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БУ НАР ИСТО РИ ЈЕ
По вра ти ти про шлост – то је сан упи сан у Ка ва фи је ву по е зи ју, као ка сни је и у чу де-

сном, ам би ци о зном и не у спе лом про јек ту Езре Па ун да, да об но ви све кул ту ре све та 
или, дру га чи је, ма да истом сна гом – три јум фал но – у ци клу су ро ма на Мар се ла Пру ста, 
или, још дру га чи је, у есе ји ма Вал те ра Бен ја ми на. По вра ти ти оно што се не да по вра-
ти ти, че жњу за спа се њем огром ног бо гат ства исто ри је, ко је не чи не са мо ве ли ке бит ке, 
епо хал не по бе де и срам ни по ра зи, већ пре све га ми ли о ни људ ских жи во та, ге сто ва, 
ми ли о ни љу ба ви, ми ли о ни ту га, ми ли о ни су сре та и ра ста на ка, и умет нич ких де ла, 
ко ја су их вер но пра ти ла. По вра ти ти про шлост – с об зи ром на то да је са да шњост 
ни штав на, а бу дућ ност са мо за фа на ти ке не ке од иде о ло ги ја.

От при ли ке, као кад би европ ски мо дер ни сти, ус хи ће ни про на ла ском фо то гра фи-
је, хте ли да тех ни ку фо то гра фи је вра те уна зад и фо то гра фи шу це ло куп ну људ ску исто-
ри ју од стра не њи хо ве ин тим но сти, њи хо ве ин те ли ген ци је (Па унд), њи хо вих оби ча ја, 
али не као ет но ло зи, хлад но, већ као умет ни ци, исто вре ме но не жно и иро нич но. Слично 
– ма да и дру га чи је – Че сла ву Ми ло шу и ње го вом уче њу на зва ном по сту лат апо ка та ста
сис, спа се ње свих и све га што је по сто ја ло. Не мо гућ по сту лат – жив уну тар мо дер ни зма, 
мо жда као ре ак ци ја на бр зу ево лу ци ју европ ских дру шта ва ко ја ра до окре ћу ле ђа 
не ка да шњем све ту. Збиг њев Хер берт, ве о ма за ин те ре со ван за жи ву про шлост сре до-
зем не кул ту ре, та ко ђе спа да у екс клу зив ни клуб спа си ла ца дав на шњег све та.

Спа си ти оно што је по сто ја ло – сја јан про грам ко ји уоп ште не бра ни про шлост, не 
иде а ли зу је про шла вре ме на, са мо на ста је из же ље, да за у ста ви ома мљу ју ће бо гат ство 
људ ске ра зно род но сти. Уто пи стич ка же ља – ма да без ње не би по сто ја ла ве ли ка књи-
жев ност. А Ка ва фи је је дан од њих, је дан од спа си ла ца оног што је про шло, је дан од 
нај сјај ни јих спа си ла ца – јер је био фе но ме нал но при пре мљен за тај за да так, оба ве штен 
о ан тич кој исто ри ји као ма ло ко, де ли мич но ло ци ран у њој, као ње гов град, Алек сан-
дри ја, чи је су ули чи це, со ка ци по сто ја ли још у ан тич ко до ба, као и сен ке не ких ку ћа, 
чи ји кри ци се раз ле жу у по ноћ, си лу е те не ких про ла зни ка. Ка ва фи је ве ноћ не шет ње 
ни су са мо то, мо же мо да по га ђа мо да ли су по лу е рот ски, по лу ме лан хо лич ни ло во ви, 
а та ко ђе ло во ви по след њих, већ сти ша ва ју ћих од је ка ан ти ке. Кат кад се по ја вљу је и бог 
– као у ле пој пе сми „Јо ни ка“; Ка ва фи ни је ре ли ги о зан пе сник, ма да су у не ким де ли ма 
за пи са ни тра го ви от кри ве ња. Чи та лац има ути сак да ре ли гиј ско от кри ве ње вер но 
пра ти исто ри ју Гр ка – слич но као у ју да и зму, бо го ви се не обра ћа ју по је дин ци ма из 
ра зних зе ма ља и је зи ка, са мо су за ин те ре со ва ни за не ки кон кре тан на род. На при мер 
– у пе сми „У цр кви“ из 1912. го ди не: „Кад у цр кву Гр ка сту пим... / Мо је ми сли вра ћа ју се 
сла ви на ше ра се, / ве ли чи ни на шег ви зан тиј ског на сље ђа“ (пре вео Сло бо дан Бла го је-
вић), те шко је оте ти се ути ску да ов де ре ли ги ја не до ти че пе сни ка, већ па три о ти зам 
свих ета па грч ке исто ри је.
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Чи та ње пе са ма Кон стан ти на Ка ва фи ја пра ти ме већ мно го го ди на и сва ки пут оша-
му ћу је ме сво јим бо гат ством – а та ко ђе за ди вљу је раз ли чи то шћу. Ка ва фи је у из ве сном 
сми слу био пе сник от пад ник, пе снич ки ди си дент – због то га што су ин те лек ту ал не 
или ин те лек ту ал но-еп ске, ра ци о нал не вред но сти код ње га до ми ни ра ле над чи сто 
лир ским им пул сом, ма да га ни ка да ни су пот пу но по ти сну ле. Нај сјај ни је Ка ва фи је ве 
пе сме су ма ње или ви ше раз ви је на на ра тив на де ла, у ко ји ма пре би ва би сер лир ског 
тре нут ка. Пе сни ци чи стог ли ри зма (има ли та квих?) има ју на ста вља че, усме ра ва ју 
дру ге на пи са ње, на над ме та ње с њи хо вим пе сма ма, до при но се тра ја њу по вор ке по-
е зи је, исте по вор ке по е зи је ко ја је сво је вре ме но кре ну ла упра во из Грч ке, до не кле 
као Ди о ни зи је ва или у слу ча ју на шег пе сни ка пре као – Апо ло но ва по вор ка. Ме ђу тим, 
Ка ва фи не мо же да има уче ни ке. Мо же мо да му се ди ви мо, тре ба да му се ди ви мо, 
ме ђу тим та ко нео би чан, та ко ин ди ви ду а лан мо дел по е зи је не мо же да ин спи ри ше 
дру ге пе сни ке, у сва ком слу ча ју не у сми слу кре та ња да ље истим пу тем. Тај пут за вр-
ша ва се Ка ва фи јем.

При ме ра ра ди те шко је про на ћи дру гог пи сца, ко ји би та ко иро нич но и исто вре-
ме но не жно опе вао исто ри ју сво је за јед ни це, исто ри ју број ча но ма лог, али не из мер-
но ва жног на ро да за наш иден ти тет и исто ри ју ве ли ког је зи ка. Уз то ни ка да ни је пре-
стао да бу де пе сник уни вер зал ног ути ца ја, и због то га што је тај ма ли на род био ду го 
вре ме на де по зи тар – ако не и про на ла зач – тог оп штег. Ка ко је до бро би ти Грк, чак ако 
тај сјај ни уни вер зал ни тре ну так из и ску је ар хе о ло шки при ступ. Упра во у то ме се са-
сто ји ди ле ма са вре ме них грч ких пе сни ка, ко ји ма у си ту а ци ји на след ни ка ве ли ког 
бла га – мо же мо да за ви ди мо! – ма да бла га, ко је је уто ну ло у во де да ле ке про шло сти 
и тре ба би ти из вр стан ро ни лац, да би га не пре ста но из но ва на ла зио на про мен љи вом 
мор ском дну, ко је ре зба ре не ви дљи ве стру је. У Евро пи не не до ста ју пе сни ци ко ји по-
се жу за исто риј ским мо ти ви ма. По сто је мно ги и у на шој тра ди ци ји, по себ но у ро ман-
ти зму – о че му Ка ва фи по свој при ли ци ни шта ни је знао. Сто га је си ту а ци ја грч ких 
пе сни ка не у по ре ди ва с по ла зи штем пе сни ка дру гих зе ма ља и је зи ка. На ве о ма чи тљив 
на чин ди ле му но во грч ке по е зи је из ра зио је у сле де ћој ге не ра ци ји Јор го Се фе ри – како 
се вра ти ти сјај ној и уда ље ној про шло сти, али не у ан ти квар ном ви ду, као што се исто-
ри ји вра ћа ју по гр бље ни про фе со ри, већ, ре ци мо, на мла да лач ки на чин, с ен ту зи ја-
змом, не у би бли о те ци, већ у мор ском за ли ву, пло ве ћи ка ја ком (она ко ка ко се до га ђа 
у „Асин ском кра љу“).

Још је Ка ва фи од ме ра вао се бе тим иза зо вом, про на шав ши пот пу но нов мо дус пи-
са ња о исто ри ји. И, бе ја ше дру га чи ји. Се фе ри је то схва тио и не где из нео да му при-
хва та ње де ла алек сан дриј ског пе сни ка, про гла ша ва ње мај сто ром, ни је па ло ла ко. 
Чи ни ми се, не због то га што ни је ви део ве ли чи ну тог де ла, већ јед но став но због то га 
што га је за кла ња ла „еп скост ро ма но пи сца“ мно гих пе са ма мај сто ра из Алек сан дри је. 

Ка ва фи је до не кле био ди си дент по е зи је, а исто вре ме но па да нам на па мет да је 
хтео да бу де као пе сни ци глав не лир ске стру је – од но сно, хтео је да го во ри ди рект но 
– и би вао је ли ри чар у не ким пе сма ма ти па ис по ве сти. Ма да, то ни су ње го ва нај бо ља 
де ла. Не по сред ност ни је би ла ње го ва нај ја ча стра на, би ли су му нео п ход ни дис тан ца, 
по сре до ва ње, анег до те, чак то пла иро ни ја (не оба ве зно ок си мо рон).
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До бро нам је по зна то, с об зи ром на то да је до ку мен то ва но, да је па жљи во чи тао 
не ке фран цу ске и ен гле ске, од се бе ста ри је пе сни ке. Та ко ђе нам је по зна то да је у мла-
до сти по ку ша вао да пи ше пе сме на ен гле ском, ко јим је са вр ше но вла дао.

Мла ди Ка ва фи на ла зио се у па ра док сал ној си ту а ци ји: с јед не стра не, био је по зни 
на след ник ве ли ке тра ди ци је и кла сич ног је зи ка, а с дру ге, био је ста нов ник про вин-
циј ског гра да, уда ље ног од европ ских цен та ра, гра да у ком се сва шта до га ђа ло. Се ћам 
се да ме је, ка да сам сво је вре ме но чи тао о ње ној исто ри ји, шо ки ра ла ин фор ма ци ја да 
је Алек сан дри ја у ан тич ко до ба по ве ли чи ни и зна ча ју за о ста ја ла са мо за Ри мом, а да 
је у тре нут ку ка да се та мо ју ла 1798. ис кр цао На по ле он на че лу екс пе ди циј ског кор-
пу са, би ла ри бар ско се ло! Сто го ди на ка сни је био је то по но во ве ли ки град, с тим што 
се Ка ва фи на ла зио у ти пич ној, на ма до бро по зна тој си ту а ци ји про вин ци јал ца, ко ји 
сва ког ме се ца с на пе то шћу че ка књи жев не ча со пи се и ве сти из Па ри за и Лон до на.

Ако узме мо у об зир пе сни ке ко је је чи тао мла ди Ка ва фи (ро ђен је 1863. го ди не), 
осим Ро бер та Бра у нин га – по у зда но зна мо да га је озбиљ но сту ди рао – ме ђу ра ни је 
ро ђе ним пи сци ма, а ка сни је од Бра у нин га (1812), сва ка ко ће мо на ћи Вер ле на (1844) 
или Оска ра Вајл да (1854). По след ња два име на на во де нас на из ве сну естет ску тен ден-
ци ју, од но сно на De ca dent mo ve mant, ка ко то на зи ва ју Бри тан ци, на де ка дент ски по крет 
чи ји су про та го ни сти би ли пе сни ци оба по ме ну та је зи ка – ен гле ског и фран цу ског.

У нај по зна ти је сти хо ве ко је су на пи са ли де ка ден ти спа да по че так Вер ле но ве пе сме: 
„Je su is l’Em pi re à la déca den ce, / Qui re gar de pas ser les grands Bar ba res blancs / En com-
po sant des ac ro stic hes in do lents / D’un style d’or où la lan gu e ur du so leil dan se“, што у 
ве о ма ар ха ич ном Мир ја мо вом пре во ду, ко ји је на слов пе сме пре вео са „Не моћ“, зву чи 
ова ко: „Ја Им пе ри ја уо чи ве ли ке аго ни је, / Ко ја ви де ћи ка ко иду Вар ва ри бе ли, / Са ста-
вља акро сти хе ис тан ча не, не хај не, / У сти лу злат ном, где не моћ сне них сун ца по ср ће.“

Го спо да при зна ју да има не чег при влач ног у за ми шља њу Ка ва фи ја ка ко чи та за ру-
ме не лих обра за европ ске де ка ден те и кон ста ту је – „ја имам ви ше ма те ри ја ла од вас, 
па ри ских и лон дон ских пе сни ка, с ва шим им пе ри ја ма но ви јег да ту ма, с ва шом ме лан-
хо ли јом, ва шим ка при ци ма; за вр ше так је мој до мен, а не ваш, од у зе ћу вам те му, јер 
ви ше од вас имам шта да ка жем.“

Ако је та ко, по ка за ло би се да то што је за пе сни ке европ ских ме тро по ла умор не од 
жи во та би ла ла ка ин те лек ту ал на за ба ва, мал чи це по за, оно што је у Фран цу ској про ис-
ти ца ло из ме лан хо ли је на кон по ра за у ра ту с Пру си ма, ко ји је то ком ви ше де це ни ја од-
ре дио ин те лек ту ал ну кли му Па ри за, за ста нов ни ка Алек сан дри је по ста ло је кључ ко ји 
отва ра при ступ нео бич но бо га том исто риј ском ма те ри ја лу, број ним људ ским дра ма ма. 
Вер лен је у тре ну ци ма спли на упо ре ђи вао сво ју ме лан хо ли ју са суд би ном хипо те тич ког 
цар ства из ду бље ног у сре ди ни и угро же ног од стра не вар ва ра (по ли тич ко чи та ње тог 
сти ха мо ра ло би да се на до ве же на Фран цу ску, ко ју угро жа ва Би змар ко ва Не мач ка). Ан-
тич ка Алек сан дри ја ипак би до пре ма ла Ка ва фи ју, скром ном чи нов ни ку Ми ни стар ства 
јав них ра до ва, дру га чи је асо ци ја ци је не го Па риз Вер ле ну („пре сто ни ца де вет на е стог 
ве ка“) – до вев ши га на кра ју до нај сјај ни је пе сме „Оче ку ју ћи вар ва ре“, пе сме, чи је се тра-
ве сти је и од је ци мо гу на ћи у мно гим књи жев ним де ли ма, ро ма ни ма и по е ма ма.

На по ме ни мо да је оно што је за де ка ден те, сим бо ли сте то ну ло у ма гла ма пе снич ких 
не до ре че но сти – тек енер гич ни ру ски ак ме и сти или аме рич ки има жи сти по вра ти ли 
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су по е зи ји жи вост опи пљи во сти – за Ка ва фи ја је од јед ном бле сну ло кон крет но шћу: у 
пе сми „Ди о ни со ва сви та“, на при мер, ва јар Да мон раз ми шља о то ме ко ју ће на гра ду 
до би ти од вла да ра Си ра ку зе: „Три та лен та од лич на је сво та.“ Ко нач но ће мо ћи да живи 
као иму ћан чо век... За ни мљи во је, ме ђу тим, да Ка ва фи не осу ђу је ва ја ра као пот ку пљи-
вог чо ве ка, као над ни ча ра – већ да на пси хо ло ги ју умет ни ка ути чу ве о ма раз ли чи ти, 
че сто су прот ни мо ти ви и оче ки ва ња, ни жи и ви ши. Слич но се до га ђа у пе сми „Да ри је“, 
ко ју је ана ли зи рао Ми лош у Све до чан ству по е зи је. Пе сни ка Фер на за за бри ња ва при-
бли жа ва ње Ри мља на, но ва вест о њи хо вој ин ва зи ји, ко ја га одва ја од пе снич ког ра да, 
на ко ји на ча сак за бо ра вља, али му се на кон из ве сног вре ме на те ма оде ко ју пи ше 
вра ћа, упор но вра ћа и на дах ну ће и Фер наз: „охол и као опи јен мо ра да је био Да ри је“, 
то је та ко до бро го во ри о он да шњим Ри мља ни ма. Код Ка ва фи ја по сто ји и јед но и дру-
го, и ви ше и ни же, страх, кон фор ми зам, не ва жност, та ко ђе и са тим хе миј ски по ве зан 
пе снич ки дар, исто вре ме но се би чан и не се би чан.

Пре ма то ме, за ми сли мо Ка ва фи ја, ко ји мо жда се ди на клу пи у бли зи ни слав не ста ре 
лу ке у Алек сан дри ји, чи та Вер ле но ву пе сму о им пе ри ји „уо чи ве ли ког уми ра ња“ и у 
тре нут ку из не над ног пе снич ког са зна ња ви ди, раз у ме, да је то ње го ва те ма, да ни ко од 
ње га не ће бо ље ис пу ни ти жив, људ ски и ху ма ни стич ки са др жај оно га што је са др жа но 
у Вер лер но вој пе сми, да се ту отва ра сја јан и ду бок бу нар исто ри је, бу нар, у ко ји се тре-
ба опре зно спу сти ти, да би угле дао дав ну Алек сан дри ју, срео ње не ста нов ни ке, оче шао 
се о Ан то ни ја и Кле о па тру, ви део дав на шњи хе ле ни стич ки свет, све гра до ве и кра ље-
ви не ство ре не на кон по бед нич ког Алек сан дро вог по хо да, ко ји су се на кон пе ри о да 
сја ја и ве ли чи не не из бе жно пре тва ра ли у ру ше ви не, у истин ску, а не са мо књи жев ну 
де ка ден ци ју, ко ји су пре или ка сни је по ста ја ли плен Ри мља на, ан тич ких Пру са.

Ви де ти жи ву про шлост, ко ја се не сво ди на исто ри о зоф ске фор му ле, на су ве кон-
ста та ци је из уџ бе ни ка исто ри је. Ви де ти гра до ве и кра ље ви не, али и љу де, пре све га 
љу де, дав не хри шћа не с њи хо вом већ осла бље ном ве ром, с об зи ром на то да се по-
ме ша ла с хе ле ни стич ким скеп ти ци змом, и по след ње па га не, ко ји сма тра ше се бе ра-
фи ни ра ни јим од хри шћа на, ви де ти ста ре ари сто кра те и мла де пе сни ке, угла ђе не 
двор ја не и нео те са не вој ни ке, опи са ти лу ка ве кон фор ми сте, ко ји су пре жи ве ли са мо 
за хва љу ју ћи ми ми кри ји и сит ним пре ва ра ма. Ме ђу тим, чак ни те сим па тич не пре ве-
јан це Ка ва фи не осу ђу је, над ње го вим де лом уз ди же се оре ол опро ста, не оба ве зно 
хри шћан ског.

Ви де ти ца ра Ју ли ја на Апо ста ту, ко ји је мр зео хри шћа не и при жељ ки вао по вра так 
ан тич ких бо го ва, ме ђу тим – ка ко ни је по зна вао, а ни је ни мо гао да по зна је Хе ге ла – 
ни је знао да не ма по врат ка пре ва зи ђе ном, та ко да је по стао пред мет под сме ха Гр ка, 
со фи стич ких ста нов ни ка Ан ти о хи је, ко ји ви ше ни шта не узи ма ше за озбиљ но; да ви ди 
истог Ју ли ја на, ко ји је по ги нуо на са мом по чет ку сво је вла да ви не у не у спе лом по хо ду 
про тив Пер си ја на ца, оста вив ши за со бом са мо се ћа ње, тра ку у де бе лој књи зи грч ке 
и рим ске исто ри је – ју нак свих оних ко ји су се скеп тич но од но си ли пре ма хри шћан-
ству. Си ћи у тај жи во твор ни бу нар и ви де ти Гр ке из хе ле ни стич ке епо хе, јер су га они 
нај ви ше ин те ре со ва ли, јер су они ви ше од Ати ња на злат ног ве ка би ли ње го ви ју на ци, 
и опи са ти ка ко су ле по гу би ли. Ка ва фи је у при лич ној ме ри пе сник не у спе ха, али еле-
гант них, до сто јан стве них, го то во слав них не у спе ха, по ра за на зна че них сто ич ком 
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рав но ду шно шћу и естет ским ча ри ма, пе сник гу бит ни ка, али не гу бит ни ка за хва љу ју-
ћи вла сти тој кри ви ци, већ по ту че них, ко ји су би ли суп тил ни ји од осва ја ча, му дри ји, 
ко ји су го во ри ли ар хи је зи ком, грч ким је зи ком, ко ји је на кон екс пе ди ци је Алек сан дра 
Ве ли ког по стао све оп шти је зик – ко и не. Он је пе сник по ра за, из ма ка, али не ла мен та, 
јер је из бе га вао ту жба ли це. У то ме је из ра же на лу ка вост, грч ка лу ка вост, ко ја нам је 
по зна та још из Оди се је. За ме ни ти по раз три јум фом ни је ма ла ствар.

Он је пе сник гу бит ни ка, али до ми ни ра над по бед ни ци ма – као што се зби ва у јед ној 
од нај зна чај ни јих Ка ва фи је вих пе са ма, „Бог на пу шта Ан то ни ја“ (ма да, ту ни је реч о 
Гр ку, већ о Ри мља ни ну). Гр ци, по ту че ни у би ци, по бе ђи ва ли су на дру гом по љу – јер 
су обра зо ва ни Ри мља ни че сто пи са ли на грч ком, Мар ко Ау ре ли је на пи сао је сво ја 
бе смрт на раз ми шља ња на сло вље на Са мо ме се би на Хе ро до то вом је зи ку. Гр ци су из-
гу би ли, уни штио их је бра то у би лач ки Пе ло по не ски рат, њи хо ви гра до ви из гу би ли су 
сва ки по ли тич ки зна чај, њи хо ве ули це об ра сле су тра вом, хра мо ви опу сте ли, по ста ли 
су ва за ли Ри ма, ма да су си но ви бо га тих рим ских по ро ди ца од ла зи ли на оба ве зно 
шко ло ва ње у Ати ну ка ко не би би ли сма тра ни вар ва ри ма.

Ка ва фи је ва по е зи ја је ве ли ка хим на у част ци ви ли за ци је, на пи са на у част тог не сва-
ки да шњег да ра, да ра је зи ка, ма ште, ме та фо ре, ин те ли ген ци је, иро ни је и са о се ћа ња, да ра 
ко ји не уни шта ва смрт и по ра зе, већ им при да је до сто јан ство – и трај ност чо ве ко ве 
ег зи стен ци је, ако је ис при по ве да на, ако на ђе свог Хо ме ра или Пин да ра. Или, Ка ва фи ја.

По бе ђе ни обич но сма тра ју да мо рал но и кул тур но до ми ни ра ју над по бед ни ци ма, 
да су бо љи од њих. Ми љу ди не уме мо да гу би мо, не ма мо то у ге ни ма, јед но став но не 
уме мо да при хва ти мо по раз, да га при хва ти мо, име ну је мо и пре бо ли мо, већ га са мо 
при пи су је мо смут њи, за ве ра ма и по дло сти оних ко ји су нас по бе ди ли. С тим што се би 
при пи су је мо мо рал ну, фи ло зоф ску, ре ли гиј ску по бе ду – у сва ком слу ча ју не ви ђе ну. 
Том фе но ме ну по све тио је ве о ма ори ги нал ну књи гу не мач ки исто ри чар Вол фганг Ши-
вел буш (Die Kul tur der Ni e der la ge или у ен гле ском пре во ду The Cul tu re of De fe at). Са др жи 
три по гла вља: о по ра зу аме рич ког Ју га у гра ђан ском ра ту са Се ве ром, о по ра зу Францу-
ске у ра ту с Пру си ма 1870. го ди не и, нај ду же, о ка пи ту ла ци ји Вил хел ми но ве Не мач ке у 
Пр вом свет ском ра ту. То је са вр шен рад ко ји по ка зу је ко ли ко је пси хо ло ги ја по бе ђе них 
дру шта ва ин вен тив на, ка ко она, уоп ште, гле да ју с ви си не на по бед ни ке, ка ко успе ва ју 
да до ка жу да су до и ста за слу жи ла по бе ду. Је ди но не до ста је по гла вље о на шој зе мљи, 
о оку пи ра ној Пољ ској, ко ја је кроз лич но сти сво јих пе сни ка и ми сли ла ца, као и обич-
ни јих лич но сти сво јих гра ђа на та ко ђе ома ло ва жа ва ла осва ја че и се би при пи си ва ла 
из у зет не ме та фи зич ке за слу ге, ми си је и за дат ке, за кључ но с ме си ја ни змом.

Не ко ће ре ћи да је Ка ва фи ипак жи вео у вре ме пре по ро ђе не, не за ви сне Грч ке! То 
је исти на, ме ђу тим то је би ла сла ба др жа ва, му че на бе дом, ко руп ци јом, сла бо шћу адми-
ни стра ци је и вој ним по ра зом: у ра ту с Тур ском 1897. го ди не и у тра гич ном ра ту, та ко ђе 
с Тур ском, не ви ше ото ман ском, у пе ри о ду 1919–1922, ко ји је окон чан по ра зом грч ке 
стра не и по гро ми ма Гр ка – ста нов ни ка Ма ле Ази је – и на кра ју њи хо вим пре се ља ва-
њем у кон ти нен тал ну Грч ку (ет нич ким чи шће њем). Пре по ро ђе на Грч ка би ла је са мо 
сен ка не ка да шње Хе ла де. Ка ва фи је у сво јој Алек сан дри ји – ко ја је та да би ла део Егип-
та, ина че та да под кон тро лом Бри та на ца – по сма трао из да ље тра гич не до га ђа је у 
Ма лој Ази ји, из да ље, али и с оча ја њем.
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Осим то га – и то је ва жни је – Ка ва фи ни је по сма трао ду гу исто ри ју Гр ка пре ко 
школ ских уџ бе ни ка, ни пре ко гле ди шта грч ке вла де, већ је оце њи вао на осно ву вла-
сти тог жи во та, вла сти тог по ра за, вла сти те ме лан хо ли је. Ме лан хо ли ја је увек при ват на, 
ма да мо же би ти и до бро ме ри ло ства ри.

Одав но сам се пи тао ка ко то да се у Ка ва фи је вом де лу, ко је мак си мум сво је из ван-
ред не по ет ске енер ги је по све ћу је сво је вр сном улеп ша ва њу – и при ва ти зо ва њу – ла-
га ног про па да ња Грч ке, не на ла зи ни јед на пе сма, до слов но ни јед на (осим ако не што 
ни сам опа зио), ко ја би се на до ве зи ва ла на ско ро че ти ри сто го ди шњу оку па ци ју, ка ко 
од стра не Ото ма на, та ко и Ту ра ка, ка ко кон ти нен тал не Грч ке, та ко и хе лен ских остр ва. 
Го то во че ти ри сто го ди на, ра чу на ју ћи од па да Кон стан ти но по ља и ви зан тиј ског цар-
ства (ко ме је Ка ва фи по све тио ве ли ку па жњу), Грч ка, сјај на Пе ри кло ва и Пла то но ва 
зе мља, све де на је на уло гу за пу ште не, бед не тур ске про вин ци је, од се че не од Евро пе 
и ње ног ге ни ја, ње них от кри ћа и про на ла за ка, не ма и не моћ на про вин ци ја. Ати на се 
под тур ском оку па ци јом пре тво ри ла у ма ли, прљ ви гра дић, док су се фраг мен ти фри-
зо ва Пар те но на ва ља ли у бла ту (је дан њи хов део спа сао је лорд Ел џин). Чи ни се да је 
по ни же ње то ком та че ти ри сто ле ћа би ло ве о ма ду бо ко, ве о ма бол но, да је мо гло за 
Ка ва фи ја по ста ти пе снич ки ма те ри јал. Еле ган ци ја ње го вог пе ра ни је мо гла да се упр-
ља та ко вул гар ном те мом. Дру га чи је ствар сто ји с Ри мља ни ма, ко ји су знат но ра ни је 
осва ја ли хе ле ни стич ке гра до ве и кра ље ви не – на кра ју кра је ва, Ри мља ни су би ли 
обра зо ва ни љу ди, по зна ва о ци грч ке тра ди ци је.

Шта ви ше, и то је истин ска тај на, Грч ка, ко ја је по ка за ла на ма, уну ци ма за пад не тра-
ди ци је, шта мо гу би ти по е зи ја и фи ло зо фи ја, ко ја их је за нас ство ри ла и де фи ни са ла, 
под тур ском оку па ци јом та ко ре ћи пот пу но је уму кла. Прак тич но гле да но, грч ка књи-
жев ност та да се на шла у ста њу ду бо ке успа ва но сти, из ко је се про бу ди ла тек у тре нут-
ку ка да је зе мља по вра ти ла сло бо ду у пр вој по ло ви ни XIX ве ка (за ни мљи во је да је у 
Пољ ској, зе мљи са знат но мла ђом кул ту ром, би ло дру га чи је, гу би так не за ви сно сти 
до вео је до про цва та по е зи је и ма ште).

Ме ђу тим, у но вој, вас кр слој Грч кој, по сто ја ли су озбиљ ни про бле ми: ду го трај на 
ћут ња ви со ке књи жев но сти до ве ла је до то га да се ни је зна ло ко јим је зи ком тре ба да 
пи шу но во грч ки пе сни ци и пи сци, а та ко ђе и но ви на ри. Мо гли су да би ра ју или ста ри, 
хи је рат ски, ли тур гиј ски и ак да дем ски грч ки, де фи ни сан као „чист“ (καθα ρεύουσα), или 
го вор ни, жив, де мо тич ки је зик, чи ја гра ма ти ка се то ком свих оних ве ко ва по јед но ста-
ви ла, ко ји је усво јио мно ге тур ске ре чи – што је за пу ри сте би ло не до пу сти во, скан-
да ло зно. Ме ђу тим, то је би ла чи ње ни ца. Спор ме ђу по бор ни ци ма обе ју оп ци ја тра јао 
је ско ро сто го ди на и у Ка ва фи је во вре ме био је још увек ин тен зи ван (ком про ми сно 
ре ше ње пред ста вља ла је син те за оба та је зи ка, у раз ли чи тим раз ме ра ма – упра жња-
вао ју је и наш пи сац).

Па ипак, вра ти мо се основ ној ства ри, пи та њу те мељ них ми са о них пра ва ца Ка ва-
фи је вог ства ра ла штва, пи та њу ре кон струк ци је дав на шњег све та. По вра ти ти про шлост 
– да, то је пле ме нит циљ, али и мал чи це за стра шу ју ћи, јер про шлост нас мо же про гу-
та ти, као мо чва ра. Јер се и од про шло сти тре ба осло бо ди ти. Мен тал не опе ра ци је, 
ко је се од но се на ве ли ке пла нин ске лан це про шло сти, ан га жу ју це ло куп но на ше би ће 
и по ста вља ју нас пред ди ле му – ко смо, да ли смо сло бод ни или је наш жи вот пре две 
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хи ља де го ди на за у век де тер ми ни сан и на пи сан. Дру га чи је сто ји ствар с исто ри ча рем, 
ко ји про у ча ва дав на шњу епо ху: што је бо ље упо зна, ин те ли гент ни је ће из ве сти ми са-
о на скра ће ња, без ко јих не ма исто ри је као ху ма ни стич ке ди сци пли не, за хва љу ју ћи 
че му ће би ти сло бод ни ји као чо век (ма да и он мо же за то да пла ти од ре ђе ну це ну). 
Ме ђу тим, по е зи ја не са мо што ис тра жу је, већ као уни вер зи тет ска исто ри ја са зна је, 
та ко ђе пред ла же од ре ђен пер фор манс, рад њу, из ве сни „плес“ и тим пле сом пред ла-
же пи сцу и чи та о цу мо де ле жи во та. При че му се пе сни ков „пер фор манс“ уоб ли чу је у 
стих, због че га ће пе сни ци, ако их упи та те о че му са ња ју, ре ћи – о пи са њу сле де ће 
пе сме, о об но ви узо ра. 

За да так ко га се по ду хва тио пе сник из Алек сан дри је био је уну тра шње не са гла сан. 
Мо же мо да ми сли мо да су пе сме хо мо сек су ал не при ро де у то ну пот пу но дру га чи је, 
да упра во за хва љу ју ћи то ме тре ба да слу же осло ба ђа њу од те жи не ма сив не исто ри-
је. Ме ђу тим – по ми шље њу пи сца ових ре до ва – хо мо сек су ал не пе сме су умет нич ки 
знат но сла би је, че сто су отво ре но сен ти мен тал не у ме ри ко ја не од го ва ра пе снич ком 
ран гу њи хо вог ау то ра. Пре ма то ме, да ли су мо гле да оба ве сво ју функ ци ју? А мо жда 
је упра во њи хо ва на ив ност тре ба ло да слу жи „под мла ђи ва њу“ и пи сца и чи та о ца? Или 
је пак осло ба ђа ње, на пу шта ње фа сци нант не там ни це исто ри је слу жи ло не чем дру гом, 
не еро ти ци, већ да су исто риј ске пе сме пред ста вља ле со лид ну осно ву Ка ва фи је вог 
де ла, јер су у њи ма при сут ни број ни еле мен ти ди вер зиј ске иро ни је, ди вер зиј ски зна ци 
пи та ња, пре ме шта ње зна че ња. Опре де лио бих се за по то ње. Ма да су, мо жда, ту бит-
ни ји они тре ну ци ли ри зма ко је сам ра ни је по ми њао. Јер они су, прем да их је те шко 
де фи ни са ти, нај ста ри је оруж је пе сни ка; Ка ва фи у исто риј ским пе сма ма под се ћа на 
не ког ко се с исто ри јом игра да ме. Та ко до бро ју је упо знао да је мо гао да ри зи ку је 
по кре те пред ко ји ма би се по ву кли про фе си о нал ни исто ри ча ри, спу та ни ака дем ским 
про пи си ма. Он је сло бо дан. Не мо же да про ме ни ток исто ри је, не мо же да при зна Грци-
ма по бе ду, ме ђу тим по бед ни ци ма мо же да по ква ри осе ћа ње три јум фа.

Ка ва фи је углав ном пи сао о по ра зу, ма да је као пе сник од нео ве ли чан стве ну по-
бе ду – до бро до ку мен то ва на исто ри ја ла га ног ра ста ње го ве пе снич ке сла ве, чи ји су 
гла сни ци у по чет ку би ли бри тан ски пи сци и пе сни ци, а та ко ђе и Мар ге рит Јур се нар, 
ап со лут но је фа сци нант на. Та ко ђе и не из мер но бла го твор ни.

Оно што је ве ли ко, вред но, не мо же да про пад не, због же ље за ис ка зи ва њем (те шко 
је по зва ти се на кон тра при ме ре, о ко ји ма ни шта не зна мо). Јер, кад је Ка ва фи 1933. 
го ди не уми рао, за ње га је зна ла са мо ша чи ца при ја те ља из Алек сан дри је и Ати не. Не 
зна мо да ли га је по след њих да на пра ти ла гор чи на. Дис крет ни пе сник ни је бри нуо о 
сла ви. На дис кре ци ју мо ра да га је на во дио и хо мо сек су ал ни ка рак тер мно гих ње го вих 
пе са ма. То што је ње го во ства ра ла штво уни вер зал но до ступ но на нај ра зли чи ти јим 
је зи ци ма мо ра да ра ду је ср ца љу би те ља пе снич ког уме ћа.

При че му ни је са мо де ло, ни ти су са мо пе сме до че ка ле оп ште при зна ње већ се и 
лич ност пе сни ка укло пи ла у ко лек тив ну ма шту. Ка ва фи је ва уса мље ност, ње го ве ноћ не 
шет ње ули ца ма Алек сан дри је, ње го ва рав но ду шност пре ма пе снич кој сла ви, ис тра јан, 
ве о ма стр пљив рад на пе сма ма, уста но вље ње ка но на де ла при хва ће ног од стра не 
пи сца, ко нач но – смрт, ко ја је усле ди ла тач но на се дам де се ти ро ђен дан, као да ју је 
ис пла ни рао пер фек ци о ни ста, есте та – све то се укла па у ле ген ду нео бич ног ства ра о ца 
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и уве ћа ва мит ње го вог гра да, та јан стве не Алек сан дри је. (Не за бо ра вљам ни то да је 
Ка ва фи по стао нај пра во сна жни ји за штит ник пи са ца хо мо сек су ал не ори јен та ци је.)

Мно ги хо до ча сте у Алек сан дри ју са мо за то да ви де пе сни ко ву ку ћу у Лер сју шо вој 
ули ци. Ма да, до жи вља ва ју из ве сно раз о ча ре ње, као и увек у та квом слу ча ју. Оно што 
су сре ће мо у по е зи ји, у ма шти и што спа да у еле мен те ми та, не на ла зи по твр ду у емпи-
риј ској ствар но сти, у че тво ро ми ли он ском, ба нал ном са вре ме ном еги пат ском гра ду.

Ме ђу тим, ипак нам оста ју све број ни ја из да ња Ка ва фи је вих пе са ма на ра зним је-
зи ци ма. Има и ди ску си ја на те му ква ли те та и ве р но сти тих пре во да, ма да је и по ред 
то га очи глед но да је Ка ва фи пе сник чи ји се глас не гу би у пре во ду. Ни де ба те о то ме 
ни су нај ва жни је. Јед но је на ше пам ће ње пе са ма, чак и нај пре ци зни је, а са свим дру го 
ути сак ко ји оста вља ју у на ма, ка да им се вра ћа мо. Ка да су пред на ма. Увек у њи ма на-
ла зи мо не што из не на ђу ју ће, увек нас из но ва ус хи ћу је нео бич на по ве за ност ин те ли ген-
ци је и ли ри зма.

Је дан од пр вих пре во ди ла ца Ка ва фи ја на пољ ски је зик био је Зиг мунт Ку бјак. Ка-
сни је су се по ја ви ли из вр сни пре во ди Ире не у ша Ка ње и Ја це ка Хај ду ка. Ме ђу тим, 
не ка ово из ла га ње за вр ши пре вод1 ра ни је по ме ну те пе сме „Бог на пу шта Ан то ни ја“:

Кад се из не на да, у по ноћ, за чу је
ка ко про ла зи не ви дљи ва по вор ка 
са сјај ном му зи ком и гла сном пе смом –
сво ју суд бу што те из да ла, сво ја де ла
што ни су ус пе ла, сво је жи вот не пла но ве
што су сви ома ну ли – не мој бес ко ри сно опла ки ва ти.
Као да си спре ман го ди на ма, као ју нак,
упу ти јој по здрав, Алек сан дри ји ко ја од ла зи.
А по врх све га, не мој се за ва ра ва ти, не ре ци ка ко је
то био сан, ка ко те је слух пре ва рио:
не мој се спу шта ти на та ко за луд не на де.
Као да си спре ман го ди на ма, као ју нак,
као што те би од го ва ра што си био за слу жан та квог јед ног гра да,
од луч но при ђи про зо ру
и слу шај с уз бу ђе њем, али не
пре кли њу ћи и ту же ћи по пут ку ка ви це,
као сво је по след ње за до вољ ство слу шај зву ке,
сјај не ин стру мен те тај но ви те дру жбе,
и упу ти јој по здрав, тој Алек сан дри ји ко ју гу биш.

(С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић)

1 С об зи ром на пре вод тек ста с пољ ског, ко ри стим пре вод пе сме Ксе ни је Ма риц ки Га ђан ски. (Прим. 
прев.) 


