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Јо ви ца Аћин

ЦР ТА ЧИ
За не на пи са ну при чу

Док тор К. во лео је да пли ва и ве сла из ме ђу бра на на Влта ви, ис под мо сто ва, па је 
и ја хао, ски јао, играо те нис... Ишао је на аду При ма то рен до ко је је сти зао би ци клом, 
с те ни ским ре ке ти ма при чвр шће ним на гу вер на лу. Кад би нај зад сти гао та мо, пре ве-
зен ре дов ним бро ди ћем, си ла зе ћи с би ци кла сти дљи во би об ја шња вао да је за ка снио 
због сво је не дељ не то а ле те. Та то а ле та је код ње га увек би ла бри жљи ва и ни кад је ни је 
пре ска као. Ве о ма је бри нуо о сво јој оде ћи и лич ној хи ги је ни. По не кад би це ло по под-
не утро шио на сво ју ко су. Осам де сет го ди на доц ни је про на ђе на је ње го ва чет ка за 
ко су у јед ном ки бу цу у Изра е лу, у до ли ни Џи зрил. 

На дах нут у то вре ме све гла со ви ти јим на ту ри стич ким по кре том, за го ва рао је и 
упра жња вао спар тан ску кон цеп ци ју те ле сног жи во та. Спа вао је увек по ред отво ре ног 
про зо ра, у ње го вој со би увек је би ло про хлад но, но сио је са мо ла ку оде ћу, чак и зи ми. 
Пио је не про ку ва но кра вље мле ко. Био је ду бо ко убе ђе ни ве ге та ри ја нац, па у јед ном 
од пр вих пи са ма сво јој ве ре ни ци опи су је сво ју ди је ту:

„Је дем три пут днев но, и ни кад ни шта из ме ђу обро ка. Ују тро: ком пот, пр же ни хлеб 
или кекс и мле ко. У по ла три, што и оста ли, глу ме ћи ода ног и по слу шног си на: али ма ње 
ме са од оста лих, и ви ше по вр ћа. Уве че, у по ла де сет: зи ми – јо гурт или ки се ло мле ко, 
хлеб од це лог пше нич ног зр на, ма слац, ора хе, ле шни ке, ке сте ње, ур ме, смо кве, гро жђе, 
ба дем, су во гро жђе, се мен ке од бун де ве, ба на не, ја бу ке, кру шке, по мо ран џе. На рав но 
не све од јед ном, не го иза бра но и у па жљи вој ком би на ци ји.“ 

И тај му оброк, ка же, нај ви ше зна чи.
Твр ди и да му до след ни ве ге та ри јан ци ни су сим па тич ни, не го је скло ни ји они ма 

ко ји не бри ну пре те ра но о ис хра ни већ је ду шта им до ђе до ру ку, па и ме со уз гред, 
али ни кад мно го.

Би бли ју ту ма чи ве ге та ри јан ски: Мој си је је по вео Је вре је у пу сти њу да би их за тих 
че тр де сет да на од ви као од ме са. А ма на, бо жан ска хра на ко ја па да с не ба, пре ма ње-
му пред ста вља упра во ве ге та ри јан ски на чин ис хра не. А мр тво ка ме ње? То би би ле 
еги пат ске „по сла сти це“. 

Иа ко би сва ки за ло гај са жва као два де сет пу та, па тио је од црев ног за тво ра. Ко ри-
стио је за то „ре гу лин“, ве о ма це ње ни он да шњи лек за кон сти па ци ју, ма да и та да ма ло 
по знат. Лек је био при ро дан, за пра во је не ка вр ста ал ге ко ја про тре са цре ва. А ни је 
био лек хе миј ски, ве штач ки син те ти сан, јер та кве ле ко ве је док тор К. из бе га вао. На 
„ре гу лин“ га је упу тио Ал фред Ку бин, гра фич ки умет ник и илу стра тор књи га, и то не 
би ло ка кав умет ник, не го из ван ре дан, чу де сан умет ник. Екс трем ни екс пре си о ни ста и 
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по мно го че му прет ход ник над ре а ли стич ких ви зи ја. Ко шма ран умет ник, мај стор визи-
ја зла – ре као је за ње га Ва си лиј Кан дин ски. И сам је Ку бин имао про блем са за пе че-
но шћу и раз у мео је те го бе док то ра К. Кад год би се су срео с док то ром, увек му је, већ 
из да ле ка, до ви ки вао: „Ре гу лин, ре гу лин, не за бо ра ви те!“ 

Мно ги су зна ли за не са ни цу док то ра К., та ко че сту. Очи су му се од ње већ од ви кле 
да бу ду скло пље не. По не кад је био при си љен да спа ва отво ре них очи ју. Чак и ни је ни 
треп тао увек.

Пре не го што ће јед ном оти ћи у Бер лин да би се срео са за руч ни цом, од ла зи за Дре-
зден да би по се тио град-врт Хе ле рау. То је умет нич ка ко ло ни ја, са мно гим за нат ским 
ра ди о ни ца ма из при ме ње не умет но сти (на ме штај и слич но). Ту је и екс пе ри мен тал на 
шко ла Емил-Жа ка Дал кро за за здра вље пу тем еу рит ми је и пле са. То га ве о ма за ни ма. 
И сви ма пред ла же да сво ју де цу упи шу у ту уста но ву. Та мо су го ли му шкар ци, та ко рас-
ко мо ће ни, игра ли фуд бал, али то је већ би ло пре те ра но за док то ра К. и он ни је био, 
ко ли ко зна мо, ме ђу тим игра чи ма. Во лео је да бу де ко мо тан, али се ипак др жао ме ре 
ко ју му је на ла га ла соп стве на чед ност.

За ми слио сам да овај за пис о срод ству два цр та ча поч нем ова ко:
Мо ја се ћа ња на Ку би на су ха о тич на, али их има чи та ва хр па, још уве ћа на мо јим по-

ми сли ма о ње му и жи во ту ко ји је во дио. Био је ро ђе ни илу стра тор књи га. Ко шмар ни 
илу стра тор ко шма ра. Зо ве се Ку бин. Али, то ни је до вољ но они ма ко ји ма „Ку бин“ ни шта 
не зна чи. Он да ћу до да ти и Ал фред. Ал фред Ку бин. Уме сто Ал фред, мо гао би би ти Фе-
ликс, али не, он ни по што ни је Фе ликс, јер би то би ло збу њу ју ће и де ти ња сто, а Ал фред 
– то је већ у ре ду и по се ду је пра ву ста рост не ког ко је ро ђен у прет про шлом ве ку.

И Ку бин је за ме не при ча, а Ал фред је већ исто ри ја. Исто ри ја бри не о ла жи ма и исти-
на ма, а при ча не ма ри да их де ли. Њој је све јед но, ме ни је све јед но, и сви ма ко ји уро не 
у ову при чу тре ба ло би да бу де све јед но је ли у њој не што лаж или исти на.

На по слет ку сам од у стао од сво је при че и за до во љио се тра го ви ма код са мог док-
то ра К.

Док тор сре ће Ку би на 26. сеп тем бра 1911. го ди не и за пи су је да му Ку бин „пре по ру-
чу је ре гу лин као сред ство за чи шће ње, ис ту ца ну ал гу ко ја на бу бри у цре ви ма и по чи ње 
да их про тре са па та ко де лу је ме ха нич ки, за раз ли ку од не здра вог хе миј ског деј ства 
оста лих сред ста ва ко ја са мо про би ја ју из мет, те га оста вља ју за ле пље ног за зи до ве 
цре ва“.

Он да док тор К. као цр тач опи су је дру гог цр та ча: „Сам Ку бин: ве о ма кру пан, али с 
ли цем ко је се до не кле јед но ли ко по кре ће, истим за те за њем ми ши ћа на ње му из ра жа ва 
нај ра зли чи ти је ства ри. Из гле да раз ли чи то стар, ста сит и сна жан, за ви сно од то га да 
ли се ди, уста је, на ње му је са мо са ко или ка пут.“

Кад гле дам Ку би на на фо то гра фи ји, ни ма ло ми не ли чи на на ве де ни опис. Је сте 
ви так. Ли це му ву че, на свој на чин, на де ти ња сто об лич је. С дру ге стра не, Ку бин је у 
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том ча су шест го ди на ста ри ји од док то ра К. По гла ви то жи ви у Мин хе ну па при ча о 
та мо шњем умет нич ком пан си о ну у ко јем се на ста њу ју сли ка ри, али и ве те ри на ри. У 
бли зи ни је не ка ве те ри нар ска шко ла. У пан си о ну се во дио рас ка ла шан жи вот. Оту да 
су на ку ћи пре ко пу та ули це из најм љи ва ни про зо ри с ко јих се мо гло гле да ти у пан си он, 
та ко ре ћи као на по зор ни цу. Да ти гле да о ци не би оста ли при кра ће ни, по не кад би не ки 
ста нар пан си о на ско чио на пот про зор је и опо на ша ју ћи мај мун ске крет ње ср као би 
чор бу из зде ле. Ку бин за тим при ча док то ру о су сре ту с Кну том Хам су ном код из да ва ча 
Лан ге на. Тре ба ло је да илу стру је не ку Хам су но ву књи гу. Хам сун се не пре ста но це ре-
као, а он да је, не пре ки да ју ћи раз го вор, пре ба цио но гу пре ко ко ле на дру ге, узео са 
сто ла ове ће ма ка зе за хар ти ју и по чео да од се ца кон це са ис кр за не но га ви це. Иа ко је 
био јад но об у чен, Хам сун је очи глед но др жао до кра ва та, јер она ко ју је имао ве за ну 
ни је би ла баш без вред на, али кра ва та је би ла је ди на при стој на ствар на ње му. Из гле-
да као да је Хам сун још гла до вао по пут свог ју на ка из ро ма на Глад.

Су тра дан ће док тор у свом днев ни ку још пи са ти о Ку би ну.
„На ви ка му је да са го вор ни ко ве по след ње ре чи по на вља, и то зву чи та ко као да 

из ра жа ва са гла сност с њим, а он да кад чу је те ње го ве ре чи схва та те да се ни ма ло не 
сла же са са го вор ни ком. То љу ти чо ве ка.“

Из гле да да се док тор за и ста на љу тио. Док слу ша Ку би но ве при че, а увек их има 
пре гршт, док тор схва та још не што. Те при че ути чу на чо ве ка да из гу би из ви да истин ску 
Ку би но ву вред ност – да је цр тач ка квог не ма. Ку бин је цр тач ко ји је учио од нај бо љих кад 
је у пи та њу фан та сти ка, од Је ро ни ма Бо ша, од Фран си ска Го је. Док тор још до пи су је:

„То ком ве че ри је че сто и, по ме ни ве о ма озбиљ но, го во рио о мо ме и сво ме црев ном 
за тво ру. А пред по ноћ, док ми је ша ка ви си ла пре ко ру ба сто ла, он угле да њен де лић 
и уз вик ну: ’О, па ви сте за и ста бо ле сни!’ Од тог тре на по стао је пре ма ме ни још по пу стљи-
ви ји, а и ка сни је се су прот ста вљао оста ли ма ко ји су хте ли да за јед но с њи ма по ђем у 
Б. На ра стан ку, кад смо се већ по здра ви ли, он ми из да ле ка до вик ну: Ре гу лин!“

Склон фан та сти ци, Ку бин је илу стро вао књи ге Е. Т. А. Хоф ма на, Гу ста ва Мај рин ка, 
Е. А. Поа. Илу стро вао је на сто ти не књи га. И за сва ку је имао је дин ствен при ступ. Ма шта 
му је би ла не ис црп на. Не би ло ка ква ма шта, не го ма шта ли ни је. Ако нам се учи ни да 
по сто ји слич ност из ме ђу док то ро вих и Ку би но вих цр те жа, она по сто ји са мо с оне стра-
не ви дљи вог. То су две раз ли чи те фан та сти ке. Док то ро ва је ве за на за ње го ве при че, 
ње го ве нео бич не и да ле ко се жне уви де о све ту. Ку бин ви ше ис ти че стра хот но. Код ње га 
се не дри не ки дру ги свет, ко ји је са мо на лич је на шег. Док тор К. и Ку бин су два све та, 
иа ко у про сто ру не ви дљи вог не ка ко спо је ни и та ко као да раз ме њу ју енер ги ју. Код 
док то ра на слу ћу је мо зло у на шем све ту. Код Ку би на нас ко шмар но зло ша ма ра. И обо-
ји ца од вра ћа ју љу де да од мах за па зе њи хо ву вред ност. Ку бин је и ау тор јед не књи ге. 
Је ди не ко ју је на пи сао. Али књи ге не за бо рав не. Иза ње ног на сло ва Дру га стра на 
скри ва се не ко они рич ко кра љев ство чи ја се пре сто ни ца зо ве Пер ла, и по диг ну та је 
у не кој азиј ској за би ти. Оно што нај ду бље по ти ску је мо у се би бо ра ви у Пер ли. Али оно 
што од мах за па жа мо у том ро ма ну је сте здру жи ва ње Гу ста ва Мај рин ка с ње го вим 
Го ле мом и Фран ца Каф ке. Ми сте ри ју Пер ле на се ља ва ју чу до ви шни ин сек ти и ле ше ви, 
на ње ним ули ца ма се од и гра ва ју ха лу ци на тор не ор ги је. То је де ло не га тив не уто пи-
је, али ко ја сво јим апо ка лип тич ким ужа си ма ис пи са ним у осло бо ђе ном чо ве ко вом 
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не све сном пред ска зу је над ре а ли зам. Ро ман је до пу њен и ау то ро вим фа сци нант ним 
илу стра ци ја ма.

За са мог Ку би на, док раз гле дам ње го ве цр те же, ре као бих по пут док то ра К.: Је дан 
је Ку бин. По те као је из сно ва и ко шма ра. А он да се та мо вра тио. Он је наш до пи сник 
из не по зна те азиј ске пре сто ни це Пер ле. За све што о Пер ли зна мо за хва љу је мо Ку би-
ну. Све ули це у Пер ли су сле пе, сва зда ња су на хе ре на, све ули це на ли ку ју Ки не ском 
зи ду. Сви ста нов ни ци су чу да при ро де, не ли че ни на ко га. 

Као што сно ви из о па ча ва ју ствар ност, та ко је ствар ност из о па чи ла Ку би на, ко ји је 
пљу ну то уте ло вље ње јед не од ду гих сен ки крат ких сен ки, уо че не на мах док смо то-
ну ли у не ки за бо ра вље ни и нео пи си ви при зор из на шег нај не мо гућ ни јег ко шма ра. То 
је сен ка кри ка ко ји ни смо би ли у ста њу да ис пу сти мо, јер смо се на про сто за ле ди ли 
пред оним што ви ди мо.

Ево ме пред Ку би но вим илу стра ци ја ма, ко јих има шест, док то ро ве при че „Се о ски 
ле кар“, од чи је фан та сти ке се је жим. Ду го гле дам јед ну од њих.

За стао сам код ње и не идем да ље. Да ље је мо гућ но са мо у при чу, а ко ја не ма кра ја.


