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МЕ СТА ФИ ЛИ ПА ЖА КО ТЕА
То је ме сто. Не ви дљи во се кри је у сре ди шту.

Ф. Ж.

На кон за вр шет ка сту ди ја књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Ло за ни, и бо рав ка од не-
ко ли ко го ди на у Па ри зу, Фи лип Жа ко те об ја вљу је 1953, код Га ли ма ра, сво ју пр ву зби р ку 
пе са ма Ку ку ви ја, и те исте го ди не се на ста њу је с Ан-Ма ри Хе слер, ли ков ном умет ни цом, 
у про ван сал ски гра дић Гри њан (де парт ман Дром). Већ на ред не го ди не, 1954, за по чи-
ње књи гу ко ја је пред мет овог тек ста, по ет ски днев ник у фраг мен ти ма: Ра се ја ва ње.

Пе сник се ви ше не ће се ли ти и оста так свог жи во та (не дав но је на пу нио де ве де сет 
пет го ди на) про ве шће у овом ме сту, а на пу шта ће га са мо на крат ко, ра ди кра ћих пу-
то ва ња (по Ита ли ји, нај че шће, зе мљи ње го ве фа сци на ци је), хо да ће по овом де лу Про-
ван се као ње гов ge ni us lo ci, гле да ти, бе ле жи ти, пи са ти о ње го вим пеј за жи ма и под не бљу, 
ис пр ва у Ра се ја ва њу, по том, ка да је го то во пре стао да об ја вљу је збир ке сти хо ва, и у 
тек сто ви ма као што су Пре де ли са од сут ним фи гу ра ма, Зе ле на све ска, По сле мно го го
ди на, Па ипак, Бе ле шке из ја ру ге, или Бо ја зе мље, хи брид ним ру ко пи си ма у ко ји ма се 
сме њу ју крат ки есе ји, по ет ски фраг мен ти и сти хо ви. 

Шта га је то ли ко оча ра ло, у про ван сал ском кра јо ли ку, да је овај пре део по стао 
ме сто, или не ис црп на за ли ха местâ ње го ве по е зи је? Че сто ће се и сам пи та ти о то ме 
у сво јим тек сто ви ма, при зна ју ћи да то ни је ла ко об ја сни ти, бу ду ћи да је реч о са свим 
„обич ном“ пеј за жу ко ји ни по че му ни је по се бан (но, да ли је баш та ко, по ља пше ни це 
и ла ван де, сла ма жу то и бле до љу би ча сто, ме ди те ран ска све тлост ко ја при зи ва грч ко 
не бо, пла ви ча сти Мон Ван ту...). Кра је ви у ко ји ма се осе ћај ус хи ће но сти укр шта са све-
тло шћу, ти ши на са про зир но шћу, воћ ња ци и ви но гра ди, чи сти не и за рав ни где има те 
ути сак да сте про ме ни ли свет, а да ни сте на пу сти ли овај ов де. Ту има те осе ћај ми сте-
ри је, ту се де ша ва не што та јан стве но... Али шта је јед но ме сто? „Вр ста сре ди шта ста-
вље ног у од нос са це ли ном“, од го ва ра Жа ко те. Тај про стор мо же би ти „за ба чен“, али 
је сре ди ште, у та квим тач ка ма, ка же пе сник, не ка да су по ди за ни хра мо ви, ту по сто ји 
ко му ни ка ци ја из ме ђу све то ва, не што вас ве зу је и за др жа ва и не осе ћа те по тре бу да 
оде те ода тле. Не ка вр ста не ви дљи ве цр кве на отво ре ном, нео бич но бли ста ве, мир не, 
то је про пла нак окру жен по лу кру гом др ве ћа, са вр ше ни мир, трав њак, ко јим про ђе 
ка ква ја ре би ца или зец, ту про стор ви ше ни је одво јен, из гу бљен, де спа ци ја ли зо ван, 
не го се вра тио се би, по стао ве за из ме ђу го ре и до ле, сре ди шта и це ли не. То су, за пра-
во, по ет ска ме ста par ex cel len ce. Ту чо век ускла ђу је сво је би ће с би ћем све та, све тло шћу 
све та. Про стор је за ча ран, не ви дљи во се кри је у ви дљи вом. Ту смо у бли зи ни еле ме-
на та. За бра ни, пар це ле огра ђе не оро ну лим зи до ви ма, за тво ре ни су и исто вре ме но 
нај о тво ре ни ји про сто ри, у ко ји ма се осе ћа дах [so uf e] све та.

ЛИЦЕ
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Жа ко те тра жи не ку вр сту отво ра у пре де лу, где се сам про стор ин ти ми зу је и су-
бје кат по твр ђу је сво је бив ство ва ње у бли зи ни ау тен тич не об ја ве не ви дљи вог. То су 
че сто пот пу но бе зна чај на ме ста, за ко ја нас ве же спој „ста рог и еле мен тар ног“, оста-
та ка кул ту ре и ве ге тал ног, ис тро шен ка мен пре кри вен бр шља ном, бес ко ри сни зи до-
ви, не ка да шњи функ ци о нал ни ар те фак ти ко ји су из гу би ли сво је зна че ње и упо треб ну 
функ ци ју, спо је ни с ве ге тал ним, трај ни јим и чвр шћим, на во ди пе сник, чак и од ка ме на. 
На из глед обич на ме ста, ни шта по себ но, али ујед но и све та ме ста, ме ста хра мо ва. На 
тим ме сти ма вла да спо кој, са би ра ње, ту се об ја вљу је гу сти на све та, на та јан стве ним 
смо вра ти ма не ви дљи вог, не мо же се тач но ре ћи шта је то, и гу сти на је и отва ра ње, и 
ово и оно, те при зи ва Пла то нов по јам chôra (χώρα), ко ји је до не кле „си но ним за то пос, 
по што озна ча ва и про стор и пре део. Али то пос за до би ја ап стракт ни ја зна че ња – мо-
ти ва, по во да, тач ке дис кур са, па са жа књи ге, оп штег ме ста, док је по јам chôra срод ни ји 
фран цу ском пој му ме ста [li e u], сре ди шта, по ло жа ја, тач ке, кра ја, пољâ, при ро де“.1 По 
Жан-Пје ру Вер на ну, на ста вља Кри стин Ди пуи, реч је о из ла ску из би нар не ло ги ке, то 
је пра зни на, зев, не што из ме ђу чул ног и ин те ли ги бил ног, „ме сто упи си ва ња“, док је за 
Жа ка Де ри ду то „ана хро ни ја са ма“, ван сва ке мо гућ но сти ин тер пре та ци је, би ло ка кве 
фор ме, те се не мо же сме сти ти ни у ка кав про стор или вре ме.

Ка ко год би ло, на ла зи мо се пред по е зи јом, или по е зи јом у про зи, ко ја је не рас ки-
ди во ве за на за пи та ње про сто ра и ко ја у вла сти тој спа ци ја ли за ци ји на ла зи сво је оправ-
да ње. Про стор је за пра во свет, а свет је про ла же ње, про ла зна фор ма да ха, не ко веч но 
вра ћа ње ди са ња. Сву да око нас су ема на ци је, бо је, иси ја ва ња, све тлу ца ња, оди са ња, 
та ко гле да но, свет је чу де сно ме сто, и Жа ко те не ма мно го раз у ме ва ња за ни хи ли зам 
сво јих мо дер них са вре ме ни ка. Њи хов ар ти зам, ау ти стич ни „тек сту а ли зам“, над ре а-
ли стич ка про из вод ња сли ка, скло ност ис кон стру и са ним кри ти ка ма и бес ко нач ним 
ин тер пре та ци ја ма, знак је уса хло сти и за тва ра ња пред фе но ме ни ма све та. Ту се умет-
ност ба ви ри ту а ли ма вла сти тог не ста ја ња. Но, код Жа ко теа умет ност и ни је у пр вом 
пла ну, не го сам свет ко ји нам ну ди мо гућ ност по ет ског бив ство ва ња у све ту. Не ма 
по е зи је без све та, без ствар све та: „Лед, оштри це, ли сто ви иња. Још увек ви диш те 
ства ри, и не ви диш их ви ше као ства ри, не го као ема на ци је, иде је, фи гу ре, кре та ња, 
ра ђа ња“. Свет је, да кле, ди на мич но ме сто, ко је са мо на ше очи сма тра ју не по мич ним. 
Свет је „ап со лут но јед но ста ван“, и у то ме је про блем, ка ко го во ри ти о не че му што је 
ап со лут но јед но став но, пи та се Жа ко те за јед но са Пло ти ном.

Оста је нам хо да ње и пи са ње, схва ће но пре све га као бе ле же ње и при ми ца ње оно-
ме што, у ко нач ном ис хо ду, оста је не у хва тљи во, али чи јој та јан стве но сти мо же мо 
„по ет ски“ при су ство ва ти. На и ме, тре ба ре ћи да Жа ко те о ви основ ни по е тич ки пој мо-
ви, „гра ни ца“ [la li mi te] и „без гра нич но“ [l’il li mité], по ку ша ва ју да угру бо ко ор ди ни шу 
овај про стор по ет ског де ло ва ња, ту, на том ме сту су сре та гра нич ног и без гра нич ног, 
од но сно ко нач ног и бес ко нач ног, на ла зе се „пра ва ме ста“, а гра нич ном и без гра нич-
ном у пот пу но сти од го ва ра ју ви дљи во и не ви дљи во. Где пре ста је ви дљи во и по чи ње 
не ви дљи во, ми за и ста бив ству је мо у све ту, при че му тре ба ре ћи да ов де ни је реч о 

1 Chri sti ne Du pouy, La qu e sti on du li eu en poésie du su rréali sme ju squ’à nos jo urs [Питање ме ста у по-
е зи ји од над ре а ли зма до на ших дана], Ро до пи, Ам стер дам – Њу јорк, 2006.
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би нар ној по де ли све та. Ни је јед но пот пу но с јед не стра не, дру го, пот пу но с дру ге. 
Без гра нич но се на зи ре у гра нич ном, као што се и не ви дљи во про зи ре кроз ви дљи во. 
И у то ме се са сто ји сва ма ги ја све та и ње го ва та јан стве ност, ње го ва „ап со лут на јед но-
став ност“. За то је свет исто вре ме но ре а лан и фан та зма ти чан, ујед но ствар и ње на 
фа та мор га на.

По ет ска де лат ност, да кле, тре ба да из ми ри ова два све та или „во лу ме на“, да при-
бли жи гра ни цу и без гра нич но, ви дљи во и не ви дљи во, све тло и там но, дах и фор му. 
Та ко гле да но, по е зи ја ни је не што па ра лел но све ту, не го је до и ста „од све та“, ње гов 
део, у ње му већ са др жа на, тра же ћи „ме ста“ у све ту, ми про на ла зи мо по ет ско. Као да 
се свет кроз по ет ско огла ша ва, из ла зи на чи сти ну, док се по е зи ја, ко ја ни је исто што и 
по ет ско, по ку ша ва при бли жи ти по ет ском све та: „Мо жда се ле по та ра ђа кад гра ни ца 
и без гра нич но по ста ну исто вре ме но ви дљи ви, то јест ка да ви ди мо фор ме и на зи ре мо 
да не го во ре све, да ни су све де не на се бе са ме, и да чу ва ју је дан не у хва тљи ви део.“

„Још увек не успе вам да опи шем ка ко овај свет си ја из ју тра, да не сун ца и се вер ног 
ве тра, док се пла ни не, ла ке, плáве“, ка же Жа ко те и на ста вља да не у мор но „опи су је“, 
кроз сва го ди шња до ба, на стра ни ца ма Ра се ја ва ња, те чу де сне зо ре, про зир на сви та ња 
у ко ји ма се све тлост „ри му је“ с пра ши ном („пра шња ва све тлост“), огла ша ва ју пти це 
сво јим пр вим кри ци ма. У да љи ни се ви де пла ве ли ни је пла ни на, ца ру је „про зрач ност“, 
мо жда нај ви ши ква ли тет све та по Жа ко теу, а ства ри су ин тен зив них бо ја, ја сних, за чу-
ђу је та јан стве на „стра ност“ оно га што ви ди мо, ства ри су стра не јер су та ко еви дент не. 
Сун це је ов де као све тлу ца во ср це ко је се ди же на ис то ку. Ју тра „ва ра ју, а ипак њи хо-
ва вар ка по сто ји“, све је игра све тло сти и ве тра и зву ко ва пти ца, игра бо ја ко је пе сник 
оп се сив но пра ти, бе ле же ћи све те пре ла зе из си вог у пла ви ча сто, из пла ви ча стог у 
ру ме но, из ру ме ног у бле до љу би ча сто... ка да све из гле да са бра но и као да леб ди. Сва ка 
ствар има сво ју бо ју и „сте пен сен ке“. 

Фи лип Жа ко те је у ства ри „пеј за жи ста“ у по е зи ји, ње го ве по ет ске сли ке су „пре де-
ли са од сут ним фи гу ра ма“, свет је Ве ли ки Пре део, а на ше су ре чи ла хо ри-пеј за жи ко је 
не пре ста но про из во ди мо, веч но у по тра зи за без гра нич ним, то јест по све-дру гим. Ми 
не на ла зи мо, али тра жи мо и да ље, „без гра нич но је дах ко ји нас ани ми ра“. Бог је дах и 
не мо же се до сег ну ти, али по е зи ја је реч ко ја но си у се би тај дах, те оту да ње на моћ 
над на ма. Дах је оно без гра нич ног у на ма, у пе снич ком го во ру, оно бо жан ског у на ма, 
а бо жан ско веч но ди ше, чи тав уни вер зум, ви ђен на крат ко, са мо је об у ста вље на фор-
ма да ха. Ина че, свет не пре ста но пул си ра, и пре ла зи из јед не фор ме у дру гу, ни ка да 
он сам, по пут обла ка, ни ка да иден ти тет, увек с не ком раз ли ком. Бо жан ско веч но ди ше. 
Све је про ла же ње, све про ла зи, али не за то што је про ла зно не го веч но.

И по том биљ ке, свет би ља ка, ве ге тал ни уни вер зум Фи ли па Жа ко теа, ње го ви жи ви 
и чу де сни план та ри ју ми и ар бо ре ту ми и фло ра ри ју ми – рет ко ко успе ва да ство ри та ко 
ја ке по ет ске сли ке (до во љан му је и про стор од не ко ли ко ре до ва у про зи) пи шу ћи о 
биљка ма, цве ћу, др ве ћу. За што су ове те ме та ко пот це ње не у књи жев но сти, за што 
го то во не до стој не по ет ског ан га жма на, на ро чи то у мо дер на вре ме на? Ко ли ко див них 
ре че ни ца о сле зу, о ла до ле жу, о ири си ма, о мај чи ној ду ши ци, о цве то ви ма во ћа ка... 
„Ја са сво јим др ве ћем, сво јим цве ћем... са сво јом ма лом пор ци јом жи во та, кр ви, го во ра“, 
ре ћи ће Жа ко те у Ра се ја ва њу, алу ди ра ју ћи на свој по ву че ни жи вот, а на дру гом ме сту, 
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се бе ће на зва ти обич ним „се о ским пе сни ком“. Но, ово пе сни ко во то бо жње при зна ње 
вла сти те сла бо сти са мо је до каз ње го вог ду бо ког опре де ље ња и убе ђе но сти да пра-
ва по е зи ја на ста је тек ка да се пе сма отво ри те усту пи про стор са мом све ту, ка да се 
су бје кат осло бо ди сво је гло ма зне, бре ме ни те су бјек тив но сти. Под се ти мо се, свет је 
лак, свет је дах, и не во ли над ме ну мо дер ну су бјек тив ност, за гле да ну у се бе, где је ње, 
не ма све та, или га ба рем има у ма њој и не до вољ ној ме ри. Узми мо, ре ци мо, са мо је дан 
фраг мент из Ра се ја ва ња:

Ири си, уз не ти на сво јим ста бљи ка ма, све тли – из над ли шћа, тла, по диг ну ти као 
гло бу си, ба ло ни спрем ни да по ле те.

Шта нам он ка же, по пут мно гих дру гих о цве ћу и биљ ка ма? Па упра во то, да је свет 
јед на ла ка струк ту ра, про зрач на, би стра, кри стал на и да се на при ме ру цве то ва то 
мо жда нај бо ље ви ди. Крх ко и ла ко, ба ло ни, ме ху ри, гло бу си, оно што у сва ком тре-
нут ку мо же да уз ле ти и што по се ду је за о кру же ност и са мо до вољ ност сфе ре. Крх ко и 
ла ко, не зна чи и сла бо, не го нај та јан стве ни је, оно на зе мљи, нај бли же не бу, оно нај ни-
же, што нај ви ше ле ти, оно ви дљи во, нај бли же не ви дљи вом.

Кад то ме до да мо бо је (не ма мо ов де про сто ра и за пти це, сла ву је, цр вен да ће, чи о-
пе, се ни це, ву ге, њи хо ве бо је и зву ко ве и ла ко ћу), ко је Жа ко те не у мор но по ку ша ва да 
пред ста ви, опи су ју ћи сви та ња и су то не, цве то ве ра зних во ћа ка и би ља ка, схва та мо 
за што нам „без гра нич но“ стал но из ми че. Јер бо је су не пред ста вљи ве (иа ко нам фран-
цу ски пру жа не што ви ше мо гућ но сти од срп ског), као што је и свет не пред ста вљив. 
Ни шта то ли ко као бо је не из ми че на шем је зи ку, ниг де као пред бо ја ма је зик не по ка-
зу је ко ли ко је не мо ћан да из ра зи свет. Сва ка на ша озна ка за бо је је при бли жна, то се 
не да ре ћи, то се мо ра ви де ти. Бо је, као и ла ко ћа, ис ка зу ју есен ци ју све та, пре ко бо ја 
се он об ја вљу је и, с њи хо вим не стан ком, при вре ме но по вла чи. 

Ве ге тал но, да кле, ни је ни ка кав украс Жа ко те о вог пи сма, оно је ње гов глав ни ток, 
дах, ње го ва „ла ка есен ци ја“. Па и са му реч из на сло ва овог по ет ског днев ни ка, Se ma
i son, ко ја зна чи и Се тва, вре ме се ја ња, Жа ко те усме ра ва, Ли тре о вим епи гра фом у 
за гла вљу ру ко пи са, ка ње ном дру гом зна че њу: при род ном ра се ја ва њу се ме на као 
на чи ну раз мно жа ва ња би ља ка. Не, да кле, људ ска Се тва, не Су бје кат, не го при род но 
Ра се ја ва ње, Свет ко ји се сам ре про ду ку је.


