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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ср ђан Ср дић

ОВО НИ ЈЕ КЊИ ЖЕВ НОСТ
(Мар сел Со ва жо: Оста ви те ме (ко мен тар), пре ве ла са фран цу ског Иван ка 

Па вло вић, АЕД сту дио, Бе о град, 2006)

Не ма ви ше из да вач ке ку ће АЕД сту дио. Не де лу је да је ве ли ки број љу ди ово при-
ме тио, већ ду же вре ме ни је би ло њи хо вих но вих на сло ва, а ства ри сва ка ко не ста ју. И 
љу ди не ста ју. И не бих о то ме. Од но сно, не бих о оно ме шта ми слим о то ме. До вољ но 
је ту жно и без ме не. 

А не ста нак ове ку ће ме не је сте рас ту жио. Био сам њи хов чи та лац го ди на ма, чи ни-
ло се да је то ку ћа ко ја ра чу на на ме не као та квог: ма хом ви со ки два де се ти век, ве о ма 
про ми шљен ода бир на сло ва, де ли мич но тип ске ко ри це, без пре тен зи је пре ма књи-
жар ском ври шта њу, ти хе, па мет не, она кве ка кво би чи та ње тре ба ло да бу де. Ми ши ма, 
Фриш, Бер нхард, Фа улс, Ка не ти, Ла у ри, днев ни ци, ре прин ти књи га без ко јих се, твр дим, 
за и ста не мо же, ства ри ко је ско ро сва ки дру ги из да вач из бе га ва јер де лу ју не ис пла
ти во... И та ко, ни ка да у би ло ком од пред њих пла но ва, са це ном ко ја је ис ка зи ва ла 
по што ва ње пре ма оном што се на ла зи ме ђу ко ри ца ма, без мар ке тин шке агре си је, на-
ме ре да се до спе у цен тар па жње, јер при сто јан чо век не же ли да се на ла зи та мо. Пра ва 
го спод ска ку ћа, ве ро ват но по след ња те вр сте. На клон и бес крај но по што ва ње с мо је 
стра не – ме ни су по кло ни ли мно ге са те ко је ни ко дру ги не би. Же лео, умео, све јед но је.

Ово, ипак, ни је не кро лог по што, зна мо то, јел те, ру ко пи си не го ре. Ни је ово ни по-
све та, у пра вом сми слу те ре чи. Ово је по ка зна ве жба, кад је по ме ну ти из да вач у пи-
та њу, и то је ма ње ва жно, они ко ји би тре ба ло да зна ју, зна ли су. Ово је ми шље ње о 
фе но ме ну на ка кав ра ни је ни сам на и ла зио, а ни сам лењ кад је реч о књи га ма. Ме ђу 
де се ти на ма апарт них књи га ко је је АЕД сту дио об ја вио, а са мо та кве је об ја вљи вао, 
јед на је мо ра ла би ти од дру гих апарт ни ја. Да ма чи је име сто ји на ко ри ца ма зва ла се 
Мар сел Со ва жо, ње на књи га, је ди на ко ју је на пи са ла, зо ве се Ко мен тар. Или, Оста ви
те ме, уз на по ме ну да је текст ко мен тар. Ово ни је но во из да ње, 2006. го ди на ми да нас 
из гле да као нео лит ска про шлост. Књи га је штам па на у тек пет сто ти на при ме ра ка. Не 
знам да ли се у око ли ни на ла зи то ли ко ње них чи та ла ца. Би ло би до бро да их има. Било 
би баш до бро да је та ко. Или да успем да про на ђем још не ког. Ко мен тар ни је ду жи од 
пе де се так стра ни ца. Твр дим: тих пе де се так стра ни ца пред ста вља ју не ку вр сту то тал-
не књи ге. Ако је та ква књи га и да ље књи га.

Мар сел Со ва жо би ла је вр шња ки ња Ду ша на Ва си ље ва. Ро ђе на 1900, свој пре крат ки 
жи вот за вр ши ла је 1934. Иста бо лест, обо је. Свој пре крат ки жи вот за вр ши ла је у Даво-
су, на ча роб ном бре гу. То је књи жев ност. Ва си љев је пре ми нуо тач но де сет го ди на пре 
ње. Со ва жо је ус пе ла да до жи ви об ја вљи ва ње сво је је ди не књи ге. Ва си љев ни је са че-
као. Жан Му тон, ди рек тор Фран цу ског ин сти ту та у Бу ку ре шту, као и оног у Сток хол му, 



190

био је ста ри ји од ње го ди ну да на. Жи вео је до 1995, ско ро чи тав век. Ско ро чи тав век 
про вео је упи њу ћи се да афир ми ше и ре а фир ми ше Ко мен тар. То је књи жев ност. 

Ко мен тар ни је књи жев ност. Тач ка.
7. 11. 1930, Мар сел Со ва жо на ла зи се у во зу за са на то ри јум. Тај воз је смрт. Сти ћи ће 

че ти ри го ди не ка сни је, али он то је сте, то и ни шта дру го. И она то зна. Го во рим о ра-
ци о нал ном. То је брз воз, не ма бр жег. Стра вич но брз воз. У том во зу, у сво јој смр ти, 
Мар сел Со ва жо отва ра пи смо ко је јој је по слао чо век с ко јим је оства ри ла нај ин тим-
ни ју мо гу ћу емо ци о нал ну ве зу. Та ко је она ми сли ла о то ме. По ка за ће се да је ми сли ла 
из се бе. И осе ћа ла. Пре те ра ћу сад: Мар сел Со ва жо је ми сли ла Ану Ка ре њи ну. Воз Ане 
Ка ре њи не (не ма их два, исти је то воз), та ко ђе је смрт. Као што је при мед ба Ру ски ње 
о уши ма не срећ ног Ка ре њи на смрт ма ло гра ђан ског бра ка, по след њи ко мен тар ко ји 
би мо гао да бу де дат на ту те му. У том пи сму пи ше..., се ћа те се, гро зо мор на деч ја пе сми-
ца ко ја је епи том ул тра ба нал но сти, али то та мо пи ше. За ми шље ни и осе ћа ни са вр ше ни 
са го вор ник не во ли ви ше. Он се же ни, он од ла зи, он от пу шта и они ће оста ти при
ја те љи. Ко мен тар ко јим Мар сел Со ва жо от пи су је ни је дру го до ко мен тар на ужас. 

Ау тор пи сма, ве ре ник или не, мо гао би да се зо ве Врон ски. Мо гао би и да се не зо ве 
као што не би тре ба ло име но ва ти ба нал ност, ни ка да, не би јој тре ба ло по вла ђи ва ти 
ни ти да ва ти за пра во. Ње го во не во лим те ви ше пи смо је оно ли ко ни ско ко ли ко је то 
про сеч на људ скост, оно је бед но, ни је ни че му. Оно не мо же чак ни да уби је, не мо же 
ни до то га да до ба ци, за то што је воз у ком је про чи та но смрт – смрт је та ко ја шти ти 
Мар се лу Со ва жо од но ве смр ти. Не ма но вих смр ти. Сва ком до ђе јед на. Врон ски, Вере-
ник или Ко Год, пи ше мр твој же ни пи смо у ком са оп шта ва да се ње му жи ви. Он ис ка че 
из ње ног во за, али ево га, ту је, при ја тељ, она мо же да се осло ни на ње га. Гад но је то 
пи смо, људ ска га дост, јед на од. Сви смо ми то пи смо, че сто. Без оч ни ку ка вич лук у гну-
сним ре че ни ца ма, на пр ву из гле да ка ко та кво не што не мо же да има свој ко мен тар, 
не би сме ло да га има, за то што сва ки по ку шај ко мен та ра на ово из и ску је си ла же ње 
до ме ста ко ја би тре ба ло из бе га ва ти по це ну жи во та. Али Ве ре ник, ко ји се у пи сму 
де кла ри ше као Но ви Ве ре ник, Ту ђи Ве ре ник, пре ви ђа да ће ко мен тар сти ћи, пра во 
из во за у ко ји је то ли ко же лео да не уђе. 

Ка ко ми је би ло хлад но!
За што је овај воз по шао?
Тог во за. 
И он да, до бро до шао у не же ље ну веч ност, Ве ре ни че.
Ко мен тар ни је књи жев ност. Он је веч ност. 
Пол Кло дел сма тра да је не при стој но по ве зи ва ти ову књи гу с би ло ка квом књи жев-

ном иде јом. 
Врон ски, Ве ре ник, ка ко то раз у ме ти? Као: жи ви ми се. Ко ји жи вот, ка кав? Ни си био 

ка дар ни да уби јеш не ког. По слао си пи смо у па као. То је ра чун џи ја, не че ка му се да 
за тво ре сан дук. Бе жао би, то је он. У жив брак. Та мо где же не не ула зе у во зо ве ко ји се 
зо ву смрт. Окре нуо би гла ву од фа ро ва на ло ко мо ти ви и он да тог не ма, ни же не не ма, 
ни во за не ма. То је чо век ко ро ди рао. Про шло сти ако би мо гло да не ма. А то не мо же. 
Не ће му би ти до зво ље но. Из про шло сти ће до би ти сво ју веч ност, ко ли ко год му не 
би ло дра го. 
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Мар сел Со ва жо не пи ше из мр жње. Не осве та, не бе да сто ћа. Би ла је то же на спо-
соб на да за пи ше вла сти ту лу цид ност. То је Ко мен тар. И шта зна чи то – Оста ви те ме? 
Ис пр ва зву чи као: па до бро, ура ди те то, ако сте та кви. То је: то сте ви. Сва ка ова реч, 
сва ка ре че ни ца (јер ви не ма те хра бро сти да де лу је те, ис по ста вља те ре че ни це да де-
лу ју уме сто вас, ва ше ре че ни це су ва ша ис пра зност), све то је ни штав но јер и ви сте, 
а ме ни то не тре ба. Иди те. Сло бод но. Е, ту је стра хо та. Кад ма ло гра ђан ски от пуст на и ђе 
на од го вор из во за ко ји је смрт. Сло бод но жи ви те. Ја ћу сло бод но умре ти. Ви не ће те. 

Или, мно го те же, Оста ви те ме на ми ру. Уми рем. Имам ва жни ја по сла, сле де неод-
 ло жни су сре ти. Ко сте ви да умре те са мном? Или за мном? У овом слу ча ју Оста ви те 
ме зна чи Од ла зи те упу ће но оном ко ји је већ оти шао. За пра во, ни ка да ни је био ту. Као што 
Врон ски ни ка да ни је био ту. То су ко ња ни ци де лу зи је. Не ма их, ни ка да их ни је би ло. 
Од ла зи те за то што ни ка да ни сте би ли ту, то је об ра чун с ле тал ном до зом де лу зи је, 
на спрам ко је је сва ка смрт див на смрт. Сло бод но умре ти. Без де лу зи ја. Ко мен тар је 
при руч ник за то.

Или, Оста ви те ме, сви ви. Со ва жо ни ка да не би ово на пи са ла. Њен текст са чу ва ли 
су му шкар ци. Му тон, по ме нуо сам ње га, чи тав век чу вар Ко мен та ра. Не ки од њих 
са чу ва ли би њу, да су мо гли. Њу су у Да во су оби ла зи ли. Му тон је до вео Шар ла ди Боса 
та мо, пр вог ја ну а ра 1934, ка ко би јој овај про чи тао пред го вор ко ји је на пи сао за ње ну 
књи гу. Пред у хи три ли су смрт за шест да на. Да ли је то по ми сли ла, 6. 1. 1934. по под не: 
Оста ви те ме, сви ви? 

Да, вр ло је ка сно, упра во сам уга си ла лам пу да бих пу сти ла у со бу све тлост но ћи.
Пе де се так стра ни ца Ко мен та ра пред ста вља ју оп шту исто ри ју пој ма љу ба ви. Или 

је сâм по јам до био свој ко нач ни ко мен тар. То ни је књи жев ност. То је текст ко ји мо же 
би ти ис кљу чи во рад ду ха, све у куп ног, из ван ред ног ду ха са свим ње го вим ема на ци-
ја ма. Ап со лут но усред сре ђен, без за стра њи ва ња од ко јих за ви си ли те ра ту ра, оп се-
њи ва ња, ма ка кве фик ци о на ли за ци је. Ко ли ко год да је би ла бли ска с над ре а ли сти ма, 
Со ва жо је њи хо во де ло ва ње ви де ла као кон струк ци ју, бе жи вот но, ја ло во кре та ње 
ко је не ма ве зе с ње ним жи во том-уми ра њем. Отуд ми сао о чи сто ти ко ја се по вла чи 
го то во по свим за пи си ма о Ко мен та ру. Он је сте нај не по сред ни ји мо гу ћи су срет с чи-
сто том ко ји се би чи та лач ко би ће мо же да при у шти. Књи жев ност ни је чи ста. Књи жев-
ност па ти од ну жде кал ку ла ци је. Што је бо ља, ви ше се кал ку ли са ло, ма ни пу ли са ло у 
је зи ку, ва га ло. Ов де то га не ма. 

Ко мен тар ни је књи жев ност. Он је иси ја ва ње чи стих пој мо ва. Тре ба ло би да пој мо-
ви има ју јед ну стра ну, ра зум ску. Њи хов кључ је ра зум, на у чи ли смо. Емо ци о нал ност 
на вод но ру ши пој мов ну ста бил ност. Не тач но. Мар сел Со ва жо пи ше о са зна њу (ра цио-
нал ном и емо ци о нал ном) да је сва ко прет ход но са зна ње (пре све га емо ци о нал но) 
би ло не тач но. Ово је књи га ре кон сти ту ци је. На пор је из ван људ ски јер не де лу је ја сно 
за што ве ро ва ти у ре кон сти ту ци ју ако сте у во зу ко ји је смрт, а он да је ап сурд но. А шта 
ако не ма смр ти? Ако то мо же? Ка ко то мо же? Шта ако је све дру го прет ход но умр ло 
или мр тво ро ђе но? Ве ре ник ко ји то ни је или је сте за дру гог, па то је мр тво ро ђе ни Ве-
ре ник, он, јед но став но, ни је, ни је био, ни че га ни је би ло, ка ко он да кон ста ту је мо смрт? 
Оста ви те ме, јер ви сте смрт, та ко? 



192

Чи сти пој мо ви: оча ја ње, раз о ча ра ње, без на де жност, пат ња, по ни же ње, уса мље ност. 
Со ва жо пи ше о њи ма у ча су кад оста ју без ре фе рен це, на мо мен те из гле да као да само 
зву че, ње на књи га је нот на све ска пој мо ва за ко је ни је нај ја сни је ода кле до ла зе, али 
је ја сно да су од у век би ли ту, она се су о чи ла с оп штим про то ком емо ци о нал не пој мов-
но сти, до се гла је све чо ве чан ску ра зи ну све га што осе ћа. Она ослу шку је глу па вог 
рим ског стра жа ра ко ји Хри сту при пи су је за зи ва ње Или је за то што не раз у ме, не мо же 
да раз у ме и ни ка да не ће раз у ме ти, јер Хри стов је зик ни је ње гов је зик, као што Ве ре ник 
Врон ски ни је раз у мео, и то што пи ше се би пи ше и о се би, по гре шно је, мо гао је да 
про ђе и без то га али би смо та да сви ми про шли без Ко мен та ра, сви ми ко ји смо чи та ли, 
и то би би ло по гре шни је од све га по гре шног. Не знам да ли је Он то ура дио, про чи тао 
ње но Пи смо, њен Ко мен тар, и не знам ка ко се то пре жи вља ва, и не ин те ре су је ме, јер 
ње го во ли це је њу шка ба нал но сти ко ја је смрт свих смр ти. 

А на кра ју Ко мен та ра Ма р сел Со ва жо пи ше ка ко је ор га ни зо ван бал у са на то ри ју му, 
а то је вре ме ко је на и ла зи на кон сва ке де лу зи је, па и оне о уми ра њу, јер да је та кве 
би ло не би би ло књи ге, и ту по след њу стра ни цу она пи ше из ско ро па де ли ри ју ма, ка же 
ка ко је ле по игра ти!, ка же, кад се те ло кре ће у рит му, ди же се не ки дру ги жи вот, ка же, 
игра ти, то је нај срећ ни ји жи вот ни ри там, игра ти кад си ми слио да то га ви ше не ће 
би ти, то је за до би је на по бе да.

Ко мен тар ни је књи жев ност. Он је по бе да. Иа ко о свом игра чу го во ри да ће је ко-
ли ко су тра за бо ра ви ти, иа ко ће га по љу би ти без ре чи, Со ва жо пи ше као же на ко ја је 
да ла све од се бе, да ла сву се бе, и због то га не ма ви ше ре чи, оба вље но је оно што је 
мо ра ло би ти оба вље но, ре чи су прет ход но по ста вље не у нај бо ље за ми сли ве по ло жа је, 
ре че но је, на пи са но је, све је ура ђе но и са чу ва но је до сто јан ство игре и не ма Ве ре ни ка 
на кра ју, и не ма пи сма, али има игре, као што има пли ме и осе ке, би ло је и би ће, и успо-
ста вљен је ред ства ри ко ји се на ла зи не где да ле ко од ре да тек ста, овај га тек по твр-
ђу је, утвр ђу је да мо же да се игра и да мо же да се игра до кра ја. И иза кра ја. И да та ко 
мо ра. 

А пре ме сец да на у фран цу ској штам пи по ја ви ла се фо то гра фи ја. На њој су три му-
шкар ца, сто је над упе ча тљи вом по ро дич ном гроб ни цом на вр ху ста рог, се о ског гро-
бља. Ло кал ни гра до на чел ник са са рад ни ци ма, за су ка ли су ру ка ве, та ко пи ше, и уре ди ли 
гроб Мар се ле Со ва жо. Има не чег ми стич ног на тој, на из глед ор ди нар ној фо то гра фи ји. 
Три му шкар ца, баш тај број, ње го во деј ство је ма гиј ско, као од не куд по сла ти, ни шта 
на њи хо вим ли ци ма не ода је под ле по ри ве по ли тич ког мар ке тин га. Ваљ да та ко не би 
мо гло с њом, не би до зво ли ла. Ау тор ка Ко мен та ра, јед не је ди не књи ге, оне ко ја ни је 
упо ре ди ва с дру гим књи га ма. Же на ко ја је од и гра ла свој део књи жев но сти усред вла-
сти те смр ти.


