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БИ ТИ ТУ И БИ ТИ УОП ШТЕ
(Ан то нен Ар то: У зе мљи ха лу ци на ци ја: о Та ра у ма ра ма, при ре дио и пре вео  

с фран цу ског Јо ви ца Аћин, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2021)

На пр ви по глед, суд би на тек сто ва Ан то не на Ар тоа пре ве де них на наш је зик де лу-
је при лич но ха о тич но. Не ка ко, као да у пре во ђе њу ни је би ло кон зи стент ног си сте ма, 
ту и та мо би се по ја ви ла не ка од ње го вих књи га, на кон че га би оба ве зно усле ди ла 
ду жа па у за, ме ња ли су се из да ва чи, пре во ди о ци и ни ка да ње го во де ло ов де ни је за-
жи ве ло она ко ка ко је то слу чај с оста лим при пад ни ци ма ње го ве ге не ра ци је, од ко јих 
је по не ки из ве сно био ма њег зна ча ја за раз у ме ва ње ма ка кве аван гар де. 

А ма ло је ау то ра с та квом вр стом ау ре, код ко јих је гра ни ца из ме ђу тек ста и жи во та 
то ли ко ла ба ва, чак и у вре ме за ко је с пу ним пра вом мо же мо да твр ди мо да је су штин ски 
ре во лу ци о нар но по књи жев ност по се би и ње но ра ди кал но пре стро ја ва ње, пре у сме-
ра ва ње. Да кле, оно што да нас ов де има мо од Ар то о вог опу са ра су то је, раз ба ца но, 
као да они ко је ин те ре су је мо ра ју до дат но да се по му че и ра за бе ру не у це ли ни, не го 
у фраг мен ти ма (Аћин је са свим у пра ву ка да у фраг мен ту ви ди истин ског Ар тоа), што 
би ла ко мо гао да бу де и нај и спла ти ви ји од свих при сту па, онај ко ји би и са мог ау то ра 
ра до вао. Не што ви ше па жње до па ло је сту ди ји По зо ри ште и ње гов двој ник, али се ка-
сни је де ша ва ло да пре во ди ни шта ма ње ре ле вант них Ар то о вих де ла про ђу не при ме-
ће но, ис под сва ког чи та лач ког ра да ра, али и оног ко ји би смо мо гли да оче ку је мо од 
озбиљ не кри ти ке. Иста по ја ва уред но се ука зу је пред на ма и да нас и ни сам си гу ран 
да је, ре ци мо, Нер во мјер, књи га ве о ма ва жна за раз у ме ва ње Ар то о ве над ре а ли стич ке 
фа зе, а пре три го ди не об ја вље на у Цр ној Го ри, по та кла би ло ка ква но ва и ис црп ни ја 
чи та ња овог ау то ра.

Ма да, да бу дем по штен, ни је Ар то у пр вом пла ну ни у ка пи тал ним сту ди ја ма зна-
ме ни тих ту ма ча аван гар де ка кви су Мо рис На до или Ги љер мо де То ре, ми слим да не 
пре те ру јем кад ка жем да се на основ ним сту ди ја ма књи жев но сти у скло пу про гра ма 
за че твр ту го ди ну ни сам су срео с ма ко јим од ње го вих кла сич них тек сто ва, а си ту а-
ци ја вр ло ве ро ват но ни је бо ља ни у ка та ло зи ма док тор ских те ма ко је су од бра ње не 
на на шим уни вер зи те ти ма. С јед не стра не, то је Ар то о вом ина че ком плек сном ли ку 
до да ло на не ка квој трај ној ми сти ци ко ју са свим сло бод но мо же мо да озна чи мо као 
ми сти ку не про чи та но сти. Ова пра ти и ау то ре знат но пре во ђе ни је и про мо ви са ни је 
од ње га, ако је за уте ху. С дру ге стра не, ни је нај лак ше за ми сли ти из да ње Ар то о вих 
са бра них де ла, за пра во је сте, и ње го ва ау тох то на кул ту ра је тај по сао одав но оба ви-
ла, али ми из гле да да је су о ча ва ње с Ар то ом она квим ка кав је био и ка кав је на ме рио 
да бу де пре све га у чи та њу ње го ве рас цеп ка но сти и не до вољ не, го то во про теј ске 
не де фи ни са но сти.
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А пре ско ро че тр де сет го ди на, 1983, Пи тер Мар фи је нер во зно ре пе ти рао стих 
„Tho se In di ans wank on his bo nes“, што сам сво је вре ме но ту ма чио као још јед ну од ње-
го вих пре тен ци о зних се ман тич ких еска па да не зна ју ћи да је у пе сми „An to nin Ar taud“ 
Мар фи да ле ко кон ци зни ји не го што је то умео да бу де, те да пре ци зно апли ци ра на 
од ре ђе ну Ар то о ву књи гу, на ма та да не до ступ ну, а са да ко нач но пре ве де ну под на сло-
вом У зе мљи ха лу ци на ци ја: о Та ра у ма ра ма. Има не ког ви шег сми сла да на свом опро-
штај ном ал бу му Bur ning from the in si de (онај по врат нич ки не ра чу нам као озби љан део 
ка ри је ре бен да), ли дер Ба у ха у са ода при зна ње чо ве ку ко ји је сво јим ди рект ним де-
ло ва њем у кор пу су тек ста, али и не скри ве ном те а трал но шћу ко ја га је не у не при стој-
ној ме ри пра ти ла, на про сто мо рао да бу де ин спи ра ци ја, па чак и гу ру бен ду ко ји му 
је на сва ки на чин на ли ко вао. Иа ко то ни је нај у спе шни ја ода икад ис пе ва на, а сни мље-
на је на јед ној од сла би јих пло ча Ба у ха у са. Не ве ру јем да би се Ар то на љу тио.

Мо гу ће је се ри ју Ар то о вих за пи са о хо до ча шћу у Мек си ко, ко је је пред у зео кра јем 
три де се тих го ди на ми ну лог ве ка, чи та ти из пер спек ти ве твр до кор ног ро ман ти зма, 
али то би чи та ње би ло не до стат но и по гре шно, иа ко је ја сно ко ли ки је дуг аван гар де 
пре ма јед ној од две нај и страј ни је стил ске фор ма ци је, оне ко ја је, за јед но с ре а ли змом, 
ипак ви ше ме тод, фун да мент и пра на че ло не го умет нич ки пра вац. Уко ли ко би смо 
Ар тоу при пи са ли би ло ка ква по стро ман ти чар ска стре мље ња, он да су ње гов пут, а 
по сле дич но и тек сто ви о том пу ту, ин стру и ра ни оп ти ком бек ства и укла ња ња. Ме ђу-
тим, Ар то о ви ци ље ви да ле ко су од еска пи стич ких, и по ред оче вид не кри ти ке Евро пе 
ко јој „исти на не до ста је“ па би је, са мим тим, тре ба ло по тра жи ти на не ком дру гом 
ме сту. Али, уме сто за вла че ња у ро ман ти чар ску фан та зма го ри ју ег зо ти ке или по врат-
ку на ме сто при мор ди јал ног су сре та чо ве ка и при ро де ко је је у све де ни јим об ли ци ма 
ро ман ти зма че сто пут пре ма па сто рал ном ис ка зи ва њу па то са за у век из гу бље ног 
„злат ног до ба“, Ар то би ра по крет пре ма су шти на ма ко је ни су ци ви ли за циј ски од ба-
че не, ни су не при хва ће не, већ ни су ни про на ђе не. Ње го ве крет ње ни су од лу ка о уз-
ми ца њу, не мо ти ви ше ње га ни ка кав скри ва лач ки на гон, на про тив, реч је о по тре би 
чо ве ка да бу де та мо где мо же да се бу де, од но сно, Ар то чи ни на пор да до пре до ма-
гиј ски по сре до ва них су шти на те се, на о ру жан њи ма, вра ти ци ви ли за ци ји ко ја му, 
епи сте мо ло шки на но во ко ди ра ном, ни чим не мо же да на шко ди. Ис ку ство за ко јим 
Ар то по се же, во љан да се су срет не с Та ра у ма ра ма, сва ка ко је сте ми стич но ис ку ство, 
пре и ме ну ју ће ис ку ство, али ве о ма кон крет но у сво јој ха лу ци на тор ној не до дир љи во-
сти и не до се жно сти.

Ар то ов чин пред ста вља све до чан ство о ци ви ли за циј ском па ра док су – при пад ник 
ра се про све ће них хр ли пре ма они ма ко ји то, из пер спек ти ве истих тих, на вод но про-
све ће них, ни су. За Ар тоа су Та ра у ма ре они ко ји су ус пе ли да се чи ном бек ства и скла-
ња ња од у пру, да не уче ству ју, да се огра де од на ме та ња ши фа ра ко је би их од ву кле 
од соп ства, или по сту па ка ко ји до соп ства во де. Ње го ва на ме ра ни је са др жа на у иде ји 
да по ста не је дан од њих, већ да њи хо ву епи сте мо ло ги ју, за кр че ну ве ков ним од би ја-
њем уче шћа у на из глед не ми нов ном ци ви ли за циј ском про це су, усво ји и вра ти у ср це 
ци ви ли за ци је ко ја их је про га ња ла, осу ђу ју ћи се бе на ли ми ти ра ност и бе свест.

Иа ко Евро пља не ви ди као „љу де ко ји ни шта не по шту ју“, Ар то ће и од Та ра у ма ра 
чу ти о не за до вољ ству уну тар пле ме на ко је ње го ви вра че ви та ко ђе ви де као за јед ни цу 
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у фа зи ре гре са, ни ка ко као клан уто пиј ски срећ них и не до так ну тих про па да њем, свој-
стве ним све му оно ме че му је про па да ње има нент но. С Та ра у ма ра ма, по вла сти том 
при зна њу, Ар то не мо же да ко му ни ци ра као с Евро пља ни ма, њи хо ве ре чи он ре кон-
стру и ше, ре кон стру и шу ћи та ко осно ве вла сти тог би ћа, ток ње го вог бо рав ка у Мек си-
ку ни је дру го до уче ње је зи ка би ћа, уче ње о то ме шта би соп ство тре ба ло и мо ра ло 
да бу де. Кључ би ћа мо гу ће је до ба ви ти кроз об ред с пе јо тлом за вре ме чи јег тра ја ња 
ха лу ци на ци ја по сре ду је би ћу ње го во ко нач но огле да ло, кроз аспек те сре ће и има ги-
на ци је. Са мо уче шће у об ре ду зах те ва ка те го ри ју пред о дре ђе но сти чи ја за во дљи вост 
и по нов но ин си сти ра ње на ин ди ви ду а ли за ци ји, из два ја њу и ели ти зму нео до љи во 
под се ћа ју на Бај ро на и ње го ве епи го не, док би ха лу ци на тор ни ме ха ни зам об ре да, 
чи је је ка сни је ис хо ди ште текст, мо рао би ти ла ко ви дљив у при зо ру Кол ри џа док на 
тре му са ња опи јум ског Ку блај Ка на. Ка сни је до ла зе Хак сли па Мо ри сон, али без ар то-
ов ске не по сред но сти.

Упра во та Ар то о ва осо би на без гра нич не про дор но сти од ње га чи ни Аћи но вог 
„те ле сног при по ве да ча“ и он као да и не на сту па у име књи жев но сти, уко ли ко се сам 
ни је по и сто ве тио с не ком ње ном, на ма не по зна том гра ном. Не чу де, ка да ово има мо 
на уму, ње го во не сна ла же ње у ма ни фест ним удру га ма ма ког ти па, Бре то но вој ле ви-
чар ски ин то ни ра ној вер зи ји над ре а ли зма, ње го ва ту ма ра ња по Ир ској, хап ше ња и 
при во ђе ња, ду го го ди шњи бо ра вак у ду шев ној бол ни ци као ре флек си ја јед не при ро де 
ко ја ни је са у че снич ка, до у шнич ка, ни је кон сен зу ал на, али ко ја ће се, док је у Мек си ку, 
при кло ни ти не че му што ви ди као суп стан ци јал но бит ни је и ве ће од са ме се бе.

Та ква при ро да са вр ше но је све сна се бе и сва ке сво је мањ ка во сти, та ко је и пут у 
„зе мљу ха лу ци на ци ја“ пред у зет не би ли се из ле чи ла од ру па у вла сти том тки ву, убе-
ђе на да је ва жни је по ку ша ти не го до кра ја оба ви ти, јер су не из ве сно сти у по став ци 
ства ри a pri o ri на ди шле мо ћи сва ког, па и „пред о дре ђе ног“ по је дин ца. И ту не ма ро ман-
ти зма. Али не ма ни су за. Има уте хе ко ја не до ла зи од уки да ња од го вор но сти сва ког 
по на о соб, већ у ми сли да по сто ји ред, са гле да ли га ми или не. 

И ред као ка те го ри ја је сте био пред мет Ар то о вих ана ли за, из њих до ла зи апрок-
си ма тив ност при ли ком сла га ња тек ста ове књи ге у хро но ло шком по гле ду, где се исто-
рич ност и до га ђај ност ви де као не што увре дљи во и по ни жа ва ју ће, не што што хер ме-
тич ки за тва ра при ла зе устрој ству ова квог све та и ње го вог про та го ни сте, не што што не 
до при но си и сто га мо ра да бу де де мо ли ра но, пре ком по но ва но пре ма за ко ни то сти ма 
ко је је про пи са ла асо ци ја ци ја у ко ег зи стен ци ји с но во сте че ном ло ги ком ког ни тив ног 
од ви ја ња. Код Ар тоа су раз у ђе ност ред, раз би је ност ред, ло мљи вост струк ту ре ред 
ко ји ефект но ис хо ду је оног ча са ка да га при зна мо као ред, од ри чу ћи се пред ра су да 
с ко ји ма смо ро ђе ни, јед не гад не, не по јам не сте че но сти ко ја је ба ласт над ба ла сти ма, 
сте че но сти ко ја нас кри во учи оно ме ка ко је сте, под ме ћу ћи нам по ква ре но ку ка вич је 
ја је ма ло гра ђан ске ан ти е пи сте мо ло ги је.

Ар то о во фор си ра ње на су мич но сти и фраг мен тар но сти ни је из раз ње го ве нео ро-
ман ти чар ске раз ма же но сти, ни ти при ро де те ме ко јој се у овој књи зи ба ви, ни је она 
по за ни ти екс пе ри мент за рад екс пе ри мен та; она нај пре го во ри о књи жев но сти као 
ла ви рин ту нај ра зли чи ти јих је зи ка ко ји би мо ра ли да бу ду усво је ни од стра не чи та ла ца 
и ту ма ча, ако књи жев ност же ли да бу де књи жев ност и ако у је зи ку и да ље пер зи сти ра 
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ка кав-та кав сми сао. „Те ле сни при по ве дач“ Ар то ће од сво јих уред ни ка за тра жи ти, а о 
то ме чи та мо у пре пи сци за др жа ној у овом из да њу књи ге, да ње го ве тек сто ве осло-
бо де вла сни штва, да их пот пи шу псе у до ни мом, а нај бо ље ни ка ко, ка ко би жи ве ли 
ми мо успо ме не на њи хо вог твор ца, и ка ко се не би он, Ан то нен Ар то, на ла зио на пу ту 
са жи вља ва ња и ка сни је ин тер пре та ци је. И кад се у крат ком за пи су „Ра са из гу бље них 
љу ди“ уме сто Ар то о вог име на пред на ма ука же име из ми шље ног Џо на Фо ре сте ра, 
схва ти ће мо ко ли ко је овај пр ви био у пра ву и ко ли ко је за текст, чи је ин тен ци је ни су 
оне од пу ке књи жев но сти, крај ње ире ле вант но ко га је за пи сао. За чу до, гро зни ча ва 
не тр пе љи вост ко ју Ар то по ка зу је пре ма хри шћан ству као ор га ни зо ва ној ре ли ги ји, а 
пре све га пре ма фи гу ри Ису са Хри ста, не ће ума њи ти ути сак да је ње гов по сао у овој 
књи зи, она ко ка ко је од ње го ве стра не за ми шљен, бли зак по ступ ку би блиј ских за пи-
си ва ча, ни штав ни јих од би ло ког рет ка ко ји су за со бом оста ви ли. 

Упра во текст ко ји пот пи су је на вод ни Фо ре стер го во ри о Ар тоу као вла сни ку зна ња 
о то ме шта би ли те ра ту ра тре ба ло да бу де ако пле ди ра ка чи тљи во сти и не сум њи во-
сти про це не зна че ња, али је пра ви Ар то, онај ка кав нам је де це ни ја ма по тре бан, онај 
ко ји ће та кве прет по став ке о пи са њу ра зо ри ти ха лу ци нант ном по е мом „Ту ту гу ри“, 
ве ро ват ним вр хун цем ове књи ге, тач но она ко ка ко Та ра у ма ре, под стак ну те пе јо тлом, 
чи не с ко ор ди на та ма кул ту ре ко ју сво јим по сто ја њем и де ло ва њем не ги ра ју. Мој Ар то, 
она кав ка квог га да нас чи там, нај пре је у оној уз гред ној на по ме ни за пи са ној на по леђи-
ни сед ме стра ни це ру ко пи сног ори ги на ла тек ста „Зе мља Кра ље ва-Ма га“, а она гла си:

При ро да је ство ри ла пле са че у свом кру гу она ко ка ко ства ра ку ку руз у свом кру гу, и 
зна ко ве у шу ми.

Иста она при ро да ко ја је ство ри ла пле са ча Ар тоа, или про ро ка, или пе сни ка, све-
јед но је. У ње го вом слу ча ју ни је по гре ши ла, на ма на ра дост.


