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ТАЈНА ЉУБАВ ШАРЛ-ЕДУАРА ЖАНРЕА1

To create,
one must first question everything.2

Eileen Gray

Сви људи остављају утисак
несавршености, као да нису

до краја створени.
Салман Ружди,

Тло под њеним ногама

Пи сак прин те ра и го ро ста сни хро пац пло те ра, а у брит ким ме ђу ста во ви ма – снис-
хо дљи во ту га љи ва ба ри је ра ди ги тал них сиг на ла, преслабa да за и ста при гу ши жа мор 
је дви це кон тро ли са ног ра строј ства... Ха ос на по мо лу пре се цан по мам ном зво ња вом 
те ле фо на уз ус па ни че но-не ра зу мљи ве из ли ве ко ле га – ето му зич ке по за ди не што је за 
со бом оста вља де се так кре а тив но ужур ба них арих те ка та. Ипак, сва та ис пре ки да на, 
кон стант но ири ти ра ју ћа је ка рас тва ра се, и чак вол шеб но гу би у је дин стве ном, про-
стра ном пот кро вљу цен тра Бе о гра да.

Бес пре кор но ор ке стри ран про стор, у све му аван гар дан – укуп ним де цент ним ути ском 
до сто јан њу јор шких по слов них лоф то ва3 зна лач ки је и из ве ден. Па ни уград ња ап сор бе ра 
ви шка де ци бе ла ни је, ето, из о ста ла. Рет ки – нај ре ђи, при ви ле го ва ни да ту ра де – сма тра ју 
се за не по јам не срећ ни ке. Они пак од ју тра до мра ка под мор нич ки уро ње ни у ат мос фе ру 
мак си мал не кон цен тра ци је и сва ко вр сне на пе то сти, сред тог нео бич ног де ко ра – ни су са мо 
про јек тан ти. Већ и не све сни про та го ни сти спе ци фич ног на тур-те а тра... Еду ка тив ног... 
што чак и слу чај но за лу та лим по се ти о ци ма га ран ту је спо зна ју но вог про клет ства мо дер них 
вре ме на. Пре и мућ ство да от кри ју „ча ри“ соп стве не ка стин ске при пад но сти. Ем пи риј ски, 
да ка ко.

У тај свој по сед, ме ђу сво је ку ли се и по да ни ке – уше та ла су ко нач но, ра но по под не, 
три јум фал но два дру га ра-су вла сни ка тог и још по не ког град ског хи пе рен те ри је ра. 
Иш че ки ва ни уна зад да ни ма, кад им се те не де ље ма ло ко ви ше уоп ште на дао – ба ну-
ше, на по кон... И њи хо во по ја вљи ва ње, у не знат ном раз ма ку од не ко ли ко ми ну та, али 
и мно го то га бит ни јег што би и не по гле дав ши се спро во ди ли као по до го во ру... – све 
у ве зи с њи ма оди са ло је уста ље ном, пер фект ном син хро ни за ци јом. 

1 Charles-Éduard Jeanneret-Gris (1887–1965), познатији као Le Corbusier.
2 Да би креирао, појединац прво мора све да преиспита, Илејн Греј.
3 Лофт је од основ ног зна че ња пот кро вља по при мио од ли ке ста ту сног сим бо ла, с ауром ван-
стан дард ног, нео бич но ор га ни зо ва ног и ку ба ту ром за ма шног про сто ра.
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Ето и тог пу та, ма да при сти гли с раз ли чи тих кра је ва све та, фи но су, го то во исто-
вет но пре пла ну лог те на. 

Је дан је спорт ски еле ган тан. Дру ги – упа дљи во не бри жно оде вен по нај све жи јој te e na ge 
мо ди. Ме ђу тим, у све му (пре)оста лом – озбиљ ни љу ди. Глав но ко ман ду ју ћи... Овла да ли су 
по о дав но па ра лел ном тех ни ком мр ште ња, ко лу та ња очи ма и до шап та ва ња – нај е фи ка сни-
јом ме то дом ми ни ра ња све га што им не би би ло по во љи. А не сви де ше им се сад баш ни-
ка ко при јат ни тра го ви ат мос фе ре не дав ног сла вља... Па та ко, и не утих нув ши још са свим, 
пр во не у си ље но рад но но во го ди шње че сти та ње свих – сви ма, по при ми већ ту га љи во-ба јат 
укус.

Да окон ча уј дур му, Јо ван, тре ћи парт нер, блед и вид но ис цр пљен – рас по ло же ним ор-
та ци ма по на вља сво ју до бро до шли цу.

– Бра во! Свра ти ли сте ипак! Усту пам вам на ви га ци ју! Ви ди мо се кра јем оне та мо не-
де ље, или по чет ком на ред не...

– Па... про ве ди се и за нас, Јо ва не... – сна ђе се Сте ва (еле гант ни), ко ме је ка му фла жа 
за пре па шће ња од у век ја ча стра на.

Сре ћом, на по ре до са Јо ва но вим ис ту пом... – Бо бан жу стро по гу ра ста кле ну кли зну 
па но-пре гра ду, уоби ча јен сиг нал ко ле га ма из ван упра вљач ког кру га. Знак да их не тре ба 
пре ки да ти... Бо бан ти ме ис пу ни, ако не и пре ма ши свој бо нус сна ла жљи во сти. Јер, не у по-
ре ди во ви ше од из не над них по слов них мо ме на та ле жа ле су му – но ве де сти на ци је ра зо-
но де. Чу дио се Сте ви ној упор но сти про во ђе ња ле та на Кор зи ци, и зи ма у Аспе ну... А у тој 
пра вед ној глоб тро тер рас по де ли, до па ла је Јо ва ну не ка ко спон та но, она нај бо ља – до-
ма ћин ска ро ла. Ви спре ни се ни о ри сма тра ли су га при род но иму ним на пу ца ње во до вод-
них и ка на ли за ци о них це ви, па и на озбиљ ни је ха ва ри је, пра знич не по го то ву... Свих се зо-
на, без из ним ке. Али сад, кад се тек та ко по звао на ту, од њи хо вог осни ва ња, да кле, чи-
та вих се дам го ди на уна зад га ран то ва ну оп ци ју – де се так сво јих сло бод них да на, дво тре-
ћин ска управ на струк ту ра оста за те че на. За бе зек ну та. 

У пре во ду на сви ма ра зу мљив сленг, зна чи ло је то – оп шти рас пуст би роа до Јо ва но вог 
по врат ка, што ха ри змом до бре ве сти по ста на мах ја сно и с дру ге стра не пре гра де. Ме ђу-
тим, све по тен ци јал не пла но ве у су срет но во и скр слим ва ри ја ци ја ма на те му сло бо де, 
Бо бан обес хра бри у стар ту. Про стом ра чу ни цом. Пред сто ја ла им је – без за мај ца-Јо ва на 
– ја ну ар ска ре дук ци ја при хо да. Нус по ја ва, ни у чи јем ин те ре су, а услед сла вљи ма на го ми-
ла них це хо ва на ро чи то не по жељ на за бон ви ва не-по врат ни ке... На ста не го до ва ње, али 
је Јо ван већ био на вра ти ма, не до ку чи во-не до дир љи вог из ра за ли ца. 

Упр кос свом хи тром ко ра ку, низ це ло сте пе ни ште стре пео је да ње го ва до ми шља-
та бра ти ја не по те ра не ког од нај на ив ни јих ста жи ста у трк за њим. А већ у ко ли ма, 
све стан да је из во је вао јед ну од сво јих зна чај ни јих по бе да – за бо ра вља на све њих... 

До не дав но, сма трао је то ис ку ство – не мо гу ћим. Али ето, по че так го ди не, уве ра ва се 
Јо ван, мо же да до не се за тиш је. По пу шта ње сте га ка ба стог, без ма ло сред њо ве ков ног 
окло па ко ји ина че стр пљи во под но си. От куд та те ско ба, као да ни је у пи та њу лич ни из-
бор...? Ех, опре де љу ју ћи се пре ма та лен ту-скло но сти-љу ба ви, и не слу ти мо по то њи ам-
би јент уце не! Ка ко ли је тек они ма ко ји ни су (би ли) те сре ће да о свом жи вот ном по зи ву 
од лу че са ми, пи тао се не рет ко, не мо гав ши то уисти ну – ни да за ми сли. 

Но пи та ња сми сла као да гу бе сми сао кад се Сми сао по ја ви – сâм од се бе... 
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Ко ин ци ден ци ја, или је Ми ле нин ула зак у ње гов жи вот по кре нуо не што дав но блин-
ди ра но? И дах по ти сну тог, нор мал ног – по че нео сет но да стру ји, рас те ру ју ћи бак су-
злу ке.

Ми ле на, сми сао по се би. 
Ми ле на, кон тра тег ба нал но сти. 
Ми ле ни но ле ко ви то, оно смо што ра ди мо... По го то во он да – кад нас ни ко не гле да.

* * *

Су ви ше на гло осло бо ђен, да би то тек та ко амор ти зо вао, Јо ван из но ва при ме ћу је 
сва она до ба да на ко ја ина че са мо про ју ре крај ње га. Уди ше пи то мост ју тра... ина че, 
ро го бат но-не у мо љи вог тре на рад ног вре ме на, што се под ра зу ме ва но ис те же оба ве-
зно – до, али и до бро по сле по но ћи. 

Ју тром, ина че, кад има сре ће, уме сто у бла ту до ко ле на обли жњег гра ди ли шта, рве се 
– ушан чен у ров свог рад ног сто ла. Одо ле ва паљ би еска ли ра ју ће хи сте ри је из ме ђу две 
ва тре – уне зве ре них про јек та на та-ин ста ла те ра с јед не стра не, и још ра ди кал ни јих ко ле-
га-из во ђа ча, с дру ге... Ах, ти хо ро ви сма ра ча, пред ви дљи ви до тан чи на... Пре оп шир ни... 
За кле ти да не по пу сте... Нај те жа кон стан та стру ке, пец као их је... „Фа ле“ им хро нич но 
по да ци ови и они, а у не у по тре бљи вост цр те жа А. Г. фа зе (ње гов сек тор) – ку ну се одав де 
до веч но сти... Чак и кад им на њи ма по ка же уоч љи во обе ле же не/уокви ре не не до ста ју ће 
& ис пу ште не па ра ме тре. 

Цар ство Не пре су шНих Жа ло пој ки, јед ном реч ју. А на отво ре ним ра на ма по слов них, кли-
ја ле су да ка ко – особ(е)не. Ни су има ли кад да ту ма че ње го ве сми ца ли це!; пре пун је жи вот 
пра вих про бле ма (усле ди ло би ја ди ко ви ча сто на бра ја ње)... Но, ако би се, а кат кад и би, 
сти гло до за кључ ка – не вр ти се свет око ње го ве Ар хи тек ту ре, ин тер ве ни са ли би Сте ва 
или Бо бан. При год но. Ва зда по у зда ним, ка рак тер но суп тил ним, док пла ћа мо – бо га ми ће 
да се вр ти!... 

Шта ли би он без сво ја два ан ђе ла рав но те же?

* * *

Из у зет из жрв ња ру ти не, вра ћа се Јо ван сво јој пра вој при ро ди. Ин тро спек тив ној... Дру-
га чи ји ри там ак тив но сти спон та но ус по ста вља но ве при о ри те те. Го ди на ма успе шан, што је 
сво је вр сна си му ла ци ја жи во та, ни ка ко су шти на, бол но уви ђа ко ли ко ду го функ ци о ни ше 
чи стим од брам бе ним ре флек сом. 

Пу то ва ње ни је ис пла ни рао. 
Ни кад до вољ но вре ме на/енер ги је још и за то... 
Пре о ста је му да кле, су жен спек тар мо гућ но сти. Да се на пи је, че му, и да је склон 

– пре под не на ро чи то не по го ду је. Да се за љу би, што је већ пред у зео... И оно тре ће, 
Јо ва ну нај при род ни је. 

Ме лан хо ли ју нај при сни је де ли са Ка ру зом. 
Ен ри ков диск пре вен тив но је, го то во увек – већ у пле је ру. Emi из да ње из 1985. „ски-

ну то“ је са 78-обр тај них сни ма ка... На омо ту сто ји, Ми ла но, 1902–1904. 
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По нет му зи ком ко ја се око ње га уз ди же као та мјан, Јо ван от кри ва ко ли ко му при ја 
изо ла ци ја. Прох те ли му се – мо же да оста не цео дан у пи џа ми... И да чи та... На род ски ре-
че но – да не ра ди ни шта... Још ма ло, па као док је био кли нац и сма трао да иона ко ма ло 
шта за ви си од ње га. Чист ћар, све стан је, сву ту му дрост до сти ћи – из но ва. И то – чак и без 
ин фарк та. 

У сла ву из о стан ка опо ме не (би ло жу тим, би ло цр ве ним кар то ном...), на ста вља где 
је не дав но стао с мо но гра фи ја ма, без ре да из дво је ним са по ли ца. 

На су мич ност, по зна то је – глав но оруж је под све сти. Или, пре ци зни је – њен 
ме тод? Сто га ве ро ват но, ни ка ко да се отре се укле те 1985, на пре чац хо ти ми це ис плу-
та ле. 

При пре ма чај, да скре не ми сли с те суд бо но сне го ди не... Али чак и оми ље на аро ма 
Oran ge pe koe – вра ћа га са мо ду бље, у вре ме сту ди ја. Ни је то тек пу ко при се ћа ње... 

Из дај нич ким ма не вром сме штен је жи во у тај већ пом но за бо ра вљен ка дар. А Ка ру зо-
вом емо тив но шћу по ри нут још да ље. Без ум ни је и од До ни це ти је вог Љу бав ног на пит ка. Јер, 
уз увод не то но ве Una fur ti va la gri ma4 – на при ват ном је ча су бе то на. 

Тај, уне ко ли ко, обра зов ни ви шак, по се ћи вао је при лич но ре дов но. Због ко ле ги ни це. 
(Ах, ка ко ти пич но...) Крај ње ори ги на лан лик др жао је ча со ве за гру пи це од по не ко ли ко 
сту де на та. Не се ћа му се Јо ван пра вог име на... Ни та да га ни је знао. Зва ли су га, јер се сâм 
та ко пред ста вљао – Жи ка Ме ха ни ка. Ду хо вит, вр ца ве ин те ли ген ци је, ва зда по ле тан, гле дао 
је на све, по чев од мар ке бе то на – увек ша љи во. Чи ни ло се бар та ко... Но, јед ном, чуд но 
про ме ње ним гла сом, из ја ви: Ис пит ни је ва жан. Про ћи ће... сад или дру ги пут. Ва жно је то 
што се до га ђа из ме ђу нас. Осе тив ши се про зва ним, Јо ван се с олак ша њем уве ри да оста ли, 
при ко ва ни не са вла ди вим за да ци ма – опа ску те шко да су и ре ги стро ва ли. Ни пре да ва чев 
из не на да се тан из раз ни је имао ни ка кве ве зе с ње го вом тај ном. С ње му то ли ко не у год ном 
– оп чи ње но шћу Љу би цом...

...E lu ce van le stel le...5 – на до ве зу је се Ка ру зо. 
Али по пи та њу Љу би це, тач ни ја је она – скри ве на су за. 
За зве зда ма, Ле он ка ва ло ви Pa gli ac ci трг ну Joвaнa. За ри ју га на пре чац у оно ва жни је, 

пра во зби ва ње из ме ђу уче сни ка, оку пље них ка квим год фор мал ним по во дом. По ста је 
по ла ко све стан зна че ња, ко је ума ло за у век да му про мак не. Но, ни чег нео бич ног у то ме. 
Ин те грал но раз ма тра не, ар хи тек тон ска те о ри ја и прак са пру жа ју спек тар не са мо мај-
стор ско-за нат ских, већ за и ста уни вер зал них зна ња. Пнев мат ских,6 шта ви ше.

Док ли ста нај дра жу бро шу ру, ко јом до не кле ви зу ел но па ри ра по тре сним Ен ри ко-
вим ну ме ра ма, већ по оби ча ју – при ву че му па жњу на о ко не у глед на фо то гра фи ја. Као 
и мно го пу та до тад, цр но-бе ла ре про дук ци ја – илу стра ци ја ко ја то и је сте и ни је, го-
то во га па ра ли ше.

Из но ва хип но ти сан, зу ри у је два при ме тан, ма е стра лан траг упли ва стру ке... Да 
не што до те ме ре све де но мо же да од и гра та ко ва жну уло гу у ка ри је ри, чак и он ко ји 
је ово ис ку сио – је два ако би мо гао иком да по ве ри...

4 Скри ве на су за, До ни це ти, Љу бав ни на пи так.
5 Не бом зве зде су сја ле, Пу чи ни, То ска.
6 Пнев ма (грч,) – дах, ду ша.



На крат ко пре ки нут Ка ру зо вом ис по ве шћу уну тар њим ша па том, ту го ван ку – Mi par 
d’udir an cor,7 ис пра ти Јо ван за тво ре них очи ју. Тек за му кли Би зе о ви Лов ци на би се ре вра те 
га глат ким стра ни ца ма... а он да се по но ви то не појм љи во... да ду жим по сма тра њем, фо-
то си шту ро про пра ће ни тек стом – от по чи њу сво ју по вест... По ста ју ви ше не го ре чи ти. Ни 
тај не бо је као да им не не до ста је.

У за ве си окол ног, ско ро око ми тог зе ле ни ла над ме ди те ран ском пла ве ти, по ред 
исто риј ског ме ста у раз во ју мо дер не, не на ме тљи во по е ти чан, из ду жен па ра ле ло пи пед 
за Јо ва на има и оно тан гент но, лич но зна че ње. Ех, та уз гред на би о граф ска цр ти ца 
ње го вог идо ла!, Кор би ја... И ето Јо ва на сред ре кон струк ци је ка квој ар хи тек ти нај ма ње 
те же. Он ме ђу тим – не мо же ни ти же ли да се от ме ути ску ка ко се све упра во та ко зби-
ло. [Што ве ћи ну збу њу је – не де лу је та ко и на ње га... Про стор увек оста је оно што 
не кад бе ше, ма да одав но или упра во сад – ви ше ни је. И тај не пре ки дан увир про сто ра 
у се бе са мог, не при ме тан или ско ко вит, да се па ра докс ка ко год ума њи – љу ди на зи-
ва ју вре ме(ном)...]

...За те чен гран ди о зним по гле дом 
или нај пре су блим но по е ти зо ва ном че жњом коп на за мо рем

– Ве ли ки маг от ку пио је упра во тај пункт на хри ди ни. 
Ви лу рав ног кро ва и јах ту – у јед ном... 

Ула зи се у њу као на брод. 
Ода тле се до след но, свом ду жи ном те ра се, 

по пут ти пич не за шти те од ве тра/ки ше/сун ца –
про те же и она ње на ше рет ска огра да, 

пер де за шни ра но за ру ко хват... 
А као на сва ком узор ном пло ви лу, 

ис так нут је вид но и ко лут за спа са ва ње...

Ту ар хи тек тон ску бра ву ру у све му су здр жа не рас ко ши осми сли ла је за се бе, из-
град њу за по че ла 1926, а три го ди не ка сни је и за вр ши ла – mo re than mi ste ri o us, Eileen 
Gray. 

Ди зај нер по обра зо ва њу и во ка ци ји, и у том на ред ном за њу не ми нов ном ко ра ку 
– Илејн Греј као ар хи тект сле ди ин ту и тив ни при ступ. Па и свом зда њу пр вен цу да је 
упро шћен, го то во ка та ло шки но мен, Е-1027. Што за ло ка ци ју из сно ва, на Азур ној оба ли 
не да ле ко од Мон те Кар ла, оста је на зив – по при лич но не схва тљив. 

Сми ре но шћу уну тра шњих, ре ду ко ва них а ми са о но не мањ ка вих фор ми, ку бус сав оди-
ше аутор ки ним cre dom. Бо жан ском са же то шћу... Ан ти под ску че но сти, ујед но је и под смех 
не до ре че но сти. Бла го да шћу не пре тен ци о зно сти, Е-1027, без му ке до сти же ста тус ре мек-делâ. 
Искон ско ван вре ме них... 

Тим ви ше чу ди и уз не ми ра ва чи ње ни ца да увод ни склад оче вид них ко ле ги јал них по-
ду дар но сти из ме ђу де лат них ми сти ка, Кор би зјеа и Греј, пре ра ста у сво ју су прот ност. За 
не во љу – и дра стич ну и не до лич ну. Па све за јед но по ста је па ро ди ја иде је уљуд но сти... 

7 Чи ни ми се да још чу јем, Би зе, Лов ци на би се ре.
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Да ка ко, пре ве ли ко при бли жа ва ње ва зда до но си ри зик от кри ћа/ис кр са ва ња не за ми сли-
вих раз ли ка. Оних за ко је је ти тан ски труд по тре бан да бу ду уоче не... По том и по бро ја не. 
Но, ако уоп ште опро ште не, ни кад у пот пу но сти. Јер, ма ка кве за пра во ни јан се по сре ди, 
иза ћи ће – ма сив не. Не пре мо сти ве.

Ду го ве ка исто ри ја не спо ра зу ма удво је, с не рет ко не ве се лим рас пле том, чу де сна је 
по жр тва ма ко је за со бом оста вља. Чак и ка да то дво је не фи гу ри ра ниг де као ре а лан 
пар. Исти на у на че лу ни је при јат на – слу жи отре жње њу...

...Исти на да бој но по ље ду ше не огра ни ча ва ју ни ка кви па ра ме три ка у за ли те та, 
оп се да Кор би зјеа, на ро чи то од тре нут ка ка да се на ста њу је у Е-1027. 

Љу бав, љу бо мо ра, про фе си о нал на су рев њи вост... као у пра вом жи во ту, ни шта не 
из ми че про жди ру ћим пра ви ли ма игре. Не ми ло срд не игре у ко јој три јумф го то во да до-
но си пе хар ра стан ка од здра ве па ме ти. 

Кор би ја, до те не ми ле епи зо де – сто жер ног прак тич ног ху ма ни сту гра ди тељ ства, по чет-
но ни по че му зло ко бан от клон усу да не ка ко ипак успе ва да гур не пре ко иви це. Тај чи ја 
сва ка сло бод на ми сао бе ше усме ре на на ја сан циљ, да јеф ти ном про из вод њом стам бе не 
је ди ни це збри не бес кућ ни ке – та ко да се спо так не! Али – авај! Из не на да не смо тре ним, им-
пул сив ним чи ном при сва ја ња, аскет нај ду бљег мо ра ла, су сре ће у се би упра во оне еле мен-
те ко јих се то ли ко гну шао. Сит но по сед нич ке.

До вољ но (му) је не ко ли ко не про спа ва них но ћи у том про сто ру ко јим јед на ко ви-
бри ра Илејн. Од сут на при су ством... (Још) При сутн(иј)а од су ством... Утва ра, без ма ло. 

Сви твр де па зар. Ку пи ли би, али не ма ју до вољ но, од је ку ју ње не ми сли ње го вим сле по-
оч ни ца ма. А као да већ то ни је пре ви ше – ку ба ту ра из се бе ис ти ску је за сле пљу ју ћи на ста-
вак. Отров ну без оч ност ку по про дај ног чи на. Ком при сту пи оно мад – и (о)ла ко и дра ге во ље... 
Фа сци нан тан днев ни бо ра вак, са по ен том из ван се бе – пре пла вио га је тад осе ћај леб де ња 
над пла ве ти... 

За и ста, про јек тант ски ге ниј Гре је ве – да ле ко ви до ис пред свог вре ме на. Али у пра-
зни ни глу вог до ба, под му кло це ре ње оне про кле те ми сли. 

Пот пу но ре тро гра дан став! 
Раз ме тљи вост!!! – не у де та љу, чак не ни у ко ли чи ни утро ше ног нов ца... 
Да њу, кад се Кор би упу сти у пра ву ана ли зу, све по ста је још го ре. 
Лук суз!, ври ште рас по ма мље ни окрај ци ње го ве са ве сти... Лук суз из ка те го ри је не до-

пу сти вог. Кон цеп ту ал ни лук суз... Не ис ко ре њи ви ели ти зам, по рив бри ге за кон фор по је-
дин ца! 

Ох, кла са вла сни ка... Имућ ни, ми мо ка квих год лич них обе леж ја – бе сло ве сно с дру-
ге стра не про бле ма ве ћи не ста нов ни ка гло бу са. (У)та јен, ни кад екс пли цит но из ре чен 
си стем вред но сти, јер по ло жај са ме стру ке то не до пу шта, Кор би зје ов пра ви иден ти тет 
од ла зи у па рам пар чад... Ма кар ка ко ина че од се чан и бес ком про ми сан – уло вљен је! И 
то у сит но бур жуј ској клоп ци, нај глу пљем пак ту с ђа во лом. 

На пу ту је да за вр ши при пи то мљен у све де но-от ме ном, исти на нај про зрач ни јем... 
нео до љи вом, али ипак – сар ко фа гу!
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* * *

Нај де бљи крај из ву че онај (она, оно...) ко га за во ли мо про тив но раз ло зи ма. 
Гре шком, стре са се Јо ван. Као из Љу би чи ног угла, у њи хо вом слу ча ју.
У по ку ша ју да се спа се, вра ћа му зи ку на по че так. 
Пре слу шан не бро је но пу та, ин тен зи тет Ри ко вог8 гла са на нај ти ше пу штен као да ис-

пи су је ли ни ју хо ри зон та чуј но сти... По ти ре сто лет ну да љи ну... Сва ку да љи ну. И ско ро 
сва ку му ку... Не по ри чу ћи тре нут ке гу ше ња под на ле том емо ци ја. 

Ства ра ње све та, до се ћа се Јо ван – мо ра да се зби ло пу но ћом Ти ши не од ко је је 
от ки нут Ка ру зов во лу мен.

Ce le sta Aïda,9 упи ја Јо ван ма ло час про пу ште ну ари ју, а за пра во фо но а стра лан пор-
трет ни за пис Ка ру за, би ћа ко је је „из ми сли ло гра мо фон ску пло чу“, учи нив ши рав ну а 
крх ку но во та ри ју сми сле ним суп сти ту том ду ше. Рет ко по жр тво ва на ду ша, Lu na fe del10 
на сто ји да са чу ва сва ког – од ам би са уза луд не же ље, у ко ји Јо ван упра во без бри жно 
ср ља. На час, ви бра ци је ди во те за ко је би без ви ни ла по ко ле ња, с њи ма и он сâм остао 
ус кра ћен – по сти жу циљ. Али... не за ду го. Ре пер то ар те че да ље.

O dol ce in can to,11 Ма сне о ва ума ло успа ван ка... 
Па Фран ке ти, Ah vi e ni qui...12 
Зби ља, Љу би це, из дах не Јо ван при зна ње свог дав на шњег по ра за (ма да су по ра зи 

за јед нич ки, мно го ви ше не го ус пе си...) – ...шта је ових да на с то бом? 
Ућут ка ју га Gi un to sul pas so estre mo13 и Apri la tua fi ne stra.14 Те шко је ре ћи – шта је од 

све га, ње му бли же, а њој – да ље. Па до бро, он да, Amor ti vi e ta,15 Ђор да но. Ci e lo e mar,16 
Пон кје ли. Си гур но и не мо же бо ље за ђач ки ра ста нак. 

Ни је пред ви ђе но. 
...Non t’amo più,17 уз Ден зи ну по моћ, Ка ру зо би да га ура зу ми. 
Али ра зум и осе ћај ност, con tra dic tio in adi ec to... Три мар хи ста је на Јо ва но ву стра ну, Un 

ba cio an co ra.18 Али, до још јед ног по љуп ца, ван ред но рет ко – за и ста и до ђе. Нај ре ђе.
Гре шком... да кле, пе ку (те) ре чи два де се так го ди на ка сни је.
Јо ван би да се вра ти Ар хи тек ту ри као та квој. Ње ним уте шно-не у трал ним ком по нен та-

ма. Но, пра ва уро та је у то ку. 
Јер она мо, у Рок бри ну, Кап Мар тен, на ди вот ној Азур ној...

8 Ен ри ко (Ка ру зо) – од ми ла.
9 Не бе ска Аида, Вер ди, аида.
10 Вер на Лу на, Зар до.
11 Не жна ча ро ли јо, Ма сне, ма нон.
12 До ђи ова мо, Фран ке ти, гер ма ни ја.
13 Пред не по врат ним ко ра ком, Бо и то, ме фи сто фе ле.
14 Отво ри свој про зор, Ма ска њи, ирис.
15 За бра ње на ти љу бав, Ђор да но, фе дра.
16 Не бо и мо ре, Пон кје ли, Ђо кон да.
17 Не во лим те ви ше, Ден ца.
18 Још је дан по љу бац, Три мар хи.
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...По так нут Кор би зје о вом ра чун ском гре шком, као не за у ста вљив та лас про у зро ко ван 
зе мљо тре сом – по сту пак бри са ња но си све пред со бом. За бо рав, не из во дљив уч ти вим 
пу тем, пре ла зи у ам пу та ци ју. Уни ште ње све га бли ског, нај пре... им пе ра тив но и не из бе жно 
у би ти је – „људ ске“ (?) при ро де. 

Под (рав ним) кро вом не прав де ка кву је нај ма ње за слу жио, а за ва ран пра зно ве ри цом 
да је у по зним го ди на ма мно го то га, ако ве ће не све – до пу ште но, уме сто са мо оп ту жбе за 
ве ле и зда ју, Кор би зје, апо стол чи стог по те за свој „пра ве дан“ бес ис ка љу је по сред но. Да 
по ни шти из вор но ра фи ни ра ну кре а ци ју аутор ке, уско ро, сву уну тра шњост но вог по се да 
– на бр зи ну пре мо лу је му ра ли ма. Соп стве ним, а без лич ним. Пре ма мо ди тог вре ме на, а 
ла Пи ка со. Па не у ким оком по сма тра но, све оста је у до ме ну уку са. Тј. не чег о че му се и не 
рас пра вља.

Но, чак ни па кост тог „ма лог ру га ња“, Кор би ју – ни је до вољ на. Бар не за ду го. Илеј-
ни но за ве шта ње по ко ле њи ма – он пре про да је хи тро не ком пред у зет ни ку-во до ин ста ла-
те ру. Па уор та чив ши се с њим, зду шно де гра ди ра ве ле леп но кон ци пи ран фан та зам ку ће. 
Крч ми је, ого љу је и са др жај но пу сто ши. Ба на ли зу је чак и пре на ме ном – до ни воа та вер-
не. Том при го дом, уна ка зу је Кор би пот пу но пр вот но ма е страл ну ре а ли за ци ју. Ма ски ра-
ма са кри ра да ска ма... пре ме ће у ба ра ку, да би уз њу, 1951. до-скле пао сво ју ко ли би цу.19 А 
ти ме, упр кос број ним пле ме ни тим по ступ ци ма што му при ба ви ше аде кват не хва ло спе ве, 
Le C. по ста је ино ва тор-пре те ча и мон стру о зне прак се „пре гра ди-над гра ди-на гр ди“. Бру-
тал ни, не у мо љи ви бар јак тар Нео-ван да ли зма.

За чуд на је пер фид ност тог ди вља штва, ко јим се за бу дућ ност, ма да, на да ти се – ипак 
не и за у век – оне мо гу ћа ва ре ста у ра ци ја пу ри стич ке ча ро ли је Гре је ве. 

Ах, ан то ло гиј ска Е-1027! – од чи је пра ве ар хи тек ту ре, сре ћом оста ху бар вер не фо-
то гра фи је, сво је руч не Илеј ни не сту ди је, цр те жи... пла но ви. 

Од већ аван гард на Е-1027... Пец ка ла је пре ви ше ди рект но Ле Кор би зјеа, по до бро већ 
око шта лог у свет ској сла ви... Под се ћа ла га да је у нај ве ћој ме ри њом ин спи ри сан – и 
про јек то вао Ви лу Са вој у По а си ју. При ме тио би то, вре ме ном – још по не ко. Над ви ла би 
се и не по врат но ута бо ри ла сен ка над ње го вом са мо свој но шћу. А то – ни је смео да до-
зво ли... Ни ка ко.

На си ље се, ме ђу тим, као и увек – вра ти ло.
Про зван20 сво јим пр вим име ном, Шарл-Еду ар Жан ре, пре се лио се у веч ност ку па-

ју ћи се – под но пр во бит не Илеј ни не ку ће. 
По глед из во де на Е-1027, по ста је ти ме и ме та фо ра Шарл-Еду а ро ве Ка пи ја Ра ја... 
...У ча су опра шта ња од „све га ов да шњег, оног не про ла зног што чуд но нас се ти че. 

Нас нај про ла зни јих...“, мо гу ће да је и за жа лио због по чи ње ног скр на вље ња. 
У ту по след њу ми лост пред иш че зну ће, зар не по ла же мо сви на ду?

19 ...по том по зна ту – le ca ba non.
20 ...27. ав гу ста 1965. 




