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Кри сти јан Екер
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ОД ТА МЕ КА СВЕ ТЛО СТИ
Ма у ри ци ју Бај ту

На се вер ној пе ри фе ри ји Бу дим пе ште, дуж Ду на ва ко ји оп се сив но те че ка па нон ској 
рав ни ци, из ди же се згра да сми о ног, ква драт ног, не пра вил ног об ли ка са ста кле ним 
пре двор јем чи ја све тла се па ле но ћу и при вла че па жњу пут ни ци ма ко ји су упра во 
на пу сти ли же ле знич ку ста ни цу Фе рен цва ро ши, бив шег ин ду стриј ског окру га ма ђар-
ске пре сто ни це. Во зо ви ко ји иду до Ке ле би је и Но вог Са да, на кон рас пут ни це, из не-
на да скре ћу ка ју гу и, по пут ла ђа, пло ве про стра ним, мо но то ним Па нон ским мо рем, 
све до пр вог при ста ја ња, од но сно све до бр да Фру шке го ре, три ста ки ло ме та ра одав де 
и већ на те ри то ри ји Ср би је. У ква драт ној згра ди, по зна ти јој као Müpa , на ла зи се нај ве ћа 
кон церт на дво ра на у чи та вој Ма ђар ској; она је по след ње упо ри ште, по след ње остр во 
све тло сти за оне ко ји од лу че да на пу сте Бу дим пе шту и кре ну ка ју гу. Müpa из ви ру је 
кроз про зо ре про ла зних во зо ва, по том из не на да не ста је, про гу та на та мом, или да њу 
сун че вом све тло шћу ко ја за сле пљу је рав ни цу и на хо ри зон ту ме ша не бо са зе мљом.

Ве че рас је вла жност Ду на ва сла би ја; ве че рас је мо гу ће про ше та ти од цен тра гра да 
до Müpе, а да се хр ска ви ца ко ле на не смр зне и не поч не да бо ли. Иа ко зи ме у цен трал-
ној Евро пи ни су то ли ко оштре као пре три де сет го ди на, тем пе ра ту ре се и да ље спу-
шта ју ис под ну ле. Вањ ски зи до ви кон церт не дво ра не бо је се у љу би ча сту, пла ву и 
жу ту бо ју. LED, све тле ће ди о де, да њу не ви дљи ве, све тле од за ла ска сун ца до зо ре и 
да ју ди на мич ност це лој згра ди, ко ја као да се кре ће у па нон ској но ћи дуж ре ке; све тла 
Бу ди ма, де ла гра да сме ште ног де сно од Ду на ва, на про тив су ста тич на и по дрх та ва ју 
са мо због ма ле не ста бил но сти, ти пич не за зе мљи ну ат мос фе ру, тре пе ре ћи по пут зве-
зда. На сце ни, му зи ча ри Сим фо ниј ског ор ке стра „Gürze nich“ из Кел на за у зи ма ју ужур-
ба но сво ја ме ста. Под ди ри гент ском па ли цом Фран соа-Кса ви је ра Ро та из ве шће Пе ту 
сим фо ни ју Гу ста ва Ма ле ра. Баш овај ор ке стар је пр ви пут из вео Пе ту сим фо ни ју у 
Кел ну, у ок то бру 1904. го ди не. Ма лер је ком по но вао оно што се сма тра ње го вим ре-
мек-де лом от при ли ке три го ди не пре то га, у сво јој ко ли би у Ма јер ни гу, не да ле ко од 
Кла ген фур та, ко ји је у то вре ме, баш као и Бу дим пе шта, чи нио део Ау стро у гар ског 
цар ства. Ма јер ниг се на ла зи на Врб ском је зе ру, ко је, ка ко на во ди ита ли јан ско-сло ве-
нач ко-ау стриј ски но ви нар Ма у ри цио Бајт, „пред ста вља уну тра шњу и ствар ну гра ни цу 
из ме ђу стро гог не мач ког све та и про мен љи вог сло вен ског ве тра ко ји до ла зи с ју га“. 
Упра во ов де се за вр ша ва Цен трал на Евро па и по чи ње Бал кан. Ма лер је био чо век 
ко ји је имао ду шу гра ни це. Ро ђен је у Бо хе ми ји, у Ка ли шту, се лу ко је се тре нут но на-
ла зи у Че шкој Ре пу бли ци. Из је вреј ске је по ро ди це, на пу стио је про вин ци јал ни род ни 
град на кон што је тра гич но из гу био не ко ли ко бра ће, а био је то и очај нич ки чин хра-
брог бун та: ни је ви ше мо гао да под не се на сил ног оца ко ји је ве о ма че сто ту као ње го ву 
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мај ку, ко ја се, као што се че сто де ша ва у та квим си ту а ци ја ма, ни је усу ђи ва ла да се 
по бу ни, ве ро ват но као жр тва осе ћа ја кри ви це ко ји ју је др жао не рас ки ди во ве за ном 
за свог му чи те ља. Мла ди Ма лер је до био по сао ди ри ген та у Ха лу, ле ко ви тој ба њи где 
су про ми ску и тет не сек су ал не ве зе би ле це ње ни је не го му зи ка. Ма ле ров учи тељ, по-
зна ти ком по зи тор Ан тон Брук нер, ни ка да ни је за бо ра вио свог уче ни ка и по слао је у 
Хал раз глед ни цу са мо том по зна те ау стриј ске по сло ви це: „Durch Nacht vor wärts zum 
Licht“, или „Кроз ноћ пре ма све тло сти“. До дао је и но те три ја јед не Су пе о ве опе ре те 
чи је ре чи зву че ма ње-ви ше ова ко: „Ти си луд, си не мој, мо раш ићи у Бер лин.“ Ма лер, 
ко ји је у Ха лу пао у ду бо ку де пре си ју, још увек је био пре млад да би знао да је нај мрач-
ни ји тре ну так увек онај ко ји прет хо ди зо ри. Убр зо на кон то га пре ме штен је у Љу бља ну, 
та да шњи Лај бах, где је ра дио као ка пел мај стер, да би ка сни је оти шао да ди ри гу је Беч ком 
опе ром, пра ћен за вид ном мр жњом сво јих су пар ни ка. „Од та ме ка све тло сти“ та ко ђе 
је и те мат ски за плет Пе те сим фо ни је, де ла ко је се мо же де фи ни са ти као гра ни ца, јер 
пред ста вља пре лаз из кла сич ног ком по зи ци о ног ме то да, ме ло дич ног, у ис кљу чи во 
звуч ни при ступ. Од Пе те сим фо ни је па на да ље, за пра во, Ма ле ро ва му зи ка ће при да-
ва ти зна чај бо ји зву ка и то но ви ма ин стру ме на та и би ће ка рак те ри са на пра вим мр ља-
ма зву ко ва у по кре ту, без ја сно де фи ни са них кон ту ра, ко је ства ра ју ја ке су ге сти је, као 
што то чи не ни ски обла ци у да ни ма кад се сме њу ју ни зак и ви сок при ти сак, ко ји не-
пре кид но ме ња ју свој ства и бр зо пре тр ча ва ју не бе ским сво дом. У че ти ри сим фо ни је 
ко је ће усле ди ти по сле Пе те, му зи чар ће опле ме ни ти ту сво ју ком по зи ци о ну ка рак те-
ри сти ку до не на мер ног уме та ња ато нал них еле ме на та, што се мо же по себ но пра ти ти 
у „Ноћ ној му зи ци“ (Nac htmu sic) Сед ме сим фо ни је. Ма ле ро ва му зи ка је на гра ни ци 
из ме ђу кла сич ног све та и по чет ка XX ве ка. Ма лер ко ри сти еле мен те му зич ке тра ди-
ци је, од ан тич ке до кла сич не (у ју тар њим са ти ма у Ма јер ни гу, пре не го што је по чео 
да ком по ну је, као мар љив уче ник пре пи си вао и пре ра ђи вао је Ба хо ве пар ти ту ре да 
би их бо ље раз у мео), ко је до во ди до су да ра и екс пло зи је: Ма ле ро ве сим фо ни је су 
спо ме ник на гро бу европ ске му зич ке про шло сти и пр ви ко рак ка оно ме што ком по-
зи тор Фран ко Еван ђе ли сти де фи ни ше „но вим звуч ним све том“: до де ка фо ни ја и сва 
са вре ме на кла сич на му зи ка.

Већ сâм рас по ред му зи ча ра на сце ни да је нам до зна ња да све до чи мо рас ки ду са 
за пад ном кон церт ном тра ди ци јом: ви о ли не су са де сне стра не и у цен тру у од но су на 
слу ша о це, ви о лон че ла са ле ве стра не, ду вач ки ин стру мен ти као да су по ста вље ни 
на сум це. То под ра зу ме ва и про ме ну аку сти ке и ди фу зи је зву ка у дво ра ни. Кон церт 
по чи ње од луч ним по кре том ма е стра Фран сое-Кса ви је ра Ро та ко ји по кре ће ту жне 
но те на гла ше не тру бом: то је Пр ви став, по смрт ни марш (на пар ти ту ри су ре чи: „У 
уме ре ном по кре ту, као по вор ка“): за вр ша ва се јед на епо ха, крај је Ау стро у гар ског 
цар ства, иде мо пре ма ра ту. Ма лер сла ви са хра ну са вре ме ног све та и Bel le Épo que која 
се по ла ко га си. Дру ги став, бу ран по крет, чи ни да се слу ша о ци ма за мр зну згло бо ви: 
то је при род ни на ста вак по смрт ног мар ша, то но ви су мрач ни, те ме су углав ном по ве-
ре не кон тра ба со ви ма и ви о лон че ли ма, а на гла ша ва ју их бас буб ње ви и тим па ни. Дру ги 
став је тму ран пред знак кроз чи је за стра шу ју ће бо је је мо гу ће на слу ти ти дра ме ко је су 
оче ки ва ле XX век: ко ло ни ја ли зам, свет ски ра то ви, на ци о на ли зам, ра сну мр жњу ко ја се 
да нас вра ћа кри ву да ју ћи ули ца ма Цен трал не Евро пе и ши ре, по кри ве на ли це мер ном 
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и ле пљи вом ме ла сом нео ли бе рал не иде о ло ги је, суп тил но скри ве на уну тар Ин ста грам 
и Феј сбук про фи ла где се чи ни да је сми сао жи во та све ден на бес ко на чан и ани ма ли-
стич ки сен зу ал ни ужи так. Мр жња се по но во по ја вљу је у об ли ку не то ле ран ци је пре ма 
раз ли чи то сти. Зе мље „Дру ге Евро пе“, као што је Ма ђар ска, по ста ле су но ве по тро шач-
ке ла бо ра то ри је за за пад не мул ти на ци о нал не ком па ни је, ко је су на мер но учи ни ле да 
се де мо крат ски по ре дак по ду да ра са по тро шач ком иде о ло ги јом. Они ко ји же ле да се 
обо га те, нек по ста ну бо га ти, би ло ко јим сред ством; за дру ге, од но сно за 90% ста нов-
ни штва, по сто је са мо фру стра ци је, не за до вољ ство, и у нај бо љем слу ча ју не ки сла бо 
пла ће ни по сло ви у за пад ним ком па ни ја ма ко је су се пре се ли ле ис точ но од ста ре 
Гво зде не за ве се. Не зна ње је, за тим, до при не ло пре тва ра њу не при ко сно ве ног не за-
до вољ ства оних ко ји су ис ко ри шта ва ни у мр жњу, опет усме ре ну пре ма раз ли чи то сти: 
Ма ђар ска са пре ми је ром Вик то ром Ор ба ном из гра ди ла је зид на гра ни ци са Ср би јом 
да би спре чи ла ула зак Дру гог ко ји бе жи од ра та и бе де (зид ко ји је у по чет ку осу ди ла 
ЕУ, а по том га је Европ ска ко ми си ја бла го сло ви ла: за што је Ор бан кри ти ко ван, а Хр-
ват ска и Сло ве ни ја ко је су сле ди ле при мер Ма ђар ске за тва ра њем сво јих гра ни ца 
гво зде ном жи цом ни су до би ле ни ка кав, ни фор мал ни ни не фор мал ни при го вор?). 
Ор бан, ка ко би оја чао сво ју моћ, ис ко ри стио је си ту а ци ју да ство ри кли му уну тра шње 
мр жње пре ма све му што је дру га чи је: не са мо стра нац, чак је и си ро мах по стао при-
ви ле го ва на ме та. Је дан др жав ни за кон, за пра во, за бра њу је бес кућ ни ци ма да спа ва ју 
на ули ци, али си ро ма штво се не мо же ис ко ре ни ти јед но став ном вла ди ном од ред бом: 
под во жња ци под зем не же ле зни це у Бу дим пе шти и да ље су пу ни бес кућ ни ка, али чини 
се да не сме та ју хи ља да ма ту ри ста ко ји до ла зе пр вен стве но са За па да и из Ру си је. Бу-
дим пе шта ну ди јеф ти ну за ба ву, не мно го ску пе про сти тут ке (нај ве ћим де лом сту дент-
ки ње из про вин ци је ко је на овај на чин пла ћа ју сту ди је) и мит о цар ству ко је је за не ко-
ли ко да на про гу тао бе сми сао исто ри је. У по след њих де сет го ди на град је у пот пу но сти 
ре кон стру и сан за ту ри сте, са за и ста ефи ка сним ре гу ла тор ним пла но ви ма и ја ча њем 
мре же јав ног пре во за, ко ја је јед на од нај бо љих у Евро пи. Ме ђу тим, оста так Ма ђар ске 
је пла тио тро шко ве: за пад ни де ло ви су спа се ни за хва љу ју ћи сто ма то ло шком ту ри зму 
и бли зи ни Ау стри је, где мно ги сва ко днев но пре ла зе гра ни цу да би оти шли на по сао, али 
ју жне и ис точ не про вин ци је то ну у не за по сле ност и бе ду, као што од лич но при ка зу је 
филм A Wo men Cap tu red, ко ји је 2017. го ди не сни ми ла ре жи сер ка Бер на де та Ту за-Ри тер. 
У Ма ђар ској је пре о стао са мо је дан сло бо дан лист, све дру ге ме ди је кон тро ли ше вла-
да. То по твр ђу је ин ди рект но и ма е стро Фран соа-Кса ви јер Рот, ко ји на кра ју кон цер та 
из ја вљу је да је за и ста сре ћан што је мо гао сви ра ти Ма ле ро ву сим фо ни ју у Бу дим пе шти: 
„До пре осам де сет го ди на, ау то ри по пут ње га и Фе лик са Мен дел со на би ли су прак тич-
но за бо ра вље ни у Ма ђар ској и Не мач кој због свог је вреј ског по ре кла“, го во ри ма е стро 
из ме ђу апла у за пу бли ке. Дру ги став Пе те сим фо ни је Гу ста ва Ма ле ра при ча о све му 
ово ме, пре тва ра у зву ко ве те ско бе јед ног вре ме на ко је ве о ма под се ћа ју на са вре ме-
не те ско бе: наш свет се та ко ђе из у зет но бр зо ме ња као тај европ ски с по чет ка XX ве ка 
и зна ци упо зо ре ња си гур но не обе ћа ва ју мир и хар мо ни ју у бу дућ но сти. Ипак, Ма лер 
је био умет ник ко ји је ду бо ко ве ро вао у Бо га и у До бро. „Durch Nacht vor wärts zum Licht“: 
Све тлост до ла зи са Тре ћим ста вом ко ји је раз и гран, при ја тан, не у трал ни скер цо; за-
вр ша ва се зво ња вом зво на (не ма ви ше ви о лон че ла, већ фла у те и обое) и оста вља ме сто 
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за чу ве ни „An dan ti no“, ко ји је по стао по знат јер га је Лу ки но Ви скон ти иза брао као 
му зич ку те му за свој филм Смрт у Ве не ци ји. За пра во, оно што се од у век сма тра ло му-
зич ким ма ни фе стом де ка ден ци је је сте љу бав на пе сма за Ал му Шин длер, бу ду ћу Ма ле-
ро ву же ну, а по сле, на кон смр ти ком по зи то ра, же ну мно гих дру гих. Ма ни фест де ка-
ден ци је Евро пе са др жан је у Ше стој и Сед мој сим фо ни ји, ко је су на пи са не на пре ла зу 
тра гич не 1907. го ди не ка да је Ма лер из гу био кћер ку Пу ци ко ја је има ла са мо пет го-
ди на, а за ко ју су Ал ма и он би ли ве о ма ве за ни. На кон то га му је ди јаг но сти ко ва но 
за та је ње ср ца, ко је је за не ко ли ко го ди на до ве ло до ње го ве смр ти, 1911. го ди не.

По след њи став Пе те сим фо ни је је рон до, по не кад бе сан, по не кад слат каст и сен-
зу а лан: то је до ла зак пун све тло сти, оне ко ја то ли ко за сле пљу је да на но си бол. Ме ђу-
тим, па жљи ви слу ша лац при ме ћу је не у ро тич не ди со нан це ко је на ру ша ва ју осе ћа ње 
ра до сти, акор де ко је би ла ик де фи ни сао као не склад не. Да ли је то би ла Ма ле ро ва 
ве ра у бо га ко ја се по љу ља ла на кон то ли ко та ме? Или је мо жда Ма лер знао да чак и 
све тлост, на ро чи то на кон от кри ћа сре ди ном и кра јем XIX ве ка, ни је оно што смо ве-
ко ви ма ми сли ли да је сте? Ове ди со нан це су мо жда јед но ста ван фе но мен пре ла ма ња 
или мо жда му зич ка тран спо зи ци ја Фа ра де је вог ефек та, од но сно по себ не маг нет но-
оп тич ке игре ко ја се ја вља ка да до ђе до ин тер ак ци је све тло сти са маг нет ним по љем? 
Ма лер је за тво рио јед ну епо ху и отво рио дру гу, пу ну сум њи, стра хо ва и не из ве сно сти. 
У Бу дим пе шти је ње го ва му зи ка ста ра сто ти ну го ди на чу де сно ски ци ра ла те го бе и 
не си гур но сти на шег вре ме на.

На око пет хи ља да ки ло ме та ра од Ма ђар ске и пе де сет го ди на на кон Ма ле ро ве смр ти, 
цен трал но е вроп ски ре пор тер – ро ђен као и Ма лер у по гра нич ној зе мљи, ис точ ној 
Пољ ској, у обла сти ко ја ће уско ро про ме ни ти при пад ност и при па сти Бе ло ру си ји – 
пре ла зио је уз дуж и по пре ко Афри ку. Же лео је да опи ше си ту а ци ју у ве зи са про це сом 
де ко ло ни за ци је ко ји се од ви ја на том кон ти нен ту од кра ја Дру гог свет ског ра та. Име 
тог мла дог но ви на ра би ло је Ри шард Ка пу шћин ски. Ње го ва кри тич ка свест је ус пе ла 
да спре чи Евро пу, у пси хо а на ли тич ком сми слу, да укло ни сра мо ту и на си ље ко ло ни ја-
ли зма; у ре пор та жа ма и књи га ма пољ ског ау то ра За пад сам се бе ви ди у уло зи џе ла та 
и мо ра се су о чи ти са том не при јат ном ре ал но шћу. По сма тра но са ма те ри јал ног и етич-
ког ста но ви шта, ко ло ни ја ли зам ни је био ма њи зло чин од на ци зма и Хо ло ка у ста. Хи тлер 
ни је ура дио ни шта дру го не го при ме нио на евр оп ској те ри то ри ји (а не из ван ње, као 
што се до га ђа ло све до три де се тих го ди на прет ход ног ве ка) оно што су ти исти Евро-
пља ни ра ди ли ве ко ви ма да ле ко од свог до ма: де пор та ци је, се гре га ци је за сно ва не на 
ре ли ги ји и бо ји ко же, вој ној и еко ном ској до ми на ци ји.

У Афри ци ноћ до ла зи из не на да и из у зет но је мрач на. Ка пу шћин ског је то пла ши ло, 
али во лео је да до че ка ка сне са те ка да, од јед ном, сав окол ни пре део не ста не у мра ку 
и та ма про гу та и нај ма њи тра чак све тло сти, чак и бле ди сјај зве зда. Знао је да сле ди 
нај бли ста ви ји тре ну так у Афри ци: зо ра.


