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ДУ НАВ, РЕ КА ТЕК СТА
(Ре ка: јед на дру га чи ја ду нав ска ан то ло ги ја, ур. Едит Ки ра љи, Оли виа  

Спи ри дон, Ној зац, Но ви Сад, 2020)

Ду нав, дру га по ве ли чи ни ре ка у Евро пи, по ве зан је с нај ра зли чи ти јим ис ку стви ма, 
при ча ма и тра ди ци ја ма. Јед ну крај ност до жи вља ја ре ке из ра зио је, на ду хо вит на чин, 
ма ђар ски пи сац Пе тер Естер ха зи: „Ду нав не по сто ји, то је ја сно као сун це!“ Ова ан то-
ло ги ја не ма за циљ, као што би се мо гло оче ки ва ти, да афир ми ше ра зно ли кост и ре-
пре зен та тив ност тек сто ва о Ду на ву. Ре ка, раз у ме се, са ма по се би по го ду је ра зно ли-
ко сти, она је увек у плу ра лу, а и са ма раз ли чи тост је де скрип тив ни по јам, не вред но сна 
ка те го ри ја. Ов де је, на сре ћу чи та о ца, реч о ис тра жи ва њу гу сти не про сто ра и вре ме-
на ре ке кроз тек сто ве ко ји те ма ти зу ју и про бле ма ти зу ју ње не аспек те, а об у хва та ју 
раз до бље од сред њег ве ка до да нас. И то је ја сно као сун це!

Ре ка – јед на дру га чи ја ду нав ска ан то ло ги ја не по сма тра Ду нав као глат ку ли ни ју 
ко ја пре се ца гра ни це, већ као је дан учво ре ни пеј заж. Сто га се ова нео бич на и за ни-
мљи ва књи га у пр вом пла ну и не ба ви пи сци ма, већ нас кроз на ра тив при ре ђи ва ча и 
ода бра не тек сто ве во ди од из во ра до ушћа, кроз раз ли чи те зе мље и гра до ве дуж 
то ка ре ке. „Књи га би“, ка ко ка жу уред ни це, „же ле ла да при ка же ра зно вр сност сми са-
о них по ве за но сти ко је на ста ју у ве зи с Ду на вом и пред ста вља Ду нав као осу згу сну тих 
зна че ња ко ја об у хва та јед ну сло же ну про стра ну ре ги ју.“ Ан то ло ги ја, да кле, на сто ји да 
раз мр си кул ту ро ло шки и сим бо лич ки чвор ко ји но си име Ду нав и учи ни га ви дљи вим 
чи та о ци ма. У том сми слу тек сту ал но по сто ја ње Ду на ва го во ри мно го ви ше од ње го ве 
ге о гра фи је, јер је пре део са чу вао исто ри ју ре ке као ка кав па лимп сест. 

Фор ма је ве о ма до бро осми шље на, тек сто ви ни су по ре ђа ни хро но ло шки, жан ров-
ски и хи је рар хиј ски, већ про блем ски. Бри жљи во ода бра не фо то гра фи је не слу же да 
илу стру ју текст; и оне, са ме за се бе, при ча ју раз ли чи те мо гу ће при че о Ду на ву. Уме сто 
на чел ног уво да, уо би ча је ног у ан то ло ги ја ма, ов де се кул тур но-исто риј ски уво ди на-
ла зе ис пред сва ког од два де сет и че ти ри по гла вља ка ко би об ја сни ли кон тек сте тек-
сто ва, као и раз ло ге за што су увр ште ни. Ста ро до бро на бра ја ње на пре чац до ча ра ва 
о ка квом по ду хва ту се ра ди: Ре ка као ре ка тек ста; Из вор; Ри то ви, оба ле, град ски ата ри; 
Ри бе и ри ба ри; По во дањ; До ла зак и од ла зак; Брод и олу пи на; За ми шље на ге о гра фи ја; 
Сред ња Евро па; Мо сто ви; Гра ни це; Пре ла зи; Пре во ди; Су то ке; Гво зде на вра та (Ђер дап); 
Остр ва, по то ну ла; Град ски пеј за жи; Рат; По ра зи; Бек ство и про гон; Ка зне ни ло го ри и 
скри ве на ме ста; Ве ли ка спа ја ли ца; Бо је; Дел та; Ушће. Уред ни це ан то ло ги је, две гер ма-
нист ки ње и са ме с оба ла Ду на ва, Едит Ки раљ из Ма ђар ске и Оли виа Спи ри дон из 
Не мач ке, ни су по шле ута ба ним по ду нав ским (али и ан то ло ги чар ским) ста за ма, већ су 
тра га ле за про сто ри ма ин тен зив не ли те рар не сим бо ли за ци је ре ке, као и за те ма ма 
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ко је њу кроз исто ри ју окру жу ју. Ан то ло ги ју ва ља по сма тра ти као кру ну њи хо вог ви-
ше го ди шњег ба вље ња кул тур ном исто ри јом Ду на ва: Едит Ки раљ је 2017. го ди не об-
ја ви ла сту ди ју „Ду нав као фор ма“: реч ни дис кур си у тек сто ви ма и сли ка ма 19. ве ка, док 
је Оли виа Спи ри дон 2019. го ди не об ја ви ла књи гу Ду нав и ње го ве гра ни це. Са ма ан то-
ло ги ја на ста ла је у окви ру про јек та „На Ду на ву. Је дан европ ски ли те рар ни про је кат“ 
ко ји је то ком две го ди не фи нан си ра ла Фон да ци ја Ба ден-Ви тем берг, а ко ји је кон ци пи-
ран и спро ве ден кроз са рад њу Ин сти ту та за исто ри ју и про у ча ва ње фол кло ра ду нав-
ских Шва ба (Ти бин ген) и Ин сти ту та за гер ма ни сти ку Уни вер зи те та Отвош Ло ранд у 
Бу дим пе шти. 

Do nau, Du na, Du naj, Ду нав, Dunărea, Ду наў, не по треб но је на гла ша ва ти да је Ва ви лон 
ре ке про стор ну жних пре во да. Ве ли ка ра зно вр сност је зи ка већ је у де вет на е стом 
сто ле ћу би ла јед но од упа дљи ви јих обе леж ја ре ги о на: „Ни јед на дру га ре ка не пре се-
ца то ли ко мно го зе ма ља као Ду нав, та ко да на по ред ност и про жи ма ње раз ли чи тих 
кон тек ста и је зи ка спа да у ње го ва нај мар кант ни ја свој ства“, ре ћи ће уред ни це. По ред 
не мач ког, по сто је ћи пре во ди књи га из ко јих су пре у зе ти од го ва ра ју ћи од лом ци у 
ори ги нал ној ан то ло ги ји укљу чу ју сле де ће је зи ке: ма ђар ски, сло вач ки, че шки, ру мун-
ски, бу гар ски, ита ли јан ски, ен гле ски, хр ват ски, срп ски. Не мо гу ће је по бро ја ти све 
ау то ре и ау тор ке об у хва ће не ан то ло ги јом, али вре ди, илу стра ци је ра ди, ис та ћи не ка 
до бро зна на име на: Франц Грил па цер, Алек сан дер Ви ли јам Кин глејк, Мир ча Ели ја де, 
Пе тер Естер ха зи, Ја нош Ара њи, Ели јас Ка не ти, Кла у дио Ма грис, Ан дре ас Око пен ко, 
Мир ча Кар та ре ску, Или ја Тро ја нов, Па вао Па вли чић, Карл-Мар кус Га ус, Пе тер Ханд ке, 
Ла ди слав Фукс, Хер та Ми лер... За по тре бе спр ског из да ња и ра ди до ча ра ва ња „ло кал-
не бо је“, ан то ло ги ја је, по ред ау то ра из Ср би је ко ји су при сут ни у из вор ном из да њу, 
до пу ње на у пред ви ђе ном оби му још не ким име ни ма у са рад њи са Сил ви јом Дра жић, 
та ко да на кон цу чи та мо тек сто ве сле де ћих ау то ра: Ми ло ша Цр њан ског, Да ни ла Ки ша, 
Алек сан дра Ти шме, Ми ло ра да Па ви ћа, Ју ди те Шал го, Мир ја не Но ва ко вић, Да ви да Ал-
ба ха ри ја, Ла сла Ве ге ла, Сло бо да на Ти шме, Ми хај ла Пан ти ћа и Си ни ше Ту ци ћа. Сви ови 
тек сто ви све до че о уза јам ном де ло ва њу ре ке и љу ди ко ји ста ну ју крај ње них оба ла и 
спа да ју у основ не де лат но сти тог из ра зи тог про сто ра пре пли та ња у ко ји су се оти сну-
ли по зна ти но во сад ски пре во ди о ци Ре ља Дра жић с не мач ког, Ни ко ли на Зо бе ни ца с 
ен гле ског и не мач ког, Ар пад Виц ко са ма ђар ског, Иле а на Ур су с ру мун ског, Зден ка 
Ва лент Бе лић са сло вач ког...

Пред на ма је, да кле, ма па ре ке у ко јој књи жев ни тек сто ви ви ше де се ти на пи са ца 
упи су ју сво ја ста ја ли шта уну тар за ми шље не ге о гра фи је Ду на ва. Мо ра се ре ћи да је 
ова ан то ло ги ја то ли ко уз бу дљи ва да се чи та као ро ман чи ја по гла вља игра ју ста ру 
до бру игру из ме ђу гра да, зе мље, ре ке и љу ди. Раз ли чи тим има ги нар ним ге о гра фи ја-
ма при па да ла је кроз по вест сли ка Ду на ва ко ја од Ок ци ден та во ди до Ори јен та, или 
од Бе ча до Ца ри гра да. Јед на сти ли зо ва на кар та из 1935. го ди не ко ја при ка зу је Ал пе, 
брод, Ду нав и џа ми ју, с нат пи сом „Од Ал па до ка пи ја Ори јен та“ увр ште на у књи гу, то 
ве о ма до бро илу стру је. Док је у раз у ме ва њу не мач ке на ци о нал не по ли ти ке Ду нав био 
ре ка екс пан зи је, па је и на зи ван (уз Рај ну) „не мач ком двој ном во дом“, у опа жа ју ма лих 
др жа ва ре ги о на он је, на су прот то ме, био „европ ска ре ка“, ко је су оне сме шта ле и ко ја 
је сме шта ла њих у не ку над ре ги о нал ну по ве за ност. Ан то ло ги ја ве о ма до бро по ка зу је 
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да књи жев ност са др жи по тен ци јал са мо ра зу ме ва ња ко је ре флек ту је цео је дан ре ги-
он, али и мно го ви ше од то га, те за то слу жи као пре го ва рач ки про стор за нај ра зли чи-
ти је же ље и прох те ве.

Ако са мо овлаш пре гле да те ан то ло ги ју, ви де ће те, на при мер, да се „без Ду на ва 
мо же по лу де ти“; да он „но си са со бом ства ри ко је се чи не не спо ји вим“ и „ не под но си 
ни ка кву хе ге мо ни ју“; да је он гра ни ца „као зид“, „бог“ или „це ли на“, „ту ђи на“, али и: 
„нај ду бља, нај ви спре ни ја при ча ко ја нам при по ве да ге о гра фи ју на шег кон ти нен та“... 
Ду нав се, ка ко пи шу Едит Ки раљ и Оли ви ја Спи ри дон, „мо ра по сма тра ти као ре ка тек-
ста ко ја из раз ли чи тих опа жа ја, пред ста ва и на ра ти ва из ви ре као про јек ци о на по вр-
ши на ра зно вр сних гле ди шта и, ре че но с Естер ха зи јем, тре ба га схва ти ти као ’со нет, 
го вор ни ма нир, дис курс’“. Ан то ло ги ја до ча ра ва све тле и там не стра не тих дис кур са. 
Она ве о ма до бро по ка зу је да је Ду нав као ве ли ка и не пред ви дљи ва ре ка ви ше стру ко 
ис пре пле те на с по тре ба ма и еко но ми ја ма људ ског жи вље ња и пре жи вља ва ња. 

Јед но од ва жних ме ста у срп ској вер зи ји ан то ло ги је до био је кра ћи текст Ми ло ра-
да Па ви ћа на сло вљен „Би о гра фи ја Ду на ва“ из збир ке при ча Из вр ну та ру ка ви ца (1989), 
ко ји се мо же по сма тра ти и као квин те сен ци ја ње го ве по е ти ке. У овој при чи Ду нав је 
пред ста вљен као јед на нео бич на, у мно гом по гле ду на о па ка ре ка, ко ја се удва ја де лом 
у ре ал но сти, а де лом у мит ској то по гра фи ји: „По сто је, у ства ри, два Ду на ва, два де те-
та Швар цвал да; јед но је ван брач но, ко пи ле, иа ко је ле по као и оно дру го, ко је се при-
зна је за за ко ни то те ге о гра фи и прав ни ци од ње га ра чу на ју да Ду нав по сто ји.“ Ре ка из 
ра ја во ди у до њи свет, те че чак и про тив вре ме на – са свим у ду ху Па ви ће ве по е ти ке, 
Ду нав се су прот ста вља кон вен ци ја ма ли не ар ног при по ве да ња. У пи шче вој ан тро по-
морф ној ви зи ји жи во то пи са Ду на ва, пре суд ну уло гу игра про ме на по ла, го во ри се о 
жен ској „Ду на ви“ и му шком „Рај ну“, или о му шком „Ду на ву“ и жен ској „Рај ни“: „Орах 
ба чен у Ду нав ме ња три пу та пол и про ђе кроз ше зде сет но ћи док га не по је ду мр тви 
не где на не кој ади ду нав ског ушћа.“

„Не мо жеш два пу та ући у исту ре ку.“ Ре ка је, још од Хе ра кли та, кључ на фи гу ра 
пре и спи ти ва ња иден ти те та. Де карт је, ка ко у свом пут нич ком ро ма ну Ду нав на во ди 
Кла у дио Ма грис, „са сво јим чу ве ним ко ма дом бе лог, чвр стог и хлад ног во ска што 
при бли жен ва три ме ња об лик, ве ли чи ну, гу сти ну и бо ју оста ју ћи и да ље ко мад во ска, 
по чео да ми сли о ја сним и раз го вет ним иде ја ма, упра во на ре ци, на Ду на ву, у Ној бур-
гу, 10. но вем бра 1619. у сво јој ода ји угре ја ној за зи му за хва љу ју ћи из да шно сти ба вар-
ског вој во де“. Та ко је мут ни Ду нав по стао из вор ја сне и чи сте фи ло зоф ске ми сли. 

По сле чи та ња ан то ло ги је об у зи ма вас по нос, јер осе ћа те да сте вра ти ли дуг ре ци 
крај ко је жи ви те и ко ју нео прав да но узи ма те здра во за го то во. Тај мут ни Ду нав по ста-
је, ба рем у ва шој гла ви, ја сан и чист. Ко нач но, да ли је по треб но ре ћи да чи та о ци ма 
пре по ру чу је мо књи гу по сле ко је Ду нав ви ше ни кад не ће би ти исти? 


