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ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

Жар ка Свир чев

АУ ТО БИ О ГРА ФИ ЈА О ШЕЈ КИ МА РИ ЈЕ ЧУ ДИ НЕ 

...фан та зи ја, ство ри те љи ца свих чу де са, на ро чи то оних ко ја су се до го ди ла...
Ма ри ја Чу ди на, Нож пу ног мје се ца

У есе ју „Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не“ Да ни ло Киш на пи сао је да пе сни-
ки ња не ма „при ват не суд би не“ – „на осно ву ње них пе са ма ни ко не ће мо ћи са ста ви ти 
би о гра фи ју Ма ри је Чу ди не, ње не пе сме ни су ау то би о граф ске“. Киш је ту ма чио пе сни-
штво Ма ри је Чу ди не из пер спек ти ве гно стич ке идеј но сти и сум ње, уо кви ру ју ћи га 
прег нант ном ана ли зом ко ја не тр пи скре та ње по гле да с оно га што је на звао чи сти 
кон цеп ти ње ног пе сни штва, пе ва ње „не по сто ја ња из ср ца пра зни не“. Киш је на сто јао, 
пре вас ход но, да ту ма чи Ма ри ју Чу ди ну Ма ри јом Чу ди ном, да је све де на не сво ди вост 
ње са ме или да је отво ри у пу ној ме ри ње ног ства ра лач ког ин тен зи те та. Киш пак не 
про пу шта да ис так не ње не бе ке тов ске стро фе и де ки ри ков ске пеј за же, но ви ше као 
овла шни по тез (иа ко је те шко на ћи пре ци зни ји). Ме ђу тим, раз ви је ну по ред бе ну ли-
ни ју Киш ус по ста вља упу ћу ју ћи на јед но дру го при су ство у пе сни штву Ма ри је Чу ди не 
– „шеј кин ски За мак“, сим бо лич ку фи гу ру при бе жи шта, ме ста оте тог од ни шта ви ла, 
је ди ног ме ста где још има на де, ме ста где се свет ку је „жи вот, је ди ни до сто јан жи вот“.

Ки шу је би ло ва жно да ин си сти ра на ори ги нал но сти Ма ри је Чу ди не. Па, ипак, то-
по ним ку ле из пе сни ки њи не збир ке Чађ и по зла та осве тлио је пре ко „шеј кин ског 
Зам ка“. Мо гао је да по сег не и за дру гим уто пиј ским ар хи тек тон ским про јек ти ма. Ме-
ђу тим, по се гао је за би о гра фи јом сво је бли ске при ја те љи це. Или, пре ци зни је ка за но, 
по се гао је за је ди ним мо гу ћим, или свр сис ход ним, би о граф ским мо де лом чи та ња и 
раз у ме ва ња пе сни штва, и ства ра ла штва Ма ри је Чу ди не. Киш је пред со бом, те 1982. 
го ди не ка да је пи сао есеј „Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не“, имао јед ну за о-
кру же ну жи вот ну при чу. Ми пак има мо за о кру же но ства ра ла штво ко је ту при чу до дат-
но усло жња ва, ни јан си ра, па и кон цеп ту а ли зу је. Ипак, Да ни ло Киш пра ви дра го це ну 
ре то рич ку коп чу, не до вољ но про зир ну, али ипак при сут ну, ко ја се иш чи та ва из укуп-
но сти ње го вих есе ји стич ких про ми шља ња – упра во је „шеј кин ски За мак“ кра љев ство 
Ма ри је Чу ди не ко је се на сло вом адре си ра, али тек сту ал но не екс пли ци ра. Ин си сти-
ра ње на от кло ну од ау то би о граф ског у ње ном пе сни штву и пре во ђе ње би о граф ског 
на пе снич ки је зик оста је ам би ва лент но ме сто Ки шо вог есе ја. Ипак, имам ути сак да је 
Киш по ку шао да са чу ва Ма ри ју Чу ди ну од сво ђе ња ко ја ње на би о гра фи ја на ме ће (брак 
са Ле о ни дом Шеј ком), зна ју ћи оску дан ра спон па три јар хал ног има ги ни ра ња ау тор ства, 
а опет да ука же на при су ство, у ком је, уо ста лом, и са др жа на суп стан ци јал ност ње не 
све ко ли ке по е ти ке.

То – при су ство али и не спо ра зум у ве зи с њим – на ро чи то осве до ча ва ју ње ни пост-
хум но об ја вље ни ру ко пи си – не до вр ше ни ро ман Нож пу ног мје се ца (1989) и Ле о нид Шеј ка. 
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Књи га за раз гле да ње (2005). У по го во ру Но жу пу ног мје се ца Тон чи Пе тра сов Ма ро вић, 
пе сни ки њин при ја тељ, на по ми ње да Чу ди на ни је има ла сна ге да до вр ши ро ман, де-
ли ло ју је пет на е стак стра ни ца пре ма ње ним ре чи ма, али је ус пе ла да на пи ше „чак 150 
стра ни ца тек ста о Ле о ни ду Шеј ки, за мо но гра фи ју“. Ме ђу тим, ни ти се за Нож пу ног мје-
се ца без остат ка мо же кон ста то ва ти да је не до вр шен ро ман, ни ти је Књи га за раз гле-
да ње мо но гра фи ја о Шеј ки. Ово по ста је на ро чи то опи пљи во чи та мо ли те две књи ге 
у кон ти ну и те ту, уви ди мо ли про ис хо ђе ње по то ње из ру ко пи са ро ма на. Од у ста ја ње 
од свог ра ди пи са ња о ње го вом де лу им пли ка ци ја је ко ја не под но шљи во из би ја из 
при ре ђи ва че ве на по ме не и упра во ова кав при ступ ње ној ау тор ској од лу ци или од-
лу ка ма по ни шта ва са му њи хо ву бит, по ни шта ва оно што је Ма ри ји Чу ди ни, по све му 
су де ћи, би ло бит но да ура ди, на пи сав ши Књи гу за раз гле да ње као сво је по след ње, 
те ста мен тар но де ло.

Раз у ме ва ње ства ра ла штва Ма ри је Чу ди не су о ча ва се с тим фун да мен тал ним спо-
ром, спо ром око ау тор ске кон цеп ци је. Ње ни ства ра лач ки су сре ти су на ро чи то ин тен-
зив ни. Ре ци мо, Бе кет и Ам стер дам. Мо гао би се на пра ви ти оп се жан по пис бе ке тов ских 
еле ме на та, пре ко ме ран је Бе кет у том ро ма ну, ње го ва Три ло ги ја. Као да га је пре во ди-
ла. И мо жда је сте нај пре ци зни је и ре ћи да га је пре во ди ла, из јед на чи мо ли, по пут 
Хај де ге ра, не са мо ту ма че ње и пре во ђе ње, већ и пре во ди о ца с пе сни ком, се ћа ју ћи се 
из вор ног зна че ња пе снич ког уме ћа – po i e sis. Оту да нам и па ра тек сту ал ни по да так на 
кон цу ро ма на не би смео да про мак не, вре ме ње го вог на стан ка, 1967–1969, јер је реч 
о са мим по че ци ма Бе ке та у ју го сло вен ској кул ту ри, иа ко је ро ман об ја вљен 1975. го-
ди не. А од лом ке је об ја ви ла, нај пре 1969. у Са вре ме ни ку, и по том 1970. у По љи ма. У 
Ам стер да му су и град, за мак, ђу бри ште, ла ви ринт. Или Бор хес, ко ји ни је са мо при су-
тан на ни воу ба рок но сти фан та стич ке има ги на ци је, мо тив ских ре ми ни сцен ци ја и 
ме та по е тич ких ин тро спек ци ја у Но жу пу ног мје се ца, већ је јед на од тек сту ал но опри-
сут ње них утва ра ства ра лач ке аго ни је пи сца из пле ме на ме се ча ра у не ста ја њу. Као и 
ка дис, ру жа, ђу бри ште, ла ви ринт, огле да ла, али и „ге ни јал ни Рус“ и књи га о ње му. Но, 
ни је Ма ри ја Чу ди на са мо лек ти ру упи си ва ла у сво ју ли те ра ту ру. Ње на би о гра фи ја је 
по сре до ва на и па ра тек сту ал ном мре жом по све та, тим ге сто ви ма при ја тељ ства и 
ства ра лач ких до ти ца ја (бе ле жим оне из Ди вље ду ше: Вла де та Је ро тић, Иван Са ле чић, 
Да ни ло Киш, Са ша Са вић, Вла ди мир Ве лич ко вић, Мир ја на Ми о чи но вић, се стра Иван ка, 
Ло ла Си ме у но вић, Бран ка Фу ла но вић, Љу ба По лек сић, Да ни јел Дра го је вић, Бран ко 
Ку кић, Мар тин Жу ћић, Бран ко Ву чи ће вић). Та мре жа по све та раз от кри ва ди ја ло шку 
при ро ду ње ног ства ра ла штва, не скри ве ност за јед ни штва као бит ност ње ног пи са ња, 
са мог по сто ја ња у и кроз пи са ње. Та кву фре квен ци ју по све та на ла зи ла сам са мо у 
аван гард ним кру жо ци ма два де се тих го ди на.

Ин си сти ра ти на ис ку ству (исто риј ских) аван гар ди ни је не хо тич ност у слу ча ју ства-
ра ла штва Ма ри је Чу ди не јер оно мо же да осве тли ње го ву осо бе ност ко ја, чи ни ми се, 
упор но из ми че при ре ђи ва чи ма ње них књи га и њи хо вим ту ма чи ма. По ку ша ла је аван-
гар да свом же сти ном жи вот ног уло га ко јим се об ру ши ла на ин сти ту ци ју умет но сти да 
ре ви ди ра и ин сти ту ци ју ау тор ства. И де ла, уо кви ре ног пот пи сом, ау тор ским име ном. 
Хо мо ге ног и/ли мо но лит ног, за пе ча ће ног пот пи сом. Аван гар да је умет ност раз у ме ва ла 
као ко лек тив ни чин, ин тим но, дру штве но и по ли тич ко ис ку ство на ста ло у за јед ни штву. 
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Му зе а ли за ци ја је, зна мо, по је ла аван гар ду. Оста ло је се ћа ње на „хе рој ске“ да не аван-
гар де, оста ла су име на хе ро ја ко ји су и са ми зду шно пот по ма га ли соп стве ну ми то ло-
ги за ци ју. Тај пот пис је (и да нас) сле па епи сте мо ло шка мр ља ко ја нам оне мо гу ћа ва да 
раз у ме мо аван гар ду у ње ној пу но ћи in sta tus na scen di.

Све до ци смо по след њих го ди на, и ду же, но ве ми то ло ги за ци је, оне доц ни је аван-
гар де, нео а ван гар де, ње них „хе рој ских“ по че та ка. Сву да на и ла зим на Пу сто ли ну Влада-
на Ра до ва но ви ћа, рет ко шта се пре те књи ге спо ми ње као по че так. Не где се за гу би ла 
Пу сти ња Ма ри је Чу ди не, об ја вље на две го ди не пре Пу сто ли не. Или, пре ци зни је ка-
за но књи га-обје кат, по е ма Ма ри је Чу ди не и гра фи ка Ле о ни да Шеј ке у омо ту ко ји је 
ди зај ни рао Сло бо дан Ма шић. И још у из да њу Не за ви сне књи ге, из да вач ке ку ће ко ју 
по кре ћу Чу ди на, Шеј ка и Ма шић (тим ре до сле дом на омо ту пр вог из да ња, Пу сти ње), 
пр ве при ват не из да вач ке ини ци ја ти ве у СФРЈ. Ко лек тив но ау тор ство, без прем ца. Име 
Ма ри је Чу ди не се пак из о ста вља, оно је не ви дљи во у на ра ти ви ма о умет нич ким екс пе-
ри мен ти ма и кон цеп ти ма на кон Дру гог свет ског ра та. Као што је, уо ста лом, не ви дљи-
ва и осо ба ко ја је по др жа ла и фи нан си ра ла пр ву аван гард ну би бли о те ку у прет ход ној 
Ју го сла ви ји, књи жар ка Ми тра Ј. Сте фа но вић. Но, о Пу сти њи је реч. Оста је ми ди ле ма 
да ли је од за бо ра ва мо жда је ди но по губ ни је по гре шно чи та ње. Не ки би бли о те кар/
ка  се по и грао/ла  до бра но с Пу сти њом. Та ко у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном за пи су 
о Пу сти њи ко ји нам пру жа ре фе рент ни си стем Ко бис чи та мо да је ау тор ка Пу сти ње 
Ма ри ја Чу ди на, вр ста гра ђе струч на мо но гра фи ја, а пред мет на од ред ни ца гра фи ка. 
Те шко да ће се ије дан исто ри чар књи жев но сти од лу чи ти да кон сул ту је струч ну моно-
гра фи ју о гра фи ци. Евен ту ал но ће то учи ни ти исто ри чар умет но сти, али ње га че ка из-
не на ђе ње. Ис тра жи ва чи Шеј ки ног де ла те шко, по што ни сло ва од Ле о ни да Шеј ке не ма 
у том за пи су. 

То из да ње, Пу сти њу, тре ба вра ти ти та мо где при па да, на са ме по чет ке екс пе ри мен-
тал не, ин тер ме ди јал не умет но сти, кон цеп ту ал них ис тра жи ва ња, те ко ла бо ра тив ног 
ау тор ства ко је ће обе ле жи ти ју го сло вен ску умет ност на ред не две де це ни је и са гле-
да ти је као ко лек тив но де ло. Је дан бу ду ћи есеј о ко ла бо ра тив ном ау тор ству Ма ри је 
Чу ди не и Ле о ни да Шеј ке сва ка ко тре ба да при ви ле гу је Пу сти њу. Али у овом есе ју ће 
се, нај пре, то ау тор ско за јед ни штво ле ги ти ми са ти. Или пак под се ти ти на све до чан ство 
о ње му ко је је оста ви ла Ма ри ја Чу ди на. Ше зде се те го ди не ни је обе ле жи ло са мо њи-
хо во ин тим но парт нер ство, већ и за јед нич ке ства ра лач ке ак ци је. Да ли је би ла или 
ни је би ла фор мал на чла ни ца Ме ди а ле, ни је ни ва жно. Уз гред, у УРК-ру ко пи су (Уред за 
ре ги стра ци ју и кла си фи ка ци ју), књи га објект бр. 2, днев ник ко ји су во ди ли чла но ви 
Ме ди а ле, спо ми њу се и ак тив но сти Ма ри је Чу ди не (раз го во ри у ко ји ма је уче ство ва ла, 
тек сто ви на ко ји ма је ра ди ла).

Ме ђу тим, тре ба на пра ви ти ин вер зи ју, не са гле да ва ти овај умет нич ки дво јац у кон-
тек сту Ме ди а ле, и не по ста ви ти Шеј ку као ре фе рент ну тач ку. И ни је то са мо ре то рич ки 
за о крет, ни ти ин тер пре та тив на кон струк ци ја ра ди по ти ски ва ња Шеј ке у ге но ло шке 
сло је ве тек сто ва Ма ри је Чу ди не. Не ће Ма ри ја Чу ди на ни шта на вред но сти из гу би ти ако 
се из ри чи то ука же на Шеј ки но при су ство у ње ном ства ра ла штву. Сво ју по е ти ку, уо ста-
лом, и гра ди ла је на том су од но су. И баш тај су од нос је сте оно на че му би тре ба ло ин си-
сти ра ти. По тре бан је сто га је дан ве ћи на пор, на пор во ље да се ли ши мо ког ни тив них 
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при стра сно сти, и фан та зи је. Нај пре, да рем бо ов ски на но во из ми сли мо љу бав. Или, 
дру гим ре чи ма, да парт нер ски од нос дво је умет ни ка осло бо ди мо бре ме на пост фрој-
дов ске кон цеп ци је по ро ди це ба зи ра не на афек тив ној по ве за но сти ко јој су, да ка ко, 
сход но па три јар хал ној ло ги ци, скло ни је же не, те да су пру гу из ме сти мо из уло ге не-
го ва те љи це, уте ши тељ ке и емо тив не по др шке. И да се, у истом ког ни тив ном ско ку, не 
са пле те мо о ро ман ти чар ске кон цеп ци је ге ни ја и му зе, на ро чи то њи хов фан та зам да 
ти ме же ну при ви ле гу ју. По том, да осло бо ди мо и кон цепт ко ла бо ра тив ног ау тор ства 
хи је рар хи је, ком пе ти тив но сти, ин ди ви ду ал но сти пер со ни фи ко ва не пот пи сом, те да 
сво је раз у ме ва ње и ту ма че ње не цр пи мо из оме ђе но сти пот пи са, већ да га отво ри мо 
за ви ше гла сје, ко је је уо ста лом при сут но у сва ком пот пи су.

Ну жно је то ка ко се Књи га за раз гле да ње не би све ла на мо но гра фи ју о Ле о ни ду 
Шеј ки. Она је сте и то, али не са мо то. То је до бро осе тио и при ре ђи вач књи ге, за па зив-
ши да ће би ти те шко об ја сни ти не ком ко ни је упо знат с по е зи јом Ма ри је Чу ди не шта 
је ова књи га. Јер, књи га је и „је ди на до сад на пи са на мо но гра фи ја о Ле о ни ду Шеј ки“, и 
„пје снич ки тран спо ни ран трак тат о ње го вом сли кар ству“ и „ни шта од све га то га или 
– од све га то га по не што“. Али, ни је про пу ште но да се ис так не упо зо ре ње: „Све то на-
во дим и за то што је ову књи гу, у не па жљи вом чи та њу, због чи та вог ни за при зо ра из 
сва ко днев ног жи во та, мо гу ће исто доб но при хва ти ти и као ау то би о граф ски за пис о 
њи хо вим за јед нич ки про ве де ним го ди на ма.“ Али баш у њи хо вим за јед нич ки про ве-
де ним го ди на, њи хо вом за јед ни штву, њи хо вом ин тим ном од но су ле жи ства ра лач ка 
осно ва, или осо ви на њи хо вог де ла. По на о соб ног, и њи хо вом ме ђу соб ном са деј ству. 
Ау то би о гра фи ја је то јед ног ства ра ла штва, ау то би о гра фи ја Ма ри је Чу ди не ко ли ко и 
Ле о ни да Шеј ке, или би о гра фи ја Ле о ни да Шеј ке ко ли ко и Ма ри је Чу ди не. Јер, књи гу 
пи ше, ре кон стру и ше, са ста вља Ба стард, „је дин стве но тро је дин ство“, фан та стич ка 
ау тор ска фи гу ра по ни кла из за јед ни штва Чу ди не и Шеј ке.

У про ло шком за пи су, а то је свој ство и про ло шког за пи са Но жа пу ног мје се ца, по е-
тич ки се от кљу ча ва Књи га за раз гле да ње. Срж тог за пи са је сте ау тор ство, и оно се ну ди 
па жљи вом чи та њу у ау то/би о граф ском окви ру, те се Књи га за раз гле да ње мо же ин тер-
пре ти ра ти и као (ау то)би о гра фи ја кре а тив ног за јед ни штва, ис пре пле та ног ау тор ства, 
ње го ве си нер ги је, чи је је упо ри ште ин тим на ве за дво је љу ди. Та ве за је сте оно што 
по ве зу је за пи се, и сва ки от клон од ау то би о граф ског чи та ња под ра зу ме ва цен зу ру 
ин тим но сти, цен зу ру ин тим но сти Ма ри је Чу ди не и Ле о ни да Шеј ке, цен зу ру ис по вед ног, 
емо тив ног, (са мо)ого ља ва ју ћег, по ни шта ва ње тог и та квог дис кур са као не по у зда ног, 
не при клад ног за мо но гра фи ју о ве ли ком умет ни ку, за зна ње о ње му. Јер, ау то би о граф-
ско као да апри ор но пре ти да има пре ви ше ње, ње них осе ћа ња, ње не пер спек ти ве, 
ње ног до жи вља ја, ње них ми сли, а то је, сле ди мо ли ло ги ку от кло на од ау то би о граф-
ског, из ли шно и су ви ше за „пе снич ки тран спо но ван трак тат о сли кар ству“ Ле о ни да 
Шеј ке. Ма ри ја Чу ди на је то пред о се ћа ла и, ре кла бих, осе ти ла да ро ман ко ји је пи са ла 
исто вре ме но с Књи гом за раз гле да ње не мо же би ти за вр шен, да се на не ки на чин са-
мо у ки да, за то га је и озна чи ла као књи га ко ја не ста је. Јер, при ча ко ју је при ча ла у овом 
ро ма ну, и прет ход ном, и сво јим пе сни штвом, есе ји сти ком, при ча је ко ја се од и гра ла 
из ме ђу њих дво је. Чи ји тра го ви су ви дљи ви и у Шеј ки ном де лу. Упра во је то ми кро при-
ча или кон тра и сто ри ја ко ју ну ди (ау то)би о граф ска пер спек ти ва Ма ри је Чу ди не.
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Не слу чај но, Нож пу ног мје се ца се окон ча ва, баш та ко, окон ча ва ро ђе њем Ан дро-
ги на ко ји ће на пи са ти „је дин стве ну књи гу ко ја ни кад ни је по ста ла књи гом“ јер је мо гла 
да бу де са мо књи га-објект, и то од ли сто ва „ко је је до био у ру ке, ко је је на шао на град-
ском Ђу бри шту“, а ко ји су га „бол но и муч но дир ну ли сво јим ра зор ним, рас по ма мље-
ним оку сом на рас па да ње, на смрт, ду хов ну не у рав но те же ност, стал ну и ра зор ну 
стреп њу“. И Књи га за раз гле да ње је сте и по ку шај по ти ра ња ни шта ви ла на је ди ни, за 
Чу ди ну и Шеј ку, мо гу ћи на чин. Цен зу ри са ње ин тим но сти ау то би о граф ског во ди ка 
не пот пу ном раз у ме ва њу Књи ге за раз гле да ње – она у би ти и на ста је из две ин тим не, 
емо тив не си ту а ци је, има ги ни ра ју ћи тре ћу, као свој нај ду бљи за лог. И сто га бих чак 
пре, иа ко оста јем при ау то би о гра фи ји, да ла пред ност чи та њу Књи ге за раз гле да ње као 
ро ма на (што се и не ко си с прет ход ним жан ров ским из бо ром), а не мо но гра фи је. Уо ста-
лом, та квих пре ко гра нич них књи га има. Две ми на ро чи то при вла че па жњу док раз-
ми шљам о Књи зи за раз гле да ње (и још у ком би на ци ји с Но жем пу ног мје се ца) – Ау то-
би о гра фи ја Алис Б. То клас Гер тру де Стајн и Ор лан до Вир џи ни је Вулф. 

Књи гу, про ло шки за пис отва ра за пи та ност: „Тко ће на пи са ти при чу о Ле о ни ду Шеј ки 
за ње го ву мо но гра фи ју? Тко? Ма ри ја Чу ди на? Она се бу ди и ви че: Али – та књи га је већ 
на пи са на. Тко је то учи нио? Ја.“ И већ у овим ре до ви ма чи та о ци ва ља да се ли ше оче-
ки ва ња да ће чи та ти мо но гра фи ју, јер при ча ко ја сле ди је сте гра ђа за мо но гра фи ју. Та 
при ча се не мо же ре кон стру и са ти на осно ву Шеј ки ног де ла, до ку мен тар не гра ђе, 
кри тич ког ин тер пре та тив ног кор пу са, из ло жбе них ка та ло га, све до че ња при ја те ља и 
са рад ни ка. То зна ње по се ду је Ма ри ја Чу ди на јер је она де ли ла емо тив ну си ту а ци ју у 
ко јој је Шеј ка ства рао, у ко јој су ства ра ли. Али, од мах се до во ди у пи та ње ко хе рент ност 
и са мо до вољ ност тог ау тор ског ја. „Мр зим за мје ни цу Ја, јер та про кле та за мје ни ца 
по ни шта ва све оста ле за мје ни це ко је су до стој ни је од ове.“ Род на тран сгре си ја на ра-
тив ног или лир ског гла са увек је ре то рич ки симп том за о кре та у ре пре зен та ци ји ро да, 
увек је ис ко рак ка та бу и са ним, санк ци о ни са ним, за зор ним (је зич ким) ис ку стви ма. По 
пра ви лу оних, те шко до ступ них жен ским ства ра лач ким су бјек ти ма. Чи ни ле су то пре 
Ма ри је Чу ди не и дру ге спи са те љи це у ју го сло вен ским књи жев но сти ма. Ме ђу тим, ре-
пре зен та циј ска флу ид ност ње ног лир ског/на ра тив ног гла са чи ни ми се да се по нај ви ше 
при бли жа ва ми то ло ги ји ан дро ги на, што ва ља до дат но про ми сли ти, али не и ми ту о 
уни вер зал но сти или без лич но сти (ка ко је Киш ви део овај по сту пак код Чу ди не), већ 
ау тор ској двој но сти, не и по дво је но сти. У Књи зи о раз гле да њу она је је дан од ау тор ских 
су бје ка та. Исто вре ме но је и пред мет (ау то)би о гра фи са ња. Јер, при чу за вр ша ва Ба стард, 
на кон што је и Ма ри ја Чу ди на оти шла.

Оста ју име на, ка ко ка же на ра тор ски глас у про ло шком за пи су, име на су ли ко ви, 
„име на су илу зи ја ре ал но сти јед не осо бе“ ко ја је по сто ја ла у све ту да би сли ка ла, и дру-
ге што по сто ји да би на пи са ла књи гу о сли ка ру. И до да је, „та осо ба зна да име пи са но 
би је лом кре дом на по вр ши ни огле да ла иза зи ва сје на сто уоб ли ча ва ње ли ка чи је је 
име ис пи са но; име ње го во ко јим је кр штен и та ко ушао у По ви јест сви је та, не бо је ћи 
се ни шта ви ла. Ле о нид Тро фи мо вич Шеј ка. А за мје ни ца, про кле та би ла, не мо же на дра-
жи ти спо кој ство тог огле да ла на дну ко јег сто ји и име Ма ри је Чу ди не, Шеј ки но га при-
ја те ља.“ Реч је о са мо о гле да њу у дво је, при чи о дво је, ко ју пи шу Шеј ка и Чу ди на, и још, 
до дат но пот цр та но – Ма ри ја је пи са ла „сво ју-Ле о ни до ву Књи гу не оба зи ру ћи се на то 
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шта ће сви јет ре ћи“. А свет би сва шта мо гао го вор ка ти, по пра ви лу бри шу ћи ње но 
име, ко а у тор ско, ау тор ско. Са све шћу о то ме се и ис пи су је (ау то)би о гра фи ја њи хо вог 
за јед ни штва, при ча о том за јед ни штву – при ја тељ ском, парт нер ском, ау тор ском. И 
пи шу је обо је: „Ба стард је би ће ми ло, сје на сто, ве о ма на лик Шеј ки ној бес тје ле сно сти, 
ство ре но у по ма ми фан та зма го ри је, по ми сли на мо гућ ност оства ри ва ња за тво ре на 
кру га ма гич но сти за Шеј ку и Чу ди ну... Ба стард је из лу чен из ду ха њи хо вог за јед нич ког, 
сан, илу зи ја, ма ли и сјет ни вам пир со лид но га обра зо ва ња и ми сте ри о зне има ги на ци је, 
број 109 у че тве ро ку ту јед не сли ке ко ја сво ју свје тлост иси ја ва пра во у људ ски мо зак, 
у нај о се тљи ви ју точ ку уну тра шњо сти лу ба ње.“ 

Во ле ла бих да ви дим ру ко пис ове књи ге, да ви дим ка ко је Ма ри ја Чу ди на ис пи са ла 
на слов и ау тор ска име на. Ипак, и ова ко ка ко нам је ру ко пис до сту пан, он и да ље са-
др жи ау тор ске мул ти пли ка ци је, или бар њи хо ве де ста би ли за ци је и оне о би ча ва ња: на 
ко ри ци је ис пи са но Ле о нид Шеј ка Књи га за раз гле да ње Ма ри ја Чу ди на; књи гу отва ра 
про ло шки за пис, на кон че га сле ди стра ни ца с нат пи сом Ле о нид Шеј ка Књи га за раз гле-
да ње. Про теј ски лик ау тор ства су сти че се у Ба стар ду, ко хе зив ној фи гу ри ко ја је „мје-
ша нац ду хов них мо ћи Ма ри је и Ле о ни да“, „си ћу шни Укра ји нац и Хр ват, мо жда не ки 
бу ду ћи гра ди тељ ве ли ких, са крал них Ол та ра“, „ау тор овог тек ста ко ји не ће ни кад ући 
у По ви јест јер је По ви јест збир ка ла жљи вих без оч но сти, твр до гла ви сом на бу ли зму 
скло ни Ан дро гин, ди је те дје це, Не ба, Зе мље и Под зе мља, ње жне ме та фи зич ке Ажда је 
цр ве на је зи ка и јед не по е ме о Пу сти њи“. 

Њи хо вом од но су по све ће но је мно го за пи са у књи зи, њи хо вим ства ра лач ким раз-
ме на ма, тра у ма ма, ста њи ма, сва ко дне ви ци ко ли ко и фан та зма го ри ја ма. На ра тив о 
њи ма се ис пи су је ка ле и до скоп ски (а на ра тив на фи гу ра ка ле и до ско па још јед но је 
њи хо во за јед нич ко де ло), укр шта њем се ћа ња, его-до ку ме на та, об ја вље них тек сто ва, 
про жи вље них ис ку ста ва, хер ме не у тич ког бде ња над пред ме ти ма и сим бо ли ма из 
исто ри је при ват ног су сре та и ин ти ме и (не а у тен тич не) исто ри је ко ју ће ар хи ви ра ти 
уста но ве кул ту ре и мо но гра фи је о умет ни ци ма, од ко јих се стра сно на сто ји отрг ну ти 
Шеј ки но де ло. Ин тер пре та ци ја би о граф ских по да та ка не усту па пред ико но гра фи јом 
Шеј ки ног ства ра ла штва, већ се пре до ча ва њи хо ва ме ђу соб на усло вље ност. И чи ни се 
то не ми ло срд ним ого ља ва њем, на ро чи то гра ђан ских (ау то)би о гра фи ја, без ми ло сти, 
не жно сти, са мо за та ји ва ња и са мо за ва ра ва ња, као и Шеј ки них ства ра лач ких ре гре си ја. 
Пре до ча ва се ње гов пут, жи вот ни и ства ра лач ки, њи хо во укр шта ње, за јед нич ки жи вот, 
жи вот на кон ра стан ка, ње го ве смр ти, њи хо ве смр ти. Пу то ва ње кроз/ка ђу бри ште, ла-
ви ринт, град, за мак, скла ди ште. Пу то ва ње кроз пик ту рал ност, ми сао, сно ве и до ди ре. 
Акри бич но осве тља ва ње кључ них мо ти ва и иде ја ко ји се ве зу ју за Шеј ки на де ла из 
пер спек ти ве њи хо ве ин ти ме исто вре ме но је и све до чан ство јед ног вре ме на, јед ног 
гра да и љу ди у том вре ме ну, бе ле же ње сно ва и че жњи, љу бав них и ства ра лач ких. Ре-
флек си је о од но су умет ни ка и ме це не, му зе о ло шког пре па ри ра ња умет ни ка, по губ ности 
гра ђан ског хе до ни зма про жи ма ју се ства ра лач ким ек ста за ма и ме лан хо лич ним ти ши-
на ма. И при по ве да се о љу ба ви, о не мо гућ но сти оп стан ка љу ба ви, о ње ном при су ству 
у тре ну ци ма „нај же шћег по ри ца ња“. До пи су ју ћи Шеј ки ну па ра бо лу о Ани ми и Ани му-
су, Чу ди на бе ле жи емо тив ну си ту а ци ју у ко јој су ства ра ли, у ко јој је је ди но био мо гућ сан 
о „ин те грал ној сли ци“. О то ме су штин ски и је сте Књи га за раз гле да ње – „Сан о ЗАМ КУ. 
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Сан о ИН ТЕ ГРАЛ НОЈ СЛИ ЦИ. Сан о ПА КЛУ, ЧИ СТИ ЛИ ШТУ и РА ЈУ. О ЉУ БА ВИ, МОР СКОМ 
КО ЊИ ЦУ“. Не ма „ин те грал не сли ке“ без Чу ди не и Шеј ке, не ма је без ди вље ду ше:

Ани ма је, очај нич ки бје же ћи, до зи ва ла свој двој ни лик, сво јег Ани му са, за ми шље ног 
ви те за с јед ним цр ним зу бом и че лом ви со ким, ре љеф ним, као да је по то мак ста рих, уче них 
бра ма на... Ани мус је по ред Ани ме за до би вао сјај и бо жан ско об лич је УСА ВР ШЕ НО ГА, тек 
ОТ КРИ ВЕ НО ГА, ОТВО РЕ НО ГА; она је, та мр ша ва и нер во зна Ани ма на свој на чин, ње жно-ти-
ран ски, за до би ла свој вла сти ти стал ни лик оба сјан све тло шћу Ани му са. Ани мус, су пруг, 
брат-бли за нац на ђен је у јед ној вој нич кој ка сар ни и са да је би ло мо гу ће са ња ти ње го ве 
сно ве, ње го ве сли ке, ми сли ти за јед нич ке ми сли, го во ри ти с њи ме је зи ком ко ји са мо они ра-
зу ми ју... то је го вор њи хо вих бли ско сти, њи хо ве на де у жи вот, на де у су срет иза смр ти. (65)

Фе но ме но ло ги ја кра ја пак пул си ра чи та вим то ком Књи ге за раз гле да ње. И има гини-
ра ње јед не, или број них те ра са. „Јер све су те ра се ко ли ко у по је ди но сти ма раз ли чи те, 
то ли ко по сми слу и свр си јед на ке са мо по сво јој цје ло ви то сти, та ко је са мо јед на до вољ-
на за Ти гра и Ви те за, јед на за Бла го ви је сти, а она је дин стве на ко ја у се би са др жи све 
оста ле, до вољ на је за крај. Би ла је мо жда до вољ на и за по че так.“ Да ли је та, је дин стве-
на те ра са на ко јој ће се, ка ко ка же Бе кет, свет за вр ши ти, на ко јој се све за вр ши ло – то је 
пи та ње ко је леб ди над Књи гом за раз гле да ње. У књи зи је штам па на јед на фо то гра фи ја 
Шеј ке и Чу ди не на те ра си. То је фо то гра фи ја не жно сти, осме ха и по љуп ца, „го во ра 
њи хо вих бли ско сти“. Са ма књи га, ње на фе но ме но ло ги ја кра ја, не оста вља про стор за 
се ту и но стал ги ју ко је на ме ће гле да ње фо то гра фи је, она не све до чи о не у мо љи вом 
то пље њу вре ме на, ка ко је то о еле ги ји фо то гра фи је пи са ла Су зан Сон таг. А то би смо 
мо жда и мо гли да слу ти мо с об зи ром на емо тив ну си ту а ци ју у ко јој књи га на ста је. 
Ба стард нас на по слет ку оба ве шта ва да је Ма ри ја Чу ди на оти шла. Тим ре чи ма, оти шла. 
Бор хес је др жао да је Дан те са гра дио тро стру ку струк ту ру Бо жан стве не ко ме ди је само 
да би у њу мо гао да угра ди по след њи су срет са Бе а три че. Сва фи ло зо фи ја, ми то ло ги-
ја, умет ност у слу жби јед ног Бе а три чи ног осме ха. И ње го вог су сре та с тим осме хом. 
Књи га за раз гле да ње на ста ла је да би се ау то би о гра фи ја за јед ни штва Чу ди не и Шеј ке 
из ме сти ла у увек „њи хо вих бли ско сти“ ко је пам ти фо то гра фи ја на јед ној те ра си. На 
те ра си на ко јој тра ју, упр кос „су ро во ње жно а по ка лип тич ној ми сли“ Бе ке то вој, тог 
апо сто ла ап сур да ко ји је, ка ко ка же Ма ри ја Чу ди на / Ба стард / Ле о нид Шеј ка, „то ли ко 
ли јеп и уз бу дљив да због ње га ври је ди жи вје ти и ту го ва ти, што је са мо је два при мјет на 
за мје на за ра дост“.


