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EC CE HO MO
ПО Е ЗИ ЈА КАО ИСТО РИЈ СКИ ИЗ ВОР

Да би смо истин ски раз у ме ли не ку про шлу епо ху или њен део, ду жни смо да по сег не мо за 
свим из во ри ма ко ји су нам на рас по ла га њу, укљу чу ју ћи и по е зи ју. Ипак, чи ни се да на уч на исто-
ри о гра фи ја то за бо ра вља. Још, са да већ дав них, се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, Ан дре 
Мар ло је пи сао: „По ви јест не ра до при зна је из у зет ност књи жев ног ства ра ла штва. Она као 
да на не ки чу дан на чин за тва ра очи пред чи ње ни цом да ни јед но умет нич ко ства ра ње не иде 
са мо од се бе.“1 И да нас се, чи ни се, су сре ће мо с истом не по пу стљи во шћу исто ри о гра фи је да 
при ли ком ис тра жи ва ња узме у об зир и књи жев но ства ра ла штво, по е зи ју на ро чи то, иако је 
по е зи ја од ли чан исто риј ски из вор вред ни ји упра во због не све сно сти на ме ре да све до чи свом 
вре ме ну. За пра во, не са мо свом вре ме ну, она је све до чан ство вре ме на у ње го вој це ло сти – 
тре нут ка у вре ме ну ка да је на ста ла, али и дав не про шло сти јер је зик у пе сми увек нас вра ћа 
и не че му пра и скон ском „ма гич ном је дин ству ми шље ња и де ша ва ња ко је нам пу но слут њи 
од зва ња из су то на пра вре ме на“.2 У свом есе ју „По хва ла лу до сти“ Чарлс Си мић нам са си гур-
но шћу твр ди да кад би се Сап фа не ким чу дом вра ти ла из мр твих и угле да ла сву гу жву и са о-
бра ћај мо дер ног све та, у пр ви мах си гур но би се ужа сну ла, али чим би јој пре ве ли не ко ли ко 
са вре ме них лир ских пе сма, осе ћа ла би се као код ку ће. Чи ни се да тој тврд њи мо же мо по кло-
ни ти без у слов ну ве ру. 

Би ло би до бро да се ов де под се ти мо то га да сва ко ту ма че ње не ке по ја ве сти же до сво је 
гра ни це та мо где пре ста је је зик, али да та гра ни ца по сто ји је ди но кроз је зик. По и ма ње, разу-
ме ва ње ле жи из ван је зич ке спо соб но сти, у до ме ну је ин ту и ци је. Је зик по ста вља гра ни це 
спо зна ји, а по е зи ја на не ки, мо гло би ре ћи, ми сти чан на чин успе ва да пер ва зи ђе то је зич ко 
огра ни че ње иа ко су ре чи ње но је ди но ору ђе. 

Као што смо на ве ли, тврд њи Чар лса Си ми ћа мо же мо ве ро ва ти иа ко је она ин ту и тив на 
и, са мим тим, у на уч ном сми слу не у те ме ље на, те сто га и не у по тре бљи ва. А она то сва ка ко 
ни је. „Ра ци о нал на исти на и жи вот су опреч ни“, го во рио је шпан ски фи ло зоф Ми гел Уна му но. 
Ми би смо ре кли да ни је, да је по треб но по ми ри ти их, да ра ци о нал на на у ка при хва ти ин туи-
тив но и све оно што ле жи из ван је зич ке спо соб но сти, че му, па ра док сал но, при па да и свет 
по е зи је, ка ко би што бо ље раз у ме ла не ку по ја ву.

Ов де до но си мо не ко ли ко пе са ма ка над ске пе сни ки ње П. К. Пејџ као при ме ре пе са ма-исто риј-
ских из во ра. Оне нам от кри ва ју не са мо уну тра шње би ће пе сни ки ње или њен до жи вљај соп стве-
ног вре ме на, већ и исто риј ске чи ње ни це и опи се исто риј ских до га ђа ја ко је је зва нич на исто-
ри о гра фи ја за бо ра ви ла, или је пре шла пре ко њих, или су оне про сто не ста ле из ко лек тив ног 
пам ће ња. Та ко ђе, оне нам осли ка ва ју епо ху за пад ног све та у пр вој по ло ви ни 20. ве ка у свој 
пу но ћи, до да ју ћи мно ге сло је ве сли ци из гра ђе ној на осно ву по да та ка на уч не исто ри о гра фи је.

Да ни је ла Јо ва но вић

1 A. Mal ra ux, Не из вје сност чо вје ко ве аван ту ре и књи жев но сти, прев. Ал ка Шки љан, На при јед, За греб, 
1979, стр. 5.
2 Х. Т. Га да мер, Фи ло зо фи ја и по е зи ја, прев. Са ша Ра дој чић, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2002, стр. 57.
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Лон дон је тад имао вре ме на да ви си по га ле ри ја ма.

Ишли смо за јед но у га ле ри ју на Ле стер скве ру,
Еп штај на су из ла га ли.
Док смо ишли, ре као си:
„По ли га ми ју би тре ба ло ле га ли зо ва ти... мо но га ми ја је мр тва.“
Ви хор пти ца ти је за у ста вио ре чи. 
„Кад смо већ код пти ца“, ре као си,
„по су ли смо ка тра ном и пер јем ње го ву Ри му.3 
Не... не ја... већ мој на род.
Чуд ни смо ми љу ди,
не ар ти ку ли са ни, а опет...
Ах! Ево га то ме сто.“

Ушли смо у га ле ри ју,
али нај бо ље се се ћам
свог про ла ска кроз вра та соп стве ног ума
с Ри мом, као сво јом до ма ћи цом, 
ко ја ми го во ри, исто што и ти:
„Мо но га ми ја је мр тва.“

Љу ди ни кад ра ни је ни су та ко при ча ли.
Обич но би го во ри ли:
„Вре ме на по љу је див но.“
Или, кад би се по тру ди ли:
„Во лео бих да ни сам про чи тао
ту Кро ни но ву гро зну књи гу, оп сце на је.
Ше шир џи јин за мак се зо ве...
Ни је тре ба ло да је про чи там.“
Ни сам ни слу ти ла да ми је на гло бу ђе ње би ло по треб но.

Ушли смо у ма лу со бу где је Ec ce Ho mo4 ста јао,
али за ме не она је би ла пра зна.

3 Сер Џеј коб Еп штајн (Ja cob Ep stein, 1880–1959), аме рич ко-бри тан ски скулп тор, је дан од пи о ни-
ра мо дер не скулп ту ре. Го ди не 1925. ње гов ба ре љеф „Ри ма“ ко ји је по ста вљен у Хајд пар ку у Лон-
до ну у част Ви ли ја ма Хад со на, при род ња ка и пи сца из 19. ве ка, иза звао је ве ли ку кон тро вер зу. 
Ар тур Ко нан Дојл и мно ге дру ге лич но сти из све та умет но сти и јав ног жи во та пот пи са ли су пе ти-
ци ју да се ба ре љеф укло ни јер пред ста вља „умет нич ку анар хи ју“. Ри ма је би ла из ми шље ни лик из 
ро ма на Ви ли ја ма Хад со на, де вој ка-бо ги ња при ро де. (Прим. прев.)
4 Еп штај но ва скулп ту ра Ису са ко ја је, та ко ђе, сво је вре ме но иза зва ла ве ли ку кон тро вер зу у Ен гле-
ској из ви ше раз ло га, по нај ви ше јер под се ћа на скулп ту ре ка рак те ри стич не за ан тич ки пе ри од 
ју жно а ме рич ких ци ви ли за ци ја. (Прим. прев.)
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Би ла сам и да ље с Ри мом, при ча ла о по ли га ми ји.
А он да сам ти осе ти ла ру ку
ка ко ме сте же за ра ме
и чу ла сам те ка ко уз бу ђе но ка жеш:
„Да би смо раз у ме ли скулп ту ру,
мо ра мо за бо ра ви ти Хри ста,
ово је моћ ни бог. Бог за чет
у гла ва ма про ро ка,
пра во из њи хо вих ужа сну тих ми сли.
Ово је бог по ша сти,
не Христ ко ји је умро
за чо ве чан ство – ле пи, не жни де чак,
раз дра ган, са њар.“
„Пре не го што га ви диш“, ре као си,
„се ти се, се ти се да то ни је Христ.“

По гле да ла сам и ма ла со ба је би ла ис пу ње на си лом,
си лом стра ха у ка ме ну,
без гра нич ном и око ва ном.
Ме со ко је је по кри ва ло ко сти
чи ни ло се као са ма кост,
ужа сна, све та... ни је се мо гло до ћи до да ха –
Чо век, де фор ми сан, ја ких бо ко ва,
Бог смр ти, 
у ма лој со би у га ле ри ји на Ле стер скве ру,
ти хо сто ји. 

„Има мно го то га што не зна мо“,
окре нуо си се ка ме ни.
(Ево чо ве ка, Ри ма, по ли га ми ја!)
„Ми слим да би тре ба ло да на ђе мо не ко ти хо и при јат но ме сто да по пи је мо чај.
Да раз ми сли мо“, ре као си.
Клим ну ла сам гла вом. „Да раз ми сли мо“, ре кла сам.
И по пут мла дог ста бла из ба ци ла сам бо ја жљи ви из да нак
и по мо ли ла се да до ђе дан, ди ван дан кад ће оно по не ти свој пр ви плод.
И из не на да би ли смо по но во на ва зду ху.

Лон дон је тад имао вре ме на да ви си по га ле ри ја ма. 
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ИТА ЛИ ЈАН СКИ РАТ НИ ЗА РО БЉЕ НИК5

САД, 1946.

Са со бом је до нео ви ше осе ћај за зе мљу не го за оруж је
тран спор то ван у не при ја тељ ску зе мљу у ко ју је сти гао
као што би де те сти гло.
Дру ги, твр дих ср ца, пу то ва ли су
пра во у Аме ри ку. Он, бе за злен,
про на шао је та мо Ита ли ју у бр ди ма и цве ћу.

Ни ко га ни је ту као. Кроз вар љи ву све тлост и сун це
от крио је бо га то зе мљи ште, си гур ност.
У ма сли на ма и по мо ран џа ма пре по знао је дом,
рас цве та ли цве то ви лу ко ви ца
би ли су му по зна ти по пут име на све та ца.

Све док сјај ни ау то ни је уз шкри пу про шао кроз ка пи ју
про ве зао се по ред ње га ко ји је кле чао и две
де вој ке као с обо је них фо то гра фи ја из ви ри ле кроз про зор
и за су ле га не ра зу мљи вим ре чи ма по пут ка ме ња,
за тим ста ле и про стре ли ле по гле дом тра ку око ње го ве ру ке,
био је си гу ран.

И на шао се тад у Аме ри ци.
Стра ној и чуд ној и уда ље ној.
Мит ском ме сту где су од ла зи ли ње го ви ро ђа ци
сва ки с тор бом и оки ћен опро шта ји ма
и о ко ји ма ви ше ни кад ни шта ни је чуо.

По стао је стра нац, без је зи ка.
Бр да су сад штр ча ла као бо де жи,
цве то ви су се до шап та ва ли, сплет ка ри ли про тив ње га.
Тра ка око ње го ве ру ке се спу сти ла,
по стао је сам у си вом пеј за жу
где је сун це на гло екс пло ди ра ло
по там не ло и ви ше ни је гре ја ло. 

5 Ма ло је по зна то да је то ком II свет ског ра та у Аме ри ку ин тер ни ран ве ли ки број не мач ких и 
ита ли јан ских рат них за ро бље ни ка, пре ко 400.000, по сле успе шне са ве знич ке ак ци је у Се вер ној 
Афри ци 1943. Ло го ри су се на ла зи ли у го то во свим аме рич ким са ве зним др жа ва ма. Рас пу ште ни 
су по сле 1946. го ди не. То ком свог за ро бље ни штва у САД, мно ги ита ли јан ски за ро бље ни ци су ра-
ди ли на фар ма ма. (Прим. прев.)
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НЕ СПО СО БАН ДА МР ЗИ ИЛИ ВО ЛИ
Угле дав ши коп но, све му је до шло на гло и све тло –
из не над ни лет га ле бо ва и све тли на та ла са.
Тај но ви по глед га је учи нио стран цем
и сад, кад ви ше ни је био је дан од мом ча ди, био је са свим сам
и из гу бљен у ма си у ко ју је ура стао
то ком мор ског пу то ва ња; био је сти дљив
чак и с при ја те љим, коп но му је уно си ло нер во зу.

Кад је брод при стао, ста јао је на па лу би
чвр сто при ти снут оста ли ма. До ау то бу са ко ји
га је во зио у камп био је
исти као и дру ги – мла дић у ка ки уни фор ми,
осло бо ђен, ко ји се вра ћа с Ис то ка. 
Иа ко је че знуо за сло бо дом, би ло му је те шко
да за ми сли шет њу ули цом
раз го вор с де вој ком
глас де вој ке.

Би ло је то ско ро као да су му се не ка кви обри си на ла зи ли пред очи ма
ко је ни је мо гао у пот пу но сти да ви ди ни ти да ви ди кроз њих;
као да су ис пред ње га би ли дру ги
ко ји су му де ли мич но за кла ња ли по глед, ко ји су мо гли
не раз го вет но да при ча ју или чак пла чу са мо ако би отво рио уста.

На тре ну так је по же лео да не мо ра да иде на оба лу
у тај не по зна ти град при ја те ља. Већ их је гра до на чел ник
по здра вио пре ко ра ди ја,
ис пао би бу да ла и због си ре на ко је су за ви ја ле и ври шта ле,
љу ди на до ко ви ма су је ца ли због ње га
и сву да су се ма ра ми це и за ста ве ви јо ри ле, али он је
сти гао из без и ме не зе мље. 

Три го ди не је са њао о овом тре нут ку и ка ко тр че ћи
про сто раз ди ре ва здух сво јим осме хом;
са њао је да ће мир мо мен тал но за ме ни ти рат. 
Али сад је сти гао ку ћи, спре ма се да се ис кр ца и пла ши се
тог пре ве ли ког про сто ра и пре те ра но пла вог не ба
и нај зад схва та да је ве ћи на ње го вих сно ва би ла лаж
а он и да ље за ро бље ник,
да ни је у ста њу да бу де сло бо дан би ло где,
да мр зи не при ја те ља као што су же ле ли од ње га
или да во ли сво је су гра ђа не као што би сâм же лео. 
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ШТРАЈК БАН КАР СКИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА6

Кве бек, 1942.

Кад је до шло вре ме,
по сле исто риј ског че ка ња,
би ли су спрем ни у сво јим штрај кач ким јак на ма
и ис пи са ним па ро ла ма „En Gr ève“7

да се су о че с по зна тим ули ца ма
и твр дим сер жом на ко ле ни ма и лак то ви ма
по ли ца ја ца.

Осе ћа ли су при ти сак вре ме на,
сто ло ви и шал те ри и пул то ви с ре шет ка ма
у њи хо вим очи ма из гле да ли су као стра те шка од ступ ни ца
а стал но иста, не сме ње на штрај кач ка стра жа
би ла је обе ле же на за сва вре ме на. 

У нај бли жој цр кви су го ре ли
пла ме но ви све тих све ћа,
у њи хо вим од јед ном ту ђим до мо ви ма
обро ци су им по ста ли хлад ни и кру ти као што су кру те ре ли ги о зне сли ке,
а ме так с нат пи сом „от пу штен“
био је за би јен у њи хо ве ло ба ње.

А опет сa дна8 си гур но сти ус пе ли су се
по крет ним сте пе ни ца ма9 до по ра за,
ср ца у груд ном ко шу су бо ле ла, ру ке су им би ле те шке;
нео д луч ни
са мо су про др ма ли чвр сту узду
као што не вре ме тек до так не гво зде ни град.

(С ен гле ског пре ве ла Да ни је ла Јо ва но вић)

6 Због ни ских над ни ца и ло ших усло ва ра да укљу чу ју ћи и не пла ће ни пре ко вре ме ни рад, као и тра же-
ње до зво ле од упра ве бан ке за скла па ње бра ка, бан кар ски слу жбе ни ци у Мон тре а лу су то ком 1941. 
го ди не ор га ни зо ва ли син ди кат с на ме ром да по бољ ша ју усло ве ра да. Упра ва бан ке је на то од го вори-
ла оп ту жба ма да син ди кат одр жа ва ве зе с ко му ни сти ма, при ти ском на за по сле не укљу чу ју ћи да ва ње 
от ка за. 30. апри ла 1942. бан кар ски слу жбе ни ци су по ди гли штрај кач ку стра жу ис пред по дру жни ца 
BCN бан ке (Ban cue Ca na di en ne Na ti o na le) и ти ме из ве ли пр ви штрајк бан кар ских слу жбе ни ка у ка над-
ској исто ри ји. Мно ги од штрај ка ча су се вра ти ли на по сао по сле пр ве не де ље штрај ка, док је њих 39 
оста ло у штрај ку. Штрајк се зва нич но за вр шио 23. ма ја на кон што је бан ка от пу сти ла пре о ста лих 39 
штрај ка ча, чи ме је би ло окон ча на и син ди кал на ор га ни за ци ја бан кар ских слу жбе ни ка. (Прим. прев.)
7 Фр. „У штрај ку“. (Прим. прев.)
8 Упо тре бље на је реч cel lar чи је зна че ње мо же би ти и нај ни жи слу жбе нич ки ранг. (Прим. прев.)
9 У пи та њу је игра ре чи јер је упо тре бље на реч esca la tor ко ја та ко ђе озна ча ва пе ри о дич но по ве-
ћа ње над ни ца/це на. (Прим. прев.) 


