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ДОМ – ПРО СТОР КО ЈИ СЕ НА ПУ ШТА
Ка да се вра ћаш до му, опет си у се би.1

М. Џ. Ру ми

Пра ви но ма ди гра де дом ко ји ће на пу сти ти. Исто чи не и пти це и гра ђе вин ски рад-
ни ци ко ји спа ва ју по те ре ни ма, све док не са гра де дом ко ји им не при па да. Са мо онај 
ко гра ди и на пу шта по зна је тај ну исто риј ског не при па да ња, на су прот они ма ко ји 
гра де и по том ру ше, или они ма ко ји се усе ља ва ју и исе ља ва ју. Же лео бих да го во рим 
о на пу шта њу (le a ving) уме сто о жи вље њу (li ving), јер дом че сто пре по зна је мо и на 
осно ву на ше про стор не не по сто ја но сти, или по то ме ко ли ко он нас на пу шта пре но 
што ми на пу сти мо ње га. Ка да на пу шта сво је гне здо, пти ца ле ти; ка да на пу шта свој дом 
– чо век се се ћа.

Ку ћа има сво је те ме ље, сво је зи до ве и кров ко ји је шти ти од ки ша, за лу та лих кур-
шу ма и ла жних гла сни ка бу дућ но сти. У њој су кон зер ви ра ни сви на сле ђе ни стра хо ви 
и че жње, по по ду су ис пи са не све за јед нич ке при че и тра го ви про шло сти. Дом је ар-
хи тек тон ско зда ње лич ног пам ће ња и ме сто ко је се на пу шта он да ка да се у мен тал ном 
про сто ру ја ви осе ћа ње на пу ште но сти. А на пу ште ност је ста ње из о стан ка се ћа ња и 
пре би ва ње у огром ном про сто ру ко ји про ду жа ва на шу сен ку и ехо на шег гла са. 

У не до стат ку се ћа ња на вла сти то ра ђа ње, стра сно се се ћа мо са мо род не ку ће, 
бри шу ћи бол ни це са ма пе за јед нич ких ег зи стен ци јал них про сто ра. Род на ку ћа се не 
гра ди, она се на сле ђу је, и за то је ње но на пу шта ње ви ше чин ини ци ја ци је не го но ма-
ди зма. Га стон Ба шлар ка же да је и без успо ме на род на ку ћа (као кон тра пункт сне ва ној 
ку ћи) фи зич ки уре за на у нас, да је она низ ор ган ских на ви ка.2 А упра во су на ви ке 
нај ве ћи не при ја тељ на пу шта ња, љу ба ви, иде о ло шког не по слу ха. Стар ци се, ов де на 
Бал ка ну, ско ро сва ку ноћ пре кр сте пред спа ва ње, го во ре ћи да то чи не ра ди без бол ног 
пре ла за у је дан дру га чи ји, трај ни дом. Ни сам раз у ме вао ту на ви ку, али ми је без бол-
ност трај ног од ла ска оста ла у се ћа њу као олов ни тег на та су ва ге с дру ге стра не бол-
ног ра ђа ња. 

Че слав Ми лош је на кон на пу шта ња сво је со ци ја ли стич ке до мо ви не пи сао да се 
осе ћа као чо век ко ји мо же да се кре ће сло бод но, али ко ји сву да за со бом ву че дуг 
син џир ко ји га ве зу је за јед но ме сто – син џир нај че шће спо ља шње при ро де, али и 
син џир ко ји је по сто јао уну тар ње га.3 Без об зи ра на све на мет ну те ге о по ли тич ке 
огра де, од иде о ло ги је се мо же по бе ћи, по што је она нај че шће ан то ним се ћа ња и са-
да шњо сти и увек ну ди са мо бу дућ ност. А од бу дућ но сти не мо гу по бе ћи са мо ла жни 

1 Ру ми, „Омар и хар фист“.
2 Га стон Ба шлар, По е ти ка про сто ра. 
3 Че слав Ми лош, За ро бље ни ум. 
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про ро ци и про дав ци ап со лут них исти на. Обез до мље ност до ла зи ка да се на пу шта ју 
про сто ри чи ји су зи до ви би ли до вољ но не про бој ни за све гла со ве оп ште сре ће и 
лич не оту ђе но сти. Ка да дом на пу сти мо не освр ћу ћи се уна зад, та да на пу шта ње по-
ста је наш дом, а ал ке ду гог син џи ра оста ју чвр сто ве за не иза нас, пу тем ма тер њег 
је зи ка и је зи ка де тињ ства, кроз све тлост про зо ра ко ја па да пре ко ја сту ка у деч јој со би. 
У успо ме на ма, зи до ви на пу шта ња ре љеф ни ји су од зи до ва жи вље ња. 

Че сто за ми шљам дом ко ји се не на пу шта: ње го во дво ри ште оме ђе но ли ни јом хо-
ри зон та; ви со ке те ра се с на пу ште ним гне зди ма и нео чи шће ним пе пе ља ра ма; про зо ре 
ко ји од ра жа ва ју пра ши ну гра да и ко ле бљи ву све тлост са за бо ра вље ног те ле ви зо ра. 
Раз ми шљам о до му у ко ји се до ла зи, из ко га се не од ла зи. О до му ко ји се не на сле ђу је. 
Раз ми шљам о ди на мич кој ве зи из ме ђу ге о ме три је про сто ра и те ле сно сти оно га ко у 
ње му пре би ва, о ду жи ни пра га и ква дра ту ри же ља. Раз ми шљам о „из бе гли ца ма“ и 
њи хо вим но вим при вре ме ним до мо ви ма ко је ис пу ња ва ју сво јим не си гу р но сти ма и 
на ме шта јем рас по ре ђе ним као у до му ко ји су тек на пу сти ли. Раз ми шљам о сви ма 
они ма ко ји би све да ли да жи вот на пу сте у свом до му, у том огра ђе ном ол та ру при па-
да ња.

Ми мо сво је во ље, остао сам по то мак из бе гли ца и на след ник при вре ме них до мо ва. 
Ни сам из гра дио дом и за то не мам шта да на пу стим, чак и ка да сво је те ло-до м пре ме-
штам из јед ног про сто ра у дру ги, из јед не ге о ме триј ске исти не у дру гу. 

(Са ма ке дон ског пре ве ла Би ља на Ан до нов ска)
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