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ПРЕД ГО ВОР ЗА ЦР НО ЈАГ ЊЕ И СИ ВИ СО КО  
РЕ БЕ КЕ ВЕСТ

Ау то ра во ди ча не би тре ба ло да од ли ку ју умет нич ке осо би не. Бу ду ћи да се у пот-
пу но сти на ла зи на ми ло сти и не ми ло сти ме ста о ком пи ше, у иде ал ном слу ча ју он или 
она је сте ано ним ни про вод ник по у зда них ин фор ма ци ја о ау то бу ском ре ду во жње, 
ме сти ма за од се да ње и рад ном вре ме ну му зе ја. На дру гом кра ју спек тра, у књи зи Fic tion 
(Фик ци ја) фо то граф Мајкл Акер ман твр ди да „ме ста не по сто је. Ме сто је тек мо ја пред-
ста ва о ње му“.1

Књи жев ни пу то пис се раз ви ја не где из ме ђу крај но сти ко је пред ста вља ју ту ри стич-
ки во дич и со лип си стич ки Акер ман. Је сте да је по у зда ност нај бо љих пу то пи са ца огра-
ни че на кад је реч о ау то бу ском ре ду во жње, али они из ра жа ва ју све вре ме не исти не 
о ау то бу си ма у да тој зе мљи – или ма кар о свом од но су пре ма тим ау то бу си ма. Узми мо 
за при мер Д. Х. Ло рен са, чи ја је ре ак ци ја на ме ста би ла под јед на ко тре ну тач на и ду-
бин ска. Уред ни ци и из да ва чи би ли су и те ка ко све сни овог да ра, а Ло ренс га је рев-
но сно унов ча вао.

Ка да је Ре бе ка Вест по се ти ла Нор ма на Да гла са у Фи рен ци 1921. го ди не, он се на-
ша лио ка ко Ло ренс ве ро ват но већ про из во ди чла нак о овом гра ду, „жу стро и де таљ-
но опи су ју ћи тем пе ра мент љу ди“,2 иа ко је у ње му бо ра вио тек не ко ли ко са ти. Ве сто вој 
се ово учи ни ло као „очи глед но бу да ла ста ствар“, али Да глас је био у пра ву: по ја ви ли 
су се у Ло рен со вом хо те лу и за те кли га ка ко чи ни упра во то. У то вре ме Ве сто ва је 
сма тра ла да Ло ренс не зна до вољ но о Фи рен ци „да би ње го ви ста во ви ствар но вре-
де ли“. Тек по сле ње го ве смр ти схва ти ла је да је Ло ренс „пи сао о ста њу соп стве ног 
ду ха у да том тре нут ку“ и да је то је ди но мо гао да учи ни на сим бо ли чан на чин. У ту 
свр ху „град Фи рен ца био је под јед на ко до бар сим бол као и би ло ко ји дру ги“.3 

Ве сто ва је ово на пи са ла 1931. го ди не. Још ни је би ла ни у јед ној од по се та Ју го сла-
ви ји, ко је ће чи ни ти осно ву књи ге Цр но јаг ње и си ви со ко, али ово схва та ње је по све 
зна чај но за ње но ре мек-де ло. За и ста, у од но су на ве ли чи ну за вр ше не књи ге, ње но 
ис ку ство с Ју го сла ви јом би ло је при лич но оскуд но. Као што је Идит Да рам, зна чај ни 
струч њак за Бал кан, за је дљи во при ме ти ла, „спи са те љи ца гђи ца Вест на пи са ла је 
огром ну књи гу на осно ву јед ног из ле та у Ју го сла ви ју, без пред зна ња о зе мљи и љу-
ди ма“.4 Чи сто да се зна, гђи ца Вест је три пу та по се ти ла Ју го сла ви ју: пр ви пут у про-
ле ће 1936. на по зив Бри тан ског са ве та да одр жи пре да ва ња; дру ги пут са су пру гом, 

1 Fic tion, Mic hael Ac ker man, Keyahoff Ver lag, Mu nich, 2001 (без па ги на ци је).
2 „Elegy“, The Es sen tial Re bec ca West, Pen guin, Har mon dsworth, 1978, стр. 388.
3 Ibid., стр. 392.
4 Ци ти ра но у: In ven ting Ru ri ta nia, Ve sna Gol dsworthy, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 1998, стр. 176.
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Хен ри јем Ен дру зом, у про ле ће 1937; тре ћи пут у ра но ле то на ред не го ди не. Пр во бит-
но се на да ла да ће бр зо на пи са ти „пра ви хит“; че ти ри ме се ца на кон дру гог пу то ва ња 
овај по тен ци јал но уно сни по ду хват пре ра стао је у „си ро ту, ком пли ко ва ну књи гу ко ја 
ни ког не ће за ни ма ти“.5

Док је ис тра жи ва ла ње ну „ду гу и ком пли ко ва ну исто ри ју“ [стр. 774],6 Ве сто ва је 
спо зна ла и по ја сни ла соп стве не пред ста ве о Ју го сла ви ји – и о још мно го че му при де. 
Да па ра фра зи ра мо ко мен тар Ита ла Кал ви на на књи гу Ро бер та Ка ла са The Ruin of Kasch 
(Раз ва ли не Ка ша), књи га Цр но јаг ње и си ви со ко об ра ђу је две те ме: пр ва је Ју го сла ви ја, 
а дру га све оста ло. У вре ме кад је об ја вље на – у два то ма од укуп но по ла ми ли о на 
ре чи – Вестовa ни је баш нај бо ље раз у ме ла шта ју је на ве ло да „1936. по све ти пет го ди на 
жи во та, уз ве ли ку фи нан сиј ску жр тву и пот пу но ис цр пље них ума и те ла, са ста вља њу 
ин вен та ра јед не зе мље до по след њег дуг ме та на пр слу ку, у фор ми ко ја је су лу да с 
би ло ко је уо би ча је не умет нич ке или ко мер ци јал не тач ке гле ди шта“.7 Ка ко је „мно штво 
[њеног] ма те ри ја ла“ ра сло и ме ња ло се, та ко је овај „ин вен тар“ по ста јао огром на и 
из ра зи то ком пли ко ва на сли ка не са мо ње не ду ше, већ и ду ше Евро пе на пра гу Дру гог 
свет ског ра та. Ре зул тат, за ко ји се бо ја ла да ће „ма ло ко про чи та ти“ јер је „су ви ше ду-
га чак“ [стр. 555], је сте јед но од вр хун ских ре мек-де ла два де се тог ве ка.

Као и са ма књи га, и њен углед је при лич но нео би чан. Ве сто ва се сма тра ва жном 
бри тан ском спи са те љи цом. Ако се не убра ја у пр во ра зред не пи сце, то је углав ном 
за то што се ве ћи на де ла на ком би њен углед тре ба ло да по чи ва пре ћут но сма тра 
дру го ра зред ним у од но су на фор му у ко јој се оче ку је ис по ља ва ње ве ли чи не, на и ме 
на ро ман. Као ро ма но пи сац Ве сто ва је очи то ма ње зна чај на од Ло рен са, Џеј мса Џој са 
(чи ја се ге ни јал ност у Улик су са сто ји у то ме што је „исто вре ме но из ми слио фор му и 
ис цр пио ње не мо гућ но сти“)8 или од Е. М. Фор сте ра („са мо жи вог ста рог ли бе ра ла го-
то во без мо зга у гла ви“).9 Ње но нај бо ље де ло ра штр ка но је из ме ђу ре пор та же, но ви-
на р ства и пу то ва ња – оно га што се тра ди ци о нал но сма тра спо ред ним или за бав ним 
де лат но сти ма. Цр но јаг ње и си ви со ко умно го ме ду гу је свој успех уме шно сти ко јом она 
об у зда ва ову скло ност ка ра се ја но сти ти ме што јој да је од ре ше не ру ке. Ја сно је да је 
књи га књи жев но де ло, али бу ду ћи да је књи жев ност у Ен гле ској (ма кар што се ти че 
про зе) си но ним за ро ман – уз до го во ре ну фор му пи са ња пре не го од ре ђе ни ква ли тет 
на пи са ног – пре ћут но је из дво је на из дру штва ком при па да. (Кад сам спо ме нуо при-
ја те љи ци ро ман си јер ки да пи шем овај увод, пи та ла ме је да ли се рад ња од и гра ва у 
Ју го сла ви ји; прет по ста ви ла је да је реч о ро ма ну.) Очи глед но ма ње зна чај на де ла – 
ро ма ни – за у зи ма ју си гур ни је ме сто у књи жев ном про гра му од не зграп не књи ге чи је 
је пре по зна тљи во обе леж је од би ја ње да се при ла го ди. Ри зи ку ју ћи из ме шта ње дру гих 

5 Ци ти ра но у: Re bec ca West: Sa ga of the Cen tury, Carl Rollyson, Hod der and Sto ug hton, Lon don, 1995, 
стр. 161.
6 Сви ци та ти из књи ге Цр но јаг ње и си ви со ко пре у зе ти су из срп ског из да ња у пре во ду Ане Се лић 
(Вул кан из да ва штво, Бе о град, 2017), те се и па ги на ци ја на ве де на у за гра да ма од но си на ово из да-
ње. (Прим. прев.)
7 Se lec ted Let ters of Re bec ca West, Bon nie Ki me Scott (ур.), Yale, New Ha ven, 2000, стр. 169.
8 Ibid., стр. 327.
9 Ibid., стр. 440.
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књи га с нај ви ше ка нон ске по ли це – или, што је још дра стич ни је, ри зи ку ју ћи да до ве де 
до ру ше ња чи та ве по ли це – Цр но јаг ње и си ви со ко сур ва ва се с ме ста ко је му при па да 
и пре ћут но се сме шта на ни же, ма ње упа дљи во али си гур ни је ме сто.

Чак и не ки кри ти ча ри ко ји твр де да је књи га ре мек-де ло не ка жу го то во ни шта о 
то ме за што је то та ко. У књи зи Abroad (Ино стран ство), ува же ном пре гле ду „бри тан-
ских књи жев них пу то пи са из ме ђу два ра та“, Ве сто ва, за раз ли ку од Воа, Ло рен са или 
Гри на, не до би ја чи та во по гла вље за се бе, а ње на књи га се са мо уз гред спо ми ње. У 
би о гра фи ји Ве сто ве, Вик то ри ја Глен ди нинг не ма сум ње да је Цр но јаг ње и си ви со ко 
„цен трал на књи га ње ног жи во та... де ло у ком је Ре бе ка Вест из ло жи ла ста во ве о ре-
ли ги ји, мо ра лу, умет но сти, ми ту и ро ду“.10 Осим то га, не ка же го то во ни шта дру го о 
њој. Да ли је књи га осу ђе на на то да од би ја по ку ша је из ра жа ва ња стра хо по што ва ња 
ко је по бу ђу је?

Ка ко би смо по ку ша ли да на до ме сти мо овај не до ста так, поч ни мо од не спор ног 
за па жа ња да је ово кључ на књи га о Ју го сла ви ји. Про чи тао сам је 1993. го ди не на кон 
што сам по се тио Ср би ју (на по зив Бри тан ског са ве та, гле слу чај но сти) не бих ли са знао 
не што о Ју го сла ви ји – или та да већ бив шој Ју го сла ви ји. Књи га је ре и зда та не ко ли ко 
го ди на ра ни је као од го вор на из би ја ње су ко ба ко ји је Ве сто ва, на не ки на чин, пред-
ви де ла. У Про ло гу Ве сто ва се се ћа ка ко је „пи љи ла“ у ста ри сни мак о ју го сло вен ском 
кра љу „као же на ко ја из ли сти ћа ча ја на дну шо ље по ку ша ва да до ку чи сво ју суд би ну“ 
[стр. 20]. Про ро чан ска ди мен зи ја књи ге на го ве ште на је већ на се дам на е стој стра ни ци, 
где Ве сто ва пи ше ка ко „ка да не ки ста рац не што упро па сти те се оно што је ра дио 
рас пад не од мах по сле ње го ве смр ти, љу ди има ју оби чај да ка жу: ’Ах, тај и тај био је 
за и ста ди ван! Све је би ло у ре ду док је био жив, а ви ди шта се до га ђа са да ка да је 
умро!’“ Још се се ћам ка ко сам имао увр ну ти осе ћај дез о ри јен ти са но сти на кон што сам 
ово про чи тао 1993. кад су те ку ћи до га ђа ји бук та ли до вољ но же сто ко да се за пи та те 
да ли она пи ше о Фран цу Јо зе фу, или о Ти ту. Знат но ка сни је у књи зи, на Ко со ву, шо фер 
Ве сто ве, Дра гу тин, хва та хр ват ског де ча ка за уво и ка же уз иро ни ју по ме ша ну с прет-
њом: „По би ће мо вас све јед ног да на“ [стр. 647]. Чак и у мом ми ни мал ном ис ку ству са 
Ср би јом и Цр ном Го ром, мно го пу та је из гле да ло као да ми се пред очи ма од и гра ва 
при зор вер но пре то чен са стра ни ца Цр ног јаг ње та и си вог со ко ла. Да кле, као књи га о 
Ју го сла ви ји она је „не ве ро ват но ко ри сна“ као сво је вр сни ме та фи зич ки Лон ли пла нет 
ко ји ни кад не зах те ва ажу ри ра ње.11 (Као што је и са ма Ве сто ва при ме ти ла, „по не кад 
је нео п ход но да зна мо не са мо где смо у вре ме ну не го и где смо у веч но сти“ [стр. 592]). 
Прак тич ну вред ност књи ге ле по је на го ве стио но ви нар Ро берт Ка план, ко ји се се ћа 
ка ко је но сио при ме рак сву да са со бом по Ју го сла ви ји. „Ви ше сам во лео да из гу бим 
па сош и но вац не го свој без број пу та пре ли ста ни при ме рак Цр ног јаг ње та и си вог со
ко ла ис пу њен бе ле шка ма.“12

10 Re bec ca West: A Li fe, We i den feld & Ni col son, Lon don, 1987, стр. 154.
11 Se lec ted Let ters, стр. 169.
12 Bal kan Ghosts, St. Mar tin’s Press, New York, 1993, стр. 8. О нај ак ту ел ни јем раз ма тра њу трај не вред-
но сти књи ге Цр но јаг ње и си ви со ко као „из во ра ин фор ма ци ја“ и „књи жев ног де ла“ ви де ти: Tony 
Whi te, Anot her Fool in the Bal kans: In The Fo ot steps of Re bec ca West. Као што и сам Вајт при зна је, под-



166

Ако се не на ла зи те на Бал кан ском по лу о стр ву – или вас оно не за ни ма – број стра-
на по све ћен исто ри ји тог ре ги о на мо же да вас од би је. Са мо, ово пред ста вља исто ри-
ју ка кву су мо гли да на пи шу Ри шард Ка пу шћињ ски или Га бри јел Гар си ја Мар кез.13 
Узми мо, на при мер, не ве ро ват ну сце ну из Са ра је ва 1914. го ди не ка да, не по сред но пре 
атен та та, над вој во да Франц Фер ди нанд схва та да је у при јем ној са ли у ко јој сто ји на-
кр ца но по ла ми ли о на звер ки ко је је убио (пре ма соп стве ној про це ни) у сво јој ло вач-
кој ка ри је ри:

Ни је би ло те шко за ми сли ти це лу ову са лу ис пу ње ну – све до там но цр ве них и злат них 
ку по ла и ста лак ти та – ду хо ви ма с кр зном и пер јем. При шли су гу сто зби је ни јед ни уз 
дру ге, јер их је би ло та ко мно го: је ле ни ко ји ма су се из ме ђу ро го ва ти ска ле шум ске шљу ке, 
пре пе ли це, фа за ни, ја ре би це, те тре би; че ки ња ви ве про ви, бок уз бок, а про стор ис под 
њи хо вих тр бу ха за гу шен не из мер ним бро јем зе че ва и ку ни ћа. Њи хо ве зве ри ње очи, би стре 
и там не као во да, бли ста ле су по сма тра ју ћи ка ко се њи хов уби ца при ми че њи хо вој суд
би ни. [стр. 251]

Ка да је Су зан Сон таг ре жи ра ла Бе ке тов ко мад Че ка ју ћи Го доа у Са ра је ву то ком оп-
са де, вла дао је осе ћај да оно што се де ша ва на сце ни пру жа не ка кав ап сур ди стич ки 
ко мен тар на до га ђа је из ван по зо ри шта. У јед ном ка феу у Мо ста ру – ме сту ко је је по-
ста ло уре за но у ме ђу на род ну свест на исти на чин као Са ра је во – слич на ба сна се 
од ви ја ла пред очи ма Ве сто ве три де се тих го ди на два де се тог ве ка:

Мла ди офи ци ри ви де ли су се кроз сно по ве бе ле све тло сти ко ја се про си па ла на отров
ну зе ле ну бо ју би ли јар ских сто ло ва, а чу ло се и ка ко ку гле уда ра ју јед на о дру гу. Ово ме сто 
оди са ло је оним ка рак те ри стич ним бал кан ским ду хом бес по моћ не али пра вед не суд би
не. Чи ни ло се са свим мо гућ ним да не ко уђе у ту про сто ри ју, мо жда не ки чо век ко ји ће 
ока чи ти свој фес, и по том об ја сни ти, на на чин тек то ли ко ра зу мљив да не бу де бе сми
слен, да сви при сут ни мо ра ју оста ти на сво јим ме сти ма док дво ји ца офи ци ра не од и
гра ју ми ли он пар ти ја, и да ће ис хо дом њи хо ве игре би ти раз ре ше на и њи хо ва веч на суд
би на; чи ни ло се да би то би ло при хва ће но, да би сви љу ди оста ли да ћут ке се де, че ка ју ћи 
и чи та ју ћи но ви не. [стр. 215–216]

На ме ра Ве сто ве би ла је да „по ка же про шлост исто вре ме но са са да шњо шћу ко ју 
је та про шлост ство ри ла“ [стр. 774] и део ње ног успе ха ле жи у то ме што је от кри ла 
ка ко је чак и осет на из глед не ве зан за исто ри ју – ре ци мо, ми рис убра ног цве та – на-
то пљен ми ри сом про шло сти. Ако при лич но про ши ри мо ову те зу, ге о гра фи ја и исто-
ри ја се не мо гу увек раз лу чи ти јед на од дру ге – отуд се де ша ва да од ре ђе на ме ста 
„ути сну исти пе чат на све ста нов ни ке ко је им исто ри ја по да ри, чак и ако осва ја ње 
по ти сне је дан на род и до не се не ки нов, са свим дру гог по ре кла и на чи на раз ми шља ња“ 

на слов је до не кле су ви шан јер „би ло ко ји пи сац ко ји по се ћу је бив шу Ју го сла ви ју сле ди ко ра ке 
Ре бе ке Вест“ [Ca do gan Gu i des, Lon don, 2006, стр. 49].
13 Он да је ра зу мљи во што Цр но јаг ње и си ви со ко не за у зи ма по у зда ни је ме сто у „Исто ри ји“ не го у 
„Књи жев но сти“. А. Џ. П. Теј лор је био за ди вљен књи гом, али је сма трао да ње на ау тор ка пред ста-
вља „нео бич ну ме ша ви ну оштро ум но сти и без ум но сти“. Упр кос не тач но сти ма, Ве сто ва је ве ро-
ва ла да је пру жи ла „ком плет но об ја шње ње то ка исто ри је“. Ци ти ра но у: Rollyson, стр. 182 и 174.
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[стр. 536]. Не стр пљи ви чи та о ци ко ји се на ђу у ис ку ше њу да пре ско че исто риј ске де-
ло ве ве о ма ри зи ку ју за то што про шлост – на ра тив на исто ри ја – мо же са свим не при-
мет но да се сто пи с не по сред ном са да шњо шћу. Нај у пе ча тљи ви ји при мер сле ди на кон 
по ду гач ке рас пра ве – пре ду гач ке, пре ма мом ми шље њу – о до га ђа ји ма у При шти ни 
то ком вла да ви не Сте фа на Ду ша на у че тр на е стом ве ку. На кон два де се так стра ни ца 
са зна је мо о ње го вој смр ти:

У че тр де сет де ве тој го ди ни жи во та, у се лу та ко бе зна чај ном да му ни је за пам ће но 
ни име, умро је у стра вич ним бо ло ви ма, као да је био отро ван. Због ње го ве смр ти до го
ди ло се мно го ру жних ства ри. Ми смо, на при мер, се де ли у При шти ни, с лак то ви ма на 
стол ња ку пре кри ве ном сме ђим и љу би ча стим мр ља ма, је ду ћи пи ри нач за чи њен пи ле ћим 
ба та ци ма си ћу шним по пут врап чи јих, а пре ма на ма су ишли чо век и же на ко ја је на ле
ђи ма но си ла го то во цео плуг. [стр. 640]

Вау! Зар то ни је нај сме ли ји рез – нај хра бри ји вре мен ски по мак, нај др ски ји за кљу-
чак – свих вре ме на? А Ве сто ва не ста је код то га. По ја ва му шкар ца и же не на во ди је на 
то да се вра ти јед ној од глав них те ма књи ге, про бле ма тич ном од но су из ме ђу му шка-
ра ца и же на.

Сва ки про стор у ко ме му шка рац има нео гра ни че ни при мат, где же не ра де све по сло
ве и где им се ус кра ћу је пра во да се по на ша ју сло бод но, у скла ду са сво јом во љом, за пра во 
је од вра тан не са мо због по сле ди ца ко је оста вља на же ну, јер она увек на у чи не што из 
по сло ва ко је је при ну ђе на да ра ди, већ због то га што обез вре ђу је му шкар ца. [стр. 640]

Ве сто ва ни ту не за ста је – ову сли ку вра ћа уна зад до смр ти Сте фа на Ду ша на пре 
но што уста не од сто ла и оде до „кло зе та тур ског ти па“:

Због ру пе у по ду и не чег та ко стро го тра ди ци о нал ног у про пор ци ја ма са ме про сто
ри је, учи ни ло ми се као да се из мет, по што га је чо век из ба цио из се бе, пре тво рио у не ки 
нов, не при ја тељ ски и чу де сно мо ћан еле мент ко ји сво јом там ном ма сом из ко је се це ди 
од врат на теч ност мо же пре кри ти чи та ву зе мљу... Осе ћа ла сам се гро зно, као да ме је 
ово ме сто за пљу сну ло пр љав шти ном ко ју ни ка ко не ћу мо ћи да спе рем, јер је ја ча од во де 
и са пу на. [стр. 641]14

Али Ве сто ва ни ту не за ста је... Вра ти мо се на крат ко уна зад. Књи га ну ди не ис црп-
не мо гућ но сти за рас пра ву ко ја са му се бе пот пи ру је, за ис пи ти ва ње им пли ка ци ја 

14 Упо ре ди ти: Дон Де ли лов опис „по след ње ке ња ре Пе ло по не за“ у ро ма ну The Na mes (Име на): 
„Зи до ви су би ли ума за ни гов ни ма, ру па је би ла за че пље на, гов на су би ла на по ду, на то а лет ној 
да сци, на фик си ра ним еле мен ти ма и це ви ма. Око по сто ља кло зет ске шо ље са ку пи ла се ба ри ца 
ис пра жње не мо кра ће, ма ња мо чва ра усред оп ште про па сти и ха о са. На хлад ном ве тру, ла га ној 
при јат ној ки ши, ова не срећ на шу па пред ста вља ла је пот пу но дру гу ис ку стве ну ра ван. Има ла је 
исто ри ју, за у да ра ла на чу че ће ар ми је, ве ко ве ис пу ње не ра то ви ма, пљач ком, оп са дом, крв ном 
осве том. Мо крио сам с уда ље но сти ве ће од ме тар и по, на вр хо ви ма пр сти ју. Баш чуд но да су љу ди 
ко ри сти ли ово ме сто, и да ље. Би ло је то као при но ше ње жр тве Смр ти, то што сам та мо сто јао и 
усме ра вао млаз пре ма пор це лан ској ру пи.“ [Har ve ster Press, Brig hton, 1983, стр. 183–4].
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све га че га се до так не, и оне су од сре ди шње ва жно сти за струк ту рал ни и сти ли стич ки 
ме тод Ре бе ке Вест. Сви за кључ ци ко је из во ди ве за ни су за про цес (кључ на реч у књи зи) 
ко јим до њих до ла зи. Не што јој при ву че па жњу; тај до га ђај – на при мер, Мо цар то ва 
сим фо ни ја ко ја се чу је на ра ди ју у ре сто ра ну на стра ни ци 507 – би ва до ча ран жи во-
пи сном не по сред но шћу. Док Ве сто ва из ра жа ва и об ра ђу је тај до жи вљај, во ди нас на 
дис кур зив но пу то ва ње у нај за ба че ни је кут ке спе ку ла тив не ми сли пре но што нас вра ти 
на пр во бит но ме сто или си ту а ци ју. Атен та тор на Фран ца Фер ди нан да, Прин цип, у овом 
сми слу је сте ак тив ни пред став ник ау тор ки не соп стве не на ме ре: „Пре пу штао се сва кој 
си ту а ци ји у пот пу но сти не би ли та ко до ку чио пра ву при ро ду ва си о не“ [стр. 280].

Има ју ћи ово на уму, ка ко је књи га Цр но јаг ње и си ви со ко мо гла да бу де ишта дру го 
до огром на? Чак по сто ји ве ро ват но ћа да и ус хи ће ни чи та о ци Ве ли ког ра та за ци ви ли
за ци ју Ро бер та Фи ска сма тра ју ка ко је ње на им пре сив на ве ли чи на ре зул тат ис кљу чи-
во на го ми ла ва ња, ко ли чи не ма те ри ја ла са др жа не у њој. Књи га Цр но јаг ње и си ви со ко 
за до би ја ве ли чи ну као умет нич ко де ло. Као В. Х. Оден у Пи сму Лор ду Бај ро ну (1936), 
Ве сто вој је би ла по треб на „фор ма ко ја је до вољ но ве ли ка да у њој мо же да пли ва“.15 
Оп сег ове за ми сли ути снут је из ну тра у син так су и ком по зи ци ју. На из глед при кла дан 
и при ма мљив, ре ди го ван из бор по ну ђен у књи зи The Es sen tial Re bec ca West (Су штин ска 
Ре бе ка Вест) де лу је као естет ски пре кр шај. За пра во, по сто ји не што не по де сно у сво-
ђе њу та кве књи ге на су шти ну. На слу ћу јем да се не ки де ло ви у ко ји ма нај ви ше ужи вам, 
она квом огра ни ча ва ју ћом де фи ни ци јом ко ју Ве сто ва осу ђу је, сма тра ју по тен ци јал но 
не су штин ским. Не же лим да ума њим зна чај Цр ног јаг ње та и си вог со ко ла као књи ге о 
Ју го сла ви ји; она је за сно ва на на „по ду да р но сти при род них об ли ка и бо ја за пад них и 
ју жних де ло ва Ју го сла ви је с уро ђе ним об ли ци ма и бо ја ма има ги на ци је [Реб еке Вест]“ 
[стр. 773], али док мно ги де ло ви ко је сма трам вред ним по ти чу из тог де ла све та, они 
ни су ве за ни ис кљу чи во за ње га. Не ко ли ко при ме ра ме ђу сто ти на ма: „еро тич на па ни-
ка“ ко ња ко ји је „ко лу тао очи ма не са мо у стра ху већ и у ужи ва њу, тра же ћи уте ху на 
на чин ко ји ја сно по ка зу је да зна да је она мо гу ћа, и жу де ћи за оним че га се на вод но 
гро зи“ [стр. 60]; же на ко ја је по се до ва ла „ле по ту ка рак те ри стич ну за Берн-Џон са, и 
ко ја као да је сти сну том пе сни цом на чи ни ла ру пи це на сво јим љуп ким обра зи ма“ [стр. 
51]; у слу ча ју Му сли ма на, „па ра док сал но је да ре зул тат пот пу ног уз др жа ва ња од ал-
ко хо ла бу де ста ње пот пу не опи је но сти“ [стр. 467].

Књи га Цр но јаг ње и си ви со ко пу на је ди гре си ја и кри ву да ња – ни кад не зна те шта 
ће се сле де ће де си ти – али то не зна чи да је без о блич на. Би ће да је ра штр ка на – за и ста 
је сте – али се ти те се, за по че так, ка ко је оно што се ну ди као при каз јед ног пу то ва ња 
за пра во не при мет но спо је но од три одво је на пу та. С вре ме ном смо се на ви кли на 
ком плек сну ор га ни за ци ју де ла по пут Су мор на ку ћа или Уликс; у са вре ме ној про зи ди-
ви мо се за мр ше ној ис пре пле та но сти рад ње, ли ко ва и те ма у ро ма ни ма Ија на Ма кју-
а на. Ти ме што ста вља дру га чи је зах те ве пред чи та о че ва оче ки ва ња ре да, Цр но јаг ње 
и си ви со ко по се ду је је дин ство и флу ид ност кон ти ну и ра не им про ви за ци је у про зи. Као 
у слу ча ју сак со фо ни сте или тру ба ча, кон трол ни фак тор, ствар ко ја до пу шта Ве сто вој 

15 The En glish Au den, Ed ward Men del son (ур.), Fa ber, Lon don, 1977, стр. 172.
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да то ли ко лу та а да се не из гу би, је сте тон. Сме ло при ка зи ва ње на чи на на ко ји тон 
мо же да пре у зме на се бе не ке од но се ћих по сло ва струк ту ре кључ но је за њен ино-
ва тор ски зна чај. У окви ру оп штег не про мен љи вог то на, Ве сто ва ла ко пре ла зи из јед-
ног ре ги стра у дру ги. Уме да бу де ду хо ви та: „По се та је би ла из у зет но при јат на, ма да 
је, за пра во, ни је ни би ло“ [стр. 538]. Уме да се игра:

„Па за што је он да ни смо по не ли?“, упи та мој муж. „За то“, од го во рих, „што је те шка 
као ка мен. Из ме ри ла сам је јед ном на ва ги у ку па ти лу.“ „А за што си то ра ди ла?“, упи та 
мој муж. „За то што ми је јед ног да на па ло на па мет да знам са мо ко ли ко сам ја те шка, 
или не ки ко ма ди ме са ко је ку пу јем за ру чак, и да уоп ште не мам пред ста ву ко ли ко те жи 
не што дру го“, ре кох. „Узе ла сам је слу чај но јер ми је би ла при ру ци.“ [стр. 110–111]

Уме да бу де лир ски на стро је на („Док смо се бли жи ли оба ли, во да ис под ко би ли це 
по ста ја ла је бле до зе ле на та мо где је по ни ру ћа сун че ва све тлост на и ла зи ла на пе сак“ 
[стр. 166] и у исто вре ме ма што ви та:

По сле мо ста ре ка се ши ри ла, пот пу но пре кри ве на жу тим љи ља ни ма, а уз обе оба ле 
пру жа ла се тан ка тра ка огле да ла у ко ме су се од ра жа ва ле вр бе. Ди за ле су се од мах из над 
сво јих од ра за, про дор но зе ле не и чу де сно на лик на мач ке са хи ља ду ре по ва; би ле су као 
ва тро мет ко ји се не ми че. [стр. 738]

Као кад оте ра же ну ко ју су сре ће у хо те лу у Бо сни, Ве сто ва уме да бу де по грд на и 
не у ме ре на: „она је би ла окрут ност; она је би ла пр љав шти на“ [стр. 321]. Оно што нај ви-
ше из не на ђу је у књи зи те ду жи не је сте то што Ве сто ва има дар за са же тост: „Опет смо 
ишли кроз швај цар ски пре део“ [стр. 221]; „Го ли ла нац, црн по пут но ћи, са ви со ким 
пре во јем по кри ве ним сне гом“ [стр. 527]; „пр ве круп не ка пи ки ше“ [стр. 371].

Ко ли чи на су пер ла ти ва ко ју је до сад мо рао да по при ми овај увод пре ти да оме те 
ње гов на ста вак, али мо ра мо на кра ју оста ви ти про сто ра за крат ко раз ма тра ње ми сли 
Ре бе ке Вест. Не ко ли ко го ди на по сле об ја вљи ва ња Цр ног јаг ње та и си вог со ко ла Ве сто-
ва је се ла да раз мо три пред лог свог аме рич ког уред ни ка, Бе на Хjуб ша, да на пи ше 
књи гу о Бри тан ској им пе ри ји. То је не што што би ра до учи ни ла, али „осим ма што ви тих 
де ло ва о ре ли ги ји и ме та фи зи ци ко је би уба ци ла у свом мах ни том ма ни ру“, за кљу чи-
ла је да не ма ни чег но вог чи ме би мо гла да до при не се та квој сту ди ји.16 На рав но, ови 
„мах ни ти“ де ло ви чи не Цр но јаг ње и си вог со ко ла ве ли ком књи гом иде ја. У Епи ло гу 
Ве сто ва ко мен та ри ше то ка ко је, у ње ним ти неј џер ским го ди на ма, Иб зен „ис пра вио 
основ ну ма ну ен гле ске књи жев но сти, а то је не при зна ва ње ди на ми зма иде ја“. Ка сни-
је је с ти пич ном же сти ном за кљу чи ла да је „Иб зен очај нич ки тра жио иде је из оног 
истог раз ло га из ко га љу ди тра же во ду; не до ста ја ле су му“ [стр. 771]. Ни је до вољ но 
ре ћи да их Ве сто ва има на де се ти не. Цр но јаг ње и си ви со ко је, уз све оста ло, ве ли ка 
по пла ва иде ја. Као код Ло рен са, не мо гу ће је ре ћи где пре ста је осе ћај и по чи ње раз-
ми шља ње. Опа жа ње и ме та фи зи ка, ми сао и ре ак ци ја на „ви дљи вост жи во та“ [стр. 175] 
све вре ме се ули ва ју јед но у дру го.

16 Se lec ted Let ters, стр. 181.
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Нај ве ћа иде ја књи ге ујед но је и нај јед но став ни ја, то ли ко јед но став на да би је тре-
ба ло све сти на при да ва ње ве ће ва жно сти „при јат ном не го не при јат ном“. Про блем је 
сле де ћи:

Је ди но је је дан наш део ду шев но здрав: са мо део на шег би ћа во ли за до вољ ство и те
жи сре ћи, же ли да до жи ви де ве де се ту и умре у ми ру, у ку ћи ко ју смо са ми на пра ви ли, ко ја 
ће би ти дом и они ма ко ји ће до ћи по сле нас. Дру ги део је го то во луд. Он ви ше во ли не при
јат но, во ли бол и ње гов там ни, ноћ ни очај, же ли да умре у ка та стро фи ко ја ће жи вот 
вра ти ти на по че так и од на ше ку ће оста ви ти са мо по цр не ле те ме ље. [стр. 783]

Кад је Ве сто ва ово на пи са ла, Евро па је ср ља ла у јед ну та кву ка та стро фу; го ди не 
1993, кад сам пр ви пут про чи тао књи гу Цр но јаг ње и си ви со ко, те ле ви зиј ски екра ни 
би ли су пре пла вље ни сли ка ма по цр не лих те ме ља ку ћа упра во на ме сти ма ко је је она 
опи са ла. Ве сто ва је има ла до вољ но не при јат ног у сво јој при ро ди да схва ти ка ко је 
афир ма ци ја при јат ног део не пре ста не лич не и по ли тич ке бор бе. Ње ну ве ру у ову 
иде ју по но вио је Оден у ко мен та ру при до да том свом со нет ном вен цу У вре ме ра та 
(об ја вље ном 1938. кад је Ве сто ва би ла за о ку пље на пи са њем сво је књи ге): 

Бо ље је би ти здрав не го луд, или во љен не го пре зрен;
Бо ље је се сти за ле пе обро ке не го за ру жне;
Бо ље је спа ва ти удво је не го сам; бо ље је би ти сре ћан.17

У оба слу ча ја скро ман за кљу чак до каз је ње го ве му дро сти – и обр ну то. Цр но јаг ње 
и си ви со ко је огром на, ам би ци о зна и сло же на књи га ко ја из но ва на гла ша ва срод ност 
из ме ђу до ма ћих и уни вер зал них исти на. Кад не ко пра ви ко лач за при ја те ље, Ве сто ва 
твр ди, „он при ти ска по чет ну но ту на ска ли ко ју по том Бе то вен и Мо царт раз ви ја ју 
да ље“ [стр. 450]. У Цр ној Го ри Ве сто ва су сре ће же ну ко ја по ку ша ва да раз у ме мно ге 
не да ће ко је су је сна шле. Овај су срет на во ди Ве сто ву на за кљу чак да ако „то ком на-
ред них ми ли он ге не ра ци ја у сва кој од њих бу де по сто јао ба рем је дан чо век ко ји не ће 
пре ста ти да ис пи ту је при ро ду сво је суд би не, чак и ако му она до но си са мо ли ша ва ња 
и не сре ћу, јед ног да на ре ши ће мо за го нет ку на ше ва си о не“ [стр. 720]. И ако се, јед ном 
или два пут у сто го ди на, по ја ви ова ква књи га, ре ши ће мо је знат но бр же. 

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Ср дић)

17 The En glish Au den, стр. 269.


