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ВА РИ ЈА ЦИ ЈЕ О ПРА ВУ НА ЋУ ТА ЊЕ1

Сва ко не што про сла вља оно ни шта ко је му пру жа осло нац.
Џон Кејџ

Ти ши на је у прак си и сту ди ја ма пре во ђе ња ва жна исто ко ли ко и ре чи. Ово мо же 
за зву ча ти као кли ше. (Ми слим да и је сте кли ше. Мо гли би смо се ка сни је вра ти ти на 
кли ше.) Две су вр сте ти ши не ко је му че пре во ди о ца: фи зич ка, ме та фи зич ка. Фи зич ка 
ти ши на на сту па кад по гле да те, на при мер, не ку Сап фи ну пе сму ис пи са ну на па пи ру су 
ста ром две хи ља де го ди на ко ји је по це пан на по ла. По ло ви на пе сме је пра зан про стор. 
Пре во ди тељ ка мо же да на зна чи или чак на док на ди то од су ство тек ста на раз ли чи те 
на чи не – по мо ћу бе ли не или за гра да или тек сту ал ног на га ђа ња – и на то има пра во 
јер Сап фа ни је на ме ра ва ла да пе сма у том де лу за ћу ти. Ме та фи зич ка ти ши на на сту па 
уну тар са мих ре чи. А ње не је на ме ре те же де фи ни са ти. Сва ком пре во ди о цу по зна та 
је тач ка у ко јој се је дан је зик не мо же пре то чи ти у дру ги. Узми те реч кли ше. Кли ше је 
по зајм ље ни ца из фран цу ског, пар ти цип про шли гла го ла clic her, ти по граф ски тер мин 
ко ји зна чи „на чи ни ти оти сак са гра ви ра не штам пар ске по вр ши не“. У ен гле ском је 
усво је на не из ме ње на, де лом за то што се го вор ни ци ен гле ског осе ћа ју па мет ни је кад 
ко ри сте фран цу ске ре чи, а де лом и због ње ног ими та тив ног по ре кла (прет по ста вља 
се да опо на ша звук уда ра штам пар ског ка лу па о ме тал) што је чи ни не пре во ди вом. 
Ен гле ски има дру га чи је зву ко ве. Ен гле ски ту за ћу ти. Ова ква лин гви стич ка од лу ка са мо 
је ме ра стра но сти, при зна ва ње чи ње ни це да је зи ци ни су уза јам но по ве за ни ал го рит ми, 
не мо же те их упа ри ва ти став ку по став ку. Али шта ако са да, уну тар те ти ши не, от кри-
је те не ку још ду бљу – не ку реч ко ја не на ме ра ва да бу де пре во ди ва? Реч ко ја се за у-
ста вља. Ево и при ме ра.

У де се том пе ва њу Хо ме ро ве Оди се је, кад Оди сеј тре ба да се су о чи с ве шти цом по 
име ну Кир ка ко ја има оби чај да љу де пре тва ра у сви ње, бог Хер мес да је му ле ко ви ту 
тра ву ко ја ће га шти ти ти од ње не ма ги је. Ево ка ко Хо мер то опи су је:

Та ко бр зо хо ђа ре че и тра ву из зе мље иш чу па 
па ми је у ру ке да де и на рав ми от кри је ње ну,
ко рен јој бе ше црн, а цвет јој по до бан мле ку,
мо ли зо ву је бо зи, а њу ис ко па ти не где
љу ди ма смрт ним је те шко, ал’ све ти бо го ви мо гу.2

(10. 305)

1 Из вор ник: An ne Car son, “Va ri a ti ons on the Right to Re main Si lent”, у: Flo at, Knopf, New York 2016. 
(Прим. прев.)
2 Пре вод Ми лош Н. Ђу рић. (Прим. прев.)
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У Хо ме ро вим пе сма ма, мо ли је је дан од ма ло број них при ме ра оно га што он на зи-
ва „је зи ком бо го ва“. Тек ша чи ца лич но сти и пред ме та у еп ској по е зи ји но си та ква 
двој на име на. Лин гви сти су скло ни да у тим име ни ма ви де тра го ве не ког ста ри јег 
сло ја ин до е вроп ског са чу ва ног у Хо ме ро вом грч ком. Ка ко год би ло, кад се по зи ва на 
је зик бо го ва, Хо мер вам обич но да је и ово зе маљ ски пре вод. Ов де то не чи ни. Он же-
ли да та реч за ћу ти. Има те че ти ри сло ва абе це де, мо же те их из го во ри ти, али их не 
мо же те де фи ни са ти, по се до ва ти ни ти упо тре би ти. Не мо же те ту биљ ку по тра жи ти 
крај пу та или је про гу гла ти и от кри ти где би сте мо гли да је ку пи те. Та биљ ка је све та, 
зна ње при па да бо го ви ма, реч се за у ста вља. Го то во као да вам по ка жу пор трет не ке 
лич но сти – не слав не лич но сти већ не ко га ко га би сте мо гли пре по зна ти ако ма ло 
раз ми сли те – па кад се бо ље за гле да те, та мо где би тре ба ло да је ли це, ви ди те раз ли-
вен траг бе ле бо је. Хо мер бе лу бо ју ни је про лио пре ко ли ца сво јих бо го ва већ пре ко 
њи хо ве ре чи. Шта та реч скри ва? Ни кад не ће мо са зна ти. Али тај траг на плат ну ипак је 
ту да под се ти на не што бит но у ве зи с тим за го нет ним би ћи ма, еп ским бо го ви ма, ко ји 
ни су баш увек ве ћи, ја чи, па мет ни ји, пре фи ње ни ји и леп ши од људ ских би ћа, ко ји су 
шта ви ше ан тро по морф ни кли шеи од гла ве до пе те, с тим што има ју јед ну еска па ду у 
ру ка ву – бе смрт ност. Они зна ју ка ко да не умру. И ко би смео да твр ди да че ти ри не-
пре во ди ва сло ва у ре чи мо ли ни су ме сто где је то зна ње скри ве но.

Има не че га из лу ђу ју ће при влач ног у не пре во ди вом, у тој ре чи што у про ла зу за-
ћу ти. Ов де же лим да ис тра жим не ко ли ко при ме ра те при влач но сти, у ње ном нај лу ђем 
из да њу, са су ђе ња и из ри ца ња пре су де Јо ван ки Ор ле ан ки.

Исто ри ја Јо ван ке Ор ле ан ке, а по го то ву исто риј ска гра ђа о ње ном су ђе њу, но си 
пе чат пре во ђе ња на свим ни во и ма. За ро би ли су је у бор би 23. ма ја 1430. Про цес про-
тив ње тра јао је од ја ну а ра до ма ја 1431, а из и ски вао је суд ску ис тра гу, шест јав них 
са слу ша ња, де вет са слу ша ња за тво ре них за јав ност, од ри ца ње под за кле твом, по но-
вље ни пре ступ, су ђе ње за по но вље ни пре ступ и из ри ца ње пре су де. Спа ље на је на 
ло ма чи 30. ма ја 1431. На хи ља де ре чи раз ме ње но је из ме ђу Јо ван ке и ње них су ди ја 
то ком ме се ци ма ду ге ин кви зи ци је; мно ге од њих су нам до ступ не у овој или оној фор ми. 
Али са ма Јо ван ка би ла је не пи сме на. На су ђе њу је го во ри ла сред њо ве ков ни фран цу-
ски, док је но тар сва ку и нај сит ни ју по је ди ност бе ле жио у за пи сни ку, ко ји је ка сни је 
на ла тин ски пре вео је дан од ње них су ди ја. Тај про цес об у хва тао је не са мо пре но ше-
ње Јо ван ки них ди рект них од го во ра у ин ди рект ни го вор те ње них иди о ма у про то ко-
лар ни суд ски ла тин ски, већ и на мер но фал си фи ко ва ње по је ди них од го во ра не би ли 
се та ко оправ да ла пре су да ко ја ће јој би ти из ре че на (ова кри ми нал на ин тер вен ци ја 
раз от кри ве на је на по но вље ном су ђе њу ко је је одр жа но два де сет и пет го ди на на кон 
ње не смр ти).3 Ипак, ти мно го број ни сло је ви слу жбе не дис тан це ко ја нас де ли од оно-
га што је Јо ван ка го во ри ла са мо су за о ста ли ефе кат оне пр во бит не ве ли ке дис тан це 
ко ја са му Јо ван ку де ли од ње них вла сти тих ре че ни ца.

Све чи ме се Јо ван ка ру ко во ди ла, вој нич ки и мо рал но, по ти ца ло је из из во ра ко је 
је на зи ва ла „гла со ви ма“. Сва кри ви ца на ње ном су ђе њу са би ра ла се баш у овом пи та њу, 
о при ро ди тих гла со ва. По че ла је да их чу је кад је има ла два на ест го ди на. Го во ри ли су 

3 F. Melt zer (2001), 119–21.
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јој од не куд спо ља, упра вља ју ћи ње ним жи во том и смр ћу, ње ним рат ним по бе да ма и 
ре во лу ци о нар ним по ли тич ким ста во ви ма, на чи ном оде ва ња и је ре тич ким уве ре њи-
ма. То ком су ђе ња, Јо ван ки не су ди је стал но су се вра ћа ле на основ ни про блем: зах те-
ва ли су да чу ју при чу о тим гла со ви ма. Тра жи ли су да их име ну је, оте ло ви и опи ше 
та ко да њи ма бу ду ра зу мљи ви, са пре по зна тљи вим ре ли гиј ским сли ка ма и емо ци ја ма, 
у кон вен ци о нал ном на ра ти ву ко ји ће омо гу ћи ти кон вен ци о нал но по би ја ње. Ту су 
же љу фор му ли са ли на мно го на чи на, ни зом пи та ња. Под сти ца ли су је и под ба да ли и 
са те ри ва ли уза зид. Јо ван ка се гну ша ла тог прав ца ис тра ге и бло ки ра ла га је до кле 
год је мо гла. Чи ни се да, за њу, ти гла со ви ни су са др жа ли ни ка кву при чу. Они су би ли 
ис ку стве на чи ње ни ца то ли ко ве ли ка и ствар на да је у њој по при ми ла чвр сти ну не ке 
вр сте чул но до жи вље не ап страк ци је – оно га што је Вир џи ни ја Вулф јед ном на зва ла 
„упра во онај дрх тај не ра ва пре не го што се из ње га ма шта из ро ди“.4 Јо ван ка је же ле-
ла да ис ка же тај дрх тај не ра ва а да га не пре во ди на је зик те о ло шког кли шеа. Код ње 
ме при вла чи упра во та срџ ба про тив кли шеа. Дух ге ни јал но сти у ње ној срџ би. Сви ми 
на не ком ни воу осе ћа мо ту срџ бу, у не ким тре ну ци ма. Ге ни ја лан од го вор на њу је ка-
та стро фа.

Ка жем да је ка та стро фа од го вор за то што ве ру јем да је кли ше пи та ње. При бе га ва-
мо кли шеу јер нам је то лак ше не го да се по тру ди мо и из ми сли мо не што но во. Ов де 
се пре ћут но по ста вља пи та ње: Зар већ не зна мо шта ми сли мо о то ме? Зар не ма мо 
фор му лу ко ју за то ко ри сти мо? Зар не мо гу са мо да по ша љем елек трон ску че стит ку 
или да фо то шо пи рам сли ку ко ја ће то до ча ра ти уме сто да се по тру дим и на пра вим 
ори ги на лан цр теж? То ком пет ме се ци су ђе ња, Јо ван ка је ис трај но ко ри сти ла тер мин 
глас да би опи са ла ка ко је то Бог во ди. Ни је спон та но твр ди ла да гла со ви по се ду ју те-
ла, ли ца, име на, ми рис, то пли ну или рас по ло же ње, ни ти да у со бу ула зе на вра та, 
ни ти да се на кон њи хо вог од ла ска осе ћа ту жно. Те је де та ље до да ва ла по ступ но под 
не у мо љи вим при ти ском ис тра жи те ља. Али очи глед но јој је по ку шај при ча ња при че 
био мр зак па га је шкро пи ла бе лом бо јом кад год је мо гла, да ју ћи од го во ре по пут:

…То сте ме већ пи та ли. Про ве ри те у за пи сни ку.
…Пре ђи те на сле де ће пи та ње, по ште ди те ме.
…Не кад ми је то би ло по зна то, али сад се не се ћам.
…То се не до ти че ва шег про це са.
…Пи тај те ме иду ће су бо те.

А јед ног да на, кад су је су ди је при ти ска ле да гла со ве де фи ни ше као јед ни ну или 
мно жи ну, ре кла је не што за и ста ча роб но (у не ку ру ку са жи ма ју ћи про блем):

Све тлост до ла зи у име гла са.

„Све тлост до ла зи у име гла са“, то је ре че ни ца ко ја се за у ста вља. Ма да су јој ком по-
нен те јед но став не, она ипак оста је стра на, не мо же мо је по се до ва ти. Као и Хо ме ро во 
не пре во ди во мо ли, чи ни се да ова ре че ни ца до ла зи од не куд дру где и са со бом до но си 

4 V. Wo olf (1927), 193.
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да шак бе смрт но сти. Зна мо да се у Јо ван ки ном слу ча ју ис по ста ви ло да је то да шак са 
ње не вла сти те ло ма че. Пре ђи мо са да на је дан ма ње за стра шу ју ћи при мер еска па де 
пре во ђе ња, али под јед на ко во ђен срџ бом про тив кли шеа – или, ка ко то у овом слу-
ча ју ка же сам пре во ди лац – „Ви ше же лим да на сли кам крик не го ужас“.5 Мо жда ће те 
у ово ме пре по зна ти из ја ву сли ка ра Фран си са Беј ко на по во дом ње го ве по зна те се ри-
је пор тре та па пе с кри ком на ли цу (ко ји су ва ри ја ци је Ве ла ске зо вог пор тре та па пе 
Ино ћен ти ја X).

Е сад, Беј кон је чо век ко ји се то ком ка ри је ре у ви ше на вра та из ла гао ин кви зи ци ји, 
по нај ви ше у се ри ји ин тер вјуа са ли ков ним кри ти ча рем Деј ви дом Сил ве сте ром, ко ји 
су са бра ни у књи зи под на сло вом Бру тал ност чи ње ни це. „Бру тал ност чи ње ни це“ је 
Беј ко нов лич ни из раз за оно што те жи да по стиг не на сли ци. Он је фи гу ра тив ни сли-
кар. Ње го ви објек ти су пти це, пси, тра ва, љу ди, пе сак, во да, он сам, а оно што же ли да 
ухва ти у тим објек ти ма (ка ко сам ка же) је сте њи хо ва „ствар ност“ или (јед ном је упо тре-
био овај тер мин) „есен ци ја“, или (че сто) „чи ње ни це“. А под „чи ње ни ца ма“ не под ра зу-
ме ва фо то граф ску ко пи ју објек та, већ ства ра ње сен зор не фор ме ко ја ће ди рект но у 
ваш нер вни си стем пре ве сти исту сен за ци ју као и сам обје кат. Же ља му је да на сли ка 
сен за ци ју мла за во де, баш тај дрх тај не ра ва. Све оста ло је кли ше. Све оста ло је иста 
ста ра при ча о то ме ка ко се на вра ти ма по ја вљу је Ар хан гел Ми ха и ло или Све та Мар-
га ри та или Све та Ка та ри на у прат њи хи ља ду ан ђе ла и ка ко се со ба ис пу ња ва слат ким 
ми ри сом. Мр ско му је сва ко при ча ње при че, сва ка илу стра ци ја, све ће учи ни ти ка ко 
би из бе гао или на ру шио до са ду при ча ња при че, па чак и сун ђе ром за бр ља ти плат но 
или га ис пљу ска ти бо јом.

Фран сис Беј кон не по зи ва се на ме та фо ру пре во ђе ња кад опи су је шта бо јом же ли 
да ура ди ва шим нер ви ма, али на мо мен те и до слов но сти же до ти ши не, као кад свом 
са го вор ни ку ка же: „Ви ди те, ово је тач ка у ко јој се ап со лут но не мо же го во ри ти о сли-
кар ству. Ствар је у про це су.“6 Овом из ја вом он ис по ста вља те ри то ри јал ни зах тев у 
име не пре во ди вог, као што је то учи ни ла и Јо ван ка Ор ле ан ка кад је сво јим су ди ја ма 
ре кла: „То се не до ти че ва шег про це са.“ Два раз ли чи та зна че ња „про се ца“, али исто 
огор че но сле га ње ра ме ни ма пред ау то ри те том чи ји су зах те ви не ре а ли стич ни. Мо-
же мо са мо на слу ти ти ка ко је та огор че ност об ли ко ва ла Јо ван кин јав ни жи вот – ње ну 
бор бе ну сме лост, из бор му шке оде ће, од ри ца ње од је ре си, по нов но за па да ње у је рес, 
ње не ле ген дар не по след ње ре чи су ди ја ма: „Пот па ли те ло ма чу!“ Да је има ла мо гућ ност 
ћу та ња, Јо ван ка не би скон ча ла на ло ма чи. Али ме тод ин кви зи то ра био је да све ње не 
ис ка зе све ду на два на ест оп ту жби на свом ла тин ском је зи ку и сво јим ре чи ма. Про-
сти је ре че но, њи хо ва при ча о њој учвр сти ла се као нео спор на чи ње ни ца.7 Оп ту жбе 
су јој чи та ли на глас. На сва ку је мо ра ла да од го во ри са „Да, ве ру јем у то“ или „Не, у то 
не ве ру јем“. Кад на пи та ње од го ва ра те са „да“ или „не“, то за бра њу је ре чи да се за у-
ста ви. Не пре во ди вост је про тив за ко ни та.

Чи ни се, ме ђу тим, да су Фран си су Беј ко ну у сли кар ском про це су до ступ ни раз ли-
чи ти об ли ци за у ста вља ња и ћу та ња. При из бо ру те ме ре ци мо, кад ре ши да људ ски 

5 D. Sylve ster (1987), 48.
6 M. Pep pi a ti (1989), 53.
7 F. Melt zer (2001), 124.
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крик при ка же у ме ди ју му ко ји не пре но си звук. Или при упо тре би бо је, што је сло же-
но пи та ње, али по гле дај мо је дан ње гов аспе кат, на и ме ру бо ве бо ја. Као сли кар, Беј кон, 
ка ко смо већ ви де ли, хо ће да по ну ди чул ни осет без до са де ње го вог пре но ше ња. 
Хо ће да осу је ти на ра тив где год овај за пре ти да по мо ли гла ву, што је мал те не на сва-
ком ко ра ку, јер љу ди су ство ре ња ко ја жу де за при чом. По сто ји тен ден ци ја да се при-
ча уву че у про стор из ме ђу би ло ко је две фи гу ре или би ло ко ја два зна ка на плат ну. 
Беј кон се слу жи бо јом ка ко би ову тен ден ци ју ућут као. Раз вла чи бо ју до са мих ру бо ва 
сво јих фи гу ра – бо ју та ко твр ду, рав ну, јар ку, не по крет ну, да је не мо гу ће ући у њу или 
је до ве сти у пи та ње. Пуст је то пре део за ра до зна ле. Ре као је јед ном при ли ком ка ко 
би ра до „уба цио не ку са хар ску пу сти њу или са хар ске раз да љи не“ из ме ђу де ло ва сли-
ке.8 Ње го ва бо ја има ефе кат ис кљу чи во сти и убр за ња, на го ни око да на ста ви да се 
кре ће. То је на чин да се ка же: „Не мој се ов де за др жа ва ти и из ми шља ти при че, са мо се 
др жи чи ње ни ца.“ По не кад пре ко бо је по ста ви бе лу стре ли цу ка ко би вам убр зао око 
и до дат но де нун ци рао при ча ње при ча. По глед на ту стре ли цу про из во ди осе ћај за-
ти ра ња на ра ти ва. Иде ју за стре ли це до био је, ка же, ли ста ју ћи не ки при руч ник за голф.9 
Ово са зна ње оста вља ми још ма ње на де да ћу раз у ме ти при чу иза ње го ве сли ке. Беј-
ко на не за ни ма под сти ца ње та кве на де; као што ни је за ни ма ло ни Јо ван ку Ор ле ан ку 
кад су је ин кви зи то ри пи та ли: „Ка квог су ми ри са ти ва ши гла со ви?“, а она им од го во-
ри ла: „Пи тај те ме иду ће су бо те.“ Беј кон за ти ре уо би ча је ну ве зу фи гу ре са тлом, уо би-
ча јен ин фо р ма тив ни па саж на том ме сту, као што и Јо ван ка за ти ре уо би ча је ну ве зу 
пи та ња са од го во ром. Обо је ста вља ју тач ку на кли ше.

Има Беј кон још је дан тер мин за то ста вља ње тач ке: на зи ва га „уни шта ва њем ја сно-
ће ја сно ћом“.10 Не са мо упо тре бом бо ја већ и чи та вом стра те ги јом сво јих ком по зи ци-
ја, он хо ће да нас на ве де да ви ди мо не што за шта још не ма мо очи, да чу је мо не што 
што се ни кад ни је огла си ло. За ла зе ћи уну тар ја сно ће, он до спе ва до ме ста јед ног ду-
бљег осве же ња, где ја сно ћа оста је иста, а ипак се раз ли ку је од се бе са ме, што је мо жда 
ана лог но оном ме сту уну тар ре чи где она у соп стве ном при су ству за ћу ти. А тре ба 
има ти на уму да је то, за Беј ко на, ме сто на си ља. У мно гим ин тер вју и ма го во ри о на си-
љу. У ин тер вју и ма му по ста вља ју мно штво пи та ња о на си љу. Та реч не ма исто зна че ње 
за ње га и ње го ве са го вор ни ке. Њи хо во пи та ње ти че се при ка за рас пе ћа, рас ко ма да-
ног жи во тињ ског ме са, иш ча ше ња, ка са пље ња, бор би с би ко ви ма, ста кле них ка ве за, 
са мо у би ства, по лу жи во ти ња и ме са нео д ре ди вог по ре кла. Ње гов од го вор ти че се 
ствар но сти. Не за ни ма га да илу стру је на сил не си ту а ци је па и ра до ве у ко ји ма то чи ни 
от пи су је као „сен за ци о на ли стич ке“. Циљ му је да пре не се сен за ци ју а не сен за ци о нал-
но, да на сли ка крик а не ужас. А крик, по ње го вом схва та њу, у ствар но сти ле жи не где 
уну тар по вр ши не осо бе ко ја га ис пу шта или пак си ту а ци је ко ја за вре ђу је крик. Ако 
ње го ву сту ди ју па пе с кри ком на ли цу по сма тра мо на по ре до с Ве ла ске зо вим Пор тре
том Ино ћен ти ја X, ви де ће мо да је Беј ко нов по сту пак био да уро ни ру ке у Ве ла ске зо-
ву сли ку тог ду бо ко уз не ми ре ног чо ве ка и да одан де из ву че крик ко ји се у ду би ни већ 
уве ли ко од ви јао. На чи нио је сли ку ти ши не у ко јој ти ши на не чуј но екс пло ди ра, као што 

8 D. Sylve ster (1987), 56.
9 H. Da vi es (1975), 63.
10 G. De le u ze (2003), 6.
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ка жу да екс пло ди ра ју цр не ру пе у ду бо ком све ми ру док ни ко не гле да. Ево Беј ко на у 
раз го во ру с Деј ви дом Сил ве сте ром:

Кад го во ри мо о на си љу бо је то не ма ни ка кве ве зе са на си љем ра та. На про тив, то је 
по ку шај да се из но ва про из ве де на си ље са ме ствар но сти... као и на си ље су ге сти ја уну тар 
са ме сли ке ко је се је ди но мо же пре не ти пу тем бо је. Кад вас ова ко гле дам пре ко сто ла, ја 
не ви дим са мо вас, ви дим чи та ву ема на ци ју ко ја је по ве за на с лич но шћу и сви ме оста лим... 
тај жи вот ни ква ли тет... сва пул си ра ња јед не осо бе... енер ги ју уну тар спо ља шно сти... А 
кад та кве ства ри пре но си те на плат но, у бо ја ма ће то де ло ва ти на сил но. Ми го то во 
све вре ме жи ви мо кроз за сто ре – за стр ве ном ег зи стен ци јом. И чи ни ми се по не кад, кад 
чу јем ка ко су мо је сли ке на сил не, да сам ту и та мо ус пео да раз гр нем бар по не ки од тих 
за сто ра.11

Ка же Беј кон да жи ви мо кроз за сто ре. Шта су ти за сто ри? Они су део но р мал ног 
на чи на на ко ји по сма тра мо свет, или пре но р мал ног на чи на на ко ји ви ди мо свет а да 
га и не гле да мо, јер Беј кон твр ди да би пра ви ви дов њак ба цив ши по глед на свет уо чио 
да је он при лич но на си лан – не на си лан у сми слу на ра тив не по вр ши не већ не ка ко 
на сил но са здан ис под по вр ши не, што ће ре ћи да на си ље чи ни ње го ву есен ци ју. Ни ко 
још ни је ви део цр ну ру пу, а ипак су на уч ни ци уве ре ни да ње ну есен ци ју мо гу ло ци ра-
ти у гра ви та ци о ном ко лап су не ке зве зде – том ма сив ном на си љу, том не че му ко је је у 
исти мах, спек та ку лар но, ни шта. Али скре ни мо са да исто риј ски по глед на Не мач ку 
кра јем осам на е стог и по чет ком де вет на е стог ве ка и усме ри мо па жњу на јед ног лир-
ског пе сни ка из тог до ба, ко ји је иш че зао у соп стве ној цр ној ру пи док је по ку ша вао да 
пре ве де пур пур ну бо ју.

На ша ен гле ска реч pur ple во ди по ре кло од ла тин ског pur pu re us, чи је по ре кло ле жи 
у грч ком porphyra, име ни ци ко ја озна ча ва пу р пур ног пу жа. Овај мор ски ме ку шац, 
пре ци зни је mu rex или пур пур на ба гар ка, ко ри стио се у ан тич ко до ба за до би ја ње свих 
цр ве них и пу р пур них бо ја. Али пур пур ни пуж имао је у ста ро грч ком још је дан на зив: 
kalchē, а из те ре чи из ве ден је је дан гла гол и ме та фо ра и про блем за пре во ди о це. Гла-
гол kal cha i nein, тра га ти за пур пур ним пу жем, с вре ме ном је за до био зна че ње ду бо ке 
и уз не ми ру ју ће емо ци је: на тму ри ти се од не спо ко ја, ки да ти се од бри га, ми сли ти 
мрач не ми сли, уто ну ти у ду бо ку по ти ште ност. Кад се 1796. не мач ки лир ски пе сник 
Фри дрих Хел дер лин по ду хва тио пре во да Со фо кло ве Ан ти го не, већ се на пр вој стра-
ни ци су о чио с овим про бле мом. У пр вој сце ни оја ђе на Ан ти го на из ла зи пред сво ју 
се стру Исме ну. „А шта је?“, пи та Исме на, за тим до да је онај пур пур ни гла гол. „Не ка те 
реч уз не ми ри ла (kal cha i no us).“ (Ан ти го на, 20).12 Ово је стан дард ни пре вод ре пли ке. 
Хел дер ли но ва вер зи ја, Du sche inst ein ro tes Wort zu far ben, зна чи ла би от при ли ке: „Из-
гле даш као да осли ка ваш реч пур пур не бо је, као да ре чи бо јиш пор пур но цр ве ним.“ 
Уби стве на до слов ност ове ре пли ке ти пич на је за Хел дер ли на. Ње гов ме тод пре во ђе-
ња са сто јао се у то ме да узи ма став ку по став ку из вор не дик ци је и угла вљу је је у не-
мач ки са исто вет ном син так сом, ре дом ре чи и лек сич ким зна че њем. Та ко су на ста ја ле 

11 D. Sylve ster (1987), 82, 174–175.
12 Пре вод Ми лош Н. Ђу рић. (Прим. прев.)
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вер зи је Со фо кла ко ји ма су се Ге те и Ши лер на сав глас сме ја ли кад су их чу ли. Уче ни 
кри ти ча ри по пи са ли су пре ко хи ља ду гре ша ка, а пре во де су на зва ли на ка рад ним, 
не чи тљи вим, де ли ма лу да ка. И за и ста, већ 1806, Хел дер лин је про гла шен умо бол ним. 
По ро ди ца га је сме сти ла у ду шев ну бол ни цу, из ко је је по сле го ди ну да на от пу штен 
као не из ле чив. Пре о ста лих три де сет се дам го ди на жи во та про вео је у јед ној ку ли над 
ре ком Не кар, у про мен љи вом ста њу рав но ду шно сти или ек ста зе, шпар та ју ћи по со би, 
сви ра ју ћи кла вир, пи шу ћи на ко ма ди ћи ма па пи ра, при ма ју ћи рет ке по се ти о це. Умро 
је и да ље умо бо лан 1843. Кли ше је ре ћи да Хел дер ли но ви пре во ди Со фо кла по ка зу ју 
да је био на ру бу нер вног сло ма те да њи хо во бли ста во, за др то, не из ре ци во чу да штво 
по ти че из ње го вог мен тал ног ста ња. Пи там се, ипак, ка ква је за пра во ве за лу ди ла са 
пре во ђе њем? Где се то у уму од и гра ва пре во ђе ње? И ако по сто ји ти ши на ко ја на сту па 
уну тар од ре ђе них ре чи, ка да се, ка ко, с ка квим на си љем она од и гра ва, и ка квог ути-
ца ја има то ко сте?

Јед на ствар ко ју уо ча вам код Хел дер ли на као пре во ди о ца, и код Фран си са Беј ко на 
као сли ка ра, па нај зад и код Јо ван ке Ор ле ан ке као бож је рат ни це, је сте ви сок сте пен 
са мо све сти ко ји је при су тан у сва кој од њи хо вих ма ни пу ла ци ја ка та стро фом. Хел дер-
лин је по чео да раз ми шља о пре во ђе њу Со фо кла 1796, али је Еди па и Ан ти го ну об ја вио 
тек 1804. Про це нив ши да су му пр ве вер зи је „не до вољ но жи вот не (le ben dig)“, го ди на-
ма их је ком пул зив но пре пра вљао, та ко да су чуд ни тек сто ви на си лу по ста ја ли још 
чуд ни ји. Ево ка ко струч њак за Хел дер ли на Деј вид Кон стан тајн опи су је та прег ну ћа:

Ис кри вља вао је из вор ник ка ко би га при ла го дио соп стве ном иди о син кра тич ном схва
та њу не са мо из вор ни ка не го и сво је оба ве зе при ње го вом пре во ђе њу... Ода би ра ју ћи увек 
на сил ни ју реч, та ко да су тек сто ви гу сто прот ка ни во ка бу ла ром пре те ри ва ња... а при 
том је и да вао глас оним си ла ма у сво јој пси хо ло ги ји ко је ће га, вр ло бр зо, од ве сти пре ко 
ру ба. А по што их је ис ка зи вао, ни је ли им ти ме и да вао ма ха? Ста ри је то па ра докс: што 
бо ље пе сник та кве ства ри ис ка зу је, то их бо ље на о ру жа ва про тив са мог се бе. Та ко до бро 
сро че не, ни су ли оне нео до љи ве?13

Нео до љив је у нај ма њу ру ку био про цес те на сил но сти. Јер Хел дер лин је, за див но 
чу до, у то вре ме по чео да ре ди гу је и соп стве не ра не ра до ве, а то ме је при сту пао на 
исти на чин, то јест, тра жио би у за вр ше ним пе сма ма „не до вољ но жи вот не“ де ло ве, па 
их за тим пре во дио на не ки дру ги је зик, та ко ђе не мач ки, ко ји је не мо ле жао уну тар 
ње го вог вла сти тог. Као да се кре ће за цр та ном ли ни јом, ски да ју ћи по клоп це са ре чи 
и ура ња ју ћи ру ке у њих, су сре тао се са сво јим лу ди лом при ла зе ћи му дру гим пу тем.

Но ипак то ни је био пот пу но слу ча јан су срет. Још од ра них го ди на Хел дер лин је 
имао те о ри ју о се би. Ово је на вод из пи сма при ја те љу Ној фе ру 1798, ко је по чи ње ре-
че ни цом: „Жи вот ност [le ben dig ke it] у по е зи ји, то је те ма ко ја ми са да нај ви ше за о ку пља 
ми сли“, а на ста вља се лу цид ном ана ли зом ње го ве лич не жи вот не рав но те же:

...Бу ду ћи да сам под ло жни ји де струк ци ји од дру гих љу ди, тим се ви ше мо рам тру ди ти 
да из ву чем не ку пред ност из оно га што на ме не де лу је де струк тив но, ...мо рам то уна пред 

13 D. Con stan ti ne (2001), 8–11.
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при хва ти ти као нео п ход ну гра ђу, без ко је се мо је нај скро ви ти је би ће ни кад не мо же до 
кра ја ис ка за ти. Мо рам их аси ми ло ва ти, пре сло жи ти... као сен ке на спрам мо је све тло
сти... као пра те ће то но ве ме ђу ко ји ма тон мо је ду ше од ска че уто ли ко жи вот ни је.14 

Ова ко сто ји у пи сму ко је је Хел дер ли но вој мај ци упу тио ње гов при ја тељ Син клер 
1804. го ди не: 

Ни сам је ди ни – још ше сто ро или осмо ро љу ди ко ји су упо зна ли Хел дер ли на ве ру је да 
то што из гле да као ду хов но ра строј ство у ства ри ни је ни шта слич но већ, на про тив, 
на чин из ра жа ва ња ко ји је он на мер но усво јио из ве о ма убе дљи вих раз ло га.15

А ова ко у јед ном при ка зу ње го вих пре во да Со фо кла из 1804. го ди не:

Ка ко ту ма чи те Хел дер ли но вог Со фо кла? Је ли тај чо век луд или се са мо пре тва ра 
или је ње гов Со фо кле при кри ве на са ти ра на ра чун ло ших пре во ди ла ца?16

Мо жда се Хел дер лин све вре ме пре тва рао да је луд, не знам. Фа сци ни ра ме да 
ње го ву ка та стро фу, на ко јем год да се ни воу све сти за њу опре де лио, по сма трам као 
ме тод из ве ден из пре во ђе ња, ме тод чи је устрој ство по чи ва на срџ би про тив кли шеа. 
На кра ју кра је ва, шта је дру го вла сти ти је зик не го ги гант ски ка ко фо ни кли ше? Не ма 
то га што већ ни је ре че но. Ша бло ни су чвр сто уте ме ље ни. Одав но је Адам свим ство-
ро ви ма на де нуо име на. Ствар ност је ухва ће на. Кад Фран сис Беј кон при сту пи бе лом 
плат ну, та пра зна по вр ши на већ је ис пу ње на чи та вом исто ри јом сли кар ства до тог 
мо мен та, она је ком пакт на ма са свих већ по сто је ћих ре пре зен та циј ских кли шеа у 
сли ка ре вом све ту, у сли ка ре вој гла ви, у ве ро ват но ћи све га што се на тој по вр ши ни 
мо же по сти ћи. За сто ри су по ста вље ни та ко да је те шко ви де ти би ло шта осим оно га 
што чо век оче ку је да ви ди, те шко на сли ка ти не што што већ не по сто ји. Беј кон се не 
за до во ља ва из бе га ва њем или над му дри ва њем кли шеа не ка квим сли кар ским три ком, 
он хо ће (ка ко то ка же Жил Де лез у сво јој књи зи о Беј ко ну) да га „ка та стро фи зу је“ на 
ли цу ме ста, на свом плат ну. Сто га на плат но ста вља оно што на зи ва „сло бод ним зна-
ко ви ма“, ка ко на по чет ку кад је оно бе ло та ко и ка сни је кад је де ли мич но или пот пу но 
осли ка но. Слу жи се ки сто ви ма, сун ђе ри ма, шта пи ћи ма, кр па ма, го лом ша ком, или 
са мо про ли ва ли мен ку бо је на плат но. Циљ му је да по ре ме ти ве ро ват но ћу ис хо да и 
да пред у хи три соп стве ну кон тро лу над по ре ме ћа јем. Та ко про из во ди ка та стро фу, из 
ко је ће по том ма ни пу ла ци јом до ћи до сли ке ко ју мо же на зва ти ствар ном. Или ће је 
мо жда на про сто из ло жи ти:

ДЕЈ ВИД СИЛ ВЕ СТЕР: Не би вам па ло на па мет да сли ку за вр ши те из не над ним ба ца њем 
не че га на плат но? Или би?

14 E. San ter (1990), xxix.
15 D. Con stan ti ne (2001), 277.
16 A. Fi o re tos (1999), 277.
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ФРАН СИС БЕЈ КОН: О, да. У оном трип ти ху, на ра ме ну фи гу ре ко ја по вра ћа у ла ва бо, 
има те та кав је дан штр цај бе ле бо је. Па ето, то сам ура дио у по след њем ча су и са мо 
та ко оста вио.17 

Сло бод ни зна ко ви су гест срџ бе. Је дан од на ших нај ста ри јих ми то ва о та квом ге сту 
је сте при ча о Ада му и Еви у рај ском вр ту. Ева ме ња исто ри ју чо ве чан ства ста вља ју ћи 
сло бо дан знак на Ада мо ву ја бу чи цу. За што то чи ни? Ако ка же мо да ју је за ве ла зми ја 
или жуд ња за ап со лут ним зна њем или да је тра га ла за бе смрт но шћу, то је су мо гу ћи 
од го во ри. С дру ге стра не, мо жда је и ка та стро фи зо ва ла. Адам је пре то га већ оба вио 
пра и скон ски чин име но ва ња, на пра вио пр ви ко рак у про це су ко јим ће ши ром отво-
ре ној бе са др жај ној бе сми сле ној бес циљ ној де мен ци ји ства р ног би ти на мет нут скуп 
кли шеа ко је ни ко ни кад не ће укло ни ти ни ти чак по же ле ти да укло ни – они су на ша 
исто ри ја чо ве чан ства, на ше идеј но зда ње, наш од го вор на ха ос. Евин ин стинкт био је 
да тај од го вор пре гри зе на по ла. 

Ве ћи на нас, су о че на с из бо ром из ме ђу ха о са и име но ва ња, из ме ђу ка та стро фе и 
кли шеа, иза бра ла би име но ва ње. Ве ћи на нас то ви ди као игру чи ји се ре зул тат увек 
сво ди на ну лу – као да не по сто ји тре ће ме сто где мо же мо оби та ва ти: не што што не ма 
име на обич но се сма тра не по сто је ћим. И ов де би смо већ мо гли да на зре мо до бро на-
мер ност не пре во ди вог. Пре во ђе ње је прак са, стра те ги ја, оно што Хел дер лин на зи ва 
„ле ко ви том мен тал ном гим на сти ком“,18 ко ја нам мо жда ипак ну ди и тре ће ме сто оби-
та ва ња. У при су ству ре чи ко ја се за у ста вља, у тој ти ши ни, има мо осе ћај да је не што 
про шло по ред нас и на ста ви ло да се кре ће, да се не ка мо гућ ност осло бо ди ла. За 
Хел дер ли на, као и за Јо ван ку Ор ле ан ку, то је ре ли ги о зна слут ња и во ди ка бо го ви ма. 
Фран сис Беј кон не ве ру је у бо го ве али осе ћа ду бо ку по ве за ност са Рем бран том. 

У ње го ве оми ље не сли ке спа да и је дан Рем бран тов ау то пор трет. По ми ње га у не ко-
ли ко ин тер вјуа. Ка же да му се на том пор тре ту сви ђа то што кад га по гле да те из бли за 
при ме ћу је те да очи ско ро да не ма ју ду пље.19 Мо жда и при ме ре но, до сад ни сам ус пе ла 
да про на ђем увер љи ву ре про дук ци ју овог пор тре та. Реч је о јед ном од Рем бран то вих 
по зни јих, мрач ни јих ра до ва, је два да мо же те ра за бра ти кон ту ре ли ца на спрам се но ви те 
по за ди не, а ипак не ка чуд на сна га зра чи из тих очи ју с го то во не по сто је ћим ду пља ма. 
Ни су те очи сле пе. За о ку пље не су си ло ви тим гле да њем, али ни је то по глед устро јен 
на уо би ча јен на чин. Као да моћ ви да у Рем бран то ве очи ула зи от по за ди. А оно што ње-
гов по глед ода ши ље спре да, у на шем прав цу, ду бо ка је ти ши на. Умно го ме на лик на 
ти ши ну ко ја мо ра да је усле ди ла по сле од го во ра Јо ван ке Ор ле ан ке су ди ја ма кад су је 
пи та ли: „Ко јим је зи ком вам го во ре ти гла со ви?“, на шта је од вра ти ла:

Је зи ком бо љим од ва шег.

Или на лик на ти ши ну ко ја пре кри ва за вр шни стих јед не пе сме Па у ла Це ла на, ко ја ће 
би ти наш прет по след њи при мер не пре во ди вог. Пе сма је пи са на у сла ву Хел дер ли на 

17 D. Sylve ster (1987), 94.
18 D. Con stan ti ne (2001), 7.
19 D. Sylve ster (1987), 56–59.
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и по зи ва се на при ват ни је зик ко јим је овај по вре ме но го во рио то ком по след њих 
три де сет се дам го ди на жи во та кад је већ из гу био ра зум или се са мо та ко пре тва рао. 
Пе сма по чи ње кре та њем ка сле пи лу, али се за вр ша ва са два ока без ду пљи ко ја као 
да са вр ше но до бро ви де у свом ма лом ка та стро фич ном све ту.

TÜBIN GEN, JÄNNER

Zur Blind he it über
re de tet Au gen.
Ihre – „ein
Rätsel ist Rein
ent sprun ge nes“ –, ihre
Erin ne rung an
schwim men de Hölderlintürme, möwen
umschwi rrt.

Be suc he er trun ke ner Schre i ner bei
di e sen
ta uc hen den Wor ten:

Käme,
käme ein Mensch,
käme ein Mensch zur Welt, he u te, mit
dem Lic htbart der
Pa tri ar chen: er dürf te,
spräche er von di e ser
Ze it, er
dürf te
nur lal len und lal len,
im mer, im mer
zu zu.
(„Pal laksch. Pal laksch.“)

ТИ БИН ГЕН, ЈА НУ АР

На сле пи ло на
го во ре не очи.
Њи хо во – „чи сто 
про ис ти ца ње је су шта
за го нет ка“ – , њи хо во 
се ћа ње на за пли ва ле
Хел дер ли но ве ку ле, око ко јих
ле пр ша ју га ле бо ви.

По се те уто пље них сто ла ра
при овим
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ре чи ма ко је се гњу ра ју:
кад би до шао,
кад би до шао чо век,
кад би до шао чо век на свет, да нас,
са све тлом бра дом
па три јар ха: он би,
про го во рив ши о овом
до бу, он би
мо гао
са мо те па ти и те па ти,
бес крај, бес крај
но но.
(„Па лакш. Па лакш.“)20 

Ова пе сма је збу њу ју ћа. Фо ку си рај мо се на за го нет ке на по чет ку и на кра ју. На по-
чет ку је ци тат из Хел дер ли но ве „Рај не“, ко ја је хим на ре ци Рај ни. „Чи сто про ис ти ца ње 
је су шта за го нет ка“, то је ре че ни ца ко ја се мо же чи та ти уна пред или уна траг. Про ис ти-
ца ње као за го нет ка или за го нет ка као про ис ти ца ње. Чи је је то про ис ти ца ње, или 
чи ја за го нет ка, то нам ни је ја сно ре че но. Основ ну рад њу пе сме чи ни ду га по год бе на 
ре че ни ца у кон јук ти ву ко ја на из глед ла мен ти ра над не мо ћи је зи ка да про го во ри о 
до бу у ко јем жи ви мо. Чо век ко ји би се упу стио у бор бу с овим не до стат ком – про рок 
или пе сник – за вр шио би бес ко нач но те па ју ћи јед ну те исту реч. Или чак те па ју ћи не-
што што ни је у пот пу но сти реч.

Пре ма они ма ко ји су га по се ћи ва ли у ку ли, Хел дер лин је из ми слио тер мин Па лакш 
и ко ри стио га та ко да је не кад зна чио „да“, не кад „не“. Ко ри стан тер мин у том слу ча ју. 
Пе сни ци во ле да из ми шља ју ко ри сне тер ми не, би ло да су то нео ло ги зми или ста ре 
ре чи упо тре бље не на чу дан нов на чин. На рав но да је је зич ка ин вен ци ја ри зич на. За то 
што де лу је као за го нет ка и на ме ће про блем чи стог про ис ти ца ња: не мо же те до спе ти 
до ње не по за ди не, та ман као што не мо же те про на ћи из вор Рај не или ви де ти ду пље 
Рем бран то вих очи ју или са зна ти зна че ње бо жан ске ре чи мо ли. „Па лакш Па лакш“ мо ра 
са мом се би слу жи ти као кључ, мо ра оста ти не пре во ди во. Па ул Це лан га ста вља у за-
гра де као да за тва ра вра та сво је пе сме пред том ти ши ном. 

Да са жме мо. Искре но, ни сам на ро чи то до бра у са жи ма њу. У нај бо љем слу ча ју мо гу 
да по ну дим за вр шни штр цај бе ле бо је. Као кла си чар, на у чи ла сам да те жим тач но сти 
и да ве ру јем да нам је ри го ро зна спо зна ја све та мо гу ћа без остат ка. Тог остат ка, ко ји не 
по сто ји – и са ма по ми сао ме осве жа ва. По ми сао на ње го ву по зи ци ју, на то ка ко по зи-
ци ју де ли с на то пље ним сло је ви ма ни че га, по ми сао на ње го во кре та ње, на то ка ко ни кад 
не мо же пре ста ти да се кре ће јер сам ја у по кре ту с њим, по ми сао на ње го ву сен ку, 
ко ју ба ца не ко ни шта па сто га у њој не ма смр ти (или је има са свим ма ло) – по ми сао на 
све то пру жа ми осе ћај осло ба ђа ња. По сма трај те ово на сле де ћи на чин: у пи та њу је 
ве жба, не баш ве жба у пре во ђе њу, не чак ни ве жба у обр ну том пре во ђе њу, пре не што 
по пут ка та стро фи за ци је пре во ђе ња. Узми мо је дан ма ли фраг мент ста ро грч ке лир ске 

20 Пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић (Прим. прев.)
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по е зи је и кре ни мо да га пре во ди мо из но ва и из но ва ко ри сте ћи по гре шне ре чи. Не ком 
вр стом те па ња.

Ибик, лир ски пе сник по знат по то ме што је во лео де ча ке, во лео де вој ке, во лео 
при де ве и при ло ге, као и по пе си ми стич ком по гле ду на свет, на пи сао је у 6. ве ку п. н. е. 
ову пе сму о лич ном до жи вља ју Еро са: твр ди да не пре кид но из га ра од ерот ске жуд ње 
док оста ли мо гу да ужи ва ју у уме ре ни јој или се зон ској ре ак ци ји. 

У про ле ће, с јед не стра не,
ја бу ке ки дон ске,
бу ду ћи на по је не во дом ре ка и по то ка 
где врт де во јач ки не по ко шен [је]
и на чо ко ти ма пу пољ ци
оте жа ли
под се но ви тим вре жа ма,
цве та ју.
С дру ге стра не, у ме ни
Ерос до ба го ди не не би ра.
Баш на про тив,
као тра киј ски се ве рац
му ња ма пот па љен,
од Афро ди те хр ле ћи
уз су ве плам са је лу ди ла,
црн,
не за ја жљив,
си ло ви то,
из та ба на са мих
[то] по тре са чи та во мо је ди шу ће би ће.

(Ибик, фраг мент 286, Po e tae Me li ci Gra e ci)

У же не, с јед не стра не,
та кви уго во ри
бу ду ћи под ло жни про ме ни и об ма ни,
где сли ке љу бав ни ка [поричу оно што смо били],
и пра ве смр ти
усну ле
ис под пра вих вен ча ња,
би ва ју ан те да ти ра ни.
С дру ге стра не, ја 
твој за вет не по би јам.
Баш на про тив,
као то но во Су тра,
сад се спо рим,
сад уз др жа вам,
уз Љу бав и гнев њен,
искре но,
не ис кре но,
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кад бих хтео,
кад бих мо гао,
[то] оправ да ва чи тав је дан мој лу дач ки бег.

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из пе сме „Жен ска по сто ја ност“ Џо на До на)21 

На кок те лу ме ђу по зна тим ко му ни сти ма, с јед не стра не,
су бје кат
од го ва ра ју ће па ра фра зи ран као г. и гђа Берт Брехт, 
где де сет го ди на ег зи ла оста ви ло је тра га,
а ис под пет при ме ра ка до си јеа 100190707,
Чарлс Ло тон
вра ћа ју ћи се на сце ну као Га ли леј,
ула зи у лифт.
С дру ге стра не, о мом име ну с цр ти цом из ме ђу Еу ге на и Фри дри ха
Би ро не ма по да та ка.
Баш на про тив,
као име из ве сног Фран цу за ко ме Чарлс Ло тон мо жда ша ље
па ке те,
уз не по зна ту же ну 
ко ја раз го ва ра ла је с не по зна тим му шкар цем,
или уз не по зна тог му шкар ца
ко ји раз го ва рао је с не по зна том же ном,
а уко ли ко сви ко мен та ри ни су тач ни,
из во ли те по гле да ти стра ни цу 307.

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из до си јеа Бер тол та Брех та, FBI #100-67077) 

У тво јој ку хи њи, с јед не стра не,
јар ки ле ше ви
по чи њу да за у да ра ју на до би ја ње иде је,
где јед на од мо јих но гу [је]
а ис под пре или ка сни је 
чи тав све мир
ни ти зво ни ни ти ра ди.
С дру ге стра не, ми слим да не ћу.
Баш на про тив,
као трун ка у пра зни ни,
ко ра ча ју ћи та моам о,
уз аларм ни уре ђај,
искре но,
љу ти то,
не стр пљи во,
не мно го убе дљи во,
[то] љу би ме на ра стан ку. Мр тав сам. (Па у за)

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из Кра ја пар ти је Са мју е ла Бе ке та, стр. 47)

21 John Don ne, “Wo man’s Con stancy”, 1633; пе сма по чи ње сти хом: „Сад си ме во ле ла чи тав је дан 
дан“. (Прим. прев.)
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На кра ју, с јед не стра не, сви ко ји иза нас се де за ка са ма,
да ју ћи ма ха нај по губ ни јој и нај бе знад ни јој мо гу ћој по бу ни,
где све људ ско [је изневерено]
и
под те ре том ег зи стен ци је
ове шта ле фра зе,
с бла гим не у хва тљи вим осме хом,
по бу ђу ју сум њу.
С дру ге стра не,
ко се бо ји не сме ићи у шу му.
Баш на про тив,
као са вре ме не вој ске,
уз ле пр ша ве фра зе на че шком или не мач ком,
не у стра ши во,
стр пљи во,
на жа лост,
про тив се бе,
про тив сво јих огра ни че ња и апа ти је,
про тив са мог овог пи са ћег сто ла и сто ли це на ко јој се дим,
оп ту жба је ја сна: чо век је осу ђен на жи вот а не на смрт. 

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из књи ге Гу ста ва Ја но у ха Раз го во ри с Каф ком, стр. 
136–137)

На шал те ру за до пла те, с јед не стра не, кра љев ски пе ка ри,
шкар ти ра ње ста рих па сти ра због но вих сло но ва,
где ис ток и за пад [пресецају север] 
а ис под цр не бра ће ко ји ма је за бра ње но ла ја ње у цр кви,
ан ђео
па зи на раз мак.
С дру ге стра не,
кар та за ви ше крат ну во жњу не тра жи штра пац до ју жног бо ла.
Баш на про тив, као се дам се ста ра
око па ва ју ћи врт у Бри тан ском му зе ју,
уз ка зне,
тру бље ње,
рам по ва на, 
ове шта ла,
кен та ста,
кљуц ну та,
чу јем да мо гу оче ки ва ти за сто је це лим пу тем до вецелуа.

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из нат пи са и на зи ва ста ни ца у Лон дон ској под зем ној 
же ле зни ци)22 

22 Реч је о сле де ћим ста ни ца ма: Sho re ditch, Shep herd’s Bush, Elep hant & Ca stle, Blac kfri ars, Bar king, 
Church End, An gel, Pad ding ton, So ut hwark, Se ven Si sters, Co vent Gar den, To o ting, Turnpyke, Hac kney, 
Ken tish Town, Coc kfo sters, Wa ter loo. (Прим. прев.)
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У то плим за ку ска ма и пред је ли ма, с јед не стра не, со јин, бар би кју, ву стер шир или стејк сос,
по си па ње але вом па при ком,
где „по ру ме не ло“ [је пожељно]
а под маг не тро ном
гње ца ви кре ке ри,
омо та ни сла ни ном,
отврд ну.
С дру ге стра не, за мр зну та па ла чин ка
не би ва хр ска ва.
Баш на про тив,
као ра диота ла си,
кло бу ча ју ћи,
пр ска ју ћи,
уз тр ља ње ру ку,
без бу ше ња пла стич не фо ли је,
без пре сла га ња ко ма да на по ла пу та
без упо тре бе спе ци јал ног ми кро та ла сног умет ка за ко ка ње,
[то] кад пла не раз не ће вам нос.

(Ибик, фр. 286, пре ве ден ре чи ма из упут ства за упо тре бу мо је но ве ми кро та ла сне 
пећ ни це, мо дел емер сон 1000W, стр. 17–18) 
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