културна амнезија, и да пробуди оно што је заборављено. Проф. М. Вин 
Томас назвао га је „провокатором велшке савјести”, оним ко поставља тешка питања, 
који проузрокује бол и открива сакривене ране / историје у лагодном тијелу („Ро-
дољуб”), јер Томас је знао да је то једини начин да се нешто покрене и започне промје-
на. Била су потребна очајна средства.

Томас је усредоточио своја осјећања на једног лика, Јага Продерха, сељака чији 
примитивизам (или реализам) Томас презире (има нешто страшно у празнини његовог 
ума), али чијој одлучности и способности за опстанак Томас не може а да се са завишћу 

1 На ве де но пре ма Џемс Џојс, Пор трет умет ни ка у мла до сти, прев. Пе тар Ћур чи ја, Про све та, 
Бе о град, 1991, стр. 247. (Прим. прев.)
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не диви (запамтите га, онда, јер и он, исто, је ратни побједник / који опстаје попут 
дрвета под радозналим звијездама). Ето човјека снажног, древног и нијемог као гранит, 
у поређењу с нама из смијешног постмодерног свијета, шупљим људима, људима од 
сламе, како нас је Т. С. Елиот описао. Продерх је човјек који се држи на дистанци од 
вјештачке патине цивилизације која нас раздваја од земље и смрти (на нашу корист 
и штету). Прогањан овим архетипом, Томас му се стално враћа (више од двадесетак 
пута), понекад као мети за његов бијес, понекад ради мало утјехе (Јеси ли икад био 
млад, Продерх…?, Добро си ме служио, Продерх). Каткад Јаго одговори: Ја сам Продерх. 
Опростите. Не знам / о чему причате… („Инвазија на фарму”). Томасов суд о свом 
створу стално осцилује. Његове мисли су бојиште. У једној пјесми је великодушан, у 
наредној неумољив, понекад обоје истовремено. У „Афинитету” пакосно напада чи-
таоца (и кроз њега, самог себе) као неког ко није у стању да суди о усамљеном земљо-
раднику, ко не може понудити бољу алтернативу: Испретурај по лобањи, извуци ла-
дице / које труну у прашини твога срца, и што имаш да даш / да обогатиш његов дух 
или начин живота? Премда је заједљив и непостојан, страст са којом Томас маше својом 
поетском кòсом је сама по себи окрепљујућа усред уређеног грмља великог дијела 
његових и наших савременика.

Бит на ствар код Про дер ха је што је не из ми је њен, не ис ква рен мо дер ним сви је том 
и свом ње го вом нон ша лант но шћу и сла бо сти ма (као што је То мас по ка зао у љу ти том 
„Се ља ку”). За раз ли ку од нас, ни кад ни је био одво јен од зе мље, од го ди шњих до ба, од 
при род ног про це са уми ра ња. Про дерх не па ти ни од ка кве не у ро зе. У од ре ђе ном 
сми слу, он је про из вод То ма со ве крај ње од бој но сти пре ма мо дер ном сви је ту. Пре ко 
вје ро ва ња / и ре мекдје ла на ши точ ко ви пре ла зе, То мас за дир ку је у пје сми „Без од го-
во ра”. У „Мла дим и ста рим”, исми је ва ле тје ли цу ко ја по ку ша ва да „при пи то ми огром-
но не бо”. То мас је био сум њи чав, чак и су је вје ран, кад се ра ди ло о елек трич ној стру ји, 
ма сов ним ко му ни ка ци ја ма, ма те ри ја ли зму, свим спо ља шњим од ли ка ма на вод ног 
на прет ка, и вје ро вао је да нас је он не са мо уда љио од су штин ских исти на већ да је 
ство рио но ви, соп стве ни па као. Обе ћа ва ју ћи не ку да ле ку Уто пи ју, на уч ни ци, с ру ка ма 
пу ним / да ро ва ко ји уни шта ва ју („Ог њи ште”), до ве ли су нас до ну кле ар не зи ме у „Фор-
му ли” и си ли кон ских ан ђе ла „Ју тар ње се ре на де”.

Исто та ко, ре кло би се да пре тје ра но ра ци о нал на об ја шње ња о при ро ди сви је та 
ни кад не до но се утје ху, на кон што све ду жи вот на чво ро ве и мо ле ку ле / што од би ја ју 
се од чво ро ва и мо ле ку ла („За по слом”). Та кво ви ђе ње сви је та не узи ма у об зир људ ску 
ду шу: у ме ни не ма ни чег / сем ће ли ја и хро мо зо ма / што че ка ју да зач ну хро мо зо ме / и 
ће ли је („Бра во!”). То мас је јед на ко не ми ло ср дан спрам ка пи та ли зма: у „Ис пи ти ва њу” 
го во ри о злу ко је су по чи ни ле фи нан си је, о ра зо ре ним из но си ма на ра чу ну и из ли ву 
ци фа ра. У „Eheu! Fu ga ces” и да ље пре ко ри је ва сви јет у ком Лор ка/ је био не ду жан и умро 
је / млад, док је Франц, аустриј ски / цар... пре жи вио / да ста вља пот пи се / на тр но ви те 
спо ра зу ме. У То ма со вом сви је ту, као у овом на шем, крот ки ни кад ни је су на сли је ди ли 
зе мљу, ка ко је Христ обе ћао, и ма да је тре ба ло да пре у зме мо ства ри у сво је ру ке, ни-
је смо ни кад. Ис ку пље ње је уви јек би ло од ло же но. 

То ма сов од нос са Бо гом био је на тег нут. Отво ре но је то при зна вао: Има тре ну та
ка / кад се цр ни мраз ухва ти по / чи та вом би ћу, и ср це / у свом је ди ном зво ни ку ви си 



186

ни је мо („Зво ник”). Док чи та мо ње го ва дје ла на јед ном уви ђа мо из ван ред ну чи ње ни цу 
да је пред на ма све ште но ли це ко је по не кад не вје ру је у Бо га: Да ли се Бог ов дје скри ва 
/ од мо је по тра ге? („У цр кви”). Сли ка од сут ног Бо га се стал но вра ћа: не ће ви ше до ћи / 
на наш ма мац („Пра зна цр ква”), Пу штам сни мак / ње го ве шут ње опет / и опет са мом 
се би („Ре ви зи ја”), Мо ли тве по пут шљун ка / ба че не у про зор / не ба („На род на при по-
вјет ка”). Ово је Бог ко ји не од го ва ра; па ипак, то ни је ни из да ле ка све ште ни ко ва нај-
по дру гљи ви ја оп ту жба про тив свог твор ца. У „Бур го су” је осли као бо жан ство као 
па ра зи та: без сјен ке као Бог / ко ји је ту зе мљу ство рио / и сад си са ње ну крв. У „Од је ци ма”, 
хри шћан ски Бог је чан гри зав: Сво је гла вост ње го вог од би ја ња да од го во ри / раз ја ри ла 
га је. У „Остр ву” То мас нам да је су ро вог, зло на мјер ног Бо га: И Бог ре че, по ди ћи ћу цр кву 
ов дје / и учи ни ти да ме овај на род обо жа ва / и на ни је ти му си ро ма штво и бол.

Нео р то док сан до са мог кра ја, То мас је при знао у ин тер вју и ма да би га при је пар 
вје ко ва Ин кви зи ци ја осу ди ла као је ре ти ка, ус пут на го вје шта ва ју ћи да је и сам Христ 
сво је вре ме но био пје сник и је ре тик. Мо же се ре ћи да је сам чин пи са ња је ре ти чан, у 
сми слу да се сва ве ли ка књи жев ност на па ја сум њом, и пре и спи ту је дог ме, док три не 
и не по гр је ши вост. То мас ни је био мо нах да се за тво ри и за вје ту је на ћут њу. У од но су 
на вје ру, као и на на ци о нал ност, био је ро ђе ни иза зи вач не во ља. Он до во ди то до ло-
гич ног за кључ ка и сли је ди је ре тич ку исти ну у је згру бе ле три сти ке, чи ње ни цу да је 
пи сац при вре ме на за мје на за Бо га, узур па тор, тво рац свје то ва, и из ри чи то се пред-
ста вљао та ко у „Ства ра њу”: и кад сам га на пра вио / стао сам га опре ма ти / по свом 
уку су: пр во ма хо ви на па за тим тра ва...

У по чет ку, из гле да, То ма со ва Би бли ја би ла је са мо Ста ри за вјет, сви јет сум по ра и 
ог ња гдје је Ка ин убио бра та, Ло то ва же на је по ста ла стуб со ли, а Јов је бес крај но на 
му ка ма (мо же те за ми сли ти ка ко се све ово до га ђа у искон ском ши праж ју и по пла ни-
на ма То ма со вог пеј за жа). Јем ство љу ба ви, спа се ња и прав де за си ро ма хе ко је Христ 
ну ди из гле да, у нај бо љем слу ча ју, као оп сје на. У нај го рем, на да је у овој зе мљи го то во 
кле тва, увре да, ко ја ла жним из гле ди ма за спа се ње чи ни жи вот још те жим за из др жа ти: 
а у књи зи ко ју сам про чи тао / Бог је љу бав. Ал’ кад по диг нем по глед, не из гле да ми / та ко 
(„Ко ји”). Про рок у пра вом сми слу те ри је чи (тј. глас из пу сти ње), То мас је бје снио про-
тив не прав де и про тив Бож јег ћу та ња и не дје ла ња, и то га је по не кад до во ди ло у ста ње 
да у све сум ња. На пу стио сам / сво је те о ри је, лак ше увје ре ња / вје ро ва ња. Не ма огра де 
да се / за њу ухва тим, при зна је у „Рав но те жи”. У „Пре кам бри ју му” ја ди ку је: оно што 
ми тре ба / са да је вје ра да ми омо гу ћи да не тре ми це уз вра тим по гле ди ма / ис ке же них 
ли ца па ци је на та ове луд ни це. Вје ра, за То ма са, ни је би ла не што што на про сто има мо 
већ не што за шта, и са чим, се тре ба бо ри ти – хлад на, не у хва тљи ва и уда ље на као 
зви је зде.

Не ис пу ње ност у ср жи ње го вог би ћа на чи ни ла је мо жда од То ма са ову за је дљи ву 
осо бу, пу ри тан ског про по вјед ни ка, али исто та ко, на не ки на чин, и ве ли ког пје сни ка. 
Она до брим ди је лом об ја шња ва ско ро пот пу ни пе си ми зам у ње го вом опу су, али и 
ње го ве аду те. У „Се о ском дје те ту”, по сма тра пу стош се љач ког жи во та: и та ко ће да ни 
од лу ња ти у мје се це и мје се ци у го ди не... ку ћу ко ја се рас па да, и шап та че на сте пе ни ца ма 
(што под сје ћа на фран цу ски из раз „L’ésprit de l’esca li er”, трен ка да вам пад не на па мет 
са вр шен од го вор али је пре ка сно да га упо тре би те). Жи вот се од ла же, му дрост при-
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сти же пре ка сно и не што дру го за вр ши на мје сту жи во та: гу бље ње вре ме на, бес крај ни 
ци клус ру ти не. 

Оно што је ван сва ке сум ње је да је Р. С. То мас био пје сник из му чен пе си ми змом. 
Ни је то би ла инер ци ја као у де пре сив них љу ди. Слу ти мо да је ње гов пе си ми зам био 
та ко све о бу хва тан да би ра до ин сце ни рао соп стве ни Су мрак бо го ва из свог вел шког 
скло ни шта да је мо гао, јер та јио је хи ли ја стич ку же љу да окон ча све са тут њем а не 
цви ље њем. Она је при сут на у Ту мо вој отег ну тој тра ге ди ји у „Ва зду шном гро бу”; у ту-
роб ном „Мли ну” (Мр вио је ме не); не вје ро ват ној али мор бид ној „Смр ти јед ног се ља ка” 
(Сје ћам се исто и за ро бље ног вје тра / ко ји ки дао је за вје се, и уче ста не / хи сте ри је по
ди вља ле свје тло сти на по ду); у ре мек-дје лу уда ље но сти и смр ти, „Иван су” (Ко га оста
вих на су ка ног на про стра ној / И са мот ној оба ли ње го ве ту роб не по сте ље); у „Упо знај те 
по ро ди цу”, гдје нам пред ста вља Џо на Пр вог, Џо на Дру гог итд. (Ви дио си већ то ли це / 
ка ко се на ги ње из мрач не про шло сти / из му че но у љу том ви хо ру ми сли) и у ње го вом 
мо жда нај бо љем дје лу, па тво ре ној „На фар ми”. По сто је ства ри су мор не као гле да ње 
кон гре са Мла дих То ри је ва ца, ре ци мо, или на сло ви Деј ли меј ла, али ни ко не мо же над-
ма ши ти су мор ност Р. С. То ма са кад је на вр хун цу, и на са мом дну. У свим овим пје сма ма 
је осје ћај пре влад не кла у стро фо би је, гу ше ња, и на су прот то ме, То ма со ва нео до љи ва 
по тре ба да не што ура ди по том пи та њу, чак и ако то зна чи све уни шти ти. Још је дан пут, 
по ср ну ли ро ман тик по ста је ни хи ли ста.

По не кад је та мр жња усмје ре на ка са мом се би. У „Од ра зи ма”, ко ју су Ma nic Stre et 
Pre ac hers штам па ли на омо ту свог јед на ко мрач ног ал бу ма This Is My Truth, Tell Me Yours, 
То мас се су прот ста вља фу ри ја ма ко је пре би ва ју у ње го вом огле да лу док ста ри: Тво је 
ли це ко је при бли жа ва се при ја тељ ски на стро је но / је би је ла за ста ва за ко ју не ма ре / 
не ма при мир ја са фу ри ја ма. Ова сум ња у се бе на ве ла га је да на сло ви сво ју ауто би о гра-
фи ју Neb, што зна чи „ни ко” на вел шком. Кроз пу ку по сто ја ност пе си ми зма, То мас је 
ство рио соп стве ни жа нр, Вел шку го ти ку. Или, мо гло би се ре ћи, соп стве ну зе мљу, мје сто 
на чи ње но од осје ћа ња и сли ка ко је му се стал но вра ћа ју, мје сто са мр ти, вје тро ва, ог њи-
шта, ко сти ју, со ко ла, чај ни ка, ка ме ња, зви је зда, ки ше, плу го ва, сту де ни, кр ви и мо ра, 
хоб сов ско окру же ње пре да то ра и пли је на, гдје је смрт Бо жи ја ко смич ка ша ла на ра чун 
свих нас. По сто ја ност ат мос фе ре и фи гу ра тив ног је зи ка не из бје жно чи не То ма са под-
ло жног па ро ди ји и отр ца ној сен ти мен тал но сти (Сје ћаш ли се Деј ви са? Умро је, знаш?...), 
али иако би би ло ла ко скло пи ти пје сму од ко ца ка ко је је он ко ри стио, ни јед на од њих 
не би зна ла ис по ру чи ти из не над на от кри ћа и жа о ке као што то чи ни по сљед њи стих 
пје сме „На фар ми”. 

Иако је То ма со ва дје ла ла ко оп ту жи ти за за гу шну не га тив ност и ду бо ки не до ста так 
сми сла за ху мор, ипак је мо гу ће на слу ти ти тре нут ке ље по те и исти не кроз на пу кли не: 
воћ њак зви је зда у не ис пе тим кро шња ма но ћи („Се о ско ди је те”); тро мо би по ди гао ру
ку / и ње жно ор ке стар / звје зди ца по чео би / да сви ра пр ве так то ве / ноћ не увер ти ре 
(„Ди ри гент”); Ло сос ко ји ле жи у ду би на ма Лин Ли фо на / по тај но као ми сао у там ном 
уму (из „Древ них ста нов ни ка сви је та”, ко ја је оста ви ла ути сак на Те да Хју за). По не кад 
су ље по та и ту роб ност ис пре пле та не: ка ме но ло ми си ве ки ше („Вал тер Ла и варк”) или 
ру ше ви не не ба, из ну тра из го ре ле од ва тре / по зног сун ца, што још уви јек ти ња (“На-
јам ник”).
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Овај оса мље ни пје сник ни је пот пу но ин те лек ту ал но остр во. На при мјер, одао је 
сла ду њав омаж Ви ли ја му Ба тле ру Јеј тсу (за па њу ју ће / и ла ви ринт ске ста зе ње го вог 
не про бој ног ума), ко ји при зна је од ре ђе ну срод ност, али и дис тан цу (су ви ше сти дљив 
пред ње го вим пре зри вим гње вом / да се др знем про би ти там не, не до ку чи ве на о ча ре). 
Као пје сник, То мас се обра ћа Кан ту („Зе ле не ка те го ри је”), Ше ли ју („Пје сма док го ди на 
се ми је ња”), Ва ла су Сти вен су, Де гау, Пи ка су и мно гим дру гим сли ка ри ма. Про на ла зи 
срод не ег зи стен ци ја ли стич ке ду ше у Сје ре ну Кјер ке го ру и До сто јев ском пре о бра ће-
ном пред стре љач ким стро јем (ду бо ко је раз ми шљао о за го нет ки Ива на Ка ра ма зо ва). 
У „Уку су” То мас чак и да је кра так пре глед оних ко ји ма се ди ви и ко је је от пи сао из 
ре до ва књи жев них ве ли ка на: Драј де на ни је сам под но сио / ни пре фи ње но бра то у би
ство / По у па.

По вре ме но, То мас би уте као из за тво ра ко ји је око се бе по ди гао са др жи ном сво јих 
пје са ма, као ка да је из ма штао бро до лом у „Спа ше ни ци ма”, утва ре Ин ди ја на ца у „Пред-
ска за њи ма” (Над из ну три ца ма што су се пу ши ле / ви дио је пр вог би јел ца ка ко сти же са 
сво јим пу шка ма и там ни ца ма) или сле та ње на Мје сец у „Астро на у ти ма”. Су о ча вао се 
са ста ро шћу са уви јек искре ном ком би на ци јом сна жне фру стра ци је и ре зиг на ци је, као 
ка да је на сто јао да за тек не огле да ла у исто и ме ној пје сми, или ка да би опа ко „спу стио” 
ам би ци о зним пје сни ци ма („Не по сла то”) или се су прот ста вио смрт но сти у ср це па ра-
ју ћем „Бра ку”. 

На кон цу оста је ути сак да је у се би То мас био свје стан то га ка ко су на ње га гле да ли 
и ка кав је био, да је имао оклоп, пр ву од бра ну од ма те ри јал ног сви је та. „Зна ње” ти-
пич но по чи ње: на кон спо рог тро ва ња / и пре вр тљи во сти го ди шњих до ба, али то ме се 
су прот ста вља: По ти штен? Је сам ђа во ла! / Тре ба не што ви ше од мр твач ких ко ла ки ше 
... да ме смак не са ви со ке гра не мог сми је ха. Да ли је сми јех био упу ћен се би са мо ме, 
на ма или жи во ту и смр ти уоп ште, са мо је То мас знао.

Гу сти сно ви зби ја ју се на бли је дој му ло ба њи: ка ко узе ти мје ру не ко ме ко је на пи сао 
та кав стих? Да ли да му се ди ви мо, да га са жа ље ва мо или да га се пла ши мо? Р. С. То мас 
је био опре чан дух. Не да се смје сти ти ко мот но у на ше ми сли, у вел шку кул ту ру, у те о-
ло ги ју или пје снич ки ка нон. У сви је ту бо ја жљи вих пје сни ка и нео пре дје ље них љу ди, 
то је оно што га спа са ва. Био је не ко ко га ни кад не би мо гли при пи то ми ти, ко се ни је 
укла пао и ко је кр чио свој пут, и без ње га је наш сви јет оскуд ни ји.

(С ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам)
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ВЕЛШКО ЗАВЈЕШТАЊЕ
У реду, био сам Велшанин. Је ли битно?
Говорио сам језик који ми је предан
У мјесту на ком сам се задесио,
Мјесту скученом између сивих зидина
Облака током бар пола године.
Моја ријеч за небеса није ваша била.
Ријеч за пакао имала је бритку ивицу
Коју дала јој је рука вјетра
Што бруси, бруси реским звуком
Даноноћно. Ништа од оног што је Глиндур
Знао није штитило од пројектила
Кише. Што значило је потицати од њега?

Чак је и Бог имао велшко име:
Обраћали смо му се на древном језику; 
Очекивало се да ће посветити посебну пажњу
Велшанима. Историја нам је показала
Да био је превелик да се прикује за зид
Камене капеле, али ипак смо га турили
Међу тврде корице црне књиге.

Упркос томе људи су питали за нас.
Моје испупчене јагодице, дужина лобање
Привлачиле су их као ванредан портрет
Преминулог мајстора. Видио сам како зуре
Из лимузина, док пролазио сам до кољена
Међ’ овцама и шкопцима. Видио сам како стоје
Крај трновитих живица, и посматрају како нижем
Удаљена стада на нит пискутавог звиждука.
И непрекидно њихове очи; снажни
Притисак на мени: Ти си Велшанин, рекоше;
Тако нам и причај; сачувај твоје пољане
Од смрада нафте, од бучне рике
Врелих трактора; треба нам мир
И тишина.

ИМЕ

Р. С . Томас
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Је ли музеј
Миран?, упитах. Јесам ли ја чувар
Реликата срца, што самом себи 
Баца прашину у очи? Ја сам човјек;
Никад нијесам желио отрцану улогу
Коју ми је живот додијелио, да глумим
Пред публиком прошлости на позорници
Од земље и камена; бесмислену етикету
Рода, расе, што ми укосо виси
Око рамена. Био сам у тамници
Док нијесте дошли; ваш глас бјеше кључ
Што окренуо се у огромној брави
Безнадежности. Јесу ли се врата отворила
Да пусте мене ван или вас унутра?

У ЦРКВИ
Често покушавам
Да проучим одлике
Њених ћутања. Да ли се Бог овдје крије
Од мог трагања? Стао сам да ослушнем,
Кад се оно мало људи разишло,
Ваздух како се наново саставља
За бдјење. Чекао је овако
Откако се камење око њега скупило.
Ово су тврда ребра
Трупа којег наше молитве нијесу успјеле
Оживјети. Сјене се приближавају
Из кутова да заузму
Мјеста која је свјетлост држала
Један сат. Слијепи мишеви враћају се
Свом послу. Нелагодност црквених клупа
Утулила се. Нема ниједног звука
У мраку сем звука једног човјека
Што дише, искушава своју вјеру 
На празнини, закива питања
Једно по једно на ненастањени крст.
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НАКОН ПРЕДАВАЊА
Постављам оно тешко питање. Треба ми помоћ.
Не питам из пакости.
Немам жељу да видим како излазите
Или не излазите на крај с немогућим клупком
Проблема олако изнесеног.
Прочитао сам Ваше књиге, разабрао атмосферу
Строгу, ал’ не и претешку
За дух. Могуће је да сам сазрео
Откако сам их прочитао; нема критерија
Који би просудио, нити се душа
Да измјерити. Познајем све стилске фигуре
Религије, како Бог није ту
Да му се обратимо; како вријеме зарађујемо
Његовим одсуством, и како гледамо
Кроз двоглед на бол,
Зло, изобличеност. Пробао сам
Повезати оштре очи
Понизношћу, али слух мој
Издржава; из даљине колико од Тибета
Крици допиру.
Од неког ко се не да сатјерати
У концепт, и ко је по природи другачији
Од човјека; ко нас држи на дистанци
Својим симболима, опречним амблемима
Сокола и голуба, што могу моје молитве прискрбити
Ближњима, душама сведеним на голу кост
Да мучене буду, које горе, горе
Кроз историју сопственом, чудном свјетлошћу?

ИВАНС
Иванс? Да, много сам пута
Сишао низ његове голе
Стубе у штуру кухињу
С огњиштем, гдје су зрикавци пјесмом
Пратили цвилеж црног
Чајника, и затим у студени
Мрак да угушим се у густој плими
Таме што плутала је око зидова
Његовог пустог салаша на бријегу.
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Није ме мрак, што пунио ми је очи
И уста, згражавао; па чак ни киша 
Што капала је попут крви с једног дрвета
Невременом измученог, већ мрак
Што закрчивао је жиле тог болесника
Кога оставих насуканог на големој
И самотној обали његове туробне постеље.

ВЈЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА
Постоје мјеста у Велсу гдје не идем:
Вјештачка језера која су подсвијест 
Једног народа, узнемирена у дубинама
Надгробним плочама, капелама, чак и селима;
Спокојство њиховог израза
Ми је гнусно, оно је поза
За туђинце, драж који један акварел
Има за масу, умјесто захтјевнијих услова
Пјесме. Ту су и брда,
Такође; баште покривене шљаком
Шума; и разбијена лица
Фарми с каменим цурком
Суза низ падине брда.

Куда могу утећи, онда, од задаха
Распадања, од труљења мртве
Нације? Шетао сам обалом
Сат времена и видио Енглезе
Како лешинаре међу отпацима
Наше културе, преливају пијесак
Као плима и, са грубошћу
Плиме, гурају нам језик
У гроб који смо му ми ископали.
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ОНО
Увијек ће побјеђивати.
Други ће доћи да као ја
Овдје стоје и по њему ударају
Као на врата, и траже љубав,
Самилост, чак и мржњу; било што
Мјесто овог тупог равнодушја,
тих непристрасних одговора, ако се одговорима назвати могу,
Овог сивог неба, ових влажних поља,
застртих мртвачким покровом вјетра.

И бескрајно дани иду
Својим послом. Љубавници се појаве
Па нестану. Клица нађе пут
Од траве до пужа до јетре до траве.
Сјенка дрвета пада
На наше њиве кô распеће,
С једном птицом што пјева у крошњи
Оно што њен пискутави сој одувијек пјева,
И зарива ноту по ноту
У наше кратковјеко месо.

МЕДИТЕРАН
Вода је иста;
одрази су пак другачији.
Вергилије се овдје
огледао. Не би се рекло.

Накит свјетлости запиње у грлу
риба; распори
их, наћи ћеш обезвријеђене 
кованице да њима платиш порез.

Цврчци и даље 
пјевају. Тражити их кроз
божиковину је као да преводиш
пјесму на други језик.
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ОБАСЈАНО ПОЉЕ
Видио сам сунце како пробило се
да обасја мало поље
на кратко, и пошао својим путем
и то заборавио. Ал’ то бјеше
бисер драгоцјени, једино поље које скривало
је благо. Сад увиђам
да морам дати све што имам
да га придобијем. Живот није журба

ка будућности што одмиче, ни жудња за
умишљеном прошлошћу. Живот је скренути
и прићи кô Мојсије чуду
грма у пламену, свјетлости
што чинила се пролазна кô младост твоја
некад, али је вјечност која те чека.

БОРБА
Ти имена немаш.
Рвали смо се с тобом читав
дан, и сад се ближи ноћ,
тама из које смо изронили
у потрази; и анониман
ти се повлачиш, остављаш нас да превијамо
своје ране, своја ишчашења.

За неуспјех језика
накнаде нема. Физичари
нам говоре о твојој величини, хемичар
о састојцима твог
размишљања. Али ко си ти
не указује се, ни због чега
на недужним маркама
рјечника ти бираш
да заметнеш бој, и да нагрдиш нас
твојом шутњом. Умиремо, умиремо
са сазнањем да је твој отпор
бескрајан на граници велике пјесме. 
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НА ФАРМИ
Био је ту Даи Пу. Ништа од њега.
Послали су га на пољану да креше репу,
И узимали му нож кад би дошао кући
Касно увече с осмијехом 
Попут распора на лицу.

Био је ту Лху Пу, ништа од њега.
Свако вече након орања
Великим трактором сјео би у столицу,
И зурио у замршени врт ватре,
Отварајући споре усне као пуж.

Био је ту и Хју Пу. Шта да кажем?
Чуо сам га како звижди у живици
Непрестано, као да зима 
Никад више напустити неће ова поља,
А свe дрвеће да је изобличено.

И најзад била је ту дјевојка:
Љепотица под чинима неке звијери.
Њено блиједо лице бјеше свјетиљка
Под којом су прочитали у мрачној књизи живота
Крештаву реченицу: Бог је љубав.

(С енглеског превела Марија Бергам)
 




