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ПОЕЗИЈА ГРАДА
Тра ди ци ја опе ва ња гра до ва се же да ле ко у про шлост. Нај ста ри ја са чу ва на по е ма, 

су мер ски еп Гил га меш из тре ћег ми ле ни ју ма пре но ве ере, го во ри о чо ве ку и гра ду. 
Ју на ка Гил га ме ша, ко ји је ствар но по сто јао, не по зна ти аутор ве ли ча за то што је по ди-
зао гра до ве, а на ро чи то за то што је са гра дио ве ли чан стве ни град Урук на ју гу да на-
шњег Ира ка. Спев ка же:

Ни ску о пат ња ма у ка мен укле са,
По диг ну бе дем Уру ку штит,
Ста ни ште сјај но све тог Еан не.
Осмо три бе дем, врх чи ји кô мје ден да је,
Раз гле дај на сип, што рав на му ни је,
При сту пи пра гу, што та мо од вај кад сто ји,
И уђи у Еан ну, Ишта ре храм – 
Ни бу ду ћи вла дар та квог са зи да ти не ће – 
Усп ни се и ше тај бе де мим’ Уру ка,
По гле дај те мељ, опи пај опе ку:
Ње го ве опе ке ни су ли ис пе че не,
И ни је ли се дам му дра ца зи да ло те мељ?1

Јед на ли га гра да, јед на пал ми них вр то ва, јед на по ља не,
трг ис пред Ишта ре хра ма,

три ли ге и трг Уру ка бе де мом су тим опа са не.

Ово је опис ве ли ког гра да ко ји се про сти ре на обла сти од не ко ли ко ки ло ме та ра. 
Ве о ма је до бро ис пла ни ран, осим гра ђе ви на има и вр то ве. За штит ни бе де ми су то ли-
ко ши ро ки да се по њи ма мо же хо да ти. Зи ди не хра ма се пре си ја ва ју на сун цу. Пе сник 
је то ли ко по но сан на бри жљи вост с ко јом је град са зи дан да нас не пре ста но по зи ва 
да све пом но пре гле да мо – ни шта ни је сфу ше ре но. А краљ, ју нак Гил га меш, дао је да 
се ње го ви под ви зи „у ка мен укле шу“. Град про но си сла ву ју на ка, а ју нак гра да. Пе сник 
не ма ни ка квих сум њи у по гле ду Уру ка: то је ве ли чан стве но ме сто, и ње го во оду ше-
вље ње гра дом осе ћа мо пет хи ља да го ди на ка сни је. 

Град мо же про бу ди ти пи шче ву ства ра лач ку има ги на ци ју баш као и свет при ро де 
и то је исти на без об зи ра да ли су ре ак ци је по зи тив не или не га тив не. Са свим је мо гу-
ће да отво ре но ве ли ча ње гра да, ка кво је из ра же но у спе ву Гил га меш, не ће та ко ла ко 
узе ти ма ха у сум њи ча вом и са мо кри тич ном до бу ка кво је на ше, али сло же ност ре ак-
ци ја на гра до ве, на ро чи то то ком по след ња два ве ка, по кре ну ла је не ку вр сту но вог 

1 Гил га меш, су мер ско-акад ски еп, прев. Мар ко Ви шић (Бе о град: Дра га нић, 2012), стр. 7.
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ур ба ног пи сма, ка ко у уз ви ше ној про зи та ко и у сти ху, те же лим да раз мо трим не ко-
ли ко при ме ра ко ји по ка зу ју ка ко се раз ви ја ла та вр ста пи сма.

То ком де вет на е стог ве ка до шло је до не ви ђе ног раз во ја гра до ва у по гле ду ве ли-
чи не и бро ја ста нов ни ка, што је не из бе жно ути ца ло на ли те рар не ства ра о це, а на ро-
чи то на ро ма но пи сце, јер је до ве ло до ус по ста вља ња но вих ме ђу људ ских од но са, 
ка ко из ме ђу по је ди на ца та ко и из ме ђу по је дин ца и гру пе, кла се, од но сно дру штва. Са 
Лон до ном у де ли ма Ди кен са, Па ри зом у де ли ма Бал за ка и Игоа, Санкт Пе тер бур гом у 
де ли ма До сто јев ског, град за у зи ма ис так ну то ме сто, над ви ја се над про та го ни сти ма, 
по не кад их гу ше ћи, он по ста је ак тер у при чи. Ка ко је број ста нов ни ка у гра до ви ма 
ра стао, а то се увек де ша ва ло пре не го што се град про стор но по ве ћа, пи сци су емо-
тив но ре а го ва ли на ту сти сну ту ма су на ро да, на тај ен ти тет, фе но мен го ми ле: Бо длер 
и Вит ман та ко што су им по же ле ли до бро до шли цу, а Ен гелс и Кар лајл из ра зив ши страх 
и гну ша ње. На слов књи ге ауто ра Чар лса Ма ке ја об ја вље не 1841. го ди не, Из ван ред не 
ма сов не за блу де и без у мље ру ље (Ex tra or di nary Po pu lar De lu si ons and the Mad ness of Crowds) 
– на слов ко ји је сам по се би без ма ло пе сма, а аутор је за пра во шкот ски пе сник, иако 
је ово де ло про зно – по ка зу је из ра же ну и про роч ку свест о ути ца ју овог фак то ра на 
дру штво, а за ни мљи во је то што аме рич ко из да ње из 1932. го ди не има пред го вор 
Бер нар да Ба ру ха, фи нан сиј ског и еко ном ског са вет ни ка ко ји у то вре ме не дав ни крах 
бер зе у Вол Стри ту 1929. го ди не на во ди као још је дан при мер „фе но ме на ма сов ног 
де ло ва ња под ути ца јем по ри ва и ко ман ди ко је до са да ни јед на на у ка ни је ис тра жи ла“.

И пре по ја ве Ма ке је ве књи ге Вор дсворт се на свој на чин ба вио „без у мљем ру ље“. 
Бу ду ћи да је био љу би тељ при ро де и оса ме, те шко да се од ње га мо гло оче ки ва ти да 
спрем но при хва ти ти ска ње и све ко ли ку вре ву ве ли ког гра да, ко је је упр кос то ме по-
ку шао да опе ва у сво јим пе сма ма. Лон дон је жи во чу до, чи ње ни ца, не за о би ла зна је 
осо би на са вре ме ног жи во та, а реч ко јом га не ко ли ко пу та опи су је је сте „моћ ни“. Но, 
у со не ту „На Вест мин стер ском мо сту“ („Upon West min ster Brid ge“, 1802) да је му вр ло 
дво сми слен ком пли мент: град је пре леп у ра ним ју тар њим ча со ви ма, пре но што се 
про бу ди, док је све још ти хо, док још не ма ди ма, док још вла да мир, док се ку па у пр-
вим зра ци ма сун ца, али без гу жве и га ла ме, за пра во без ијед ног зна ка људ ског жи во-
та. „Дра ги Бо же! и са ме ку ће као да спа ва ју; / И то ве ли ко моћ но ср це по чи ва!“ Али кад 
се град про бу ди, кад Лон дон по ста не пра ви Лон дон, пе сник мо ра да се бо ри са осе-
ћа њем али је на ци је и збу ње но сти пред љу ба вљу ко ју се чи ни да овај град га ји пре ма 
не ре ду, пред ње го вом раз дра га ном по вр шно шћу, пред бес крај ним при ме ри ма не по-
сто ја но сти и фраг мен тар но сти у ко ји ма из гле да да сви ужи ва ју осим ње га. Оти шао је 
на ва шар у Смит филд на дан Све тог Вар то ло ме ја (што мо жда и ни је би ло нај па мет ни је 
с об зи ром на ње го ва схва та ња) и о то ме пи сао у Пре лу ди ју му (The Pre lu de) са ме ша ви-
ном под сме ха и оча ја:

Ов де су се ску пи ла сва чу да што мр да ју на овом све ту – 
Ал би но љу ди, до мо ро ци осли ка них те ла, ке пе ци,
Па мет ни коњ и уче на сви ња.
Жде рач ка ме на, гу тач ва тре,
Џи но ви, тр бу хо збор ци, не ви дљи ва де вој ка,



108

Би ста ко ја го во ри и мр да ис ко ла че ним очи ма,
Во шта не фи гу ре, пре ци зни ме ха ни зми, све чу де сне ве шти не
Мо дер них Мер ли на, ди вље зве ри, лут кар ске пред ста ве,
Све ко ли ке за би те, не ве ро ват не на ка ра де
Све ко ли ке гр до бе, све ко ли ке про ме теј ске ми сли
Чо ве ка, ње го ва глу пост, лу ди ло, и њи хо ва де ла
Све на го ми лу на ба ца но, да са чи ни
Са бор чу до ви шта. Ша то ри и те зге
Ту су као не ка ква огром на во де ни ца,
Од ли ва ју и до ли ва ју са свих стра на,
Му шкар це, же не, тро го ди шњу де цу, до јен чад у на руч ју.

О, без ум ни ме те жу! Сли ко и при ли ко 
Оног што моћ ни Град је сте,
Не бро је ним хи ља да ма сво јих си но ва,
Ко ји жи ве у не пре ста ном вр тло гу
Три ви јал них ства ри, сто пље них и све де них
На је дан иден ти тет, раз ли ка ма
Ко је не ма ју ни за ко ни тост, ни сми сао ни свр ху. 

(VII. 706–28)

Вор дсворт, при све му то ме, оста је по сма трач, не аси ми лу је се. Ни је мо гао да се 
сто пи с ма сом, а мо жда ни је мо гао ни за ми сли ти да би ико па ме тан то же лео. Ипак, 
упра во то је сре ди ном истог ве ка Бо длер чи нио у Па ри зу и сви ма пре по ру чи вао да 
учи не исто. 

Бо длер се са ужи ва њем пре пу штао упра во оним ства ри ма ко је су ре ме ти ле Вор д-
свор тов мир, и ве ро вао да це ло куп ни жи вот, це ло куп на comédie hu ma i ne ка ко је на-
зи ва ње гов ју нак Бал зак, тре ба да бу де ме љи во за пи шчев млин. У сво јој кри тич кој 
сту ди ји Сли кар мо дер ног жи во та (Le Pe in tre de la vie mo der ne, 1863), на пи сао је сле де ће: 

Као пти ца у ва зду ху, као ри ба у во ди, он [уметник] се сме стио у све ти ни. Ње го ва 
страст, ње гов за нат са сто ји се у то ме да се сје ди ни са све ти ном. За са вр ше ног лу та ли-
цу, за стра стве ног по сма тра ча, ве ли ка је на сла да да се на ста ни у мно штву, у не по сто-
ја но сти, кре та њу, у не стал ном и бес ко нач ном... Та ко и за љу бље ник у уни вер зал ни жи вот 
сту па у го ми лу као у огром ни ре зер во ар елек три ци те та. За љу бље ник се та ко ђе мо же 
упо ре ди ти са огле да лом, не пре глед ним по пут све ти не; са осве шће ним ка ле и до ско пом 
ко ји, при сва ком ње го вом по кре ту, при ка зу је ви ше струк жи вот и не стал ну љуп кост свих 
еле ме на та жи во та.2

Бо длер, ро ђен у Па ри зу, ме ша ње са све ти ном до жи вља вао је као са му су шти ну мо-
дер ног до ба, као не што што Кам бри јац Вор дсворт ни ка ко ни је мо гао да до жи ви по ла 
ве ка ра ни је. Па ри зу се обра ћа на сле де ћи на чин: „Fo ur mil lan te cité, cité ple i ne de rêves, 
/ Où le spec tre en plein jo ur rac croc he le pas sant“ (О уза вре ли гра де! у по бе ла да на / Ти 

2 Шарл Бо длер, Сли кар мо дер ног жи во та, прев. Бо јан Са вић Осто јић (Бе о град: Гла сник, 2013), 
стр. 18–19.
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си сан, где про ла зник бле ду авет сре ће!),3 али је ова уза вре ла авет има ги на тив на про-
јек ци ја све га оно га што је пе сник ствар но ви део и осе тио. Са сва ким но вим окре та јем 
ка ле и до ско па, у ње го вим Па ри ским сли ка ма (Ta ble a ux pa ri si ens), ви ди мо си ћу шне ста-
ри це ко је слу ша ју ли ме ни ор ке стар, слеп це ко ји ту ма ра ју ули ца ма као не ки чуд ни и 
за стра шу ју ћи ме се ча ри, не за бо ра ван по глед же не у цр ни ни, згра де ко је пли ва ју у 
мо ру ма гле, про сти тут ке ко је се кре ћу под све тло шћу улич них све тиљ ки на гас што 
одо ле ва ју ве тру. Пе сник има оштро око, али је и ње гов ум оштар и раз ми шља о не ма-
шти ни, и о сек су ал ним од но си ма, и о пи јан че њу, и о коц ка њу, и о ста ре њу, и о љу ба ви, 
и о са мо ћи. Све ти на, иако без и ме на, за пра во је све ти на са ста вље на од по је ди на ца, и 
он пли ва са њи ма и од њи хо вих жи во та ства ра сво ју по е зи ју. 

Кра јем де вет на е стог ве ка, ка ко су гра до ви по ста ја ли из у зет но ве ли ки, а исто вре-
ме но и ве о ма бо га ти и ве о ма си ро ма шни, са огром ним со ци јал ним про бле ми ма, пи сци 
су по че ли да се кре ћу из ме ђу оне две крај но сти, оп ти ми зма и пе си ми зма, ко је ће 
по ста ти ис так ну та осо би на два де се тог ве ка. Ду гач ка по е ма Џеј мса („Б. В.“) Том со на 
Град стра шне но ћи (The City of Dre ad ful Night, 1874) при каз је од ба че них љу ди и скит ни ца 
јед ног фан та зма го рич ног гра да то ком но ћи, за сно ван на Лон до ну иако у ства ри не 
при ка зу је Лон дон; по е ма оста вља не ки чу дан ути сак уто ли ко што из ра жа ва без на ђе 
то ли ко ду бо ко, то ли ко сна жно, то ли ко ве ли чан стве но да код чи та о ца иза зи ва осе ћа ње 
сре ће; и ма да је на ста ла као из раз ту роб ног тем пе ра мен та ауто ра, ко ји је умро од ал ко-
хо ла у сво јим че тр де се тим, пе сма је има ла јак ути цај на бу ду ће ства ра о це као што су 
Т. С. Ели от, Ра дјард Ки плинг, Џек Лон дон и Џон Ре чи јер успе ва да са дир љи вом пре-
ци зно шћу до ча ра оту ђе ност ко ју мно ги – али на рав но не сви – при пи су ју мо дер ном 
ур ба ном дру штву. Чи тао је Бо дле ра, али је ње го ва ви зи ја мно го мрач ни ја; Бо дле ров 
оби чан чо век са да је уљез у ко шмар ном све ту из ко га су не ке ап стракт не си ле иси са ле 
сав ки се о ник.

Ви дех та мо утва ре што на љу де ли че
И љу де кô утва ре што са бла сно ски че;

Спа зих об лич ја што ни су жи во би ће
Оми ри сах за дах оштар кô Мр твог мо ра пе на:

Град по чи ва пред чо ве ком, чуд на и стра шна сце на,
Чо век ту не мо же на ћи свој дом,

Док утва ре су ту као сво је на свом.
(VII. 15–21)

У пра вом смо ис ку ше њу да по ми сли мо да ако би зло гу ки Том со нов по ноћ ни flâneur 
(фр. лу та ли ца) срео Вол та Вит ма на, до шло би до озбиљ ног де фи ци та кре ди би ли те та, 
али за див но чу до Том сон је био ве ли ки по што ва лац Вит ма на и је дан од пр вих ко ји су 
у Бри та ни ји ста ли у Вит ма но ву од бра ну, при че му их ве ро ват но по ве зу је то што су у су-
шти ни обо ји ца би ли са мот ња ци, прем да раз ли чи те вр сте. Том сон је у ства ри по се тио 
Њу јорк и раз у мео је аме рич ки оп ти ми зам иако ни је де лио то осе ћа ње. Вит ман је имао 

3 Шарл Бо длер, „Се дам ста ра ца“, Цве ће зла, прев. Ни ко ла Бер то ли но (Бе о град: Па и де иа, 2006), 
стр. 156. 
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мно го то га, углав ном по зи тив ног, да ка же о гра до ви ма и ни ма ло га ни је за бри ња вао 
фе но мен све ти не. Ње го ва пе сма „Пре ла зак бру клин ском ске лом“ („Cros sing Bro oklyn 
Fe rry“, 1856; 1881) сво је вр сни је хва ло спев Њу јор ку, али и гра до ви ма уоп ште. Во лео је 
ске ле, на ро чи то у гра до ви ма по пут Њу јор ка, где су по цео дан ималe по сла пре во зе-
ћи пут ни ке, ме ђу ко ји ма је био и он, пу то вао та мо-амо, не иду ћи за пра во ни ку да не го 
про сто ужи ва ју ћи да се ме ша са ра зно ли ким све том и по сма тра га. Вит ман је био flâneur 
пар екс е ланс; је дан од оми ље них гла го ла био му је „лу та ти“, а име ни ца „лу та ли ца“ за 
ње га ни је има ла по грд но зна че ње ко је је с вре ме ном по при ми ла. На ске ли му се до па-
да ло то што је био у не пре ста ном по кре ту, увек из ме ђу мо ра и коп на, и био је си гу ран 
да ако се вра ти ов де по сле мно го го ди на и за тек не ске лу, из гле да ће исто, би ће пре-
пу на љу ди као и обич но, али ни је дан чо век на њој не ће би ти исти. По ста ла је сим бол 
ве чи те са да шњо сти, у ко јој је он жед но упи јао све око се бе, љу де, во ду, га ле бо ве, 
не бо, је дра и јар бо ле бро до ва, а на оба ли си ва гра нит на скла ди шта и

ва тре из дим ња ка
то пи о ни ца, ви со ко и бли ста во рас плам са не 
у ноћ,

Ко је све тлу ца во ба ца ју цр не сен ке, ис так ну те
по мам но цр ве но и жу том све тло шћу,
пре ко кро во ва ку ћа и до ле у клан це
ули ца.4

Пе сма се за вр ша ва по хва лом по ја ва ма, свим ства ри ма ко је би мо гле би ти по вр шне 
про ла зне сли ке сва ко днев ног жи во та луч ког гра да – то ни је исти на, ка же он, ни шта 
дру го ни је трај ни је од ових при зо ра, ових пред ме та за ко је ка же да су „не ми, ле пи 
по моћ ни ци“, пред ме ти ко ји су нај мо дер ни ји, нај ма те ри јал ни ји, нај ур ба ни ји, скла ди-
шта, бар же, лив ни це, сви су они са да опе ва ни у по е зи ји:

Бу јај те гра до ви – до но си те ва ше то ва ре,
ва ше при зо ре, ви ре ке обил не и до вољ не,

Рас про стра њуј се, би ће од ко јег мо жда
ни шта дру го ду хов ни је ни је,

Оста ни те на сво јим ме сти ма, пред ме ти од 
ко јих ни шта дру го трај ни је ни је.5

Овај лир ски ур ба ни ма те ри ја ли зам ствар но је био не што но во и мо ра да је оста вио 
јак ути сак на оне ко ји су га у то вре ме чи та ли. Ни је се из гу био не го је ка сни је имао 
од је ка код пе сни ка као што су Харт Кејн, Френк О’Ха ра и Ален Гин зберг. Да ле ко од 
то га да Вит ман ни је био све стан со ци јал них про бле ма, али оста вљао је дру ги ма да их 
озло је ђе но или љу ти то ре ша ва ју. Лон дон де ве де се тих го ди на де вет на е стог ве ка за 
не ке је био ле по ме сто, а за не ке ни је, и пе сма „Три де сет ши лин га не дељ но“ („Thirty 

4 Волт Вит ман, „Пре ла зак бру клин ском ске лом“, Вла ти тра ве, прев. Иван В. Ла лић (Са ра је во: 
Ве се лин Ма сле ша, 1984), стр. 150. 
5 Исто стр. 155. 
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Bob a We ek“, 1894) Џо на Деј вид со на пру жа де ло тво ран про тив о тров, ако ми сли те да 
вам тре ба, да вас из ле чи од Вит ма но ве ра до сти и ње го вих хва ло спе ва. Мо но лог лон-
дон ског чи нов ни ка, ко ји не жи ви баш у бе ди, али је два са ста вља крај с кра јем са сво-
јом бед ном пла том, и ко ји не бес по сли чи на бру клин ској ске ли не го пу ту је на по сао 
лон дон ском под зем ном же ле зни цом, при ка зу је то ова ко:

Кô кр ти ца жур но хи там по мра ку,
И под цр ном зе мљом пре ла зим пут,

Поч нем у свом ход ни ку и ве ли ком пар ку,
За вр ша вам на до сад ном по слу сва ки пут;

Па ку ћи опет кре ћем у ноћ уз лу ле жи шку,
Пла но ве ку јем ка ко да од де сет ши лин га на пра вим фун ту...

Кад же ну има те и де ца су ма ла
Са са мо три де сет ши лин га у џе пу,

Ни је то пе сма нит ша ла:
Ако те у пи ће не оте ра, он да те, бо га ми, до те ра,

Па схва тиш не ке чуд не ства ри о жи во ту.6

Та ква ствар ност на те ра ла је мно ге љу де на раз ми шља ње, те се по е зи ја гра да то ком 
два де се тог ве ка на шла у вр тло гу нај ра зли чи ти јих ре ак ци ја ка ко су се аспек ти ур ба ног 
жи во та, је дан за дру гим, про би ја ли и на ла зи ли умет нич ки из раз у сти хо ви ма. Ле о полд 
Блум и го спо ђа Да ло веј су при лич но уме ре ни док про ла зе ули ца ма Лон до на и Да бли-
на, али мно го екс трем ни ји и екс пло зив ни ји при ка зи и ана ли зе са вре ме ног и про јек-
ци је бу ду ћег гра да по че ле су да се по ја вљу ју ка ко је тех но ло ги ја ме ња ла до жи вљај 
сва ко дне ви це, а по ли ти ка и на у ка ну ди ле уто пи ју за уто пи јом. По е зи ја Ма ја ков ског, 
про зне пе сме Ма ри не ти ја, ро ма ни по пут Ме тро по ли са (Me tro po lis) Тее фон Хар бу и 
Ми (We) Јев ге ни ја За мја ти на: да ли ће на кон њих гра до ви икад би ти исти? Ма ри не ти 
– Ма ри не ти Фу ту рист, ка ко је во лео се бе да на зи ва – знао је да су гра до ви са да по ве-
за ни екс пре сним во зо ви ма и ми слио је да и по е зи ја тре ба да пу ту је екс пре сно, као 
што по ка зу је у књи зи пе снич ке про зе ко ју је об ја вио 1914. го ди не под на зи вом Бум 
трас прас (Zang Tumb Tumb):

tre no tre no tre no tre no tron tron tron tron
(pon te di fer ro: ta ta tlu u un tlin) sssssssii
ssi is sii ssi issssi i ii      tre no tre no
feb bre del mio tre no ex press-ex press-ex pressssssss
press- press-press-press-press-press-press-press-
press-press-press-pressssssss pun zec chi a to dal 
sa le ma ri no aro ma tiz za to da gli aran ci cer ca re
ma re ma re ma re bla za re bal za re ro ta ie rottttta ie
bal za re ro o o o o otttta ie ro o o o o o o ot ta ie7

6 The Po ems of John Da vid son, ур. An drew Tur nbull (Edin burgh: Scot tish Aca de mic Press, 1973), стр. 
63–64.
7 F. T. Ma ri net ti, Zang Tumb Tumb (Mi lan: Po e sia, 1914), стр. 35–36.
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Мо жда су ва ше уши ус пе ле да ухва те чи ње ни цу да по ред свег Ма ри не ти је вог ди вље-
ња ме ха нич кој бр зи ни и сна зи (во зо ви, че лич ни мо сто ви, пра ска ње ши на, ши шта ње па ре), 
кроз кло па ра ње и бу ку про би ја ју се из не над ни на ле ти оштрог ми ри са мо ра и на ран-
џи ног др ве та: ста ри ро ман ти зам се још ни је пре дао. Глав на ро ман са, ме ђу тим, глав на 
љу бав на при ча, од ви ја се са тех но ло ги јом. Али шта ако се та љу бав на при ча из ја ло ви?

На уч но фан та стич ни ро ман Тее фон Хар бу, Ме тро по лис, по ко ме је њен су пруг 
Фриц Ланг 1926. го ди не сни мио исто и ме ни за па же ни филм, ко ји спа да у кла си ке не-
мач ке екс пре си о ни стич ке ки не ма то гра фи је, при ка зу је град бу дућ но сти где су ка пи тал 
и рад на сна га по ла ри зо ва ни из ме ђу до ми нант не ари сто кра ти је ко јој су до ступ ни сви 
ви до ви лук су за (укљу чу ју ћи ми стич ну ко му ни ка ци ју по мо ћу ма сов ног узи ма ња дро га) 
и ни же кла се (ко ја до слов но жи ви под зе мљом) рад ни ка ис пра них мо зго ва ко ји ро бу ју 
ма ши на ма ко је одр жа ва ју огром ни град у жи во ту. На по слет ку до ла зи до лу ди стич ке 
по бу не, али се при ча за вр ша ва по ми ре њем, ко је је мо жда при вре ме но, шта ви ше зло-
слут но, јер по сто ји мо гућ ност да власт ус по ста ви још суп тил ни је ме то де ма ни пу ла-
ци је. Сам ме тро по лис, са сво јим ле по та ма и стра хо та ма, крај ње је ам би ва лен тан. Са 
ви ди ков ца, уве че град из гле да као ма са све та ла и бо ја ко је се не пре кид но пре ли ва ју, 
са ку ла ма ко је се окре ћу, ре флек то ри ма чи ји зра ци игра ју по згра да ма, све тла се сли-
ва ју низ зи до ве по пут ки ше, а чак и ули це бли ста ју; ско ро је про зи ран, ви зи о нар ски, 
на лик на не што из вир ту ел не ствар но сти. Ње го ву дру гу стра ну опи су је Фре дер, син 
вла да ра Ме тро по ли са, ко ји је при ка зан као но си лац про ме на. Го во ри оцу да је био у 
под зе мљу да оби ђе про сто ри је са ма ши не ри јом:

И све ма ши не, ма ши не, ма ши не, ко је, не по мич не на сво јим пи је де ста ли ма, по пут бо-
жан ста ва на пре сто ли ма у хра мо ви ма, са по сто ља ко ја их др же, жи ве свој жи вот као 
бо го ви: Без очи ју све ви де, без уши ју све чу ју, не ми али са ми по се би све об ја вљу ју – ни му шко, 
ни жен ско, а ипак ка дре да из не дре не што но во, при јем чи ве и про дук тив не – бе жи вот не, 
али ва здух у хра мо ви ма и те ка ко ко ви тла ју не пре су шним да хом сво је ви тал но сти. А 
по ред бо го ва-ма ши на, су жњи бо го ва-ма ши на: љу ди ко ји као да су укле ште ни из ме ђу ма-
шин ске дру же љу би во сти и ма шин ске са мо ће. Они не но се ни ка кав те рет: то ра ди ма-
ши на. Не мо ра ју да по ди жу и гу ра ју: то ра ди ма ши на. Не ма ју ни шта дру го да ра де до 
јед ну те исту ствар у не до глед, сва ко на свом ме сту, за сво јом ма ши ном... Па зе и па зе, и 
са мо им је јед но на уму: ако им по пу сти па жња, ма ши на ће да се про бу ди из то бо жњег сна 
и по че ће да се за хук та ва и за хук та ва док се не рас пад не. А ма ши на, без гла ве и мо зга, 
си са и иси са ва чо ве ков па жњом на прег ну ти мо зак из ње го ве па ра ли са не ло ба ње, и ни ка-
ко не пре ста је већ иси са ва све до тле док људ ско би ће оста не да ви си на иси са ној ло ба њи, 
не ви ше чо век, а још не по све ма ши на, ис це ђен, ис пра жњен, по тро шен. А ма ши на по што 
је иси са ла и про гу та ла ко шта ну срж и мо зак свог чу ва ра и оли за ла уду бље ња у ње го вој 
ло ба њи ме ка ним, ду гач ким је зи ком од ме ка ног, ду гач ког ши шта ња, та ма ши на бли ста у 
свом сре бр на сто-бар шу на стом сја ју, ми ро по ма за на уљем, ле па, не по гре ши ва...8

По тре бан је при лич но ду га чак ци тат да би се по ка за ло ка ко хип но тич ки рит мо ви 
и по на вља ња, та ко ре ћи, опо на ша ју не по ко ле бљи ву моћ ма ши на да де ху ма ни зу ју оне 
ко ји их оп слу жу ју. Функ ци о ни са ње Ме тро по ли са као гра да за ви си од пот пу но по тро-

8 Thea von Har bou, Me tro po lis (New York: Ace, 1963), стр. 28–29. 
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шних људ ских би ћа; сва ко се мо же за ме ни ти кад по ста не лут ка „ко ја ви си на иси са ној 
ло ба њи“. Но, да ли то зна чи да се ма ши не мо ра ју уни шти ти или их са мо тре ба дру га-
чи је кон тро ли са ти? Ни ро ман ни филм Ме тро по лис не да ју за до во ља ва ју ћи од го вор 
на ово пи та ње, ко је је очи глед но на ста ви ло да оп се да два де се ти век, ка ко у жи во ту 
та ко и у књи жев но сти. Пи сци су пи сци, ме ђу тим, и апо ка лип тич ни лу дит ски по крет, 
да не по ми ње мо уни ште ње и про па да ње гра до ва уоп ште, мо же би ти те ма по е зи је, 
би ло да је у сти ху или у про зи. Ан гло сак сон ска пе сма „Ру ше ви на“ („The Ruin“), не по-
зна тог ауто ра, да је из ван ред но упе ча тљив при каз ру ше ви на рим ског гра да, ве ро ват-
но Ба та, кроз ви зу ру ста ро ен гле ског пе сни ка с по чет ка осмог ве ка; то ли ко је за ди вљен 
ве ли чи ном и трај но шћу зи дар ских ра до ва, чак и у ова квом ру шев ном ста њу, да их 
на зи ва en ta ge we orc, џи нов ских ру ку де лом. Ед гар Алан По у пе сми „Град у мо ру“ („The 
City in the Sea“, 1831) за ми шља ру ше ви не Со до ме и Го мо ре ис под та ла са Мр твог мо ра 
ко је ће би ти пот пу но уни ште не у не ком од зе мљо тре са ко ји по га ђа ју то под руч је, ка да 
ће град ко нач но по то ну ти и „Па као, из хи ља ду пре сто ла што се ди же, ода ће му по шту“. 
А Лу ис Гра сик Ги бон у на уч но фан та стич ном ро ма ну Геј Хан тер (Gay Hun ter, 1934) цр пи 
не ку но ву вр сту про зе-по е зи је ру ше ви на из опи са Лон до на по сле ну кле ар ног ра за-
ра ња хи ља да ма го ди на у бу дућ но сти – то су ру ше ви не не овог да на шњег Лон до на 
не го Лон до на бу дућ но сти са сјај ним ме тал ним згра да ма и не за ми сли во на пред ном 
тех но ло ги јом. По све ћу је му це ло по гла вље, на сло вље но „Ру ше ви не“ и по чи ње ова ко:

Џи нов ске гра ђе ви не из ди за ле су се у ва здух по по дне ва, уда ље не мо жда пет ми ља, огром-
но сме тли ште обо ре них да ле ко во да ко ји су хва та ли бље шта ву сун че ву све тлост ко ја 
се од би ја ла од хри ди и ли ти це од нер ђа ју ћег ме та ла, а за тим из ба ци ва ли тај сјај ви со ко и 
за сле пљу ју ће у ва здух. У пр ви мах се чи ни ло да се обри си ве ли ких гра ђе ви на кре ћу и ме ња ју 
пред ње ним очи ма, а он да су се по след њи трач ци ма гле от ко тр ља ли до ме ста до ко јег 
до се же мо ре, те угле да Лон дон из до ба Је рар ха, она кав ка квог су га оста ви ли хи ља да ма 
го ди на пре то га, кад се по ја ви ла ку га и Под-Љу ди ди гли на оруж је...

(Књи га 2, по гла вље 5)

Сва три по ме ну та пи сца су цр пе ла ства ра лач ку сна гу из мр твих гра до ва, не с 
на ме ром да ли ку ју над њи хо вом про па шћу не го да из ра зе стра хо по што ва ње и за чу ђе-
ност над са зна њем да су та ко ве ли ке људ ске тво ре ви не под ло жне вре ме ну и суд би ни 
и да се хи ља да ма, чак ми ли о ни ма, жи во та ко ји су их узи ма ли здра во за го то во мо же 
из гу би ти сва ки траг. У ан гло сак сон ској пе сми на ро чи то је дир љив онај део у ко ме 
пе сник по ку ша ва да за ми сли ка кав је мо гао би ти жи вот љу ди ко ји су жи ве ли и раз ру-
ше ном гра ду. Ко је пли вао у ба зе ни ма, ко се пео на ку ле, ко је са зи дао де бе ле зи ди не, 
ко су би ли рат ни ци у тим „дво ра на ма кр ца тим сва ко ја ким за до вољ стви ма“? Он то све 
мо ра да за ми сли. Не по сто ји ка ме на пло ча по пут оне ко ју је у зи ду по ста вио Гил га меш 
да са чу ва ње го во име и све до чи о ње го вим вре ме ни ма. Све је не ста ло, ка ко ка же 
оми ље ни ан гло сак сон ски из раз, swa-swa hit no wære, као да га ни кад ни је ни би ло.

Hryre wong gec rong,
ge bro cen to be or gum, þær iu be orn mo nig,
glædmod ond gold be orht, gle o ma ge fræ twed,
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wlonc ond win gal, wighyrstum scan;
se ah on sinc, on sylfor, on se a ro gim mas,
on ead, on æht, on eor can stan,
on þas be or htan burg bra dan ri ces.

(Срав њен са зе мљом, у ру ше ви на ма ле жи сад тај град, у ко ме су то ли ки љу ди, ра-
до сни, зла том оп то че ни, у кри лу рас ко ши, по но сни и од руј ног ви на за ја пу ре ни, у 
сја ју сво јих окло па, по гле дом пре ла зи ли пре ко свих сво јих бла га, сре бра и дра гог 
ка ме ња, пре ко свог ве ли ког имет ка и по се да, на ки та од то па за, и пре ко овог ве ли чан-
стве ног гра да у ве ли ком кра љев ству.)9

Ту жба ли це о гра до ви ма по себ но су дир љи ве због ево ка ци је из гу бље них људ ских 
жи во та. А у овом слу ча ју пе сма ну ди до дат ни ни во ко ји нас те ра на раз ми шља ње: и 
са ма пе сма је ру ше ви на, са чу ва на као де ли ми чан и не пот пун текст. Lit te ra scrip ta ma net 
– ако сре ћа по слу жи. 

На кон по ру ше них гра до ва, сле де ћа фа за мо гу би ти гра до ви ко ји ни кад ни су по сто-
ја ли. У ро ма ну Ита ла Кал ви на Не ви дљи ви гра до ви (Le città in vi si bi li, 1972) Мар ко По ло 
ка зу је Ку блај Ка ну низ при ча, ко је ви ше на ли ку ју пе сма ма у про зи и у ко ји ма опи су је 
гра до ве за ко је твр ди да је ви део на сво јим пу то ва њи ма, али ко ји су за пра во из ми шље-
ни гра до ви, гра до ви из ба сне, су ге стив ни ји од езо пов ских. Ту је град по име ну Ар ми ла, 
без зи до ва, та ва ни ца и по до ва, али са спле том во до вод них це ви са че сма ма, ту ше ви ма 
и ка да ма за ку па ње, то је не ка вр ста во до ин ста ла тер ског ра ја у ко ји кад уђе те сва ки 
пут ви ди те вит ке де вој ке ка ко се из ми ва ју под ту шем или се су ше и че шља ју ко су на 
сун цу; то су ним фе из под зем ног и во де ног све та ко је су ве се ло ис ко чи ле из че сми и 
во до ско ка, а Мар ко По ло сма тра да су град од це ви са гра ди ли љу ди као за вет ни дар 
ко јим су же ле ли да одо бро во ље во де не ду хо ве уз не ми ре не због за га ђе ња. За тим је 
ту град по име ну Со фро ни ја, ко ји се са сто ји од два по лу гра да: је дан је као лу на-парк 
са вра то лом ним то бо га ном, цир ку ском ша тром и зи дом смр ти за мо то ри сте, а дру ги 
је сав од ка ме на, мер ме ра и це мен та и у ње му се на ла зе бан ка, шко ла, фа бри ке и па ла-
те. Је дан по лу град је ста лан, а дру ги је при вре мен и јед ном го ди шње би ва де мон ти ран 
и укло њен. Но, де мон ти ра ју се и од но се ка ме не гра ђе ви не и фа бри ке, а не лу на-парк. 
Све што је чвр сто рас то чи се у ва здух, као што ре че чо век. А мо же те оти ћи и у по уч ну 
по се ту, јед ну ениг ма тич но по уч ну по се ту, гра ду Те кла, ко ји је пре кри вен ске ла ма, за штит-
ним плат ни ма, мер де ви на ма, где јед ни кра но ви по ди жу дру ге, јед не ске ле при др жа-
ва ју дру ге док рад ни ци гро зни ча во зи да ју и ме ре, из не де ље у не де љу, али ни кад 
ни шта за пра во не би ва са зи да но ни ти за вр ше но. Не пре ки да ју са ра дом ни да би 
про го во ри ли све док се рад ни дан не за вр ши са за ла ском сун ца, а он да, ако их пи та те 
за што по сао ни кад не при во де кра ју и где је про је кат ко ји сле де, они по ка жу пре ма 
зве зда ма и ка жу: „Ево про јек та.“ По у ка ко ју тре ба из ву ћи је сте да ако же ли те да са гра-
ди те град са са вр ше ном ма те ма тич ком пре ци зно шћу кон сте ла ци ја, он да он ни кад 
не ће би ти за вр шен. Ипак, има не чег дир љи вог у ис ти ца њу зве зда них на цр та на кра ју 
при че, и мо же би ти да Кал ви но оста вља сва ко ме од нас да иза бе ре да ли же ли да по-

9 Three Old En glsih Ele gi es, ур. R. F. Le slie (Man che ster Uni ver sity Press, 1961), стр. 52. Пре вео аутор.
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ве ру је (ма да сум њам да је он ве ро вао) да је по тра га за иде ал ним гра дом у осно ви 
људ ска по тре ба и да од ње не тре ба од у ста ти.

Ма ка кви иде ал ни гра до ви би ли – а те шко је за ми сли ти да ће се сви сло жи ти око 
то га ка кви тре ба да бу ду – сви се сла жу с тврд њом да ће увек би ти пе сни ка ко је ће при-
вла чи ти ствар ни гра до ви баш као што ће не ке дру ге пе сни ке при ву ћи свет при ро де, 
на коп ну или мо ру. Пе снич ки сен зи би ли тет се срећ но мо же на се ли ти и у дру штве но 
нај би зар ни је или нај не по жељ ни је про јек ци је ур ба ног ис ку ства, од мрач них стра хо та 
Бет ме но вог (Bat man) Го там Си ти ја до Лос Ан ђе ле са 2010. го ди не у Ис тре бљи ва чу (Bla de 
Run ner), где ме ша ви на бес кру пу ло зно сти и ви со ке тех но ло ги је упра во слу жи као ма-
те ри јал ви зу ел не и драм ске по е зи је. Упр кос ак ти ви зму еко ло шких по кре та и по кре та 
Зе ле них, иде ја ме га ло по ли са не ће ауто мат ски сле ди ти крв у жи ла ма пи са ца. Ако је 
ме га ло по лис већ на ша ре ал ност, у гра до вим по пут То ки ја, Мек си ко Си ти ја или Сао 
Па о ла, пе сник у ње му мо же че зну ти за ко ли бом у шу ми или ка ра ван-са ра јем усред 
пу сти ње, али с дру ге стра не и не мо ра уко ли ко мо же да се при кљу чи и на па ја жи во том 
ко ји бу ја сву да око ло. Крај њи ар гу мент у од бра ни гра до ва ко ји Лу ис Мам форд из но си 
у књи зи Град у исто ри ји (The City in Hi story, 1961) је сте да им тре ба да ти за да так, сми сао, 
раз лог. Пе сни ци ма, баш као и фи ло зо фи ма и про јек тан ти ма, Мам фор до ва тврд ња 
мо же се чи ни ти одр жи вом и сти му ла тив ном. 

Основ ни за да так гра да је да чо ве ку омо гу ћи да све сно уче ству је у ко смич ким и исто-
риј ским про це си ма. Сво јом сло же ном и трај ном струк ту ром, град чо ве ку да је спо соб ност 
да ин тер пре ти ра те про це се и да их ак тив но и ства ра лач ки об ли ку је, та ко да сва ки 
чин дра ме ко ја се у ње му од ви ја бу де у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осве тљен све сним са зна њем, 
обе ле жен сми слом, обо јен љу ба вљу. Ово обо га ће ње и уве ћа ње свих ди мен зи ја жи во та 
пу тем емо ци о нал не за јед ни це, ра зум ске ко му ни ка ци је, тех нич ке опре мље но сти и драм-
ске жи вот но сти би ло је увек вр хов ни сми сао и за да так гра да у то ку чи та ве исто ри је. 
То оста је и да ље глав ни раз лог ње го вог по сто ја ња у бу дућ но сти.10

Ми слим да су кључ не ре чи у овој тврд њи „све сно уче шће у про це си ма“ и „уве ћа ње 
свих ди мен зи ја жи во та“. Мам форд не ка же да сви пи сци ко ји жи ве у гра ду тре ба ну жно 
и да пи шу о гра ду, али мо ра ју да бу ду све сни ве ли ке дра ме ур ба них про ме на ко ја се 
од ви ја и тре ба да на њу при ме не све сни, кри тич ки дух, што ће че сто по ка за ти не са мо 
њи хо ву кре а тив ност не го и кри тич ност. Јед на са вре ме на аме рич ка пе сни ки ња ко ја је 
на из ве стан на чин те сти ра ла и по твр ди ла ове иде је та ко што је пр во жи ве ла у уда ље ном 
пла нин ском под руч ју, а за тим се са по ро ди цом пре се ли ла у град, је сте Лин Хе џи ни јан. 
На пи та ње но ви на ра ка ко из ла зи на крај са град ском сре ди ном, од го во ри ла је:

Жи вот у гра ду зах те ва број не, ра зно вр сне чи но ве ин те гра ци је и ре ин те гра ци је, мно-
го ви ше не го жи вот на се лу... не због то га што се на се лу ни шта не до га ђа не го за то што 
су до га ђа ји у за ба че ном кра ју где смо мој муж, на ше дво је де ца и ја жи ве ли са ми по се би 
ин те гри са ни – осла ња ју се јед ни на дру ге. Има ли смо сил но уз бу дљи ва де ша ва ња – зве чар ке, 
ме две де, шум ске по жа ре, су ко бе око па шња ка, од бе глог ро би ја ша и ка у бој ску по те ру за 

10 Лу ис Мам форд, Град у исто ри ји, прев. Вла ди мир Ивир (Бе о град: BO OK: MAR SO, 2001), стр. 610. 
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њим – али ре ак ци је на те до га ђа је ни су зах те ва ле оп шир ну ана ли зу. Жи вот у гра ду, с дру-
ге стра не, бар у САД, где град ска сре ди на укљу чу је еле мен те из то ли ко мно го и то ли ко 
раз ли чи тих кул ту ра, из и ску је ра ди кал ну са мо свест... Ин тен зи ви ра ње са мо све сти ко је 
се де си ло са пре се ље њем у град би ло је ве о ма те шко... Али исто вре ме но је ре зул ти ра ло 
ин тен зи ви ра њем епи сте мо ло шких усло ва и ис тра жи ва ња из ко јих је на ста ви ла да се 
раз ви ја мо ја по е ти ка и мој ли те рар ни жи вот.11

Ми слим да не же ли да ка же да не ма по е зи је у зве чар ка ма, ме две ди ма и ка у бо ји ма 
не го да је мо гу ће пи са ти по е зи ју ду бо ког зна че ња ако жи вот у гра ду мо же про ши ри-
ти и из о штри ти чо ве ко ву свест. Кључ на реч је „ако“ јер пе сни ки ња не ге не ра ли зу је 
то ли ко ко ли ко го во ри о вла сти том ис ку ству жи во та у две сре ди не. Али она је до бра 
пе сни ки ња и оно што она ка же вре ди са слу ша ти. 

Град као ен ти тет не ће пре ста ти да по сто ји, ни ти има из гле да да осла би, ако по гле-
да мо гра до ве ши ром све та. Лон дон мо жда стаг ни ра, али не Син га пур и Џа кар та. Пред-
ви ђа ња ка жу да ће до кра ја овог ве ка број ста нов ни ка Шан га ја би ти из ме ђу 22 и 40 
ми ли о на, а Ки не зи по ди жу но ви град по ред Шан га ја и оче ку је се да ће то ком пр ве 
де це ни је има ти ми ли он ста нов ни ка. Ја пан ци су са гра ди ли ве штач ко остр во у за ли ву 
Оса ка да би на ње га сме сти ли ме ђу на род ни аеро дром Кан саи, чи ја је глав на са ла ис-
пу ње на др ве ћем и на зва на „ка њон“ – ка њон ко ји ар хи тек та опи су је као „не ку вр сту 
хо ри зон тал не Ва ви лон ске ку ле“. Ва ви лон је жив, ма кар и у хо ри зон та ли. Шта ви ше, 
по сто ји ча со пис ко ји се зо ве Ре ге не ри са ње гра до ва (Re ge ne ra ting Ci ti es), ко ји је дво стру ки 
знак свог вре ме на за то што не са мо да нас под се ћа ко ли ко је но вих гра до ва у из град-
њи, на ро чи то у Ази ји, не го и ана ли зи ра шта то ни је у ре ду са ста ри јим гра до ви ма и 
ба ви се дру штве ном ствар но шћу ур ба ног жи во та: у не дав ном бро ју, на при мер, на ла-
зи се чла нак ауто ра Џеј мса Кел ма на под на зи вом „Фик ци је и ствар но сти од Гла зго ва 
до Пра га“. Као ни град, ни по е зи ја гра да не ће пре ста ти да по сто ји. Мо жда ће мо мо ра-
ти да упо тре би мо кли ше од но са љу ба ви и мр жње да би смо то опи са ли. Т. С. Ели от у 
ми сли ма има „Ку ле што се ру ше / Је ру са лим Ати на Алек сан дри ја / Беч Лон дон / Не-
ствар ни“. С дру ге стра не, Ита ло Кал ви но по чи ње јед ну од сво јих пе снич ких ба сни 
ста ло же ном нео спор но шћу: „Чо век ко ји ду го ја ше ди вљим пре де ли ма уже ли се гра да.“12 
Бу ду ћи да „ди вљи пре де ли“ зна че „Пу ста зе мља“, ту вам се ус по ста вља кла сич на опо-
зи ци ја. Же лим да за вр шим при ме ром ове дво сми сле но сти уну тар по е зи је јед ног пе-
сни ка, та ко што ћу на ве сти ци та те из две пе сме о Един бур гу.

Ви ли јам Дан бар био је у слу жби кра ља Џеј мса IV на дво ру у Един бур гу у пет на е стом 
ве ку. Пом но је пра тио ка ко се жи ви на дво ру и у гра ду и о то ме без ус те за ња и искре-
но пи сао. Кад је хтео да бу де кри ти чан, ствар но је знао ка ко да уда ри где нај ви ше 
бо ли. Ево не ко ли ко стро фа из ње го ве пе сме „Тр гов ци ма Един бур га“ („To the Mer chan tis 
of Edin burgh“), при че му на рав но не сме те да за бо ра ви те да је Един бург у то вре ме 

11 Ma nuel Bri to, A Su i te of Po e tic Vo i ces: Iner vi ews with Ame ri can Po ets (San ta Bri gi da, Gran Ca na ria, 
1992), стр. 75.
12 Ита ло Кал ви но, Не ви дљи ви гра до ви, прев. Ја сми на Те ша но вић (Бе о град: Два де сет Че твр та, 
1995), стр. 9.
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био пре сто ни ца јед ног не за ви сног кра љев ства, те га је сто га тре ба ло не пре ста но 
под се ћа ти на вла сти те не до стат ке:

Зар ће те ви, ува же ни тр гов ци мо ји
Пу сти ти да Един бург, ваш дич ни град
Због вла да ња му ло шег сад
По га зи оп ште до бро и злом га за до ји?
Зар вас ни је стид и срам
Да све дру ге ва ро ши вам
Не ча сно име на де ва ју? 

И да ни ко не ула зи кроз ка пи ју гра да 
Јер нос му не из др жи ри бе смра да 
И уши му па ра ви ка ба бу ска ра 
И увре де ле те на све стра не;
Зар не тре ба срам да вас бу де 
Кад иза ђе те пред ове стра не љу де
Да та кве не ча сти име вам ку де?

У смр дљи вом про ла зу по мр чи на ста ну је
И град ској цр кви све тлост од стра њу је;
И сте пе ни шта вам се око ку ћа сви ја ју 
И кô ниг де на све ту у мрак их за ви ја ју
Ка ко жи ви те од сра мо те
Што то ли ко ма ло чи ни те
Да ља гу са свог име на ски не те? ...

Сва ког да на го ми ле па ра до би так,
Сва ког да на до брих де ла гу би так;
Ули ца ма не мо же ни ти ко рак да се мак не 
А да вас бо гаљ, сле пац ил’ ћо па вац не так не;
Зар вас ни је сра мо та 
Што та кви ма град на ста ни сте
И по бо ље му се не про чу сте?...13

То је Дан бар у уло зи јав ног кри ти ча ра ко ји си па др вље и ка ме ње на Един бург и 
при ка зу је га као при лич но по га но ме сто. Един бург, ме ђу тим, мо же би ти и рај на зе-
мљи, као што то Дан бар по ка зу је у дру гој пе сми, „Мо ли тва де вој ке из Дан ба ра кра љу 
Џеј мсу Че твр том у Стри ви лин гу“(„The Dregy of Dun bar Maid to King Ja mes the Fo wrth 
be ing in Stri vil ling“), где је Стри ви линг Стер линг, а краљ се из Един бур га то ком Ча сног 
по ста за пу тио у фра ње вач ки ма на стир у Стер лин гу да се ис по ве ди. „Мо ли тва“ из на сло-
ва до ла зи од ла тин ске ре чи „Di ri ge“ што је пр ва реч офи ци ја за по кој не, док је пе сма 
па ро ди ја офи ци ја, где се мо ли да Џејмс по бег не из чи сти ли шта Стер лин га и до ђе у рај 
Един бур га. Ево не ко ли ко сти хо ва те пе сме:

13 The Po ems of Wil li am Dun bar, ур. Ja mes Kin sley (Ox ford: Cla ren don Press, 1979), стр. 201–202.
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Сви ми љу ди ко ји смо у ра ју бла же ни 
Ва ма ко ји сте у чи сти ли шту зга же ни
Пре по ру чу је мо се у на шем из о би љу –
То ми, што у рај ској ба шти ста ну је мо,
У Един бур гу што сре ћом сре ћу је мо
Ва ма у Стри ви лин гу што гор ко па ти те
Где сла сти и ра до сти не ма да ухва ти те
Из са жа ље ња ово пи смо пи ше мо...

Па три јар си ма, про ро ци ма, апо сто ли ма пре дра гим,
Стра дал ни ци ма, де ва ма и му че ни ци ма пре чи стим,
И свим све ци ма на не бу што их има: 
По кор но се обра ћа мо сви ма њи ма
Да раз ре ше вас те шка бре ме на
И у рај вас са на ма сме сте за сва вре ме на
Да се го сти те ла бу дом, ждра лом, ја ре би цом и вив ком
И у во ди што пли ва ри бом сва ком,
И пи је те са на ма ви на бај на 
Што са оба ла нам да де ре ка Рај на,
И све жег ми ри сног кла реа из Фран цу ске,
Из зе мље ан жеј ске и ор ле ан ске,
За сре ћу мно го раз ло га се има:
Ре ци те амин тим ми ло сти ма ...

Из Стри ви лин га по ђи те и ку ћи до ђи те,
Из стра шно га па кла хо ди те до му сво ме,
Где осим ги ри ца и дру ге ри бе има бо’ме;
Из Стри ви лин га по ђи те и ку ћи до ђи те.
Et ne nos in du cat in temp ta ti o nem de Stri vil ling,
Sed li be ra nos a ma lo il li us.
Re qu i em Edin bur gi do na eiis, Do mi ne.14

И овим ми сли ма о два ли ца јед ног гра да, мо жда сва ког гра да, за вр ша вам сво је из-
ла га ње.

Из вор ник: Ed win Mor gan, “The po e try of the city”, у: Com pa ra ti ve cri ti cism, бр. 18, но вем бар 1996, 
стр. 91–106.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)

14 Исто, стр. 72–76.




