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SA LI GIA1

S uper bia
A va ri tia
L uxu ria
I nvi dia
G ula
I ra
A ce dia

У сред њем ве ку реч sa li gia чи ни ла су пр ва сло ва се дам глав них гре хо ва. Она је 
сма тра на дво стру ко ко ри сном, јер је омо гу ћа ва ла да се ла ко име ну је и за пам ти се дам 
гре хо ва, тач ни је, ма на (vi tia ca pi ta lia) и ис ти ца ла је њи хо ву по ве за ност. Са мо то сам 
знао, али не дав но сам до шао у ис ку ше ње да за ви рим у две-три ен ци кло пе ди је и про-
ве рим шта оне има ју да ка жу о ре чи sa li gia. Ни у јед ној од њих ни сам на шао ни по ме-
на о њој. Шта ви ше, о овој ре чи ни шта не го во ре ни ка то лич ке ен ци кло пе ди је и реч-
ни ци те о ло шких тер ми на. Ду хов ни ци ви ше не во ле да се ба ве гре си ма, као да би 
хте ли да се из ви не све ту што су ве ко ви ма упра во то сма тра ли јед ним од сво јих глав-
них за да та ка. Чак о са мом пој му гре ха го во ре не ја сно, да кле, ни су спрем ни да у ком-
пен ди ји ма и ка те хи зи си ма под се ћа ју на ста ре кла си фи ка ци је.

Тра же ћи књи гу по све ће ну исто ри ји глав них гре хо ва, оти шао сам на Те о ло шко бр-
до.2 Осим што је по све му чу вен, Уни вер зи тет Бер кли има и не ко ли ко ви со ких те о ло-
шких шко ла раз ли чи тих ве ро и спо ве сти, ко је се на ла зе јед на по ред дру ге, с ле пим 
по гле дом на за лив Сан Фран ци ско. Ме ђу соб но са ра ђу ју у еку мен ском ду ху и за јед-
нич ки ко ри сте бо га те би бли о теч ке фон до ве. Нај по зна ти ја од тих шко ла је ме ђу на род-
на Pa ci fic Scho oll of Re li gion. Да би на пи сао сво ју дво том ну Hi story of Uni ta ri a nism, њен 
про фе сор, већ по кој ни, Ерл Мор зе Вил бур3 на у чио је пољ ски, не без раз ло га, јер ско-
ро по ло ви ну ње го вог де ла чи не пу то ва ња и ди ску си је пољ ских ари ја на ца.4

1 Из књи ге есе ја Че сла ва Ми ло ша, Врт на у ка (Czesław Miłosz, Ogród na uk), Paryż, 1981. Есеј „Sa li gia“ 
об ја вљен је ка сни је у из бо ру есе ја, под на сло вом Ме та фи зич ка па у за (Me ta fizyczna pa u za, Wydaw-
nic two ZNAK, Kraków, 1989) ко је је са чи ни ла Јо а на Гро мек (Jo an na Gro mek). Због ве ли ког ин те ре-
со ва ња, књи га је до жи ве ла и дру го из да ње 1995. го ди не. (Прим. прев.)
2 Те о ло шко бр до – Holy Hill – на зив ме ста на ко ме су сме ште ни те о ло шки фа кул те ти у уни вер зи-
тет ском кам пу су у Бер кли ју. (Прим. прев.)
3 Ерл Мор зе Вил бур (Earl Mor se Wil bur, 1866–1956), аме рич ки те о лог. (Прим. прев.)
4 Ари јан ци – след бе ни ци те о ло шке док три не чи ји је осни вач био те о лог и фи ло зоф из Алек сан-
дри је – Ари је (280–360). У XVII ве ку чу ве на је би ла пољ ска ари јан ска шко ла („пољ ска бра ћа“). 
Мно ги ари јан ци из Евро пе (Фа у сто Со ци ни, Јан Амос Ко мен ски...) на ши ли су уто чи ште у Пољ ској. 
(Прим. прев.)
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Књи гу о глав ним гре си ма на шао сам, али би ла је у скла ди шту (in sto ra ge), где се 
др же рет ко ко ри шће не књи ге, ода кле тре ба из ву ћи за кљу чак да књи га ни је по пу лар-
на ни ти код бу ду ћих па сти ра, ни ти код учи те ља. У ства ри, спи сак глав них гре хо ва, 
ко ји су са чи ни ли еги пат ски ере ми ти у че твр том ве ку, увек је би ла по ма ло исто риј ски 
спо ме ник, по што су оста ја ли на зи ви, а стал но су ме ња на зна че ња. Из де ла сам са знао 
да је реч sa li gia по пу ла ри сао Хен рик из Ости је5 у три на е стом ве ку, али да се ду го с 
њом над ме та ла дру га si i a agl (su per bia, in vi dia, ira, ace dia, ava ri tia, gu la, lu xu ria) ко ја је 
озна ча ва ла дру га чи ји ре до след истих ма на. Па ипак, sa li gia је би ла су пер и ор ни ја бар 
из мне мо тех нич ких раз ло га и у пе ри о ду кон тра ре фор ма ци је пре у зе ли су је је зу и ти.

Као де те ни сам имао ве ли ке мо рал не ко ри сти од ча со ва ка те хи зи са. Мо жда де ца 
уоп ште ни су при пре мље на за при хва та ње то ли ко ком пли ко ва них ства ри, а осим то га, 
ако узме мо као при мер пољ ске на зи ве глав них гре хо ва, че сто су ми на тим ча со ви ма 
па да ле на па мет ве о ма чуд не асо ци ја ци је: 

1. Гор дост уме сто su per bia. Горд, охол, на дут? Уо бра жен ко-на ду вен ко? На ду тост 
пре ко сва ке ме ре. То је не ко дру ги, не ки чо век, на ду вен-горд, крут, то си гур но ни сам 
ја – зна чи, на ме не се то не мо же од но си ти. Гор дост је од мах, са мим сво јим зву ча њем 
кла си фи ко ва на, ме ђу тим su per bia, као осо би на Лу ци фе ра, има и озбиљ не од ли ке, 
слич не као ен гле ско pri de, фран цу ско or gu eil, не мач ко Stolz, ста ро сло вен ско гор дост’.

2. Ла ко мост као ava ri tia. У ли за њу те гли од слат ка или у нео б у зда ној жуд њи за де-
сер том ви део сам не до ли чан по сту пак ко ји мо жда да нас не пред ста вља про блем, али 
у мом де тињ ству рет ко се по ја вљи вао на сто лу. И ко би тад мо гао да ми об ја сни да је 
та ква жуд ња за слат ки ши ма мо гла да бу де по кре тач мрач не исто ри је на ше ци ви ли за-
ци је, да ју је баш она гур ну ла у зе ле на ше ње и осни ва ње ма ну фак турâ, у осва ја ње 
Аме ри ке, у тла че ње се љакâ у Пољ ској, у ге ни јал ну иде ју на ко ју су до шли по бо жни 
ста нов ни ци Ам стер да ма, упо тре бља ва ју ћи сво је бро до ве за тр го ви ну ро бљем? Си-
гур но да су моћ ни ци ово га све та увек тра жи ли де серт. Ипак, не би би ло то ли ко стра-
шно да су би ли са мо про ждр љив ци, би ћа ко ја ју ре за чул ним при јат но сти ма. Ava ri tia 
је ипак ви ше аскет ска страст, као што по ка зу је фран цу ско ava ri ce и не мач ко Ge iz.6 Зар 
би Мо ли је ро вог L’A va re тре ба ло пре ве сти као: Жде ро ња? Ен гле ско covetousnessближе 
је по хле пи не го твр дич лу ку, али то је та ко ђе сил на жуд ња усме ре на ис кљу чи во на 
но вац. Оба зна че ња, твр дич лук и ла ко мост из ра жа ва ста ро сло вен ско сри е бро љу бие, 
до слов ни пре вод грч ког фи лар ги ри ја.

3. Не чи сто ћа уме сто lu xu ria. То си гур но има не што за јед нич ко са не пра њем? Са 
до ти ца њем „срам них ме ста“? Али, ла тин ска реч је ви ше зна чи ла буј ност, плод ност, 
обил ност, пре све га, ра сти ње, ка сни је пре ко мер ну буј ност, нпр. у на чи ну из ра жа ва ња 
та ко ђе пре те ра ност, пре ве ли ку рас кош и раз врат. Фран цу ско lu xu re са чу ва ло је не што 
од тих зна че ња, ма да оно озна ча ва исто што и пољ ска реч ro związłoś ć;7 ro związłoś ć, не 
ni eczystość,8 би ла би бо љи пољ ски екви ва лент. Од ба цу ју ћи ов де ла тин ски и слу же ћи 

5 Хен рик из Ости је (Hen rik Ho sti en sis, умро је 1271) – ита ли јан ски би скуп и кар ди нал, прав ник, је дан 
од нај ве ћих ка но ни ста. (Прим. прев.)
6 L’a va ri ce (фр.) – шкр тост, грам зи вост; Ge iz (нем.) – шкр тост, твр дич лук. (Прим. прев.)
7 Ro związłoś ć – raz u zda nost, ras ka laš nost. (Прим. прев.)
8 Ni eczystość – не чи сто ћа, не мо рал, рас пу ште ност. (Прим. прев.)
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се ста ро гер ман ским lust, ен гле ски је зик се пре ви ше уда љио од пр во бит ног сми сла, 
ма да на тај сми сао на во ди при дев lusty – по хо тан, кре пак, не ка да упо тре бља ван и као: 
онај ко ји игра, ве се љак. Ен гле ско lust, од но сно по жу да, по ка зу је ка квим про ме на ма 
су би ли под ло жни ме ђу соб но бли ски пој мо ви, у за ви сно сти од је зи ка и оби ча ја, на-
ро чи то ако их упо ре ђу је мо са цр кве но сло вен ским на зи вом тог гре ха: блуд (да кле, 
јед но став но błąd),9 пре у зет ди рект но из грч ког por ne ia.10 Ме ђу тим, не чи сто та је из-
гле да са мо пре вод из не мач ког Un ke uschhe it.

4. За вист уме сто in vi dia. Ова реч би ла ми је са свим не ја сна. Да нас знам да је на ста-
ла из ла тин ског in-vi de re (за ви де ти), зна чи, исто што и za-źrzeć,11 и za-wid zi eć (у ста ро-
сло вен ском за вист’). Дру ги је зи ци ма ње ис ти чу или уоп ште не по ка зу ју во љу, же љу, 
ма да је те шко ре ћи да ли фран цу ско en vie, ен гле ско envy, не мач ко Neid до вољ но из-
ра жа ва ју сми сао ла тин ског тер ми на ко ји об у хва та и мр жњу и ого ва ра ње.

5. Ала вост и пи јан ство уме сто gu la. Пр во бит но зна че ње на ла тин ском би ло је гр ло, 
ка сни је про ждр љи вост и по хле па. Ала вост и пи јан ство од мах су су ге ри са ли сли ку по-
ста вље них сто ло ва, му шка ра ца с ве ли ким тр бу си ма, ко ји се це ре ка ју и мр мља ју; очи-
глед но, грех од ра слих. Тек са да раз ми шљам за што су у пољ ском упо тре бље не чак две 
ре чи за пре вод gu la. Ни у јед ном од по зна тих ми је зи ка пи јан ство се не по ја вљу је ме ђу 
гре си ма. Цр кве но сло вен ско че ре во у го ди је, од но сно удо во ља ва ње тр бу ху, на ста ло је по 
узо ру на грч ко ga stri ma gia и нај бли же би би ло пољ ском „по пу шта њу ка и ша“, ка ко у је лу, 
та ко и пи ћу. То ком исто ри је с том ма ном се из не на да не што до го ди ло, мо жда за то што 
је не ка да дав но ви ше љу ди мо гло се би да до зво ли gu lu не го то ком сле де ћих ве ко ва. 
Раз не глад ни це об ли зи ва ле су се на са му по ми сао да ће јед ном мо ћи да на пу не тр бу хе 
и на ста ла је чи та ва по е зи ја о пе че ним гу ска ма, ко ба си ца ма, су ше ним шун ка ма, ба чва ма 
пи ва. То бо же грех, али шта је би ла на гра да за уз др жљи вост за вре ме Ве ли ког по ста, ако 
не жде ра ње и пи јан че ње? И зар за и ста има не чег ло шег у фран цу ској ре чи go ur man di se? 
На про тив, ве о ма је до бро ако је не ко go ur mand, то зна чи да је ру мен, да ве зу је сал ве-
ту ис под вра та и по зна је ку хи њу и ви на, од но сно да ни је бед ник. То још ни је са свим 
go ur met, од но сно, сла до ку сац, али бли зу је. Та кве при ви ле ги је не ма не мач ко unmässig,12 
а са свим дру га чи је је ен гле ско glut tony,13 од но сно про ждр љи вост.

6. Гнев уме сто ira. „Из лив гне ва“ – ни је би ло те шко за ми сли ти шта је. Би ло је то 
крат ко трај но фи зич ко ста ње ко је се ис ка љу је у на глим чи но ви ма (краљ Бо ле слав Сме ли 
ко ји љут уле ће у цр кву и уби ја Ста ни сла ва Шче па нов ског).14 Уо ста лом, ira у пре во ду 
не ства ра ве ће те шко ће. An ger, col ère, Zorn, цр кве но сло вен ско гнев. 

7. Ле њост уме сто ace dia. Пољ ски је зик ов де ни је од го во ран за сме шан не спо ра зум. 
Реч ни је ла тин ска, већ пре ко ла тин ског ди рект но по зајм ље на из грч ког: ake dia, и мо гла 

9 Błąd – за блу да, гре шка, ма на, грех. (Прим. прев.)
10 Por ne ia – раз врат, блуд. (Прим. прев.)
11 Za-źrzeć – za-vi de ti. (Прим. прев.)
12 Unmässig – не у ме рен. (Прим. прев.)
13 Glut tony – про ждр љи вост. (Прим. прев.)
14 Због ком пли ко ва них од но са из ме ђу све тов не и цр кве не вла сти у Пољ ској краљ Бо ле слав Сме-
ли (вла дао је од 1058–1079) на ре дио је да се уби је би скуп Ста ни слав Шче па нов ски (1079). Цр ква је 
би ску па ка сни је ка но ни зо ва ла (1253). (Прим. прев.)
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би се пре ве сти као рав но ду шност. Али, за ере ми те у че твр том ве ку ake dia је би ла нај-
ве ћа опа сност, нај бол ни је ис ку ше ње де мо на у под не, кад се под ја ким сун цем сва 
при ро да од ма ра у ти ши ни и ми ро ва њу. Та да би мо на ха спо па да ле ту га и до са да. По-
ку ша вао је да се про тив то га бо ри мо ли твом, али му чи ло га је осе ћа ње бе сми сла свих 
на сто ја ња и му че ња. Ако је успе вао то да са вла да, на пу штао је сво ју пе ћи ну и тр чао у 
су сед ну, да не би био сâм. Ако би че сто имао та кве на па де, мо рао је да се вра ти ме ђу 
љу де, у гра до ве. Да кле, ake dia је би ла стра шна смет ња за љу де пре да не ин тен зив ном 
ду хов ном жи во ту. Че сто је по ве зи ва на с tri sti tia, од но сно lu pe, што зна чи ту га, јер ју је 
нај лак ше из ра зи ти ре чи ма: „ни шта не вре ди“. Са мо је по сте пе но до ла зи ло до пре тва-
ра ња ake di je у ма ну (фи зич ку?) ле њо сти и тро мо сти. Пр во бит но зна че ње не пре но се 
ни фран цу ско pa res se, ни ен гле ско sloth, ни не мач ко Trägheit. Са вр ше но га пре но си 
са мо цр кве но сло вен ско уни ни је. На рав но, о та квој „ле њо сти“ пој ма ни сам имао. По-
зна вао сам јед ну је ди ну ње ну вр сту, тј. сво ју од врат ност пре ма „не из бе жној ну жно сти“, 
од но сно пре ма за да ци ма ко је тре ба да ура дим.

Да на шња од бој ност све ште ни ка пре ма кла си фи ко ва њу гре хо ва ра зу мљи ва је, тим 
пре, што је чи та ва та ве ли ка кон струк ци ја раз ли ка, кон це па та и си ло ги за ма, по диг ну та 
до ста ка сно, по след њи об лик до би ја у је зу ит ској ка зу и сти ци. Ов де је не сум њи во ути цао 
и пре стиж на уч них про у ча ва ња, ко ја ста вља ју се би у за да так да исе ку на ко ма де пли-
ша ног ме ду да би ви де ли од че га се са сто ји. Тог пли ша ног ме ду, од но сно, чо ве ка, пси-
хо ло зи не раз ма тра ју као сплет зла и до бра, од но сно вред но сти, већ као те рен из ве сних 
„по ја ва“. Исто вре ме но, јад ни гре си, у по ре ђе њу с буј ном фа у ном и фло ром, от кри ве ном 
у чо ве ку, по ста ли су та кве ап страк ци је као еми грант ска вла да или прог на ни мо нар си.

А ипак. Sed con tra, ка ко је го во рио То ма Аквин ски. У сва ко ме од нас мо гу се про на-
ћи ра зни за ни мљи ви то ко ви узро ка и по сле ди ца, али не ка се ти ме ба ви не ко дру ги, а 
не баш ми. Кад смо пот пу но са ми, за бри ња ва ју нас на ше зло и до бро, а не по је ди но сти 
као: ода кле и за што. А, ако бих про ве рио шта су за ме не да нас глав ни гре си, та ко ма-
гло ви ти и не ја сни у де тињ ству? Ни је то ни ма ло лак за да так, јер то би зна чи ло да се 
ви ди но ва са др жи на у ста рој ре чи sa li gia, од но сно, про на ла зе ћи ње не ве ли ке фор ме 
у са мо ме се би, она се вра ћа свом жа ло сном до сто јан ству.

На по чет ку мо же мо да кон ста ту је мо да је се дам глав них гре хо ва сма тра но под сти-
ца јем за де ла ко ја осу ђу ју на веч но про клет ство, али ни јед на од ком по нен ти ове сед-
ми це, ни ти це ла sa li gia, ни су мо ра ле да во де ко нач ној про па сти. Јер, vi tia ca pi ta lia 
би ле су ма ње или ви ше оп ште по ја ве ис ква ре не људ ске при ро де, а та при ро да ни је 
баш то ли ко ис ква ре на да за њу не би оста ја ла ни ка ква на да. За то у Бо жан стве ној ко-
ме ди ји, кад се Дан те и Вер ги ли је, ко ји га во ди по сле про ла ска кроз Па као у цен тар 
зе маљ ске ку гле, по ја вљу ју на ње ној су прот ној стра ни и по чи њу да се пе њу на пла ни-
ну Чи сти ли ште, на и ла зе та мо на се дам те ра са, од ко јих сва ка ис па шта за је дан од се дам 
глав них гре хо ва. Ре до след тих те ра са ни је при ла го ђен узо ру sa li gia, већ si i a agl и Дан-
те о во обра зло же ње из гле да ми увер љи во. Не ко ли ко тер ци на из се дам на е сте пе сме 
има ов де по се бан зна чај и вре ди их ци ти ра ти у до слов ном пре во ду. Кад су на че твр тој 
те ра си, Вер ги ли је ова ко про по ве да:

„Ни тво рац, ни свет, си не мој, ни су би ли ни ка да без љу ба ви, при род не или ду хов-
не; знаш то. При род на је увек без гре шна, али ова дру га мо же лу та ти због из бо ра 
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пред ме та (per ma lo obi et to) или пак због пре ве ли ке или пре ма ле сна ге. Ка да те жи Пр-
вом До бру и у дру гом одр жа ва ме ру, не мо же да бу де узрок зле уте хе; али кад се злу 
обра ћа или иде за сво јим до бром с ве ћом рев но шћу не го што тре ба или пак с ма њом, 
на сту па про тив свог по чи ни о ца. Да кле, мо жеш да раз у меш да љу бав мо ра да бу де у 
те би зр но сва ке вр ли не и сва ког де ла, ко је за слу жу је ка зну.“

„Љу бав, ко ју по кре ћу Сун це и зве зде“ под јед на ко је ко рен сва ке ства ри и сва ког 
жи вог би ћа. У по рет ку При ро де (amo re na tu ra le) она не под ле же мо рал ним оце на ма. 
Ка мен, ис пу штен из ру ке, па да по за ко ну гра ви та ци је, жи во ти ња ло ви дру гу жи во ти њу 
јер, ка ко се по че ло ка сни је го во ри ти, та ко јој ин стинкт на ла же. Ме ђу тим, љу бав у ду-
хов ном по рет ку, свој стве на чо ве ку, као и ан ђе ли ма (amo re d’a ni mo) мо же би ти вар љи-
ва. Она тре ба да те жи пр вом до бру, од но сно, из во ру свих до ба ра, тј. Бо гу (pri mo ben 
di ret to). По гре ши ће, ако бу де сма тра ла сво јим до бром не што што је су прот но ње ном 
глав ном ци љу, али та ко ђе, ако је са ма пре ви ше ја ка или су ви ше сла ба. И се дам те ра са 
Чи сти ли шта пред ста вља ју илу стра ци је тих гре ша ка. Три нај ни же озна ча ва ју раз врат ну 
љу бав, тј. та кву ко ја је те жи ла по гре шном ци љу. Ду ше, ко је та мо сре ћу Дан те и Вер ги-
ли је, па те, јер се за жи во та маг нет на игла њи хо ве љу ба ви (од но сно Во ља) окре та ла ка 
њи ма са ми ма: su per bia, in vi dia, ira. Че твр та је те ра са ake di je, од но сно, не до вољ не, апа-
тич не љу ба ви, та кве, ко ја вре ме да то смрт ни ци ма ни је уме ла да ис ко ри сти ка ко тре ба. 
Три нај ви ше те ра се, већ бли же Зе маљ ском ра ју, ко ји се на ла зи на нај ви шој ви со рав ни 
чи сти ли шне пла ни не, од ре ђе не су као ме сто по ка ја ња ду ша ма, чи ја је љу бав би ла пре-
те ра на, јер из ње ног су ви шка по ти чу ava ri tia, gu la и lu xu ria. То је ве о ма чуд но, јер по-
хлеп ни, про ждр вљив ци и раз врат ни ци са сво јим ма на ма про ла зе ре ла тив но бо ље од 
дру гих. Њи хо ва ја ка жи вот на во ља из гле да да је усме ре на из цен тра на спо ља шњи свет, 
на ње го во осва ја ње, за бо ра вља ју ћи не ка ко са мог осва ја ча: но вац за грам зив ца или 
твр ди цу сим бо лич но са жи ма зе маљ ска ужи ва ња; пе че ње при вла чи па жњу ха ла пљив-
ца, јер он не раз ми шља о свом уку су, укус се на ла зи у пе че њу; ле па де вој ка оча ра ва 
за вод ни ка обе ћа њем не чег та јан стве ног, не по зна тог. Ако пак жи вот на во ља до ла зи из 
цен тра, пре ко мер на жуд ња за жи во том као ле по том мо же би ти ис пу ње на са мо у pri mo 
ben di ret to, од но сно у Бо гу, али та да би, по што је има мно го, од ве ла у све тост. Све тост 
је ипак те шка, оту да оне три ви со ке те ра се. То зна чи да љу бав упу ће на, да та ко ка жем 
спо ља, ка ства ри ма до би ја ним чу ли ма, ни је гре шка, у крај њем слу ча ју, ње на пре те ра-
на ла ко мост на во ди ла би на са вет: или бу ди све тац, или мо раш има ти ма ње те сво је 
љу ба ви. До сто јев ски у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма вер но пра ти Дан теа: ava ri tia, gu la и lu xo ria, 
ка ко ста рог Ка ра ма зо ва, та ко и Ди ми три ја бле де у од но су на за и ста те шку ма ну, Ива-
но ве su per bi je, с ко јом се ује ди њу је Смјер да ко вље ва ake dia.15

Su per bia

Ако си, ре ци мо, је дан од хи ља ду пе сни ка ко ји сад пи шу, раз ми шљаш о то ме шта 
ће се до го ди ти с ва шим де ли ма за сто или две ста го ди на. Или ће сва ва ша име на би ти 
на во ђе на са мо у фу сно та ма за ин те лек ту ал ну исто ри ју не ког пе ри о да. Или ће се је дан 

15 Sa li gia при ме ње на на До сто јев ског је сте иде ја Сер ге ја Хе се на, ње го вог ра да из 1928. го ди не. 
(Прим. прев.)
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од вас уз ди ћи из над мо де и ко лек тив них на ви ка, ме ђу тим оста ли, ма да је из гле да ло 
да су тзв. ин ди ви ду ал но сти, са чи ни ће хор по слу шан ди ри ген ту, ко ји ути ша ва сва ки 
пре ви ше не за ви сан глас ко ји од сту па од сти ла епо хе. Тај је дан пе сник си ти – јер је ди-
но ти имаш пра во. Али, ка кве ве зе има по е зи ја с тим што си у пра ву? Има, и те ка ко. 
Склоп ре чи зна чи из бор, из бор зна чи суд, а иза тво јих ре чи скри ва се не ма осу да 
мно гих људ ских ства ри с ко ји ма си имао по сла. Ако си у сво јој (све сној, по лу све сној 
или не све сној) осу ди у пра ву, про би ћеш се кроз ко кон оп ште при хва ће ног ми шље ња 
у свом вре ме ну док ће се дру ги за гли би ти у ње му. Јер, раз ло зи ни су јед на ки и гре шка 
се са мо крат ко ко ри сти истом при ви ле ги јом као исти на. Зар по сто је ап со лут ни кри-
те ри ју ми у при ме ни на про из во де ма ште и је зи ка? Не сум њи во да по сто је. Али, ка ко 
је мо гу ће да се јед но ме до па да ово, дру го ме не што дру го, јер de gu sti bus non est dis pu-
tan dum? Све што се сма тра де ли ма људ ског ду ха, под ле же стро гој хи је рар хи ји. На ши 
су до ви о са вре ме ним нам де ли ма су ко ле бљи ви и не си гур ни, јер са мо вре ме от кри ва 
истин ску хи је рар хи ју ис под па ра ва на и хр па по зла ће них ста ру ди ја. Па ипак, у тре нут-
ку док др жиш пе ро и са ста вљаш пе сму, ти си ја ко уве рен да си у пра ву – као и да су 
по гре шне прет по став ке свих тво јих ри ва ла. Али, зар не по сто је по бра тим ства ве о ма 
раз ли чи тих пе сни ка, ко ји се ипак ме ђу соб но по шту ју? По сто је та ква по бра тим ства. 
Ипак, у са мом чи ну пи са ња са др жан је три јумф тво га вла сто љу бља и до бро знаш да 
та да ве ру јеш са мо гла су свог дај мо ни о на.

Не ма сум ње да је до сад би ло та ко са мо за то што су ма ло број ни ве ли ки умет ни ци 
би ли овен ча ва ни „бе смрт ном сла вом“. Чи тао сам не где пред ска за ње да ће до ћи вре-
ме кад ће сва ки чо век јед ном у жи во ту, пет на ест ми ну та, би ти сла ван. С об зи ром на 
то да у пр ви план из би ја рад ња пи са ња (пи са ња, сли ка ња, ва ја ња и то ме сл.), а не ре-
зул та ти, пред ска за ње мо же бр зо да се оства ри. Ви ше ми ли он ске ма се умет ни ка с про-
ла зном сла вом за ме ни ле би тад ма ло број не иза бра не. Ја сам ипак вас пи тан на тра ди-
ци о нал ним вред но сти ма и за то сам склон да грех su per bi je сма трам про фе си о нал ном 
бо ле шћу. Огра ни ча ва ју ћи ње гов сми сао на над ме ност, из о ста ви ли би смо сву ви ше-
знач ност ње го вих по сле ди ца, јер по нос и са мо по у зда ње су нео п ход ни пе сни ку ко ји 
же ли да не што по стиг не, а да не од сту пи од свог ста ва. 

У ра зним пе ри о ди ма жи во та имао сам раз ли чи та ми шље ња о по е зи ји и књи жев но-
сти, за то бих мо гао да се пре ва рим, пре но се ћи уна зад сво је да на шње по гле де. У про-
фе си ји „пи сца“ да нас ви дим не ка кву же нант ну ла кр ди ју. Кад чи та мо днев ни ке ра зних 
мај сто ра пе ра, об у зи ма нас са жа ље ње: они су за и ста сма тра ли се бе „ве ли ки ма“. Ко ли ко 
њих се кла ња ло сво јој про па лој по пу лар но сти, ко ју су по др жа ва ле две-три ка фа не и 
пре гршт но вин ских исе ча ка? Та ко је сад, али тај мој не пре ви ше бла го на кло ни од нос 
пре ма про фе си ји био је из гле да при пре мљен дав но, још у ра ној мла до сти. Још та да ми 
је по е зи ја, а да не го во рим о књи жев но сти уоп ште, би ла не до вољ на. Прет по ста ви мо да 
си – по тен ци јал но – бо љи од сво јих ри ва ла (у шта ни сам сум њао). Па, шта? Ме ђу слеп-
ци ма јед но о ки је краљ и зар ћеш би ти по но сан због то га? Не ма сум ње да сам же лео да 
бу дем из вр стан пе сник. Али то ми ни је из гле да ло до вољ но. Ако бих хтео да на пи шем 
из ве стан број из вр сних пе са ма, до ка зао бих са мо уме ре ну su per bi ju, ипак имао сам је 
у се би до вољ но да би ме уз но си ла из ван би ло ка квог књи жев ног ства ра ла штва.
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Ни сам при пи си вао се би из у зет не спо соб но сти и та лен те, из у зев јед но га, ко ји ни 
са да не бих био у ста њу да де фи ни шем. Би ла је то са свим по себ на вр ста ин те ли ген ци-
је, спо соб на да по ве зу је чи ње ни це ко је дру ги ни су по ве зи ва ли. Или је пак би ла то вр ста 
ма ште осе тљи ве на ро чи то на оби ча је и ин сти ту ци је. У сва ком слу ча ју, стал но сам слу-
шао у се би упо зо ре ње: то не мо же да тра је. А ако је у све му што ме је окру жи ва ло 
би ла не ка ква не ре ал ност, да ли су де ла пи са на у тој не ре ал но сти мо гла да бу ду ре ал на? 
Уо ста лом, то се ни је од но си ло са мо на Пољ ску, та ко ђе, ма да из ма ло дру га чи јих раз-
ло га, и на чи та ву Евро пу. Ор те га и Га сет по ре ди не где умет ни ка ро ђе ног у не по вољ ном 
вре ме ну с др во се чом ја ких ми ши ћа и оштром се ки ром ко ји би се на шао у пу сти њи. За 
то по ре ђе ње у оно вре ме, у мла до сти, ни сам знао, да сам знао, мо ја ау то и ро ни ја из ра-
зи ла би се ре чи ма: „Куд си се с том се ки ром на ме рио сад кад ни јед ног др ве та не ма.“

Тре ба ло је по сег ну ти за том ди мен зи јом у ко јој се од лу чи ва ло о суд би ни и чи та вој 
ре ал но сти, а та ко ђе и о по е зи ји. Ипак, у то вре ме она ни је би ла до ступ на. Уз то, мо је 
пе сме ни ко ни је раз у мео или, што је ве ро ват но ва жни је, ме ни се чи ни ло да их ни ко не 
раз у ме, јер сам се осе ћао са свим оту ђен, и то све ви ше, ка ко се бли жи ла 1939. го ди на. 
Сад ми то из гле да ова ко. Пољ ски на род је ве о ма по бо жан и ти ме се ту ма че сви по себ-
ни до га ђа ји По ља ка у сто ле ћу да ле ко уз на пре до ва ле де са кра ли за ци је. Ов де је ипак 
реч о са крал но сти ко ју је јед на бо ги ња, Пољ скост, та ко при сво ји ла да је осим ње ни шта 
ви ше не за до во ља ва. Ди мен зи ја ко ја се не ја сно ука зи ва ла пред мо јим очи ма три де се-
тих го ди на ни је при а ња ла уз оп ште пољ ску ди мен зи ју, за то је мо је ме сто би ло ме ђу 
„ту ђин ци ма“, или за то што су Је вре ји, или за то што су ко му ни сти или за то што су ко му-
ни зи ра ли. Где год бих се окре нуо, ниг де се ни сам осе ћао код ку ће. Скло ност пре ма 
„по след њим ства ри ма“ усме ри ла је чи тав мој жи вот, ма да због ра зних ге о граф ско-пси-
хо ло шких чу да пољ ско-ка то лич ки то на ли тет ни је до ми ни рао у тој мо јој ре ли ги ји.

Да ли је ма шта има ла пра во, упо зо ра ва ју ћи ме да то не мо же тра ја ти? Ов де тре ба 
пра ви ти раз ли ку. Хва та ју ћи „цр не“ стра не ствар но сти, омо гу ћа ва ла је пе си ми стич ку 
ди јаг но зу, али по ку ша ћу да ма ло под ри јем сво ју по хвал ну оце ну да је то био пе снич-
ки про ро чан ски дар. Ко зна ни је ли ов де би ло ва жни је од ба ци ва ње жи во та уоп ште, 
ње го во ка жња ва ње за то што је не ра зу ман. Та не ра зум ност, ка ко у по је ди нач ном, би-
о ло шком, та ко и у ко лек тив ном жи во ту, има раз ли чи те сте пе не ин тен зи те та, од та квих, 
ко ји се мо гу име но ва ти (нпр. при вред ни ап сур ди, не у спе ле по ли тич ке ин сти ту ци је 
итд.), до пот пу но не у хва тљи вих, су прот них на шој по тре би за пот пу ним ре дом. Да кле, 
да ли би до ру ше ња по сто је ћег по рет ка до шло или не, за ме не то као да је увек би ло 
уна пред ја сно.

Мо ја su per bia тра жи ла је ка зну и ка зну је нај зад на ву кла. Кад већ у зре лим го ди на-
ма отва ра те уста и чу је те се бе ухом оних ко ји ма го во ри те, шта чу је те? – не раз го вет но 
мр мља ње, за ка зну, мо ра ло би да бу де ра зу мљи во. По сле сле де ћих на ле та бе са (јер, 
ко нач но, ни сам тра жио мно го) мо рао сам да при хва тим ту изо ла ци ју, пра вед ну и за 
ме не пе да го шки ко ри сну. Ако пи ше те на пољ ском, не тре ба да има те илу зи је. Кад 
пољ ски оби чај по што ва ња на ци о нал не књи жев но сти-хра ма не би био пра ћен пот пу-
ним ома ло ва жа ва њем ду хов них пи та ња, зе мља би би ла пре ви ше ле по ме сто за жи вот.

По ште но го во ре ћи, ов де тек ма ло по ди жем вео тај не, све стан мно штва ком пли ка-
ци ја ко је не узи мам у об зир, јер сам по слу шан је зич кој ди сци пли ни. Огра ни ча вам се 
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на su per bi ju с ње ним дво ја ким, не га тив ним и по зи тив ним, по сле ди ца ма. Зар она че сто 
не за ме њу је мо рал? Као он да кад нам бра ни да чи ни мо из ве сна де ла, јер су ис под 
то га, што о се би, до стој ним са мо нај ви ших де ла, ми сли мо? И зар се su per bi je бо ји не ко 
ко ра чу на са мо на сво ју упор ност. Уса мље ност нас, пре или по сле, до во ди у кри зе, 
ко је не мо гу да бу ду ре ше не дру га чи је до као по нов на ра ђа ња, свла че ње змиј ске ко-
же, та ко да оно што нас је до тле му чи ло пре ста је да нас се ти че. Исти на, ви ше во лим 
да ве ру јем да је мо ја su per bia при ли ком ових ра ђа ња вр ши ла функ ци ју ба би це, али да 
су, без об зи ра на њу, ов де би ле ак тив не пле ме ни ти је осо бе. 

In vi dia

Он има не што, што би тре ба ло ме ни да при па да, јер ја то за слу жу јем, а не он – то је 
мо дел за ви сти. Ни је ствар у то ме, што бих ја хтео да бу дем он, упра во је су прот но – он 
је ни жи од ме не, а не пра вед но је на гра ђен и си гур но, због сво је ин фе ри ор но сти, не уме 
чак ни да це ни то (као су пер и ор ни ји, ја бих умео). Ћер ка гор до сти, за вист, чак је сме шно 
оп шта ма на књи жев ни ка и умет ни ка. Нпр. сва ка вест о при зна њи ма дру ги ма за да је им 
ма ње или ви ше скри ве не му ке. Исти на, чо век те шко мо же да од го нет не до мет и ја чи ну 
за ви сти у са мо ме се би, јер она уме да се ма ски ра. По што сам по ти цао из ду бо ке европ-
ске про вин ци је и еми гри рао три пу та, нај пре у Вар ша ву, по том у Па риз, на кра ју у Аме-
ри ку (увек с мар шал ским же злом у ран цу?), мо ра да сам у се би имао мно го за ви сти. 
Ипак, бу ди мо пра вед ни, она је би ла об у зда ва на из у зет ном спо соб но шћу за ди вље ње, 
та ко да сам, стро го осу ђу ју ћи јед не (број не), по кор но кле чао пред ода бра ни ма, са свим 
уве рен у сво ју пот пу ну ин фе ри ор ност (уо ста лом, то су рет ко кад би ли „пи сци“).

Ипак, оста ви мо област умет но сти и књи жев но сти. Мој век тре ба ло би на зва ти ве-
ком in vi di je и од мах ћу об ја сни ти за што. Со ци јал на мо бил ност, ка да ве ли ке ма се љу ди 
за крат ко вре ме, на гло, ме ња ју про фе си ју, оде ћу, оби чај, по го ду је по дра жа ва њу. Не-
ка да су ја ке ка стин ске по де ле оте жа ва ле ими та ци ју (нпр. гра ђа нин ко ји је из и гра вао 
шљах ти ћа био је исме ван). По дра жа ва ње зна чи по сма тра ње дру го га и же љу да се има 
то ли ко ко ли ко и он (нов ца, оде ће, сло бо де итд.). Упра во ту се по ја вљу је лич ност ко ја 
се је те рор – то је у сва ком чо ве ку „би ће за дру ге“ ко је ки њи „би ће за се бе“.16 Мо же се 
за ми сли ти ста ње у ко ме је чо век ре ла тив но рав но ду шан пре ма на чи ну по на ша ња 
дру гих, или за то што су то за ње га су ви ше ви со ке сте пе ни це (нпр. но си на род ну но-
шњу, јер са мо град ски љу ди но се гра ђан ска оде ла) или за то што се до бро осе ћа у 
сво јој из у зет но сти, мир но ка же у се би: „То ни је за ме не.“ Ипак, у два де се том ве ку при-
мо ра ни смо да се сти ди мо сво је по себ но сти. Уо ста лом, „би ће за се бе“ увек је стид и 
кри ви ца, ма да се с тим мо же бо ље или го ре из ла зи ти на крај. Кад му не пре ста но уту-
вљу ју у гла ву да дру ги жи ве ка ко тре ба, чо век не раз ми шља о илу зор ном ка рак те ру 
те сли ке ко ја по ка зу је љу де спо ља, то јест та ко да је сва ко „би ће за дру ге“. Освр ће се 
уна о ко ло и по чи ње да за ви ди: овај ов де, бед но ство ре ње, а ко ли ко је са мо до био, 

16 „Би ће за дру ге“ ко је ки њи „би ће за се бе“ – по зи ва ње на ег зи стен ци ја ли стич ку кон цеп ци ју би ћа 
Жан-По ла Сар тра, пред ста вље ну, из ме ђу оста лог, у књи зи Би ће и ни шта ви ло (1943). Осим „би ћа 
за дру ге“ (être po ur au trui) и „би ћа за се бе“ (être po ur sui), Сар тр је раз ли ко вао и „би ће по се би“ (être 
en sui). (Прим. прев.)
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ка ко је об да рен – он ни је ис под нор мал но сти, ја сам ис под. Та „нор мал ност“ или „би-
ће за дру ге“ пред ста вља тај ну ши ре ња „но ве ети ке“, од но сно од ли ке „ли бе рал ног 
дру штва“.17 Сва ко од нас има не ка кву „скло ност“ у ко јој је са др жа но од сту па ње од 
нор ме, апел упу ћен тој, а не дру гој осо би. Обје кат за ви сти по ста ју дру ги, не као Ка рол, 
Пјо тр или Иг на ци, већ као „нор мал ност“ ви ђе на спо ља, ко је на вод но ми има мо пре-
ма ло. Тзв. по и ме ни чав ње, по дра жа ва ње и in vi dia ме ђу соб но су те сно по ве за ни.

Да ли ипак же ља да се по ста не „та кав као сви“, за и ста зна чи да се за ви ди? Ве ро ват-
но да. Ја не мам то што он има, ма да то ме ни сле ду је, јер кад бих ја то имао, он да бих 
имао још и ви ше (се бе, сво ју из у зет ност, на рав но). „Нор мал ност“ ће би ти до да та мо јој 
из у зет но сти, док се по мом ми шље њу, есен ци ја тог дру гог чо ве ка у њој ис цр пљу је.

Ако се при хва ти по де ла за ви сти на осно ву ње ног до ма ша ја – или са мо не ве ли ка 
гру па нпр. про фе си о нал на, или „љу ди уоп ште“, он да је ова дру га вр ста опа сни ја. Ла ко 
пра ви мо гре шке кад не же ли мо да при хва ти мо сво ју, са мо на ма да ту суд би ну, тј. кад 
не мо же мо да се по ми ри мо с ми шљу да су не ке вр сте тзв. на чи на жи во та из ван на ших 
мо гућ но сти и би ле би нам чак не у год не. Ако се тру ди мо да се при ла го ди мо, от кри ће-
мо раз не вр сте бе де „чо ве ка из ма се“.

Ira

Ах, да нас са мо ста ро мод ни гнев об у зи ма. Ло ше је за ја пу ри ти се од бе са, још го ре 
је у на сту пу оча ја ња тре сну ти ко га се ки ром по гла ви и уби ти га. Чак, ако не ко не но си 
са со бом се ки ру, до га ђа се да ста ре увре де ни је за бо ра вио и да се ви ше ни шта не мо-
же по пра ви ти. Али осим тог веч ног гне ва, дру ги, са вре ме ни, по ја вио се кад смо по че-
ли да се за зло осе ћа мо од го вор ни као чла но ви дру штва и уче сни ци исто ри је. Утро ба 
ти се пре вр ће, шкр гу ћеш зу би ма, сти скаш пе сни це – али ћу тиш, јер си ни ко и ни шта 
и ни шта не ћеш про ме ни ти. И пи таш се: „Да ли сам ја луд или су они лу ди? Мо жда сам 
ја, јер они жи ве ле по и у њи ма не ма ни ре вол та, ни стра ха за лич ну са од го вор ност.“ 
Ако се ро ди мо са скло но шћу пре ма гне ву, уз то се још ро ди мо у овом ле пом сто ле ћу, 
шта да ра ди мо, ка ко да иза ђе мо на крај с тим? На рав но, сва ки чо век до би ја вас пи та ње, 
обра зу је га сâм бо ра вак ме ђу дру ги ма. Схва та да ур ла ње и уда ра ње гла вом о зид мало 
по ма жу; ако је пе сник, ви ди да је дре ка ма ло ефи ка сна. Да кле, гнев си ла зи у под зе мље, 
одан де из ра ња са мо пре ру шен, пре и на чен у иро ни ју, сар ка зме или у тзв. ка ме ни мир, 
по ко ме се не мо же прет по ста ви ти ка ква се ја рост иза ње га кри је.

Чи тав свој све сни жи вот про вео сам на та квим ма не ври ма са соп стве ним гне вом, 
ни ка да, све до да нас, не схва та ју ћи ка ко се он сла гао с мо јом (у ства ри) асо ци јал ном 
при ро дом. Уо ста лом, ка ко раз у ме ти то ко ег зи сти ра ње у на ма про ти ву реч них на сту па 
гне ва и на викâ? Ипак, утро ба ми се пре вр та ла да ли пре 1939, за вре ме ра та или ка сни-
је. Ка ко је мо гу ће, не ко ће с пра вом упи та ти, из јед на ча ва ти то што је не у по ре ди во, 
исто риј ске пе ри о де и си сте ме с ма њим ин тен зи те том зла, с та кви ма, у ко ји ма је зло 
до сти гло свој па рок си зам? На жа лост, исти на је да сва ка људ ска за јед ни ца има мно го 
сло је ва и мно го ме ста. Оно што вре ђа на ше мо рал но осе ћа ње не од и гра ва се у свим 

17 „Но ве ети ке“, од но сно од ли ке „ли бе рал ног дру штва“ – по зи ва ње на кон цеп ци ју per mi si ve so ci ety 
ко ја опи су је дру штве ни мо дел За па да дру ге по ло ви не XX ве ка. (Прим. прев.)
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сло је ви ма и ме сти ма исто вре ме но. Чак та мо где ве ћи део ста нов ни штва уми ре од гла-
ди, по сто је ле пи квар то ви у ко ји ма ста ну ју си ти љу ди ко ји слу ша ју до бру му зи ку и ба ве 
се, ре ци мо, ма те ма тич ком ло ги ком. Не тре ба та ко ђе за ми шља ти да чак и они ко је је 
ажда ја про гу та ла не до жи вља ва ју тре нут ке са вр ше не ве дри не. Та ко је, на при мер, јед-
на од мо јих срећ них успо ме на је дан лет њи дан 1941. го ди не кад сам се по сле по се те 
се о ском пи сцу Ју зе фу Мор то ну18 у Хроб жу крај Пињ чо ва19 (пу то ва ло се та мо чуд ном, 
уско трач ном пру гом ко ја се ви ју га ла по трав на тим бр ди ма), ис кр цао с Је жи јем Анд же-
јев ским на не ка квој ма ле ној ста ни ци крај Кра ко ва, ода кле се до гра да ишло пе ши це. 
За у ста ви ли смо се у крч ми крај пу та, где је – у вр ту – сви рао пу ту ју ћи ци ган ски ор ке стар, 
по сле че га смо по ла ко, по ма ло те ту ра вим ко ра ци ма, ушли у пр ве ули це у ко ји ма је, у 
по ре ђе њу с Вар ша вом, све из гле да ло као дру га зе мља и дру га ера. Ка фа на умет никâ у 
Ло бу зов ској ули ци сво јом вре вом и ша ре но ли ко шћу ма се под се ћа ла је на Мон пар нас 
из вре ме на нај ве ће сла ве. Кел не ри ца, ко ја је при шла на шем сто лу, би ла је же на на шег 
ко ле ге, вар шав ског пе сни ка, Је вреј ка. Да кле, још је би ло Је вре ја, још је то тра ја ло – ма-
да је де сет да на ка сни је ве ли ка ра ци ја до ка за ла да су ова кве оа зе вар љи ве.

Не де лу ју са мо људ ска ви ше слој ност и раз ли чи тост местâ као оп шти за кон. Дру ги 
за кон је усме ре ност на ше па жње, по што ум ме ња и ме ша сва ко ја ке „по дат ке“. Та мо где 
је дан ви ди не прав де ко је очај нич ки ва пе за осве том, дру ги не ви ди ни шта, где је дан 
не ис по ља ва же љу за по бу ном, дру ги пу ца и под ме ће бом бе. Мо је раз ми шља ње о гне-
ву ве о ма је обе ле же но го ди на ма про ве де ним у Аме ри ци и две вре мен ске и про стор не 
сфе ре, европ ска и аме рич ка, ме ђу соб но се до пу њу ју. Аме рич ки те ро ри сти се не раз-
ли ку ју мно го од јед не пе сни ки ње, ве о ма по пу лар не у вар шав ским ка фа на ма кра јем 
три де се тих го ди на. Он да шња Пољ ска да ва ла је мно го по во да за гнев, али пе сни ки ња 
(из по ро ди це ин те лек ту а ла ца) пре пу на мр жње, сма тра ла је да је си стем крив за све – и 
за то што би се у Пољ ској за и ста мо гло от кло ни ти, и за то што се ни је мо гла от кло ни ти 
ни у јед ном ко лек тив ном жи во ту. Она је на пи са ла не про ми шље ну ре че ни цу: „За ме ни-
ли смо ру ску оку па ци ју пољ ском оку па ци јом“ (на вод но, та не за ви сна Пољ ска по сле 
1918. го ди не ни је бо ља од цар ске Ру си је), али због те сво је не смо тре но сти мно го је 
пре тр пе ла да би јој тре ба ло да нас то за ме ра ти. Ње не пе сме, пу не мр жње, вред не су 
ипак спо ме на, јер се у њи ма наш по зна ти нам гнев два де се тог ве ка исто вре ме но окре-
ће про тив ин сти ту ци ја и, ка ко се мо же прет по ста ви ти, про тив са мо га по сто ја ња би ло 
че га. Мла ди Аме ри кан ци из имућ них бе лач ких по ро ди ца, по тре се ни суд би ном цр на ца 
из ге та, ни шта ма ње од ру ских ни хи ли ста по тре се них суд би ном се љакâ, по ка зу ју нео-
гра ни че ну спо соб ност за цр пље ње ре во лу ци о нар не ре то ри ке, али то се не сме тре ти-
ра ти ола ко. Су ге ри са не ана ло ги је са Злим ду си ма До сто јев ског мо жда су оправ да не на 
ни воу ко ји је ду бљи од ни воа со ци јал них од но са – и то мо жда нај ви ше пре ко ли ка 
Ки ри ло ва, од но сно чо ве ка ко ји се уби ја, јер, ка ко ка же, Бо га не ма, а мо рао би да по сто-
ји. Да ли је гнев, моћ ни де мон на шег вре ме на, про ме теј ски за нос у име љу ба ви пре ма 
љу ди ма или оправ да на љут ња на ису ви ше не пра ве дан свет, да би вре де ло жи ве ти? 
Ве ро ват но и јед но и дру го, ма да су ов де не ја сне њи хо ве про пор ци је.

18 Ју зеф Мор тон (Јózef Mor ton, 1911–1994), пољ ски пи сац и пу бли ци ста. (Прим. прев.)
19 Пињ чов – сре ски град у Швјен ток ши ском вој вод ству. (Прим. прев.)
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Гнев по тла че них, гнев ро бо ва ла ко је раз у ме ти, на ро чи то оно ме ко је и сâм не ко-
ли ко го ди на жи вео у ко жи пот чи ње ног чо ве ка. Па ипак, у мом ве ку гла сни ји је био 
гнев при ви ле го ва них ко ји се сти де сво јих при ви ле ги ја. С тим гне вом при лич но сам 
упо знат. Ве о ма си ро ма шан, као млад чо век знао сам ипак да је не ко ли ко зло та у џе пу 
за мно ге љу де у Пољ ској би ло пра во бо гат ство, уо ста лом већ кра јем три де се тих го-
ди на за ра ђи вао сам мно го и мо гао сам да из и гра вам еле гант ног сно ба. А у Аме ри ци 
пак мо гао бих да слу жим као (сум њив) ар гу мент бра ни о ци ма кла сич ног ка пи та ли зма 
кад твр де да у ње му „бо љи чо век по бе ђу је“, јер је мој рад био це њен. При знај мо да 
сам се ипак у свом Бер кли ју и сво јој Ка ли фор ни ји кре тао ме ђу се би слич ни ма, ко ји су 
ус пе ли. „Тре ба ује да ти ру ку ко ја нас хра ни“, ре као ми је је дан од њих. Мо жда. А, ако је 
та ко, он да ни ка да не тре ба за бо ра вља ти лаж у ко ју су по не кад упа да ли до бро ухра-
ње ни и ру ме ни љу ди, пре тва ра ју ћи се да па те. 

Ace dia

Ви ше ни ко ни је у ста њу да ову ма ну на зо ве про сто ле њо шћу, а не кад је та ко би ло, 
али да нас се вра ти ла свом пр во бит ном зна че њу: стра ху од пра зни не, апа ти је, ту ге. Ипак, 
ње не жа о ке не осе ћа ју је ди но уса мље ни ере ми ти, већ ми ли он ске ма се. Са вр ше ни ре-
ак ци о нар ре као би да би их за њи хо во до бро тре ба ло др жа ти у си ро ма штву и анал фа-
бе ти зму, та ко да им бич еле мен тар не по тре бе оста вља крат ке тре нут ке од мо ра, али не 
и раз ми шља ња, ка ко би се са чу ва ли од ути ца ја по лу ин те лек ту а ла ца ко ји се слу же штам-
па ном реч ју. До го ди ло се дру га чи је и, ма да се мо дел ме ња, за ви сно од зе мље и си сте ма, 
у осно ви оста је исти, тј. по ја вио се про се чан чо век ко ји уме да пи ше, чи та, слу жи се 
мо то ци клом или ау то мо би лом. Ни он ни је при пре мљен за ду хов ни на пор и пот чи њен 
је вла сти по лу ин те лек ту а ла ца ко ји му пу не гла ву ла жним вред но сти ма.

Не мој мо уз ди са ти за ста рим до брим вре ме ни ма, јер до бра ни су би ла. Са крал ни 
жи вот сред њо ве ков ног гра да ни је из ми шљен, јер је остао траг у ар хи тек ту ри и умет-
но сти ко ји мо же, у нај бо љем слу ча ју, да ука же на да ле ку бу дућ ност, кад ће по сле 
пре ла зне фа зе би ти мо гу ће уз ла зно кре та ње, слич но, али дру га чи јег ин тен зи те та.

За сад вла да ера из о па ча ва ња умо ва, што мо же да бу де не из бе жна це на пла ће на 
за отва ра ње при сту па мно гим људ ским би ћи ма, не са мо као не ка да, из уског сло ја 
при ви ле го ва них. При сту па че му? Не „кул ту ри“ – она у нај бо љем слу ча ју под се ћа на 
хер ме тич ки за тво рен ко фер, за ко ји су за бо ра ви ли да да ју кључ. Ако се и мо же мо нада-
ти при сту пу, он да са мо „са мо стал ним бор ба ма“ људ ског би ћа. Уто ну лим у пле мен ским 
оби ча ји ма, је дин ка ма не ка да то ни је би ло по треб но, али већ да нас сва ко по ста је ере-
ми та у пу сти њи Егип та и из ло жен је за ко ну из бо ра – или пе ња ње го ре, или си ла зак у 
не ка кво скот ство, да се по слу жим ру ском ре чи, ко ју смо, ма да зна чи по жи вот ње ње, 
упр кос лин гви сти ма, скло ни да по ве зу је мо, са грч ким sko tos, од но сно, та ма.

Збр ка у оце на ма оне мо гу ћу је да нас ја сна раз ли ко ва ња, та ко да су по што ва ња ука-
зи ва на ла жним ве ли чи на ма, про сла вље ним за то што из ра зи то и сна жно пред ста вља ју 
по пу лар не мод не тен ден ци је. Овај век је, осим то га, век чу до виштâ – ка ква је чо ве чан-
ство рет ко има ло при ли ку да ви ди – али та ко ђе, као због рав но те же, дао је мно ге лич-
но сти огром ног фор ма та, ко ји ма ни је сра мо та по кор но се кла ња ти. Ин те лек ту ал на 
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дис тан ца из ме ђу њих и мо то ри зо ва ног чо ве ка ма се ве ро ват но је ве ћа не го из ме ђу 
сред њо ве ков ног те о ло га и нпр. чла на ба чвар ског це ха. Тач ни је: ов де ни о че му још не 
од лу чу је ни во обра зо ва ња, јер ни мно ги ла у ре а ти Но бе ло ве на гра де у јед ној на уч ној 
обла сти, осим у сво јој спе ци јал но сти, ин те лек ту ал но се не раз ли ку ју од сво јих нај ма-
ње обра зо ва них бли ских. Жак Ма ри тен је го во рио да тон на шем вре ме ну да ју љу ди 
сла бе гла ве и осе тљи ва ср ца, ме ђу тим, ма ло је оних ко ји осе тљи во ср це по ве зу ју с 
ја ком гла вом. Не по сто ји за то бо љи при мер од тр жи шта у Аме ри ци ко је вла да и је зи-
ком ре чи и је зи ком сликa. Глу па пле ме ни тост и не ча сна тр го вач ка лу ка вост та ко су 
ме ђу соб но ис пре пле та не да, ме ре ћи њи хо вим вас пит ним ути ца јем ча со пи се, фил мо-
ве, књи ге, те ле ви зиј ске про гра ме, тре ба про сто го во ри ти о ма сов ном зло чи ну про тив 
то га што се, не пре ци зно, али не без раз ло га, на зи ва „људ ским до сто јан ством“.

На жа лост, онај ко се не ле њи, јер зна да ње га, као и сва ко га, вре ба ace dia, од но сно 
уни ни је, бр зо за па жа да дис тан ца из ме ђу ње га и ње го вих са вре ме ни ка ра сте сва ке го ди-
не, ако не и ме се ца. Ин те лек ту ал ни рад од ли ку је се ти ме што исте рад ње зах те ва ју све 
ма ње вре ме на, то зна чи, раз ви ја спо соб ност скра ће ња, на ла же ња пре чи ца. Услед то га, 
гу би се осе ћа ње за ре чи и сли ке ко је тр жи ште ис по ру чу је, оту да пред ста вља ве ли ки 
про блем но ви ари сто кра ти зам пре фи ње них умо ва ко ји се ипак, као што сам не где дру-
где већ спо ме нуо, кре ћу у дру га чи јој сфе ри не го пре по ла ве ка – та да су то би ле „аван-
гард на“ књи жев ност и умет ност, ко је су ви ше обе ћа ва ле не го што су ус пе ле да оства ре.

Ва тре ног тем пе ра мен та и рев но сан, ра дио сам та ко мно го да ми се чи ни да не тре ба 
се бе да окри вљу јем за уни ни је. Па ипак, ни сам ура дио то што сам мо гао, а раз лог су 
би ли, и мањ ка во обра зо ва ње и де пре сив на ста ња, ко ја су ми оне мо гу ћа ва ла ефи ка сни 
от пор пре ма тлап ња ма сво га вре ме на. На рав но, то не зна чи да бих бо ље про шао да 
сам ра ни је био на о ру жан, та ко да ме ни шта из два де се тог ве ка не би за ра жа ва ло, као 
што је то чи нио је дан мој по зна ник из мла до сти, ко ји се још та да ба вио је ди но Пла то-
ном. Био би то по гре шан и ја лов из бор. Ов де би се, no ta be ne, тре ба ло по зва ти на 
бур ну исто ри ју ко ја је ма ло по го до ва ла бо љој ори јен та ци ји. Али, са мо ће се лен шти-
на осме ли ти да сва ли од го вор ност на не што што је из ван ње га.

Бор ба с ни шта ви лом ко је нас окру жу је ни је но ва и чо век је ми ле ни ју ми ма био из-
ло жен тим ис ку ше њи ма. Ипак ни ка да, ве ро ват но од вре ме на цар ског Ри ма и хе лен ске 
ци ви ли за ци је, ни је био то ли ко бес по мо ћан. То су по сле ди це на уч ног пре вра та, сна га, 
ра су тих на сит не, бе зна чај не ства ри ко је ути чу на ова кву пуч ку пред ста ву. Мо жда ће 
огром на ве ћи на љу ди под ле ћи тим ра зор ним ути ца ји ма, тра же ћи уте ху у чу до твор ним 
елик си ри ма ко је про да ју хин ду и стич ки, бу ди стич ки и са та ни стич ки про по вед ни ци.

Ava ri tia

Из гле да ло би да ве ко ви ма не ма ни чег то ли ко обич ног и то ли ко кла сич ног. А ипак, 
ако је по хле па за нов цем гу ра ла љу де у осва ја ња, угње та ва ња, тла че ња, ако је по та-
ма ни ла мно ге вр сте жи во ти ња и хе миј ским тро ва њем водâ и ва зду ха угро зи ла жи вот 
на чи та вој пла не ти, ava ri tia не до би ја да нас са мо та кве фор ме ка кве су би ле по зна те 
Дан теу. У оно вре ме ова ма на увек је од ли ко ва ла по је ди нач но из ве сне осо бе, да нас 
се по ме ра на ме ха ни зме ко ји не за ви се од по је ди нач не осо бе, већ се од но се и на дру ге 
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глав не гре хе, ко је као да је не мо гу ће име но ва ти, по што се одва ја ју од чо ве ка. На при-
мер, да ли због ла ко мо сти ве ли ка нафт на кор по ра ци ја сво јим тан ке ри ма за га ђу је 
оке а не? Ако од го во ри мо по тврд но, он да ће мо ви де ти ла ко мост та мо, где не ма ни јед-
не осо бе, а да кле, ни кри ви це, ни ка ја ња. Ди рек то ри? Али они као да ни су љу ди, већ 
функ ци ја ко лек тив ног те ла ко је не ма за циљ ни шта дру го до уве ћа ва ња про фи та. За 
од лу ке до не те у име не ког ци ља дру га чи јег од про фи та, ка жња ва ни су. Исти на, мо гу 
да се од рек ну по ло жа ја и ба ве се не чим дру гим, то ипак не ће про ме ни ти рад ко лек-
тив ног те ла, ко је по пу шта са мо пред спо ља шњом си лом ко лек ти ва.

Мо жда је по ло жај ди рек торâ та кве кор по ра ци је зна ча јан и за раз не знат но ни же 
сте пе не дру штве не ле стви це. Овај или онај Џон, Ди пон или Ко вал чик кри шом са ња о 
вр ли ни, јео би тра ву, пио из вор ску во ду, ишао у вре ћи опа са ној ко ноп цем, при че му 
та ње го ва че жња за фра ње вач ким иде а лом мо же да бу де са свим искре на, на жа лост, 
„упе цан је“ и не ма му по врат ка.

Но ве, без лич не вр сте по хле пе мо гле би у крај њем слу ча ју да се сма тра ју јед ним од 
раз ло га због ко јих је она пре ста ла да бу де књи жев на те ма. Ava ri tia као зло коб на страст 
ју накâ ро ма на има чи та ву исто ри ју, ма ње-ви ше упо ре ди ву с исто ри јом тзв. ре а ли стич-
ког ро ма на. Де фо, Ди кенс, Бал зак, Зо ла на ла зе на За па ду на след ни ке, и на по чет ку на-
ше га ве ка, углав ном ме ђу аме рич ким пи сци ма. У Ру си ји сре бро љу бје по чи ње сво ју књи-
жев ну ка ри је ру Пу шки но вим Шкр тим ви те зом, а зна чај но ме сто за у зи ма у би о гра фи ји 
До сто јев ског (хтео је да до би је ми ли он на ру ле ту), као и без ма ло у свим ње го вим де ли-
ма. До пре о кре та у ро ман ској тех ни ци, чи ји смо све до ци би ли, до шло је у вре ме кад је, 
по ред ин ди ви ду ал ног грам зив ца, по сто јао и ко лек тив ни грам зи вац, ко га је ве о ма те шко 
опи са ти. Али и са мо бек ство од жи вот не ре ал но сти учи ни ло је да је ро ман не ка ко пре-
стао да го во ри о нов цу. И кад нас да нас људ ска џун гла по га ђа сво јим пре ко мер ним 
ра стом, пра ће на без о се ћај но шћу и па сив но шћу је дин ке, књи жев ност се кло ни вул гар-
них пи та ња: „Ко од че га жи ви, ко је за шта пла ћен?“ Ка рак те ри стич но је да гнев аме рич-
ких ин те лек ту а ла ца, с рет ким из у зе ци ма не за ви сних од из да вач ког тр жи шта, јер жи ве 
од ра да на уни вер зи те ти ма, за о би ла зи глав ни чвор, тј. тр жи ште, а чак су прот но, по га ђа 
сва огра ни че ња ње го ве сло бо де, ма да та сло бо да у прак си слу жи тр гов ци ма-де мо-
ра ли за то ри ма. Ов де ве ро ват но де лу је сна жан та бу, је дан од нај та јан стве ни јих дру-
штве них тер мо ста та, по мо ћу ко јег ре во лу ци о нар ни гнев на све, за шта ava ri tia сно си 
од го вор ност, би ва пре тво рен у ро бу, зна чи, по ма же тој ис тој ava ri ti ji.

Ви ше од свих дру гих ма на упра во та, или пак ње но не по сто ја ње, упу ћу је нас на 
не ја сне за ко не лич не суд би не. Успех или по раз, ме ре ни нов цем, чи ни се да не ма ју 
ја сну ве зу са грам зи во шћу или шкр то шћу, ма да је ava ri ti je мо жда нај ви ше осло бо ђе на 
сред ња гру па, они ко ји ни су скло ни ни си ро ма штву, ни бо гат ству. У тој по сред ној гру-
пи по твр ђу је се углав ном на че ло: има ћеш тач но оно ли ко нов ца ко ли ко ти је по треб но, 
али под усло вом да ти до ње га ни је ста ло. 

Gu la

Не при јат но је ми сли ти на све чу кун де до ве и пра де до ве ко ји су се пре пу шта ли 
жде ра њу и пи јан че њу и, уоп ште, не при јат но је раз ми шља ти о ге ни ма ко је у се би но-
си мо. Свест да у се би има мо сло вен ске ге не уто ли ко је муч на што из гле да да нас 
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„сла бост пре ма ки се лим кра став ци ма и га ла ми“20 при ти ска као не у мит на кар ма и што 
скло ност ка пи ро ва њу не про ла зи без по сле ди ца, ко је су ка сни је ве што при пи си ва не 
ра зним ге о по ли тич ким раз ло зи ма. Јед но ста ван ра чун вре ме на про во ђе ног на пи ро-
ва њу и ти ме из гу бље ног за раз ми шља ње, то ком ве ко ва, мо же ов де мно го да об ја сни. 
Иди лич но пи ро ва ње мо же да све до чи о не спо соб но сти под но ше ња све та та квог ка кав 
је сте, о че жњи за леп шим све том, исто вре ме но је је дан од глав них мо ти ва пре зи ра 
пре ма са ми ма се би, јер од врат ност пре ма пи јан ци ма на ули ци на не ки на чин сра ста 
с од врат но шћу пре ма соп стве ном по на ша њу у не дав ној про шло сти. Уо ста лом, на ша 
ин фе ри ор ност, обра зло же на не са мо ти ме, већ и ко лек тив ном не спо соб но шћу (та ко 
да су са мо по је дин ци енер гич ни), во ди па ра но ич ним ре ак ци ја ма – од врат ност пре ма 
се би пре ба цу је мо на „њих“, ма ка кви да су, они су за све кри ви. У из ве сном на чи ну 
пи ро ва ња, осим са ме вре ве, глу пог хва ли са ња и мр мља ња, тре ба ви де ти још и не што 
дру го. Ов де ни је то ли ко ва жно пи ја но ста ње, ко ли ко то шта се услед ње га от кри ва. А 
от кри ва се тад ма ње-ви ше код свих љу ди исто, уз то по себ на свој ства од ре ђе ног дру-
штва. Ова по то ња упра во мо гу да бу ду раз лог ин фе ри ор но сти.

Тру дио сам се, с раз ли чи тим успе хом, да из бег нем зам ке ко је ми је gu la по ста вља-
ла. Не ка то бу де при зна ње за пре ви ше раз ви јен сми сао прак тич но сти, али от крио сам 
да се мо же „ис ко ри сти ти не при ја тељ“, тј. под вр га ва ти раз ми шља њу то што се от кри ва, 
кад год пре вр ши мо ме ру. А от кри ва ју се ре ак ци је, прох те ви, љут ње и его ти зми за нас 
од већ не по вољ ни да би смо во ле ли да зна мо за њих.

Lu xu ria

Кад до ђе до блу да или раз вра та, сва ко ћу ли уши, за то тре ба уна пред спре чи ти та-
ква оче ки ва ња. У не до стат ку дру гих дра жи, пре све га дра жи са ме књи жев не умет но-
сти, пи сци се да нас над ме ћу у „искре но сти” и ве ро ват но би на осно ву то га мо гла да 
се уве де но ва по де ла на ви со ки и ни ски стил. Ау тор ко ји др жи до се бе не па да на та кве 
три ко ве, из че га уо ста лом про из и ла зи да не вре ди чи та ти тзв. бе ле три сти ку, јер се у 
њој са мо са свим ма ло број ни одр жа ва ју у гра ни ца ма ви со ког сти ла.

Сно ви о срећ ном, сло бод ном чо ве ку, одав но се окре ћу про тив за бра на и хи по кри-
зи је, ко ја би хте ла да за бо ра ви на власт ка кву над на ма има ли би до. Осло бо ђе ње од 
хи по кри зи је ма ло шта још ре ша ва. Д. Х. Ло ренс ка же да се пр ви сек су ал ни чин Ада ма 
и Еве по сле пр во род ног гре ха, фи зи о ло шки ни је ни по че му раз ли ко вао од оно га што 
су мно го пу та прет ход но чи ни ли. Раз ли ка се са сто ја ла у то ме што је сад сва ко од њих 
ви део, тј. био све стан сво га те ла и те ла сво га парт не ра као Дру го га, шта ви ше, све стан 
да је парт нер дру го би ће. За то су пр ви пут осе ти ли стид, по ста ли све сни да су го ли, и 
са кри ли се од по гле да Бо га. „А ко ти је ре као да си го?“ – упи тао је Бог Ада ма. Д. Х. Ло-
ренс је тра жио по вра так, хтео је да чо век бу де не вин као пре не го што је по јео плод са 
др ве та по зна ња до бра и зла. Ов де ни је ме сто да раз ми шља мо о то ме у ко јој ме ри може 
то да нам успе. Сам сплет у Књи зи По ста ња: дво је, ја бу ка, од но сно, свест, стид учи да 
ни по што на ше ре чи не успе ва ју да се на ста не у Еден ском вр ту и да област књи жев но сти 

20 „Сла бост пре ма ки се лим кра став ци ма и га ла ми“ – алу зи ја на ре чи ју на ка из IV чи на дра ме Ју ли-
ју ша Сло вац ког (1809 –1949) Ли ла Ве не да (1840). (Прим. прев.)
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од но сно ин те лек ту ал них де ла, у нај бо љем слу ча ју, мо же да бу де гра нич на област, да кле, 
то што је тек бли зу љу ба ви и смр ти у њи хо вом не ви но-фи зи о ло шком аспек ту.

„Сек су ал но осло бо ђе ње“ у дру гој по ло ви ни на ше га ве ка има не ке за го нет не од-
ли ке. Ње го ва же сти на мо же се ве ро ват но ту ма чи ти ре ак ци јом на цео де вет на е сти век, 
а не на пе ри од ко ји је не по сред но прет хо дио, по што нпр. ни го ди не мо је мла до сти 
ни су ипак би ле пу ри тан ске. Сло жи ће мо се да до оби чај них пре о кре та не до ла зи та ко 
бр зо, јер не рет ко тре ба да про ђу чи та ве де це ни је та мо где тзв. ма се тек при хва те не-
ка кав оп шти узор. Ипак, чак и ако се сло жи мо с тим „осло ба ђа ње“ за чу ђу је не ка квим 
сво јим оду ше вље њем, као да је „го зба за вре ме ку ге“, или да је смрт ко ја пре ти по је-
дин цу по ста ла стра шни ја или да ће ку га уни шти ти вр сту. Из вор ова кве фре не зи је 
ни је то ли ко у жле зда ма, ко ли ко у ду ху ко ји се ис пу ња ва по крет ним сли ка ма, не пре-
ста но на ме та ним спо ља, за ви сним од ди на ми ке соп стве них фор ми, то зна чи, до за 
ја сно ће мо ра би ти стал но уве ћа ва на. Ова ква фре не зи ја не мо же да се за др жи и ни је 
ис кљу че но да ће се са ма уни шти ти, иза зи ва ју ћи опа ку до са ду. Мо жда ипак на ја вљу је 
но ви пре о крет, ко ји би био ве о ма па ра док сал на по сле ди ца не ви но сти и нор мал но сти. 
Уо ста лом, у sci en ce fic tion-у већ је пи са но о ова квим сли ков но-ми ри сно-так тил но за-
мен ским пра жње њи ма.

У Бо жан стве ној ко ме ди ји Бе а три че је сна жан сим бол, од но сно, под јед на ко ствар на 
осо ба и ствар на иде ја ван те ле сне љу ба ви или пак ни јед но, ни дру го, јер по ја вљу је се 
уме сто њих, та ко да не мо гу да бу ду раз дво је не. Она та ко ђе во ди Дан теа на вр хо ве – 
до слов но, јер на пла ни ну Зе маљ ског ра ја и ви ше – пре у зи ма ју ћи вођ ство та мо, где 
за вр ша ва сво ју уло гу Вер ги ли је, од но сно, ма ги ја умет но сти.

Да на шњи от пор пре ма сва ком аске ти зму, а чак на ро чи та же сти на ко јом се исме ва, 
пред ста вља до во љан раз лог за от кри ва ње јед не тај не. Бо жан ске Умет но сти Ма ште, 
ка ко их је на зи вао Блејк21 по слу шне су по зи ви ма Еро са, а исто вре ме но не на кло ње не 
на го ну про кре а ци је, ре кли би смо, за ви дљи ве. Кон фликт је са свим озби љан, јер умет-
но сти зах те ва ју од сво јих вер ни ка стал ну, не за си ту те жњу и на ме ћу им, хте ли они то 
или не, соп стве но ма на стир ско пра ви ло. За то по сто ји до во љан број до ка за, при че му 
би о гра фи је умет ни ка и осо ба ко је има ју ми стич на ис ку ства мо гу ов де да бу ду за јед но 
ци ти ра не, јер се ра ди о јед ном истом. Бо ја и ја сно ћа свих „при ви ђе ња“ у сну или на 
ја ви за ви се од ни за усло ва, је дан од њих је ви со ки праг ерот ске енер ги је. „Нео ства-
ре на“ љу бав, по чев од про ван сал ских да ма, ко је су опе ва ли тру ба ду ри, и њи хо ве 
фи рен тин ске се стре Бе а три че, све до ро ман тич них би о гра фи ја, све до чи да чи та ва 
ду а ли стич ка пла тон ска тра ди ци ја, ко ја се ка сни је об на вља ла код ал би жа на ца, од го-
ва ра не ка квој исти ни на ше при ро де. Мо жда не на ше, тј. не чо ве ка уоп ште? Од две 
вр сте то та ли та ри зма „ме ки“ је био трај ни ји од „ре пре сив ног“, јер би у овом пр вом 
умет но сти ма ште са ме уве ле.

(С пољ ског пре ве ла Љу би ца Ро сић)

21 The Divine Arts of Imagination – из спе ва Је ру за лем. (Прим. прев.)


