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ПРОБЛЕМ ЗЕМЉЕ

Данашњи човек, обузет преустројством друштва,

није више довољно оно што човек у првом реду јесте,

и остаје: биће природе, биће које живи на земљи, живи

земљом, живи, у смислу крајњег циља, за земљу, јер

се значају и лепоти земље додаје све што се на њој

ствара. Човечанство, то је један продукт и један ка-

рактер земље. У св.аком груменчићу земље има и мозга.

А данашњи је човек много пореметио своје односе

према природи, навикао да мисли и посматра у једној

области добро проученој додуше, али ограниченој.

Неприродно је и неморално што се човек настањен у

граду сети земље само приликом земљотреса. Држимо

се и управљамо, у свима клаеама, по нечем скоро при-

силно обавезном у механизму друштва. И сељаци и

интелектуалци схематизовали се на начин техничких

радника. Има много спутаног у најснажнијем данашњем

човеку. Бесумње је добро што је дошло до покрета

човека друштвеног; али ће баш зато морати доћи до

покрета човека ширег, елементног, природног, земљи-

ног. Јер сваку друштвену револуцију и покреће и носи

и преображава лична револуција. Личне револуције су

дубље, јаче, племенитије. Зато што је човек нешто ши-

роко, опште, непроменљиво у суштини, док је друштво

само структура, облик специалан и пролазан. Човек

је стварност, као и земља и природа; друштво је ствар,

као и политика и наука које га образују, слажу и опет

разлажу. Једини стални фактор друштва то је симпа-

тија човека за човека, а то је питање осећаја и срца,

дакле питање нагона, дакле питање човека суштинског
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и земљиног. Не може цео човек стати и остати ни у ко-

јем, ма како добро проученом полигону једне искљу-

чиво друштвене логике и нужде; јер човек живи енер-

гијама земље, његов се живот и емисао продужавају

тамо далеко куда се продужава смисао егзистенције

земље као небеског тела. И до биолошке смрти зе-

мљине, и до астрономске смрти њене, ми смо с њом, и

у њој, и она.

Каже се: данас се све оснива на науци; и најпро-

стији евакидашњи живот човека управља се друштве-

ним наукама. То је сигурно поуздано и здраво гледи-

ште за многе ствари и проблеме. Ал« човек премаша то

гледиште. Човекова материја и његове радне енергије

нису тако пасивно пластичне да би се могле сасвим ме-

ханички прилагођавати правилима и огледима дру-

штвених теорија. Не може се увек под просто обја-

шњење подвести оно што је компликовано; под ра-

ционално објашњење оно што је и ирационално. У

човеку има више атома него звезда у простору, каже

Едингтон. И премда наука ни једно ни друго није

тачно избројала, та аналогија је истинита, и она без-

условно мења поглед човека на себе сама и на ствари.

Биће дакле да је једнострано схватање кад људи хоће

да из друштвених наука диригују целокупним живо-

том човека сина земљиног. Ми смо данас у пуном

романтизму социалних наука! А не може никоја наука,

па ни друштвена, овладати тако многограним и уједно

духовним проблемима какви су: рад, хлеб, достојан-

ство човеково.

То троје се своди на једно: на рад. А рад је оно

божанско даровање које нам је дато као највећа моћ

и највећа радост, као сродничка веза са земљом и с

Богом. Рад је мистичко учествовање у васелени; ради

и болестан човек; разумно ради многе поелове човек

који је умоболан. И зато је рад далеко од тога да би

^ био само питање привреде; у раду су сва питања овог

и оног света у човекову животу. Радни инстинкт у чо-

веку је, као што су и силе земљине, слободно креатор-

ски нагон, и само под условима мехаиички. Рад је у

нама оно вечно емпиричко што жели да савлађује те-

шкоће интуитивно, на разне начине, као што природа
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савлађује и исправља свој рад и грешке. Рад је идеал,

нешто што се никада не решава и не систематизује де-

финитивно. Рад је у врло великој мери духовни

проблем. Човек има да мисли о смислу и тајнама рада,

не само о привредном рефлексу његову. Сва филозо-

фија, сва велика поезија, то су у основи расправе о

раду човекову. Радни нагони наши истурују нас, преко

професија и службе друштву, у висину или даљину ми-

стичних односа. У дневнику једног младог совјетског

Руса читамо: „Данас је прописни дан за одмор. Ја ра-

дим“. А сва Русија, понесена једним ванредним рит-

мом преображења, не види да у њеном напору има

више аскетства него механичке солидарности. Она не

само да ради, она се жртвује. Тражећи нов облик чо-

века она тога човека, полако и не знајући, преводи из

ужег човека друштва у ширег човека земље, земље

као савезника и брата и идеала.

Ако једним погледом унутрашњих очију својих

пређемо по земљи, копну и водама, морамо се запрепа-

стити. Сем врло ограничених места, земља је занема-

рена, неурађена, невољена. Од свих рђавих и запуште-

них домазлука на њој, државних и приватних, земља

сама је најзапуштенији домазлук. Људи губе из вида

да им је земља и капитал и економија и отаџбина и

идеал. Земља је фактор који би морао прво место за-

узимати у сваком материалном и моралном систему

нашем. А у ствари? Ниједна школа не учи нае да имамо

визију целе земље као своје земље; не учи нас да ми

сав тај спољашњи свет носимо у себи наследно. Ни-

један морални систем не учи нас патриотизму према

земљи, према отаџбини која не намеће ниједну ауто-

матску истину, а за добар узајамни однос тражи од чо-

века свега два, али два вечна и вечно здрава услова:

велику једноставност и велику л-огику. Ниједан поли-

тички систем не учи нас да је земља тако огромна и

тако свачија, да се изделити и разграбити не може. Из

историје знамо за покушаје противне: људи су кон-

струисавали континент у име вера, у име владарских

алианса, у име покрајинских угов-ора. Али све то про-

тиче, јер је принцип земље један за воду и за копно.

И копно иде, и вода иде. Човек, имао или немао иначе
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слободне воље, према земљи је нема. Не може нико

узети чашу „своје“ воде не само из реке, него ни из

бунара у „свом“ дворишту. И бунар једног дана оде,

па и двориште. У Северној Америци су последњих го-

дина милиарде тона земље отишле за орканима и во-

дама. Не може човек без једног тајанственог обрачуна

држати ни своју њиву ни своју шуму, и зато је боље

да их и не држи. Оно што људима треба за живот и

рад и достојанство, обиље хране и сировина и рада,

може дати само земља, а нити царство нити спахиј-

ство. Некада, „племић“ је значио нарочит однос чо-

века према људима и стварима, а не посед. Код старог

песника XIII века, Ритбефа, читамо: „Какви сте ви пле-

мићи кад земљу поседујете.“

Са гледишта земљиног карактера нелогично је

што све већи и већи број људи теже да живе на ску-

ченим просторима, на истоветан начин, да живе један

од другог и један на другом. Заиста, све, од нечије

бунде до нечијег талента, има данас свога завидљивца,.

паразита, пљачкаша. Сузила нам се свест, не знамо ко-

лики би требали да су измаси наших спољашњих и

унутрашњих покрета, не знамо још шта све на земљи

овој може бити начин и циљ живота наших. Отуда чо-

век на неколико квадратних километара тла изводи

чуда, а немерена простравства остају изван физичког

и духовног сродства с њим. Русија, данашња, и она

ранија, у тежњама најбољих својих синова, чинила је

можда највеће напоре у смислу том да се држави даде

лице и карактер земље, да „друштво“ чине сви Руси,

да човек живи интегралним, свеже природним живо-

том са огромним пољима творачког рада. Од Толстоје-

вих сељака и савешћу узнемириваних поседника па на

овамо до Чељускинаца, један је конац.

Земља наша, коју религија спомиње с ужасом као

, неки дубок подрум на дну света, заборављајући да

и земља лебди у простору; земља наша, чија је еконо-

мија енергија дала начела за све наше логичке законе;

земља наша, на којој се свугде може опстати и која се

свугде може волети —- она сигурно чека друго људ-

ство. Ко зна где ће оно кренути. Можда из крајева на

које данашњи владајући човек најмање мисли. Писана
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је недавно' о томе како су Гренланђани одбили предлог

Данске да се раселе, одбили без предомишљања и цен-

кања. А ти људи живе ужасно, по нашим појмовима.

И то нису дивљаци, него евет који диже школе, ради

са напетим енергијама, привлачи доста Америчана и

Европљапа који остају тамо на раду. Продире, у нај-

новије доба, једна занимљива и симптоматична лите-

ратура у смислу препорађања човекових односа према

земљи, у смислу једног новог духовног пионирства. То

је један део француске књижевности који скоро да

више не зна за град; затим књиге са Исланда, па из

руских арктичких области. Казује нам се ту о људима

који, наравно, раде и да привреде, али који раде и с

маштом; који немају страха од количине рада; нити

имају страха од оног библијског зноја, нити паради-

рају са пролетерским знојем; а куну нам се да се и

они врло много зноје ма да су у хладним појасевима

настањени. Ево уосталом и филозоф Севера, Сканди-

навац Киркегор, баш о зноју говори: „као да је то

нешто одлучујуће да ли се човек зноји или не зноји;

зноји се и онај који плеше..'.“

Спомињемо из оне литературе, примера ради, ру-

ски роман Павла Низовоја Океан, где се под океаном

разуме вода и обала арктичке руске области. Атмо-

сфера те књиге је тако здрава, свежа, оштра, као чист

ветар. Потребна је таква књига људима који живе у

зидинама града. Николај, личност у роману, по уну-

трашњем је нагону отишао у тежак живот, у дивљину;

он воли земљу као пријатеља; он је гладан живота са

земљом без посредништва; он носи природу у свести

и у машти. Њему се сапетим чини живот његова сина,

радника комунисте; он има осећање да људи, епутани

У ма како користан аутоматизам, задовољавају увек

нечију страст за моћју. Николај је документ да човек

стално тежи и раду идеалног порекла, не само утили-

тарног. Да је човек по природи својој ближи и биљци

и птици буре, него баштвовану у врту на петнаестом

спрату куће. Да је човек-прво пионир, истраживач и

уметник, па тек затим квалификован радник. Годе

документи као што је тај Николај; документи о раду

ради радости између човека и природе; о спиритуали-
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сању рада који се делимично поклања земљи; о људи-

ма који живе трудно али нису гладни.

Није заиста из бића ове наше планете произашло

да човек не зна шта ће и куда ће, да се убија од глади,.

да човек човеку једнако гледа у зубе и у торбу, и да

испружа длан. Да ли је икада пре данашњице било вре-

мена кад је најчешћи гост, и свакидашњи гост, био

просјак! Земља ова ни по чему није отаџбина и учите-

љица просјака и очајника. Од^ње нам нису дошли за-

кони очајања који данас владају друштвом. Људство

се претворило у праве очајнике, човек више не уме жи-

вети самосталан; а у гомили, један пуза уз другога,

паразитишу један на другоме на све начине, идејама,

доктринама, професијама, злочинствима. Људи су да-

нас полетни у изуметцима техничким, а изузетно не-

интуитивни и неоригинални по снагама карактера. Не

умемо се „држати“. Навикли смо да нас новац држи, да

све само новцем плаћамо, и нико више неће ообом, ка-

рактером својим да плаћа нешто оригинално и само-

.стално. Новац је убио карактер. А на карактерима ба-

зирају и сви сукоби и све симпатије. И појединци и на-

роди се слажу или сударају због карактера. И класе су

растале из карактера. Карактер је друго име за досто-

јанство човеково, а достојанство, у овој или оној

форми, урођено је човеку. Земља улива карактер у сва-

кога онога ко има однос према њој. Сељаци се увек

боље „држали“ и од радника и од господе. Сељак је

онај који еволуира у племића, то јест у човека у коме

је земља развила карактер до херојства, мудраштва,

религиозног човекољубља. Руски помјешчик и енгле-

ски сквајр су првобитно добри облици, само су деге-

нерисали. Требало им је смањити посед а повећати до-

стојанство класирајући им карактер као одлику и

племство; или их негирати, ако се карактер не „држи“.

Данас живимо у апсурду. У судару ширег и ужег

човека, и у сировој победи ужег човека друштва над

широким човеком земље. Отуда страховите једностра-

ности у свему, од поступака и система до еволуције

срдаца у смислу позитивном и негативном, у смислу

осећаја симпатија и осећаја антипатија. Отуда заблуде

читавих народа. Поразно је видети како су крупни вођи
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данашњи, са незнатним изузетком, жалосно једно-

страни у таленту, у култури, у моралу, у методама. Туп
је цео свет за осећање конпенетрација, за узајамно

продирање и задахњивање људи и природе, људи и

бескрајн-ог евета идеја које од земље потичу. Та тупост

нас је отерала у идолопоклонства: машини, новцу, пре-

тераној механичкој солидарности. Тим једностраним

путем смо упали и у једнострано веровање да данашња

невоља лежи искључиво у економском питању, и, ако

је слободно рећи тако, да економско питање значи

само економију. Никада несрећа људска није била само

у економском проблему, па није ни данас. Све је у|
човеку, а човек није једностран. Један бескућник про-

летер, у доброј француској новели, каже своме „спа-

ситељу“: „Оставите ме на миру већ једаред са тим ра-

дом, са том робијом. Спасите човека из човека.“

Људи су данас у нездравим односима према љу-

дима и земљи, хлебу и раду и достојанству. Свако ра-

зуман имао би, пре сваког удружења, да рашчисти пи-

тање сам са собом, да се определи за став према земљи

и друштву пошто одлучи у ком смислу може он сам

променити стил и стандард свог живота. То је пут да се

већ на првом кораку увиди да је проблем свих про-

блема моралне природе. Станите лично очи у очи са

одговорношћу, очистите материјални проблем, свој и

туђ, од еекташког и једностраног, и проблем ће се пре-

творити у морални проблем. И француска и руска ре-

волуција изашле су из крика неправде и бола, дакле

из срца, и само им кроз срце има лека. Трбух се може

оброком јела блажено задовољити; оно што и после

тога страда, то је морално осећање. Питање хлеба није

само питање економије и научне спекулације, него је

морал или неморал, питање осећаја симпатија или ан-

типатија. Руши се у Београду једна стара зграда. У

гомили простих радника у блузама и грудњацима, чупа
пијуком земљу и зидни материјал човек средњих го-

дина у доста ©чуваном цивилном оделу. Господин без

хлеба. Ради мирно, сат, два. Опажа одједаред да про-

пада одело, једино, сигурно. Дебелом хартијом се опа-
сује да заштити панталоне. Пуца капут. Тражи невољ-
ник од једног друга блузу која виси о дрвету. Грохот
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.смеја и исмевања, и одбијена молба. Тражи врећу. Још

већи смех. Господин сагиба главу, ради даље, брише

сузу, не једну.

И хлеба и рада има доста у стварности ове земље,

али их нема доста у друштвеном систему. Научни си-

стеми су нас поделили у потрошаче и произвођаче, и

на обе стране уселили менталитет великих права а што

мањих дужности, уселили фантастичне претставе о жи-

воту из којег би машине требале да изгоне трагедију.

Машина нам је донела искључиво смисао за новчану

привреду. Радник ради будзашто, само пару да узме.

Просјак неће хлеб и комад меса, хоће динар. Цео свет,

као у психози, говори само једно; новац. Или новчана

привреда или ништа. Или доћи до доста новца, или се

уврстити у жртве кризе и у резапослене. За тај став

постоји данас готова техника, свима приступачна. О

хлебу се не говори, о земљи се не говори. Не говори се

о умсрсном колективу, задругарству, на који земља

упућује, и који би се могао назвати психолошким ко-

лективом према оном великом и одвише механичком

колективу. Додуше, подразумева се често све то у оном

што се говори, али то обично онда кад се казују на-

учне истине које у животу и природи важе само дели-

мично, само као теорија. Животне истине су стварност,

а такве истине прати увек низ_разноврсних поједино-

сти које немају везе с науком. Хлеб, на пример, није ни

научна чињеница ни научна истина. Ниједна дефини-

ција хлеба није тачна. Храна која из земље излази пи-

тање је не само планског и техничког, него и мистич-

ког односа човекова према земљи. Хлеб је оно што

се не може само платити и купити. Земља не зна за

новчану цивилизацију. Буду ли се даље ништиле везе,

везе материјалне и спиритуалне, између земље и људи

свих слојева, чак и сељака, земља ће ојаловити. Земља

је жива, и ако машина до краја пресече додир човека

, са тлом, ако земља при обради њива и вртова неће баш

никако више водити руку човекову и радни нагон ње-

гов, и она ће ее променити према човеку, почеће да

производи нешто што ће збунити и човека и машине и

друштвене науке. Апсурдно је тврђење да је дошло

време кад нико више не може сам производити хлеб
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од семена до печене лепиње. То учење је између оста-

лог криво што је за време рата долазило до онако

страховитог отсуства хлеба. Машинизирао се и мозак

у човеку. У стању је човек да верује апсурду, и да га,

као глумац, сам собом претставља. Успео је човек да

се, као ствар, искључује из свих својих природних од-

носа, да здрав читав скрсти руке и не ради ништа да-

нима и недељама. То је, кажу, проучен систем. Али се

при том систему коче економски покрети не само у

човеку, него уопште, и они ван система, еарадња при-

роде и времена. Човек није само радник у друштву,

него је и радник на земљи, и то не само себе ради

него и земље ради. Игноровање земље, презирање и

мржња према земљи, то је дегенерација човечанства.

Долазе вести са више страна — француско село

предњачи — да прости људи сами од себе поправљају

своје односе према земљи, организују се без науке у

друштво, враћају се раду као инстинкту. Расељавање

опада, има чак досељавања; ређа је глад. Заиста би

тешко било помирити се с идејом да људству прети

буквално људождерство од глади и незапослености и

мржње, и да се човек не може ишчупати из ове мате-

ријалне мизерије. Та је мизерија једнострано грешење

човека, друштва и науке. Људи су ударили асфалт из-

међу себе и земље, и живе у једном неуротичарском

страху да су осуђени на глад и нерад. Апсурди, и то

варварски, нижу се. Уче човека да умртвљава радни

инстинкт. Са хлебом се тера шала: у плодном крају

натоваре брда пшенице; чекају да је за новац купују

они који немају ни новаца ни хлеба; спаљују пшеницу.

У доба јаког еоцијалног покрета, антисоцијалне одврат-

ности! И сва теорија и сва пракса не зна шта ће, и где

је погрешка. Ако је дозвољено ту имати мало хумора,

онда све то потсећа на глупу ону Гогољеву бабу која

крши руке: „Ужасно лаже тај човек, али ништа се ту

не може, није он крив, то је божја воља.“

Све што данас људи предузимају као мере — ак-

ције и реакције — једнострано је. То је у општој по-

литици, то је у свакој посебној политици. Једностра-

ност вуче у варварство, у методе сировости. Губе људи

нагон за хармонију, спољашњу и унутрашњу. Право је
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чудо колико је данашњи интелектуалац и данашњи се-
љак тип расејаног и разбијеног човека; колико су
слаби у концентрацији себе. Отуда су скоро сви по-
крети на бази неспоразума, антипатије, мржње. Губе се
у људима сигурне атавистичке снаге које нам од земље
долазе, снаге законости, стабилности, моралне коорди-
нације. Дижемо стандард интелигенције и стандард
савести друштвене, а на којој подлози? ЈБудство је де-
зертирало са земље у царство новца. Човек се мери и
вреди пб куповним моћима, а радне енергије се вулга-
ризују и варваризују. Здружавају се радници хладним
методама у име сирових надмоћности. Ради човек без
радости; не ствара егзистенцију, него је чека од др-
жаве, друштва, система. У менталитету је грабљење
новца, готованство, просјаклук. Један део људи је збиља
беспомоћни невољник. Али се у свима слојевима одр-
жава тврдоглава и бесмислена истрајност оних који
чекају да им се даде. Да им се даде хладном методом,
без љубави и доброте и икаквог односа и споразума,.
али да им се даде. И то „чекање“ има све варијације,
чак тамо до највиших класа, где се чека нарочити по-
ложај и приход, и ако то не дође, и тај се кандидат
сматра жртвом кризе. О просјачком менталитету је
много писао у својим причама Иван Цанкар, који је
ствари ванредно прецизно видео. Али он је имао на
уму углавном однос покорених „хлапецких“ људи
према јачима, према оном што влада. Данас имамо тај
менталитет међу онима који се буне. Не пасивитет из-
мирења и покорности, него пасивитет изазивачког

чекања.За одмор људи треба, после толиких техничких,
један морални проналазак. После разних еволуција
треба еволуција срца у смислу племенитости, једно-
ставности, јаких осећаја симпатија за земљу и човека.
Једна обнова односа човекових према самом себи на
основи ревизије односа његових према нечем реални-
јем и од државе и од друштва, дакле према земљи.
Нема никаквог колектива људског без земље као иде-
ала. Јер је само земља заједничка, сродна и драга
свима људма без разлике. Класе друштвене губе сми-
сао пред земљом и природом; осећаји човечности и
симпатија су зависни од идеалног односа према земљи.
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Земљу треба издићи као појам и фактор. Обно-

вити свест о њој, и љубав према њој, и рад за њу. Зе-

М,ља је за нас људе нешто најстварније, а уједно нешто

што превазилази све реално, као што идеал и мора.

Она је недокучна и пуна тајни, а уједно јасна и непо-

средно плодна као под рукама малог детета које пр-

стом вади из ње глисту за удицу, да би затим изва-

дило рибу из реке. Пустимо се да нас после разних

других фактора и земља диже у смислу свог, земљиног

карактера и категорије.

То питање новог односа човекова према земљи

питање је које активно узнемирује, понекад скоро мучи.



ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ

МОЖДА ПРЕПЕВАТИ ГА, НИНАДА ПРЕВЕСТИ

Или велики песник

мислилац мистички да

се с Вијенцем сплете,

или нико на њ руку да

не ставља.

Исидора Секулић

Горски вијенац није венац, него је „грмен велики“

израстао из маленог народа који није мален. Није ма-
лен, јер му је језик чудо: кујунџијски рад чисте му-
дрости и поезије. Србин у народу, Србин сељак, обра-
зом и чашћу одговара и за језички израз: кажи песму

или пословицу, или ћути.
Горски вијенац је величанствено и свечано дело

мудрости и поезије, и језика од саме мудрости и пое-
зије, јединственог нашег језика. Са Горским вијенцем,
Владика Раде је једним махом прешао пут од архаизма
до националне класике. Шта се све у Владици тресло
и гибало за то извршење, оетаће, у аналитичком сми-
слу, тајна. Али дело је ту: кујунџијски трофеј бесмрт-
ног духа и савршеног уметника. Дух је раскивао
истине, уметник је закивао лепоте. Сваки закивак, и
мудрост и поезија; сваки ред Горског вијенца суштина.
У песнику тога дела морало је бити од злог духа Ду-
клијана и проклете земље Дукље; морало је бити од
старих дивљачних наших нагона који се подјаривали
само физичким вољама; морало је бити од живе косов-
ске идеје, чија је теорија част а пракса смрт; и морало
бити од чулних грација и душиних трагедија класично
и европски сазданог уметника. Језик тога песника, де-
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сетерац тога песника, не даду се превести! Танко ухо

Владичино склонило је народни десетерац, и створило

свој. То су стихови у којима не корача једнолики бат

дикциског успона и силаска. То су стихови у којима

се чују слободни удари „језика ученог који умије про-

говорити" (пророк Исаија), и удари „руке која је зе-

мљу основала“ (пророк Исаија); чују се ти удари као

убоји и одбоји из радионице у којој се камен ваја, или

племенити метал раскуцава. Чујете дивне и разноврсне

ударе у десетерцима Вука Мићуновића упућеним Вла-

дици Данилу кад овај нешто мукло говори себи у прса:

Тури такве разговоре црне!

Људи трпе, а жене наричу!

Нема посла у плаха главара!

Ичујете како је кроз нађени стих силовита духовна моћ

Владичина потерала визије и зборења ка врхунцима

вредности: у мудрост духа, у скулптуру језика.

То двоје: мудрост духа и скулптура језика, то је

жива сила Горског вијенца. Не мисленост, него мудрост,

оно што у области духа стоји сасвим за себе. И не је-

зик речника и стила, него вербална жила и мишић,

мускулатура која од стиха до стиха претставља мра-

морне актове: бораца, еветаца, жртава, победника. И

увек мушки скок и мушки преклон главе.

О проклета земљо, пропала се!

То, и што још следује на уста сердара Вукоте, то није

драмека инвокација и дамнација, и како се још даље

уџбенички говори; то је „на гомили костих и мрамо-

рах“ акт очајног борачког поноса, скулптура косов-

ског судилишта са којим ћемо ми Срби трајати и ва-

љати докле год нас буде.

Горски вијенац преведен је на шест или седам је-

зика, и преводиће се поново на тих шеет седам, и на

друге језике. Тако се ради, тако ће се радити, и мора

се у те напоре улазити, јер дела у којима је дух

главно, у којима је дух пре и после уметности, та дела

не даду мира онима које дух привлачи и узнемирује.

И овде је прилика да поновимо јединствену реч сли-

кара Ел Грека: „Сликарство, господо, није уметност,
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него је дух!“ Да, једино је дух свестран и бесмртан.

Уметност га помаже у дејству, и с њим и кроз њега

бесмртна је и она. Преводиоци Горског вијенца капаће

дакле и капати даље, ударати бразду, сад ширу сад

дубљу, док се не избије пред једног Владици сродног

духа, који ће у живу снагу усправити дух дела Вла-

дичина кроз неки други језик. Хоће ли и тај моћи

усправити сву класику нашу, и као дах и као дамар!

А дотле ће преводиоци имати великих мука и великих

заслуга, али еамо толико. Местимично ће у тексту мо-

жда бити победиоци, али на много више места побе-

ђени. Једаред је посађен тај горски грмен, и тешко је

однеговати му близанце по белом свету.

Преводиоци — такво је наше искуство над оним

преводима које смо разгледали, а то је већина пре-

вода који постоје — преводиоци не успевају ни да

претходним радом спреме два своја главна задатка;

да се разаберу у таквозвано) Владичиној филозофији,

и затим у квалитету једног сасвим особитог језика.

Владика је био мислилац, али је изнад тога био му-

драц. То су разни духовни комплекси. Мисао је ре-

зултат проницања и сумњи разума, и запетог држања

те две акције. Мудрост је дар, чисто духовни дар чији

се темељи не виде, чији се ход и раст не може кон-

тролисати. Мудрост је врста божанског знања, она не

еволуира, она јесте. Нешто је ипак истакла историја

човечанства: да мудрост силази на људе жртвоване по

позиву, и преображене још за живота. Владика Раде

је био спремљен да прими велики дар мудрости. Он је

био жртвован косовској идеји, и то онаквој какву је

сам исхранио у себи, да постане већа но што је на

Косову била. И био је владика жртвован монаштву,

жртвован и као човек, али нарочито као стваралац и

писац. (Шта би било >од Луче, од дела зрелости Вла-

дичине, да није сметао монах!) Био је жртвован без-

људној пустињи: очи његове су добиле поглед сфинкса.

Био је жртвован робијашкој самоћи без културне све-

тлости. Био је жртвован пустим верама у Али-пашу, у

Милоша Обреновића, у бана Јелачића. Био је жртвован

нерадосном књижевном раду. Сими Сарајлији је писао:

„Печатајте Лучу како хоћете, старим или новим пра-

вописом, и пошљите мени толико и толико примерака,
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а са осталима чините што знате“... А од 1847-ме па до

смрти своје, дакле за четири године дана нерадост је
само расла: не доживе Владика, не прочита једну је-

диту студију или оцену од какве такве вредности о

делу као што је Горски вијенац, ни врелу ни хладну,
ни од песника ни од учењака. „Племе моје сном мр-

твијем спава“. Владика није знао ни дознао шта је
створио кад је Вијенац написао. Смртно болестан,
1850-те, у Бечу, говорио је Ђорђу Стратимировићу:
„Ах, Ђоко, Ђоко, не бојим се смрти, али сам се на-

дао... исписати можда неумрле спевове“. И тако даље,

и горе. Ето тај човек и писац, тај жртвовани човек по

опредељењу пео се постепено, па и попео на висину

преображености још за живота. И са те висине је го-

ворио не мисли, него мудрости, оно што има надмоћ

над сваком мишљу и над сваким правом. Казивао је

Владика о стварима последње стварности, и увек ко-

начним изразом. Што стари Грци учинише са једном

епиникијом Пиндаревом — урезаше је у мрамор —

ми бисмо морали учинити са целим Горским вијенцем.

Али ко од преводилаца, туђих људи, може ући у срж

структуре наше народне судбине, и нашег народног и

још нечитког духа, који целом снагом својом живи још

увек само невезан, у језику српском, и свега се двапута

уметнички гениално везао: у народној песми, и у Вла-

дици Раду. То су истоветности: језик наш, народна пе-

сма, Горски вијенац. Али како да се странац кроз исто-

ветности, кроз врсту „порочног круга“, критички оба-

вести о истоветности. А ако преводилац српске народ-

ности и српског матерњег језика узме да Горски вије-

нац преноси у туђ облик, ко ће му на српској страни

веровати да је осетио скроз скулптуру Његошева је-

зика, и ко ће му на оној страни веровати да је научио
сву скулптуру туђег језика.

Ужасно је тешко превести последњу стварност
ствари, и коначни израз ма којег уметника и мудраца,
а камо ли Владике Рада, до којег не води никаква
историја уметности, никоји културни систем, никоји
велики речник. Горски вијенац, можда и од прве до
последње речи, а сигурно на својим „пурпурним стра-
ама , како ои казали Енглези, то је ред по ред сама

домаћа суштина, сам дефинитивни израз једног моћ-
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ног, али у свету слабо познатог језика. Та дефини-
тивна пуноћа и тежина израза код Владике, потсећа
некако на небеско тело, које је одасвуд себи равно и
савршено. Шта су радили преводиоци? Преводили су
такве изразне јединице као гноме, афоризме, са врстом
коштиљавог истицања интелектуалне структуре. Али
Владика није био интелектуалац! Мудрост није инте-
лект, него дух. И зато у преведеним редовима нема
понекад од Владичина присуства баш ништа. Баш ни-
шта од присуства његова духа! Нису преводиоци до-
вољно конгениални Владици ни у најскромнијем сми-
слу речи, као конгениални читаоци. Немају спреме.
И немају ни моћ да уђу у његову моћ, и даду нам дах
и ватру над језичким изразом. Не умеју преводиоци
говорити говором Владичиним и српским. Говорни
израз растварају у смисао, па у симболику; траже реч-
ник и синтаксу; и тако посао савлађују. Али скулптуре
онда нема, мишић не цепти, акт се не види. Мести-
мично се читалац превода запрепасти како је прево-
дилац просто нанизао стихове. Нашао речи за речи;
поклопили се бројеви слогова; фраза, вели, иста је ту
код Владике као и у мојој земљи, и ваљда свугде на
свету, и слава Богу. Промашено! Као што је оно
интелектуално испало коштиљаво, тако је сад опет ово
опште испало мекано и без карактера. Не чују, не виде,
не пипају, не погађају преводиоци српски језик Бал-
кана, који је сав од мука и од шале са смрћу! То је
језик танак и прозрачан, а кроз прозрачност се назиру
увек алузије. То је језик пун финих зарезотина које
скрамица нечег непотребног не сме покрити. Немају
појма преводиоци да иза премислити и промислити
стоје два разна Црногорца, два племена, два- искуства
Владичина. Не могу наслутити преводиоци да између
прославити и ославити крсну славу зијају разлике, да
то нису две ниансе локалног говора или схватања, него
су две разне судбине, две разне сцене у историји и у
уметности. Не знају, једном речју, да је Владика пи-
сао језиком народним; односно, не знају, јадни не били,
да у свакој Владичиној компликацији има народна
компликација, и не мала. Ево пример за компликацију:

Крв је људска рана наопака,
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тај стих је ггропао у свима преводима које смо гле-
дали. Превођен је као песничка фигура, а стварно је
народна мудрост, са рељефом у речи наопака. Нигде
се тај стих није дао превести са свима сенкама и слут-
њама које српски језик ставља у ту реч. А иза тог
једног стиха стоје столећа српска, и стоји ритуална
сцена. Ко ће то превести! Ко ће дати пун рељеф, ако
уз наопака не осећа шта све значи „крв“ у етици и
метафизици Срба. А како тек изгледају преводи на-
редних стихова: кад из оног тамно религиозног уздаха
Владике Данила одједаред, и у неколико редака свега,
навру живи актови, из рамена избачене руке, зука ору-
жја, тутњава смеја међу јунацима:

Крв је људска рана наопака.

На нос вам је почела скакати!

Препунисте мјешину гријеха!

Пуче колан свечевој кобили.

Српски језик, велики српски језик није само сведок
живота, него је саучесник живота, јер је живот. Све
дуго причање се скраћује у акту. Као што Господин
Бог скраћује и сапиње ваздан функција у главу, ми-

шице, краке.

Ових дана, једно страно штиво нас веза за Горски
вијенац и за његове преводиоце. Пише Француз: На
фронту, негде и некад, ишао је дуг разговор о томе
шта је храброст. Дебатују официри. У тај мах се јави
прост војник и сасвим прост човек. „А знаш ли ти,
пријатељу, шта је то храброст?" — „Знам. То је кад
неки дође и каже: момци, ноћас има то и то да се
изврши". Лепа реч. Реч из свести која бележи; реч из
мушког темперамента, из плахог поимања шта је слу-
жба отаџбини и своме властитом карактеру. У Владике
Рада, одговор на питање шта је храброст „кад је сила
отсвуд оклопила“, овакав је ево. Борачка заповест у
смрт, казана је на два сасвим различна начина, у два
аристократ-ска стила последње чистоће и јасноће, у
стилу поезије и херојске гениалности:

Младо жито, навијај класове,
Пређе рока дошла ти је жњетва

Па одједаред, као да се сва Црна Гора сабила у је-
дан упрт прст:
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Нека буде борба беспрестана,

Нека буде што бити не може!

Овај последњи стих, класичну нашу команду поноса и

пркоса, нисмо ни у једном од разгледаних превода на-

шли репродукован са свом страхотом и лепотом запе-

тог лука и стреле и херојске видовитости, како их Вла-

дика даде. Ни у Једном преводу не нађосмо поклич

који би се могао, као што се Владичин може, сравнити

са речју Грка Хераклита: „Луку је име живот, а деј-

ство смрт“. Завела је преводиоце — одмора жељне, то

верујемо — проста синтакса и просте речи тога стиха.

Увукоше им се у преводе слабомоћни помоћни глаголи

уз глагол; увукоше им се условни конјунктиви да раз-

мекшају тврди индикатив. Код Владике има само је-

дан глагол, онај којим се Бог послужио кад је свет-

лости заповедио да изађе. И има заповедни начин тога

глагола самоме томе глаголу. Ту се у борачкој и вој-

ничкој заповести стопило физичко и метафизичко, као

никада, или као ретко кад. Фридрих Велики, једном

на бојном пољу, дрекнуо је чувену заповест поколе-

баним официрима и војницима: „Пси ниједни! Мислите

ли ви вечито живети! У тим речма великог Пруса било

је заиста мушке инвенције, духовитости и литерарне и

касарнске, било је физике, али није било метафизике,

висости израза који се усправља у мраморни акт, у

сигнал еудбине. При одбрани Београда 1915-те, сеп-

тембра, записана је заповест у смрт једног мајора:

„Врховна команда избрисала је наш пук из бројног

стања. Наш пук је жртвован за част Београда и отаџ-

бине. Немате да се бринете за животе своје, они више

не постоје“. Није онако као у Владике Рада, али није

без метафизике. Владичина заповест могла би важити

и пред стројем богова. Она позива у борбу не само

херојство, него и херојску гениалност. Преводиоци не

успеше метнути у стихове, јер је немаху ни у себи:

структуру духа целог нашег народа.
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Песник који се никад није огрешио о равнотежу,

има годину рођења која балансира у врх вршка
једног века; 1799. Зашто не округло 1800? Зато да би

Пушкин макар једном годином живота свога био у веку

Петра Великог, којега је одушевљено волео, и са ким

је у својој историјског мисији имао толико сличног,

ма да је један од њих дејствовао силом, а други

уметношћу.

Као сви песници, и Пушкин је волео историјске

личности са инспирацијама силним, са храбростима да

завитлају нешто апсолутно усред релативности. И зато
је волео тиранина Петра који је ломио кости Русији,

заповедао да има личити на Европу, и радити као Хо-

ландија. Зато је волео чудног скитницу „дрске речи“,

-потоњег бунтовника Пугачова, инспирисаног лажног

пророка који је Козацима причао као историју про-

шлости и будућности оно што се њему приснивало, и

дигао читав један крај Русије против Катарине Велике.
Зато је волео даровитог, господственог цара убицу
Бориса Годунова.

Петра Великог носио је Пушкин у себи од ране
младосги. Почео је писати историју његову, колико се
то дало уз запечаћене архиве. Нашавши се, прогнан,
на Југу Русије, у крајевима где је бунтовао и приче
о сеои ширио Пугачов, Пушкин преноси интерес на
пугачевштину, али и то у вези с Петром Великим, који
Је угушио, у време пре Пугачова, устанак чувених Ја-
ицких Козака. Како се архиви и даље нису отварали,
или се затварали на најважнијем месту рада, Пушкин
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је оставио само одломак историје о Пугачову, и, сре-

ћом, бар једно уметничко дело у вези с бунтом, чувену

причу Капетанова кћи. У тој причи имамо први пут

пример уметничке обраде једног од оних милиона за-

бачених и по невољи самосталних живота који су не-

када карактерисали Русију, па и начинили од ње онај

космос који је потом обрађен у великој руској књижев-

ности. Борис Годунов, најбоље је прошао. Обрађен је

у познатој класичној националној драми, која, са ге-

ниалном музиком Мусоргског опојена, чини оперу, благо

и радост целог културног света.

Петар Велики међутим није излазио из визије

Пушкинове, и, једног дана, објављена је Русији дивна,

заправо металним стиховима кована поема Бронзани

јахач. Спев тај је плануо из врло велике инепирације,

из ватреног поноса што је Русија баш на престолу

имала џина мозга и воље, човека који је имао хра-

брости да своју вокацију изврши. А пошто је плануо,

спев је даље рађен, са „хладном инспирацијом". (Израз

је Пушкинов: нашли смо га у једном писму Пушкинову

песнику Жуковском.) У више стотина стихова сажео је

Пушкин Петроград, Неву, поплаву подводног града,

северну климу, друштвено и душевно стање малога

човека у престоници, најзад сву атмосферу једног

историјског руског осећања; осећања и ужаса и обо-

жавања пред свирепим царем реформатором, и исто-

времено пред личношћу која превазилази мере и вели-

ког човека.

Бронзани јахач постоји стварно. То је споменик

великом цару, чувено дело талијанског уметника који

је Петра Великог посадио на коња, а коња успропнуо

до ужаса. Петроград, дрска Венеција Петра Великог,

основан на води, блату, магли и дављеницима, етрадао

је 1824 године од страховите поплаве. Рушиле су се

целе улице, проламали јауци и клетве Петрову граду,

тутњали проломи тешке водурине. Миран и горд, из-

дизао се над потопом бронзани јахач. Ту се негде

успузао био ситни сиромашни житељ петроградски,

младић који има драгу тамо у низини подводног

острвља. Кад је вода отсекла, несрећник, прозебао,

гладан, мокар, полу-луд од ужаса, одвукао се толико

на домет ономе месту где драга живи, да би видео да
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места више нема. Избезумљен, пун мржње против ство-

ритеља Петрограда, младић поремети умом -сасвим, и

остане да живи луталица и пропао човек, са неким бо-

лом у срцу који више није јасно знао свој предмет.

Једаред, под јесен, спавао је лудак негде на обали

Неве; пробудио се, и у нарочитом моменту душе спа-

зио „горостаса са испруженом мишицом, на бронзаном

коњу“. Муња свести прође му кроз главу, о,н виде

пред собом поново онај страшни потоп, и над потопом

великог цара.

Како је страшан у тој магли!

Гле, мисао на тврдом челу!

Каква је сила у њему скрита,

И који огањ у том коњу!

А куда скачеш, горди коњу?

И где ћеш спустити копита?

О, моћни властелине судбе!

Тако си ти над грозним бездном,

На висини, уздом жељезном,

Сву Русију успропце диг’о!

И замахне јадник малом песницом, добаци цару претњу,

па одједаред нагне бежати главом без обзира. А за

њим прашти и грми топот коња у дивљем касу, а на

коњу страшни јахач с избаченом мишицом јуриће га

помамно целу ноћ.

Када је у Москви, родном месту Пушкинову,

откривен споменик Пушкину, 1880-те, говорио је о пе-

снику и о Русији Достојевски. У том важном и про-

слављеном говору речене су и ове речи: „Све код нас

почиње од Пушкина". Сличне речи казали су и Гогољ,

и Аполон Григорјев, и Тургењев. Та констатација са-

држи сву славу и сву тешку мисију Пушкинову. Пу-

шкиново је досуђење било да буде гениј утемељач,

Прометеј прикован, како неко рече и за нашег Ње-

гоша; прикованији у неком смислу и од Његоша, јер

му ни цар ни судбина не дадоше крочити из земље.

тушкин дакле није могао живети и радити као гениј

личан и слободан, гениј који шестари високо над

отаџбином и народом и пева лично своју романтику,

или занима свет оним тако привлачним гордим херо-

Пгсп V* “у борбу воде само са собом, као Хамлет,
Р, Дон Кихот. Мисија Пушкинове поезије није био

амлет, Јер Хамлет не може бити темељ; а мисија
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Пушкинова била је слична оној Петра Великог: све

моћи угонити у темељ, у напор национално конструк-

тиван. Не писати шта Русија није и нема, него шта

јесте и има. Пушкина није дизао крилати парип, него

се Пушкин закопао дубоко у Русију, и кроз њега су

прорасла два крила Русији: прво, уметнички готов

народни ру-ски језик; друго, уметнички неисцрпан и за

обраду зрео- руски народни живот. Пушкин баца не

златан, него генијалан мост између народне и умет-

ничке поезије; стихује народне скаске о Цару Салтану,

о Златном петлу, о Рибару и рибици. То су сунца од

лепоте и милине поетске, од једноставне чисте радо-

сти над сваким бићем. Подигну Пушкин благо језика

из прашине, и би добар народу као бог. Написа Јев-

генија Оњегина, па Бориса Годунова, па, у првој са-

вршеној руској прози, Приче Бјелкинове, па још хи-

љаде стихова, којима расипаше и разметаше немилице

непотрошиви моћни руски језик. Заиста, од Пушкина

започе све!

Изгледа да у свету и човечанству мора увек бити

варварства. Младост -Пушкинова зна за насиље и крв,

зна за победе Наполеона и за слом Наполеона. Сем

тога, Русија води ратове с Турском, има пољске

устанке, има бунт Дакабриста. Између свих тих офан-

сива и дефансива, гуши се слобода људи. Рефлек-си од

тог у књижевности нису изостајали. Нарочито се по

свој Европи разлегао крик за слободу енглеског пе-

сника Бајрона, ватреног ватром великог романтичара

и гордог племића чија је сама поза узбуђивала младо

и старо. Код Пушкина се у такво доба већ са 15-том

годином живота пролама велики дар. Демон младићев,

наравно, облачи разне костиме, сад Бајрон, -сад Фо-

сколо, сад Петар Велики, сад Јаицки козак који језди

на лудом коњу,

Шапка му накриво,

Ћурак пун прашине,"

Пиштољи на колен’ма,

Сабља земљу туче.

Младић Пушкин налеће с поезијом на све, и пише

много и доста разнородно. Утолико пре што му Ру-

сија ни у школи, ни у друштву, па ни у родитељској

кући није отварала јасне и одређене перспективе ни



23

општедуховне, а камоли уметничке. Важи да је још

Петар Велики пробио прозорче у Европу, али пред

тим прозором је сметало испарење воде и страх од

слободе. Види се, има тамо с оне стране неки хори-

зонт, али нејасан; и не зна се да ли Рус има право или

криво, кад каже да је нејасан. А с ове стране, не смеш

за свој грош купити књигу коју волиш; не смеш на-

родну историју читати како азбука и здрава памет

кажу. Пушкин је још сасвим млад померио мало своју

судбину из лежишта, кад је на Карамзинову историју

написао епиграм, рекао да се у њој доказује

без макаквога пристрашћа

неопходност самовлашћа,

и красота кнуте.

И самоодржавни господар Русије живео је у страху.

Бојао се еваке промене, јер је свака промена некоме

некаква нада. Бојао се свог мивистра тајног политич-

ког одељења баш зато што тајне зна. Бојао се свог

гардијског официра у претсобљу и кад је заспао, и

кад бдије и којешта мисли. Бојао се помало и дебе-

лог, лењог цензора Крилова, који је узео да пише

стихове, нешто још опасније него проза. Бојао се спи-

сатеља који моли да му се отвори архив, хоће да иде

међ труле хартије и оживи неки давно угушен бунт.

А кад се цар бојао свег тог малог света, колико ли се

тај мали свет тек бојао цара!

Врло је споро при таквим околностима улазила

култура и борбена мисао кроз оно Петрово прозорче.

Петар Велики умро је 1725-те, а скоро век и по ка-

сније, један чудан господин, странац, седи у вајмар-

ској гимназији и бележи: како се води добра настава;

после предавања, меће под мишку ђачке пенсуме да

их проучи; претставља се најзад запањеном Немцу

професору: граф Лав Толстој из Русије, дошао у кул-
турној мисији за добро своје непросвећене отаџбине.
А каД је, као за доба младог Пушкина, кроз оно про-
зорче нарупило било одједаред нешто крупно европ-
ско, то је била француштина емиграције, инвазија врло

разног света, међ којим многи беху авантуристи, и ра-
чунаху са варварском земљом слабог поретка и вели-
ког богаства, и са манијом отмених Руса да ни у цркви



24

не говоре руски, него француски. Пушкинов отац је у

француском преводу цитирао и црквено-словенске уз-

дахе из молитава. Пушкинова мајка, унука Црнца, чу-

веног афричког усвојеника Петра Великог, срдита

жена, неуредна домаћица једне запуштене куће, не-

праведна према слугама и животињама, немила крити-

чарка нарочито над својим средњим дететом, дечком

Александром, једно је само правилно и од срца ра-

дила: говорила француски. Иначе је она на један тако

каприциозан начин смешала била у себи афричку и

руску крв и мирисаву воду француштине, да се у оном

малом и невољеном Александру залегли демони, на-

коврчили детету косу по црначки, укосили му очице,

извукли му вилице како није ред, изводили с њим сто

враголија. Пушкин је као дечко сам о себи написао

стихове, на француском језику, наравно:

По ђаволству, прави демон,

Прави мајмун му /е мина,

И одвише лакомислен,

Познајете сад Пушкина.

Године 1811-те отвара цар Александар I чувени Лицеј

у Царском Селу. Са првом генерацијом улази у ту

школу, мало матор, и Пушкин. Он се нагло развија,

наравно пре свега сам из себе. У малом костурчићу

тегли се знаменитост. У малу главицу „Француза“,

како су га другови звали, улази, неким чудноватим

начином, руски језик са хиљадама речи и обрта, и

излази у стиховима којима се диве, на испитима, пе-

сник Жуковски, император, и сви професори. Спочетка,

тумачио се тај успех љубављу Пушкина према даро-

витом наставнику за руеку књижевност, Галичу, којег

је Пушкин заиста ценио и волео, иако је и о њему

написао епиграм, са стихом:

Глава му је стално у бокалу.

Позније, и дан-данас, много се спомиње заслуга, за

корениту руштину Пушкина, старе дадиље Арине, која

је знала силесију скаски и прича, и говорила у по-

словицама и пошалицама народним. Њој је Пушкин,

већ у тмурним данима својим, испевао збиља другар-

ску песму, кроз коју се чита јаук за блиским човеком.

Али сви ти утицај« су тачни утолико уколико су били
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дражења перцем по слуху и духу једнога змаја у ко-

јем је лежала не моћ која учи, него моћ која зна без

јасног порекла знања. То јест, Пушкин је склопио био

савез са демоном својим, и ценио га што даље тим

више, баш као Сократ свога, и с помоћу тога свог де-

мона израдио себи један унутрашњи живот и школу

који су имали многе излазе у особити неки свет знања

у којем дотле није био ниједан Пушкин и ниједан Рус.

Полако, у душу лицејца Пушкина навраћају и

неки демончићи споља. Вуку га, једни, у сјајно и не-

скрупулозно петроградско друштво; а шапћу му други:

да ће му сметати сиромаштво и немање титуле, да ће

га то дезоријентисати у животу и раду, можда га оте-

рати у неуспех, или раепалити у њему разјарени понос

и повући га у неку луду авантуру и пропаст. Свом

школском другу, богатом кнезу Горчакову, испевао је

Пушкин, пред завршетак лицејског школовања, песму

у којој су и ове речи:

Осамнаесто пролеће жића је предамном,

Последњи пут сам можда још с тобом,

Твоја зора, зора је пролећа,

Моја, друже, зора је јесени.

На пиру живота ја ћу се јавити

Гост усамљен, жалан, и утучен.

У време кад је Пушкин изашао из Лицеја, и

ушао у такозвани Колегијум за спољне послове, да-

кле постао чиновник и отпочео кариеру заиста доста

удаљену од оне кнеза Горчакова, кариеру која неће

одвести у високи чин и титулу, него у борбу много

потцењиваног „сочинитеља“ — у то време, шта је био

Петроград Александра I, триумфатора над Наполео-

ном? Био је још увек оно што му остаде као мутан

знамен од постанка његова: раскош и пуста моћ над

мочвари и многим сузама. Један чаробно сјајан двор

усред једне велике паланке, са местимичним само де-

таљима праве престонице. Једно разуздано отмено дру-

штво, богато до лудила у новцу, драгом камењу,

крзну, коњима и робовима, и, с друге стране, огрезло

У лакомисленом празном животу, суревњивом отимању

Царских милости, и, преко сзега, у сплеткама ниским,

бездушним, у интригама често убилачким. Испод тог

високог друштва живео је други слој, слој интелигенције
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без приступа у двор и без кариере, без слободе да.

расте- бар духовно, кад не може друштвено. Ти су се

људи састајали како су могли. Дебатовали су некада

напразно, уз пиће и јело. Други пут, тражили да живе

за нешто од вредности, писали у вези с тим песме и

расправе, и неосетно сраетали у једно тело, један жи-

вот, једну смрт. Овакви су будили савест и понеком

из високих кругова, тако да је први интелектуални

бунт отерао у Сибир и неке кнезове, а у смрт неке

официре. Пушкин је био близак друг и једномисленик

оних који ће после постати чувени и несрећни завере-

ници Декабристи. Али, јасни и крупни уметнички за-

датци Пушкинови чинили су да се одвајао и он сам,

и да су га и одлучни бунтовници одвајали од главних

трајних акција. Ти бунтовници, ти Риљејеви, Пестли,

Пљешчејеви, Бестужеви — сјајно обрађени у великом

роману Мерешковског Александар I — начинише од

свога скроз неуспелог бунта и од свих изгубљених

живота само мост између владе Александра I и његова

брата Николаја I, али за себе, и за онај трећи слој

народа дубоко испод себе, не успеше учинити ништа.

Почетак је увек тежак.

Пушкин није био позван да погине за народ, није

био позван ни да пише најцрњи јад и грдило Русије,

зато што је био позван, речено је већ, да учини службу

другим начином, да истргне на сунце дана оно што

тај убоги црни народ већ има светло и раскошно.

Пушкин није био позван да руши Русију, маколико

да она друштвено није ваљала. Пушкин је имао зада-

так да буде позитиван патриот у име уметничког ге-

нија руског народа. Он је био моћан савезник тога

генија у смислу утемељачком; али је с њим, с народ-

ним генијем заједно већ спремао и даљу војску пи-

саца, негативних и позитивних, сјајну и познату фа-

лангу руских великих и храбрих мислилаца, критичара,

поета, који ће најзад довршити, сем много других за-

датака, и започето дело Декабриста. Бојимо се да су

га и сувише дословце довршили. Јер ево како је гла-

сила једна песма декабристе Риљејева:

Иде ковач из ковачнице,

Ура!
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Носи уза се три ножа,

Ура!

За велможе и бојаре, један,

Ура!

За попове и монахе, други,

Ура!

А трећи, ако Бог да, за цара.

Пушкин је, наравно, добро видео како живи руски

народ и како влада руска влада. И истим тим непо-

грешивим оком пронашао је, близу себе, једног који

има нож не за појасом, него у генију, пронашао је

Гогоља. Лично је Пушкин упућивао Гогоља да пре-

дузме причу оштро негативну и сатиричну; он лично

му дао замисао за дело Мртве душе. Чини нам се,

Пушкин је морао, сам за се, или у четири ока са Го-

гољем, овако говорити: Ти ћеш писати, по твом дару,

несрећног Акакија и његов шињел; и писаћеш ужасне

типове што тргују живим и мртвим душама,., а сами су

мртве душе. А ја ћу, по свом дару, доказивати да зга-

жени и неписмени руски народ има знања пророчког

и песничког, и у мраку свом ствара живот и језик за

велику књижевност. Ту књижевност отпочињемо нас

двоје. А једнога дана, кроз тај народ и кроз ту књи-

жевност, Русија ће, тамо у Паризу, имати не само еле-

гантног Александра I на булевару после слома Напо-

леонова, него ће у храму уметности имати свој про-

грам и свој диктат. — И има га.

Због својих либералних идеја, и стихова које је

цензура забрањивала, Пушкин је од 1820-те до 1825-те

био на југу Русије у прогонству. Кавказ, Крим, Укра-

јина, крајеви су дивни, пуни неистрошеног па и сло-

бодног живота, али живота примитивног и дивљег,

опасног за младоет и талент. Ти крајеви су били врста

Сибира за оне које је и требало чувати Русији и тре-

бало бацити што даље од центра политике и друштве-

ности. Нека иду међ Чеченце, па ако се сами упропа-

сте, била је ваљда Божја воља! Други генијални пе-

сник Русије, Љермонтов, успео је заиста да се у та-

квом прогонству упропасти, да падне у глупом двобоју,

стар 28 година, а већ аутор дела оноликог и онаквог

колико и какво други оставе сазревши и остаревши.
Стигао је још Љермонтов, млађи од Пушкина, да
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испева елегију на смрт Пушкинову, и да, у стиху, за-

пита: Да ли зна убица на кога је дигао руку! Али само

четири године после погибије Пушкинове, важила је и

елегија и онај стих и за Љермонтова самог. Пушкин

је успео да остане жив на југу, и одгодио своју про-

паст за Петроград. У прогонству је написао прве своје

велике поеме од знатне уметничке вредности, Кавка-

ског роба, Цигане, Бахчисарајски кладенац, и започео

је радити Оњегина. Наравно да је, с друге стране, у

оној романтици, играо Пушкин и оне улоге евога де-

мона које поезији служе само делимично. Додуше,

стојећи над морем испевао је једну од најлепших сво-

јих песама мору, тако јаку и непосредну као Њего-

шева песма Помпејима, која је никла у души песника

док је стојао над Помпејима. Али иначе, у бајронов-

ском плашту, играо је Пушкин пуну улогу младића

петроградске златне младежи, картао ее, волео жене,

јахао са готовошћу да скрха врат, тукао се у двобо-

јима. При свему томе обично храбар са витештвом, а

некад, за онај мали свет, храбар и са нотом скандала.

Непријатељ његов, приликом једног двобоја, пуца, а

Пушкин једе трешње.

Али сви већи испади Пушкинови, ако се провере

времећски, иду пред долазак епохе неког великог рада.

Пушкин је био дете свога времена, дете не срећног

васпитања. Као Петар Велики, међутим, он је имао моћ

извршења своје вокације, и прескакао је из распуште-

ности у мир и задубљеност, у марљивост неког средње-

вековног калуђера. Пушкин је над својим делом био

критичан као Мефисто. Ни 23 године стар, каже за

свог Кавкаског роба, који му је славе донео: Добри

су описи краја, и обичаја и живота оног света, али

главни јунак не ваља; субјективност, далеко од ствар-

ности! —■ Кад ради, Пушкин је челичним рукама држао

себе и свој предмет, налазио се у својој „хладној

инспирацији". Тако је могао остваривати онај апсо-

лутни склад између мисли и форме, површине и ду-

бине; налазити израз чија тачност не -само да изра-

жава, него ствара предмет. И, што је за Славена пе-

сника најтеже, на ивици узвишеног, на ивици стра-

шног, на ивици смешног, није прелазио меру за једну

влас. Стил Пушкинов је чудо. Топао је и питак као
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вино; пун је страсти; а уједно строг, окован, висок и

блистав, као драгоцена икона. Пушкин је собом лично,

и алегориски кроз поезију. потврдио реч старог латин-

ског писца, 1§пј5 Шет, то јест, иста ватра прво дими

и пуши, а затим баца чист пламен пут небеса. Има

Пушкин једну поему, ванредно понесену, Пир за време

куге, која је, ако се не варамо, алегорија песничке

инспирације, мутљага и заразе прво, и процеђене чисте

поезије над тим. У поеми су и ови ретци:

И тако, хвала ти чумо!

Није нам страшна тмина гроба,

Не бојимо се позива твога!

Држ’те пенушаве бокале пуне,

Испијмо дах прекрасне руже

Па макар испуњен дахом чуме!

Слава нека је царству чуме!

Јер има заноса у борби ■—

На ивици бездна мрачног,

У разјареном океану,

У арапскоме урагану,

У чуминоме надихању.

Кад се Пушкин вратио из прогонства у Петро-

град, донео је еа собом неколико певања чувеног ро-

мана у стиховима, Јевгеније Оњегин. Дело је дакле у

првој својој фази изашло било из романтичног настро-

јења. Пренесено је у Петроград, у друштво зрело за

критику и еатиру, рађено је дакле даље у настројењу

реалистичком. Па онда, усред рада, Пушкин лети опет

на ислаштање, због слободе мисли, у псковску губер-

нију, на село својих родитеља, Михајловско. Отишли

су тамо и -стихови Оњегина, и ту, у малом и ориги-

налном руоком свету добија дело треће своје крштење,

тоне у читаву енциклопедију детаља из народног жи-

вота, обичаја и морала. Основна тема романа проста

је, као све код Пушкина. Прост догађај, који се јед-

нако понавља, и баш зато није никад исти. Татјана,

паланачка цурица, заљубљује се у гордог и уображе-

ног Москвича, који пати од неке европејштине. Наивна

Татјана му чак и напише то, кад друкчије ствар неће

Да се збуде. Али Оњегин јој даје знати да њих двоје

нису пар. Док се дешава та мала комедија, и велика

неправда, и још неке епизоде уз то, мобилисао се у

роману, у форми атмосфере, цео руски свет. Читалац
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је сасвим у даху и мирису Русије, у ткиву силног ру-
ског живота, на ком се ето завезао чворић. Та синтеза

свега руског помаже да читалац руским оком одмери

оног себичног уображенка Оњегина, да правилно ра-

зуме шта је у Москви могло родити и однеговати ту

„пародију“ на човека, иако ће, касније, здрава Татја-

нина памет отшалити шалу своме некадашњем идолу.

Татјана је симбол народне, велике, здраве Русије, где
све полако расте, али природно и моћно узрева. Према

њој, Оњегин, Москвич, не зна шта ће са животом и са

собом. Њему је досадно, он мисли да не вреди живети.

Њих двоје ће се после дужег времена опет наћи: не

у паланци, него на дворском балу. Татјана је сад ве-
лика дама; додуше, жена старца. Ето је дошао час да

ја пишем њој, мисли Оњегин. Али се преварио опет.

Татјана сад њега неће, само са виших висина него што

он раније њу није хтео. „Имам намеру остати верна у

браку“. То је сав роман. Али кад одзвучи последњи

умилан Пушкинов стих, читалац сам за себе наставља

даље: две тихе, ужасно дубоке драме, ону Татјанину

и ону Оњегинову, читалац враћа натраг у руски жи-

вот, ка проблемима из којих су настале. И тргне се
читалац: види да је из тих тихих и дубоких драма

састављен сав руски живот, и сва његова јединствена

књижевност. Да, од Пушкина је све, сва пластика и

сва мистика руске литературе. Пољеки песник и па-

триот Мицкјевич казао је сам за себе поноситу реч:

„Ја сам милион“. То јест, ја сам народ. Пушкин је

био једноставнији у стилу, и није говорио о себи дра-

матски. Али у своме Оњегину он је збиља милион.

Сједињење, и узајамно прожимање једног личног умет-

ника са безличним народним причањем, које, и кад се

смеје жаоку нема, и кад кара благопристојноет не на-
рушава — то је Пушкин са својим Оњегином. Тај сти-

ховани роман то је јединствен сатирични еп на свету:
са више благости и племенитости нити се може ми-

слити, нити писати.

Велики, врло оригинални француски писац Про-

спер Мериме био је савременик Пушкинов, и, што је

ређе, био је читалац Пушкина. Познат је тај уметник

тврда кова, многих дарова и огромног знања. Он је и

наше народне песме мистифицирао, и руски научио, и
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био сигурно први Француз, и, задуго једини Француз

који у оригиналу чита руски. Наравно да је и Пушкин

читао Меримеа. И кад је Пушкин спремао своју збирку

превода и прерада: Песме западних Славена, у којој

еу и преводи из Вукових Песама, послужио се и Ме-

римеовим делом, наравно, не знајући у оно време да

су то мистифициране песме балканских Словена. За-

нимљиво је баш зато сравнити текстове Пушкина и

Меримеа, и видети како је, по славенском инстинкту,

Пушкин избацивао неке редове Меримеа, упрошћавао,

враћао на вероватноћу и истину Меримеову литерарну

варку. Чак је, судећи по једном писму, Пушкин наслу-

ћивао да су песме Меримеа у прози дело „конструи-

сано“. Проспер Мериме казао је о Пушкину суд нај-

виши: „Истински гениј“. Опет Мериме, казао је о ру-

ском језику следеће: „Руски језик је најбогатији

европски језик. Сажет и јасан, он једном речју казује

низ мисли“.

Још је нешто казао Мериме о Пушкину. Али пре

тога нека буде слободно писцу ових редова да учини

једно лично саопштење. Стогодишњица од Пушкинове

смрти била је прилика да се са великом пажњом пређе

поново Пушкиново дело. Рекох једног дана једног од

наших темељних мислилаца ово: „Понекад, усред чи-

тања Пушкинових стихова, запитам се: какво је ово

чудесно ткиво од језика и причања? је ли то проза?

је ли то поезија? како су те две ствари овде сливене?

да ли велика поезија можда и мора у себи носити

велики прозни еквивалент, дакле бити сума творачког

израза у књижевности?“ Сабеседник мој промисли, и

рече, у ванредној синтези: „Ја сам увек мислио да се

великој поезији не зна порекло!“ Ова реч, код нас

мишљена и изговорена сродна је, али боља је и ори-
гиналнија од оне речи Меримеа 'коју сам нашла неко-

лико дана касније, тражећи поменуте контекстове уз
Пушкинове Песме западних Славена, и која гласи:
»Код Пушкина, поезија се на чудан начин расцветава,
као сама из себе, из најтрезвеније прозе!“

Са овом тачком ми смо дошли до најважнијег

места овога размишљања над Пушкином, до тајне Пу-

шкинове^ поетске величине. Велика поезија нема по-
себно обележје! није врста нечега! не води порекло
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знано ни од чега! Порекло јој је тамо где религиозна
филозофија каже да је једно све, и све једно. Поре-
кло јој је тамо где је са првом маштом у васелени
настала скаска. Где је са Богом створитељем настала

скаска о овом нашем свету у којем смо сви ми поет-
ски детаљ, леп или ружан; и где је са песницама по-

шао низ скаски о Богу створитељу и о његовој скасци.
Скаске је било кад ни уметности ни науке није било,
и биће скаске свакако ако једног дана све науке и

уметности малакшу. Скаска је зато вечна и свугде при-
сутна, у простом народу и у уметницима. А порекло
јој се не зна, а гроба нема. Данас, на пример, биоло-
гија прву реч говори. Али никада биологија па ни фи-
зика нису више улазиле у поезију и у скаску, но данас.
Још недавно говорило се о гордошћу: да је живот то

и то, материја и процес који се види у реторти, и скоро

ће се тај живот по вољи научника и продуковати.

Свршено с тим. Данас најмодернија биологија каже:

„Живот је тајна“. А поезија никада није престајала

да то говори и доказује! Поезија је тајанственост.

Облике јој видимо, њу не видимо.

Пример за поезију чије је порекло тамо где је

порекло прве скаске која је била и поезија и проза;

за поезију која је и проста прича и уметничка струк-

тура језика и стиха, штиво за сељака и за школов-

њака — пример за такву поезију имамо у поезији ста-

рих Грка, Омира и Теокрита, па даље, чини нам се, до
Александра Пушкина нигде више у таквој једностав-

ности, а опет у таквој поетској пластици да од прве
речи милину у човеку буди. Омир вам прича просто,
као у неком усменом извештају, где је копље јунака
погодило, куда је прошло и како изишло. Али ту је
скаска о милости и вољи богова; и ту је магична чи-

стота и -склад дикције; и дивна научно-поетска тачност

израза; и ти изрази казани у ритму који живот гради.

Слично просто поступа Теокрит: песму о два брата
близанца почиње речма: Један је имао десет месеци,

а други за једну ноћ мање. Пушкин почиње слично
просто своју велику историјску поему Полтава ова-

квим речима:

Богат и славан је Кочубеј,

И непрегледна његова поља;
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Табуни коња његових пасу,

Пасу слободни, без чувара.

Пушкин нигде нема ни витоперог почетка ни витопе-

рог свршетка. Лав Толстој читао је до краја живота

Пушкинову песмицу Сећање, где је изражено свега то

како лицејци уплашено беже испред професора стра-

жара, и, кад професор нађе чист простор — јер су

чаше брзо побацане кроз прозор -—- како се опет

враћа радост младости заједно са руменилом у обра-

зима. Читао је то Толстој због истине и простоте,

због јаког чисто лирског заноса, због музике и пое-

зије која уз те просте речи свира, свира. Наравно, има

Пушкин исту грчку тачност и простоту, исту структу-

ралну лепоту стиха и у строфама које су тамне, ду-

боко и смртно тамне. Монолог калуђера Пимена у

Борису Годунову спој је скаске, историје и религио-

зног пророштва, а прост је речју толико да би могао

бити поезијаФ последње људске генерације.

Заиста,' демон Пушкинов је био Грк. Вероватно

га је у Скитију пренео онај Африканац Петра Великог,

предак/по матери Пушкина, који није знао ко су му

родитељи. Знао је толико да је оданде где су Алек-

сандрија и Каиро. А од тих градова, Цезар, па после

Наполеон хтели су начинити средиште света и раса,

престонице духа. Осећате ли „тајну живота?“ Петар

Велики граби, не знајући кога, неког дечка, с југа, са

Средоземног мора. Тај, кад постане Русом, прескаче

сина и унуке, и праунуку свом Александру предаје пре-

коморског демона. Даље, кроз Африканца се Пушкин

страсно везује за Петра Великог, и пише Бронзаног

јахача. А та поема, ко зна кога ће, чији ће талент ве-

зати за Пушкина! Како је људство диван колектив!

Ако не увек по друштвеној теорији, а оно по вечном

Духу поезије.

На жалост, нико не може гениалност своју да

употреби у личном и приватном животу. Пушкинов

. лични живот је јадан, осуђен. Ваља рећи истину:

великом кривицом друштвеног устројетва и морала,

али и кривицом самога Пушкина. Пушкин је, у пое-
зиЈи и прози својој, сем уметности дао' и друштвено
историски материал. Поново и поново је обрађивао
тип пробуђеног и европеизираног Руса, који је

3
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био, и мучан и смешан, час отпор Русије против
Европе, час победа површне европејштине над Руси-
јом. Најсавршеније је дао ту фигуру у Оњегину. Али,
тај је тип, у многим цртама, био и Пушкин сам. Без
свога генија, без оне силе петровске да упркос свему
изврши своју вокацију, (макар и у мање томове него
што је могао). Пушкин би много личио на Оњегина
који лоће да убије у двобоју, помало и на Гаврила
Атанасијевића, у причи Арапин Петра Великог, који
је много држао до европејства у спољним облицима.
На пример, кад је већ давно и он сам и цео свет знао
да Пушкин говори руски божански, Пушкин почиње
писмо своје Петру Чаадајеву овако: „Пишем вам фран-
цуски, европским језиком“. Личио је Пушкин и на
кнеза Верејског, у причи својој Дубровски, на човека
који добре и здраве живце и памет траћи и сатарује
лудо. Поезију, кад ју је радио, узимао је Пушкин до
крајности озбиљно и одговорно, себе сама није узи-
мао озбиљно. Волео је лакомислени, господски живот
Петрограда; правио се, кад је могао, кицош, јунак на
карти, на коњу, и над женом. С друге стране, друштво
петроградско презирало је Пушкина зато што још у
већој мери и у пуној мери није неки Оњегин, елеган-
тан, богат, ветропир и дуелист, европска маска, бајро-
новски страдалник од сплина — место да га цени због
оног што је Пушкин имао велико, и у највећој мо-

гућној мери.

Пушкин, знамо, осећао је све оно што је било
грех друштва над њим. Али је од времена на време
морао осећати и оно што сам промаша. Цар Николај
учинио би био за Пушкина више, далеко више, да је
Пушкин занемарио сву таштину света, и постао роб
поезије место роб живота. Некако графолошки се
прати малаксавање и љуљање Пушкинових отпорних
снага и регулаторних моћи, по песмама које је низао
са сваким 11-тим октобром, то јест, о дану састанка
и пребројавања бивших лицејаца. За Пушкина је то
био увек и датум духовног обрачуна. Све ниже и тише
звучи његова лира, у тим приликама. На последњем
састанку, три и по месеца пре но што ће погинути,
тврди се да се у здравици друговима загрцнуо јеца-
јем. Измучен собом, измучен тешкоћама и гадостима
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живота, он је, забележили су савременици пријатељи,

желео смрт и тражио смрт. Ништа грозније и непра-

ведније, него резигнација још младог а великог чо-
века! Тако се велики енглески песник Кијтс, сасвим

млад човек, уморио од неправде и немилости људи, и

измирио са смрћу, желео је. Ванредно је лепо казала

ужас такве резигнације његова вереница, у писму ње-

говој сеетри: „Ништа ми за време његове болести није
било тако тешко чути, као то да је решен да умре“.

Последња лирска песма Пушкинова, упућена жени,

оној Наталији која је толико унижења унела у

његов живот, па и у смрти његовој стоји као она

врачарска карта са које се чита убиство и крв — та

песма почиње стихом:

Време је, мила моја, срце одмора тражи,

а свршава стихом:

Давно, уморни роб, решио сам да бежим.

То су стихови које може инспирисати само кариера

изломљена и пре времена смртно сустала. Ушао је био

Пушкин свега у 38-му годину кад је погинуо. После

једног страсног каприса да добије за жену доста млађу

од себе лепотицу Наталију Гончарову, настао је стра-

далан породични живот, иако је Пушкин заљубљено

волео жену и децу. Лажни сјај и провод на двору,

дугови, неравна борба са моћним богаташима и висо-

ким чиновима, а и са хијенама зајмодавцима и са

спорим купцима стихова. Цар Николај — хвала му

уосталом за то — помагао је тачно по обећању нашу

Црну Гору, и нашег поету Његоша; а није купио за

неко велико имање, или пенеију, или за обоје, кад је

већ Пушкину тако много требало, није купио Бориса
Годунова, или Оњегина, или оне Скаске које вреде
Русију. Пушкин се еатирао у бригама да заложене

женине бриљанте искупи по сваку цену за дворски
бал; у бригама за здравље и болест деце; у бригама
око похабаног одела свог; најзад у бригама литерар-

ним. Малаксавао је Пушкин и испуштао из руку себе,
али је бодрио оне који су од његове снаге живели.
Писао је жени: „Буди млада, јер си млада, и буди
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царица, јер си лепотица“; па даље, „а док сам ја жив?

биће и новаца“.

У судбину Пушкинову задирало је много његово

политичко настројење, никада довољно стално, мучно

истрзано између његових либералних идеја које су
осуђивале све што је тада водило Русију, и између
његова патриотизма који је извирао из мисије поета
националног, сливеног с духом Русије и с историјом

његовом. Трећи фактор је ту Пушкинова елабост, сла-
бост и неспособност већине поета да се бране од зла,

да не зависе од таштих ствари. Цар Александар I није

волео Пушкина, јер је Пушкин, у првој младости сво-

јој, писао и говорио што је год намислио; сатире на

властодршце толико циничне да већ нису биле лите-

ратура; и сатире на оно што је после научио пошто-
вати, као, на пример, историјеки рад Карамзина, Цар

Николај I, са круном владара, са Декобристима, са

Турцима и Пољацима, преузео је и Пушкина. Јака

личност и добра глава, патриот, уз то лукав и одли-

чан глумац, цар позива Пушкина у аудијенцију, у че-

тири ока, и ту се десило што се десило. Цар је три-

умфовао као патриот, што је збиља био, и као заштит-

ник уметности, што је вешто претставио да је. Пушкин

је после тога уживао извесне части и слободе, али у

кавезу. Није добио дозволу да иде на село да ради;
није добио помоћ да ради у архиву; није добио до-

зволу да -путује у иностранетво. Када је, љут због

тога, тражио да иде на фронт, није му дата ни та

дозвола, јер му цар, тога пута оправдано, није дозво-

лио ни умрети.

Али и без цара, политичко настројење Пушкиново

значило је процес већ у њему самом. Он је био по-
зван да положи темељ оном што ће полако постати

духовни и уметнички суверенитет руског народа. Та

мисија, патриотски бојовна — али више мистична у

Пушкину него свесна — бацала је Пушкина овамо

онамо, од Декабриста до приближавања цару. Тако

је онда било омогућено да Пушкин пише песме у

којима је акцент политичко-патриотски врло разли-

чит. Он пише песму Декаористима у Сибиру, и

говори о оном што ће их осветити. И пише, године

1831-ве, кад је плануо пољски устанак, и скоро свз
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Европа скочила на Русију и Николаја I после крваво

угушеног тог устанка — пише три ванредне, врело

патриотске песме, које многи писци студија о Пушкину,

странци наравно у првом реду, зову антипољском и

процарском поезијом, и не могу да је сложе са сло-

бодоумним и широким духом Пушкина.

Фаталнија од сваке политике била је по Пушкина

чувена Ањичкова палата, раскошни двор Николаја I.

Балови у том двору били су бајке. Бити на њима,

била је друштвена квалификација највишег ранга, да-

кле питање бити или не бити за сваког члана елите

петроградске. У Пушкину се крило одувек много бо-

јарства и аристократског руског осећања. Он је писао

Родослов, у којем храбро стоји за своје просто гра-

ђанство, али са претцима које руски летописи бележе

као историјске личности кроз више од 600 година.

Сем тога, вукло је Пушкина у двор и у високо дру-

штво оно што ће Русе мучити и сто година касније:

јесам ли Европејац? јесам ли изишао из варварства?

а ако јесам, дај ми доказе да јесам. И вукло је Пу-

шкина у Ањичкову палату и то што је његову жену

та палата вукла још више но њега. Наталија Пушкина

је тамо славила нечувене триумфе лепоте и младости.

Потпуно је у сенку бацала свога мужа, што је важан

документ за дух оног доба. А тај велики Пушкин је

ње ради, да би се пред њима широм отворила врата

двора, дао се начинити камерјункером кад му време

није, помешао се у дворским церемонијама са млади-

ћима од двадесетак година кад је њему било преко
тридесет.

Госпођа Пушкин је кокетовала. Читамо то у ра-

зним кореспонденцијама оног доба, па и у писмима

Пушкина жени. Шта је у оно време значило кокето-

вати, особито на дворском балу, то је данас тешко

знати. Зато је тешко ишчитати из Пушкинових писама

прави тон оваквих његових апострофа жени: „Кажеш,

кокетовала си. Добро, ја сам ти то дозволио". Други

ПУТ: »Кокетујеш? Па немаш с ким, тамо! Ипак, не ко-

кетуј!“. Трећи пут: „Не кокетуј с царем!... Јер Неко
(то јест, цар) начини харем од сиротих ученица Позо-
ришне школе". Као све у то доба; Позоришна школа
оила је лична својина царева. А ко зна како су изгле-
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дала кокетовања на дворском балу кад се узме да је
и бал био лична својина царева. Једно позније писмо
Пушкиново жени, и оно у вези с Ањичковом палатом,
има пасус брижног оца за децу: „Слаба ће бити утеха
нашој деци од тога што ће им татицу сахранити као
дворску будалу, и што им је мамица дражесно изгле-
дала на Ањичковим баловима!“ Толико и не више пи-

сао је Пушкин о рани која се у њему отровно разје-
дала. Шта је у дну себе мислио, то је његова ствар,
али писао је само о«о што је могао с достојанством
потписати. Углавном је Пушкин остајао на тој висини
у свој својој преписци. Учтивост, духовитост, добро-
душна иронија, понекад један скок протеста или срџбе,
и онда опет мирна строфа због које неће требати црне-
нити. Средњег стаса, набивен и сливен, Пушкин је

имао и у руци и у лику нешто што не трепери, и не
прави узалудан шум, па ма смрт била у питању. Тако
је пред тешким питањем: крива или недужна за невер-
ство, веровао жени до краја, стајао испред ње и при-
мао у себе све стреле интриганата и фарисеја, сва

прљава анонимна писма доконих великама — данае се
скоро с пуном поузданошћу зна ко је писао одвратну
диплому рогатом мужу — и најзад за част и име своје
жене и своје, дао и главу. Докле је пак ишла кокетна
и лепа Наталија и с царем, и нарочито с оним гардиј-
ским официрем који ће постати убица Пушкина, то
само она зна. Али било како било, и ма шта се још у
хартијама нашло, одрицаће све неповољно по Ната-
лију крв Александра Пушкина, и веровање Александра

Пушкина, чија се више не пориче.
Рањен је Пушкин у трбух и мучио се два дана

при свести. Шта је било у тој свести? Вероватно про-

сте мисли и речи: на прекрсту живота и смрти, смрт

је јача. На устима је оно ћутање које све у овоме
свету разуме и опрашта. Али ако је миран онај који
иде, нису мирни они који још остају на земљи и у
борбама земаљским. Пушкин умире јуначки, а Ањич-
кова палата се збунила. Шушкају: шта је ко знао,
предвидео, можда могао учинити. Касно. Пушкин
умире. А цар Николај, чини нам се, мења акцент ре-
ченице и грми: Умире Пушкин! Шта да се ради?
Двобој, господска ствар тамо негде на обали Неве,
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може се и сакрити. Али смрт се не може сакрити, и

леш се мора сахранити. Речи: смрт Пушкина, сахрана

Пушкина, стадоше расти и тутњити по Ањичковој па-

лати као она копита бронзана коња на Неви. До ђа-

вола, може неки проклети песник песму написати! Ах,

то ће цензура угушити. Могу се писци и духовни рад-

ници негде састати, и пре но што их похватају, нешто

учинити! Може неко од оних који су Пушкина као

душу волели, може кнез Вјаземски, може Нашкочин

дограбити пиштољ и пролити још неку крв! Може

проговорити нечија савест! Ах, знате ли како се Борис

Годунов пред дечком сином исповеда, савија као црв

и каже страшне речи: „Тешко оном коме савест није

чиста“. Може, најзад, оно што је најстрашније, може

улица, народ, нешто наслутити, пробудити се, рикнути

неку реч коју ми у Ањичковој палати ваљда и не

знамо, али која живи у простонародном речнику и у

стиховима Пушкина, може тај народ на ту једну реч

кренути бунт! А знате како стоји у Пушкиновој причи

Капетанова кћи: „Да нам не да Бог видети руски бунт,

који не пита за смисао, и не зна за милост".

И зато је цар молио Пушкина да опрости свом

убици, и Пушкин опростио. А зато је цар свечано

обећао издашну помоћ удовици и деци. И зато су

Пушкиново тело брзо, што брже, ставили у саонице

са три добра коња, и кроз ледену руску ноћ, 27 ја-

нуара 1837-е по старом календару, понели у псовску

губернију. Пушкин путује! Најзад, цар му не забра-

њује да пође у иностранство. Сећате се дивне песме

Пушкинове Демон?

Невидљиви месец озарује

Снежне пахуље у лету.

Мрачно је небо, мрачна ноћ,

По белу пољу саоне моје

Клизе, хитају, клизе.

Прапорци чине цин цин цин.

А нешто у теби дрхти, дрхти,

Док летиш кроз поља непозната.

Сахранише Пушкина опет брзо, и просто, близу род-

ног села Михајловеког где је Пушкин имао једну ве-

лику љубав и многе велике инопирације. Круг се за-

творио. И хвала Богу што Пушкина сахранише као

човека, не као „дворску будалу“. Саставио се велики
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национални песник са руском земљом тако непосредно

као његова уметност са народним језиком и народном

маштом.

Тестамент Пушкинов није „бумага“. Кратко ре-

чено: оставио је он Русији свога демона, дух гениал-

ности. Јавио се тај дух, на пример, код Тургењева,

писца Ловчевих записа. Мало опширније речено: оста-

вио је Пушкин жив програм. У том програму стоји:

какав да буде савремени руски стих за читање, глумљење,

и певање; какав је узорак за руски роман, и за руску

причу, у стиховима или у прози; какав је узорак за

руску националну драму, где масе народа и хероји са

истом снагом наступају и важе. Изнад свега тога, оста-

вио је Пушкин, без сладуњавости и романтике, без

политичког опортунизма, оставио у једној, тако да

кажемо, скамењеној инспирацији: љубав за родну зе-

мљу и за народни језик.

Совјетска Русија слави данас Пушкина у разме-

рама грандиозним, за нас једва схватљивим. Совјетска

Русија осећа да у Пушкинову делу има много снага и

смислова за ову и за будуће Русије. Јер, програме

живота праве тек у појединостима владе и владари.

Оно основно што иде као кичма кроз историју епоха,

то граде велики стваралачки духови. Пушкинов про-

грам испуњаваће се у Русији даље и даље, непрестано.
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собности и неспособности неког писца онако како се

оне у делу јављају, него књижевно-утакмички изгледи
писца, и критичар у фигури утакмичког судије на

терену.

Врло велики број оцењивача споменуте врсте, и

при споменутим околностима, врше дужности крити-

чара из дана у дан, и кроз праве стокове књижевности.

Та књижевност, како смо рекли, само је понекад ау-
тентична литература, баш као што су и оцењивачи
само понекад аутентични критичари. Међутим, тај и
такав посао, и на обе стране, мора да се врши и мора

да се догађа. То је опште-просветни рад у области

књиге; рад који се збива у области књижевности по
томе што је и он напор мисли и пера, и, главно, што

је, у неку руку, спроводник од Књиге до Књиге.
Међу критичарима из дана у дан, и од књиге до

књиге, има људи са доста лепим оцењивачким способ-
ностима, са израђеним књижевним стилом, понекад са
доста обилним знањем, чак са неким цртама и опре-

зностима аутентичних критичара. Оно што тим оцењи-
вачима обично недостаје, то је јединство духа и лич-

ности; то јест, нису ти људи скроз, расно и нагонски
људи од књиге. Недостаје у њима потреба и напор за
с-талним нивелисањем у себи писца и човека, духа и

карактера — према једној врло високој идеји о књи-
жевности и књизи. Недостаје зато начело да, при оце-

њивању, критичар узима за себе само релативна права.
Оцењивачи често сматрају да оцена треба да крије

претњу, евентуални, суспендовани ударац; и зато црпу

свој материјал понајпре из супротности, из шокова, и то
баш најжешћих, између оцењивача и оног што оцењује.

Наводимо с тим у вези речи Гетеове из преписке са
Шилером: „Ако се о написаном и урађеном не говори
са симпатијом и са извесним партијским одушевље-
њем, остаће од свега онолико о коликом не вреди го-

ворити. Расположење, радост, учешће у стварима, је-
дино је реално, и оно што ће даље реалност изази-

вати“. Таква метода, наравно, тражи да рецензент са
пуном активношћу свога духа и карактера чита књигу.
По невољи, рецензенти читају врло често књигу само

по морању, или из радозналости, и то радозналости

нејасних извора; подмећу се дакле пасивно под књигу.
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Отуда н»ихове оцене испадају низ пригодних написа,
случајно успелих или неуспелих, и отуда књижевни
резултати тих написа, уколико их има, испадају не-
јединствени, разбијени, те значај њихов не може да

напредује у органском порасту.
/ Обележје такве критике је пре свега у томе што

је спољна и механичка. Механичка је зато што је
спољна, а спољна је зато што расправља скоро искљу-

чиво повремене појаве, заблуде, конфликте, формуле,
нејасности; задире због тога у локално и лично; а
задрвши у то, то јест у гнездо шокова, губи из вида
прави задатак оцене: да се делу извуче горња пројек-
ција у области књижевности. Сматра рецензент главним
послом оно што се назива: "„ставити писца на своје ме-

сто“. Дакле, не књигу, него пре свега писца! А ставити
га на то „своје место“, где? Па разуме се, на терену

утакмице, на тргу таштина. Тако се онда дешава да
једно исто ауторско име — о делу се убрзо сасвим

престане мислити и говорити — према разним оцењи-

вачима и према „теренским" приликама, прска у најсу-
протнијим правцима, као лопта, као број у лутриј-

ском бубњу.

Занимљиво је да при оваквим појавама није увек

одређена кривица до оних што оцењују. Разлог је у
једној општој заблуди: да људе који су само у широ-

ком смислу просветни радници, да њих, често и про-

тив њихове воље, натежу и истежу у области чисте
литературе. Та заблуда иде уосталом кроз векове.
Писци историја књижевности упорно остају у тој за-
блуди, иако им она ствара огромне тешкоће. Ко се
бавио изучавањем повести литература, тај зна које се-
рије згужваних имена вуку за собом те повести. То су
имена којима у области праве књижевности нико не
може да правилно одреди ни специју ни фамилију; док
би у повести опште културе — рубрика: писменост —-
та имена имала прикладна места и категорије. Науке,
егзактне, боље бране аутентицитет својих претставника.
Многобројни научни „изобрјетатељи“, са својим
штампаним теоријама од мале вредности, или од само
опште културне вредности, брисани су из науке. Али
доспевају на неки волшебан начин са тим својим на-
писима у литературу! Литература све то вуче, и пред
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тим невероватним наслагама радова мрси појмове у

својим дисциплинама.

Критика о којој је овде реч, критика из дана у

дан, критика спољна, рефлексна, механичка, носи скоро

увек карактеристику времена и карактеристику мента-

литета у некој књижевној републици, или у народу.
Књижевне републике сваки час мењају шефове, за-
ставе и уставе. Занимљивије је стога извући, летимично
наравно, извесна породична обележја оцењивача ра-

зних народа. Од два по способностима слична крити-

чара, Енглез има често далеко већи обим знања и књи-
жевног искуства него Француз, али је тај обим у кон-
тури испрекидан и неправилан, што значи да јединство

културних моћи има слабих места. Енглез ће далеко
лакше од Француза сконфузити научно и литерарно,

исторично и лично. Француз, ма коликог обима да му

је спрема, више је истоветан у том опсегу, и зато је

са сваке тачке у правилном односу према нечем сре-

дишном. Француз има врло живо осећање за јединство

или разбијеност код других људи, па и читавих књи-

жевних и историјских периода; он гарантованије уоп-

штава, јер јасније види везе класичног и модерног,

научног и филозофског, субјективног и објективног.
Енглез има наклоност да трага за особитим, врло лич-

ним, скоро тајанствено личним цртама писца. Француз

више истражује обележја која значе исконско-човечно.

Енглеска критика, отуда, испада понекад модернија,

оригиналнија од француске, али с тим да енглески

оцењивач залута у крајности, у тамне строгости или
фриволности. Тражећи нарочито оригинално и специ-

ално у човеку и писцу, Енглез иде до индискретности

и до гоњења према своме објекту, ако се тај објект

не да лако претражити и исповедити. Недавно умрли
чувени биограф и критичар Стречи је тако радио жи-

вот и дело кардинала Манинга. Такође недавно умрли

Франк Харис, критичар Шоа, сматрао је да за оцену

дела апсолутно мора имати податке о сексуалној при-

роди Шоовој, и нашао начина да њега, лукавог Шоа,

натера да му пошље два чудна, као под хипнозом на-

писана писма. Француза, по правилу, не дохватају тако
каприциозне или имагинативне идеје. Али има застра-

њавања и у његовим мирним, рационалним методама.
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Међу разним разумима, у којима је Француз подјед-

нако велики мајстор, има један, по француску малу и

велику критику врло карактеристични разум, корозивни

разум који разједа. Широки слојеви читалаца врло

воле дрску, уочљиву, на око апсолутну логику тог

разума. Навешћемо једно место из Ренана. Ренан је,

дакако, био врло велики писац, и никако није био кри-

тичар из дана у дан; али на неким местима у неким

његовим књигама има обележја неаутентичне критичке

мисли и методе, има аргументације врло корозивног

разума. На једној етрани (Живот Исусов) стоји: „Не-

вероватно је да један човек (Јуда), који је благајник,

и коме је јасно да би са смрћу учитеља изгубио то

место, да би тај човек дао уносност свога посла за

бедну суму од тридесет сребрника". Публика је задо-

вољна: ето се распаде у прах једно веровање! Међу-

тим, тај овејани разум проблематичан је, и настран је.

„Благајник“ Христов, то је само пародија на аргумент.

Затим, проблем тешких издаја не почиње се испитива-

њем завршних ге-стова, који су често само симболи.

Још један размак између Енглеза и Француза. Енгле-

ског критичара привлаче не само оеобене, него још и

мучне црте писца: ауторова робинсонска лутања по

самом себи, његове муке око изнастављавања самога

себе у току стварања и рада уопште. Француз воли

готову и целу фигуру, строј у пуном дејству.

У једном се врло слажу енглески и француски

критичар, дакле критичари народа где критика врло

високо стоји: и кад су оцењивачи из дана у дан, по-

чешће изненађују озбиљним напором да изиђу из ме-

ханике свога посла. При том, у једном смислу, Фран-

цуз стоји далеко испод Енглеза: у тежњи за савлађи-

вањем оних слабости у себи које најтеже славлађује,

које су тако рећи органске у њему. Ни Енглез не са-

влађује те слабости лако, али их објави, и скоро учи

свога читаоца како да на крају изврши потребно сра-

чунавање у својим утисцима. Француз је, сем по изу-

зетку, веома личан, често до самозаљубљености, до

нарцисизма; пре ће се решити за неку врсту каму-

флаже, него што ће окрњити своју личност ма каквим

признањем о слабости.

Немачки критичари држе вероватно пред очима
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златне речи свог највећег критичара, једног од свет-

ски највећих критичара, Гетеа: „да су речи ствар до-

бра, али не најбоља; да најбоље не постаје јасно кроз

речи, него кроз дух који ради“. Немац, и чита, и суди

о прочитаном, задајући свом духу тежак и сложен по-

сао. Оцена немачка, отуда, и кад је врло кратка, испада

врста расправе, врста погледа на читаве целине у књи-

жевности, па чак на свет. Таква критика је претежно

у ситној и специалној анализи, дакле је богата дета-

љима; али због великог апарата с којим је Немац ради,

она остаје увек некако недовршена. Немац, нарочито

ако се пореди са Французом, даје на неки начин недо-

вољно гарантовану оцену у целини. Немац се тешко

решава да искључи из једне повремене критике низове

запажања и искустава; и зато му није лако осетити да

ли је казао последњу реч о некој ствари, и да ли је

прекинуо, завршио оцењивање прерано или прекасно.

Као већином код немачких писаца и научника, тако је

и пред очима немачког критичара ,,штоф“ увек извор

за бескрајна закључивања. Крајња сврха, за Немца,

лежи стога увек негде врло далеко, и зато није свакад

доста јасна ни коначна. Баш немачки критичар само ретко

може да стави под своју оцену оне познате речи Немца

Лутера о апсолутној коначности: Бог нека ми буде ми-

лостив, друкчије не могу.

Руска критика, сва, предратна, емигрантска, со-

вјетска, ма колико на изглед разноврсна, носи исте

породичне црте; она је доста слободна од механизма;

али је импровизаторска, често растројено инвентивна.

То је, с једне стране, критика народа без културних

традиција; с друге стране, критика народа који се

непрестано обнавља и варира, који дакле излази пред

свет бескрајно разнолик у даровитостима, а код којег

је сваки талент везан за нагон, то јест за највећу снагу

и највећу неодговорност. Руска критика је плаховита

у изразу, и скоро увек идеалистичка у тежњи, бар у

последњој својој тежњи. Руски оцењивач тражи, и

воли да буде племенит и нечим одушевљен; јер врло

често мисли да је ту са неком мисијом. Отуда је Рус

често у једној истој критици и распуштено слободан

и догматичан.

У свакодневној критици разних народа запазили
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смо једну нарочито карактеристичну црту: осионост

навика. Израз овај је у први мах чудан. Он значи

темпераментне изливе оцењивача не толико у раду и

истраживању, где темпераментност зависи од стварних

резултата — него у опхођењу оцењивача са својим

позивом и са ауторима, јер се ту може бити темпера-

ментан на основу хотења и навика. Осионост и навика,

то двоје се на први поглед искључује. Навика као та-

ква значи стање и једнолике поступке. Осионост треба

да потиче из нагона или из воље. Па ипак је велики

број оцењивача осион баш у сфери механике свога

посла и у сфери својих навика. Међу те навике долази

нарочито следеће: замењивање књижевног познавања

дела површно-читалачким и каванским познавањем;

неразликовање између оцене писца и оцене књиге;

методе критичара такве да критика у сваком случају

испадне лични триумф критичарев; заузимање непри-

јатељског става због евентуалних еимптома којима

дело осетљиво погађа у нечему оцењивача; упереност

критике место у област појмова, у област оних

чулних слика које људи воле да подмећу под

појмове; доста једнолика систематика критичких пој-

мова; серија једноликих критичких термина; и т. д.

Те навике, доследне по облику и гестима, широка пу-

блика почне убрајати у интелектуалне карактеристике

оцењивача; а оцењивач, што је још кобније погрешно,

почне да их сматра способностима својим, дакле пуно-

правним снагама у себи. Од тога момента дејствовање

и дејство навика постаје још силовитије. Што даље,

све горе. Што више таквих осиљених навика у оцењи-

вача, оцењивач све већа сила у очима, прво, широких

слојева читалаца, па већиие читалаца, па најзад и мно-

гих писаца. — сила пред којом треба дрхтати као пред

несрећом својом. Што већи такав уепех оцењивача,

осионост његових навика све више без контроле, све

осионија. Са бруталношћу својих навика иду такви

оцењивачи често до садизма.

После напомена учињених овде у смислу оцена и

оцењивача извесних категорија, можда је добро истаћи

Један конкретан и данашњи пример скоро идеално ху-

маног и високо културног оцењивачког рада, уједно

ретко скромног рада. Тај оцењивач и критичар јесте
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Француз Е. Жалу, уосталом многима добро познати

стални рецензент листа ИоиуеИез Ш4ега1гез. Знање тога

савесног читача и оцењивача расте из дана у дан

огромно. Његов дар расте, кроз чудесан напор да

оправда себе у свом позиву. Тај човек, између другог,

има врсту феноменалног памћења, које му при писању

сваке оцене враћа у сећање низ написаних оцена,

ставља дакле једнако и критичара пред своје про-

блеме. Стил и терминологија Жалуа-, тако су поштено

опрезни, да се, рекли бисмо, свака његова реч осврће

за својим трагом и учинцима. Тај човек никад не изо-

бличује, не срамоти; он отсече, понекад, болесно, само

да би испод отсеченог нашао и показао здраво, и за-

радовао се томе. И сам творац, Жалу носи у себи умет-

нички идеал, и уме да осети у туђој књизи и у другом

писцу уметнички идеал. Никада тај критичар није за-

везао крт однос између себе и књиге коју је читао, а

чита их безброј. Никада његова критика није охол раз-

рачун, ако баш мора да буде рачун. Никада Жалу на

штету аутора не надовезује још и бол и унижење.

Жалу је учитељ кроз своје оцене, он је учитељ својом

личношћу. Гете би упро прстом у њега са оном дивном

својом речју: Ет ћећеп оћпе Сегаизсћ. Зажали чита-

лац понекад што Жалу мора да буде и одзише редо-

ван и сериалан сарадник листа. Нама је врло драго

што ову белешку завршавамо с помишљу на њега, на

тог критичара који некад мора и да осуди, и да раз-

гради, али који никада није заптио или отровао извор

енергија.



ЏОН НИЈТС

У1е1е уегбисМеп ит-

бопз! бзб РгеисН^з^е

Ргеисћ^ ги за^еп. Многи

покушаваху узалуд да

најрадосније кажу ра-

досно.

Нб1сЗегПп

Некако нераздвојно се помињу имена Шелија и

Кијтса. Везује их спиритуална романтика, која се ја-

вила у енглеској књижевности пре њих као естетика

и стил, али која се у њима оваплотила као суштина,

као дух. Шели је осетио сродство са неукротивим за-

падним ветром

-- —- буди ти, горди Душе,

мој дух! Буди ја, ти, необуздани!

Разнеси моје мртве мисли по васелени ...

А Кијтс је у песнику знао две душе, и два доживља-

вања свега: доле и горе; чак и разно доживљавање

славујева иевања, које тамо горе није луди занос:

\^ћеге 1ће п1§ћРп^а1е ћо1ћ б!п§

N0! а зепбекбб, Згапсес! 1ћ1п§,

ВиЗ сћујпе те1осћоиз ЗгиЗћ.

Везује их и спољашња околност једног скоро близанач-

ког савремеништва од рођења до прераних трагичних

смрти. Кијтс је живео свега неки месец више од два-

десет пет година (1795—1821), а Шели свега тридесет

година (1792—1822). Обојица су умрли у туђини. Обо-

јица су имали класично лепе главе. Обојица су од ен-

глеског језика створили поетски говор који је, према

речи Софокловој, „етерични лет мисли“. Везују људи

4
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имена Шелија и Кијтса можда и због оног што је

оштра супротност у њиховим судбинама. Шели је ипак

живео. Он је испунио љубавни и породични живот,

двапута се женио, имао деце. Кијтс је желео да живи.

Волео је топло матер, која је сасвим млада умрла од

туберкулозе. Волео је много сестру и два брата, од

којих је млађи, Том, умро сасвим млад од туберку-

лозе. Трагично страсно је волео Фани Брбн. Шели је

био богат и племићког порекла, имао право на нај-

боље образовање у Итну и Оксфорду. Он је дочекао

чувеност, и живео у Италији како је хтео. Трпео је да

му се чини криво, али је и сам чинио криво. Кијтс све

то није био ни чинио. Живот и рад прођоше тако да је

Кијтс за гробну плочу своју одредио овакав натпис:

Неге Пез опе шћозе пате \угИ 1п у/а1ег, овде лежи

онај чије је име било записано по води. Међутим, ако

се при размишљању о Кијтсу захвати шире, потражи

и ван Енглеске знатан човек и лирик који је живео и

радио у доба обнове грчких идеала у филозофији и у

поезији, и у доба француске револуције и Наполеона,

онда уз Кијтса, Енглеза-Грка, стаје један још хомо-

геније сродан и несрећан поет него што је био Шели.

Мислимо на Немца-Грка Фридриха Хелдерлина. То је

један од најспиритуалнијих романтичних песника. Он,

са својим фрагментима, као Кијтс са својима, сличан

је једном јасно затемељеном храму, од којег, сасвим

по грчки, имамо данае по један дивотан стуб, по део

дивотног фриза, по неки стих величанствене грчке му-

дрости и лепоте, какав је и онај у моту исписани. Као

дух и сенка, Кијтсу је Хелдерлин двојник. Кијтс има

сонет, писан пошто је видео оетатке дивне грчке мра-

морне скулптуре, и у том сонету израз који до искапи

важи и за дело и за живот и његов и Хелдерлинов: а

зип, а зћа(1о\у о/ та&пНиће, сунце, и сенка величан-

ствености. Хелдерлина и Кијтса видимо у тајанстве-

ном односу сенки. Хелдерлин, тајанствено, и јесте и

није Кијтсов савременик. Родио се двадесет четири го-

дине пре Кијтса, преживео Кијтса са двадесет две го-

дине. Али како је четрдесет три године живео у лу-

дилу, остало је и њему за живот и рад само неколико

година пред уранак XIX века, можда најзнатније епохе

лирског песништва у Европи.
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Истакосмо две крупне чињенице: обнову класич-
ног грчког духа, и француску револуцију. У колу ен-
глеских лиричара тога доба, Бајрона је више понео
био дух савремене револуције, него онај античких
времена. Шели је спајао осетљивости за једно и друго,
и кроз чисто романтичне спевове и песме умео је ба-
цати у свет охрабрења и претње и спиритуалне и ма-
териалне слободе. Хелдерлин, скроз Грк по природи и
по образовању, понекад само упирао је поглед у фран-
цуску слободу; не као поет, него као човек-Немац,
кога је страховито политичко и друштвено стање у
отаџбини болело као грађанина и личну индивидуу.
Хелдерлин, иако моћно даровит као мислилац и песник,
школован и ванредно васпитан, проводио је бедан си-
ромашки живот прецептора по приватним кућама.
Кијтса песника и човека француека револуција није
осетно такла. ГБега је сустигло и такло кобно време
око и после Ватерлоа, када је он стасао био до мла-
дићства и до свести о свом позиву. Кијтс се родио Грк.
Али скромног порекла и несигурних средстава, он је
почео учити хирургију и фармакологију. Међутим,
једне ноћи га такну Омир, па затим грчки трагичари, и
он се проже својом правом суштином, духом лепоте

,у грчком смислу, принципима апстрактне лепоте која
почиње са маштом и сном, а свршава са мудрошћу.
Кијтс и Хелдерлин, слично, деле савремене задатке са
најближим савременицима. У духу Хелдерлинову није
стојао проблем историје: то је преузео његов присни
друг Хегел. У духу Кијтсову није стојао проблем гра-
ђанске и друштвене слободе: то је преузео савременик
Шели. Генији Хелдерлина и Кијтса носили су у грбу
свом крила над отвореном књигом. И ум крилат, и
машга крилата. Живот од сна, сан од мудрости. Уза
све реално се припојава спирит; нада свим реално-
стима стоји трепет поезије, а над овим трепет ме-
тафизике.

Поетски нагон је Кијтса вукао Платоновим иде-
јама. Пре свега оној по којој се: истина запажа орга-
ном душе који вреди више од десет хиљада очију.
Кијтс је, не може се тачније, рекао то исто у једнбм
писму пријатељу: „Што машта обухвати као лепоту,
мора бити истина, свеједно да ли је пре тога постојало
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или није“. Ту је основ основне тезе Кијтсове: да машта

сагледа лепоту света, а иза лепоте да стоји истина. У

истом писму се надовезује много цитирано Кијтсово:

О Гог а Ше о? бепзаКопз...; то јест, прво душино или

поетско запажање света као лепоте, па затим интелек-

туално продирање до истина. То сад још треба допу-

нити Платоновим: највиши степен истине до које се

долази кроз лепоту, јесте мудрост; према мудрости као

иајвишем степену лепоте, свака лепота остаје помало

хаотична. По подударању идеја, Кијтс је у чаробном

кругу Платона. Али по изразу он је у исто тако чароб-

ном кругу грчких трагичара, као и Хелдерлин. Платон,

мислилац светле грчке филозофије, који на врхунцу

лепота види мудрост удружену са сувереним добром,

Платон се изражавао ведро. Платон је био једини

велики грчки поетски дар који није „узалуд покуша-

вао да најрадосније каже радосно“. Велики грчки тра-

гичари донели су другу величанственост: да и најра-

досније само кроз тугу могу рећи. Кијтс и Хелдерлин,

и у том смислу су у грчкој традицији. Обојица откри-

вају непрестано лепоту света, реалну и апстрактну; ра-

дост њихова од тога грчки је френетична; радост та

је суштина њихове поезије; али израз је увек тужан.

Може се за Хелдерлина и Кијтса рећи да су два спи-

ритуална оптимиста, али израз им је туга.

Најбоља енглеска лирика прва је на свету по

спиритуалности својбј. Као сва велика романтика, и

спиритуална ромац^ика се зачела у Немачкој; али је

у ЕнјгЈгеској узрасла до највишег домета. У најбољој
енглегкој лирици нема песме без метафизичког тре-
петЗд нема песме у којој не би певала, како рече Љер-

монтов у свом Анђелу, она песма коју је певао анђео

кад је душу песника носио на земљу, и коју песник не

може да заборави. У најбољој енглеској лирици нема

сенсуалности, нема хуле на небо и земљу, нема грубог

песимизма, јер нема никада присуства истине без при-

суства лепоте. Вечна љубавна чежња у најбољој ен-

глеекој лирици окренута је, у последњој линији, само

лепоти света. Само та љубав не подлежи закону страст-

них сукцесија по којем се љубави друге врсте нити

утољавају, нити сублимују, само муче, и најзад и про-

лазе. У енглеској лирици отуда нема химни женама и
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полној љубави, а има ода западном ветру, славујеву
певању, грчкој урни, духу ноћи. Најбоља енглеска ли-

рика је сва на трагу антике и својих класика; на трагу
Спенсера, Шекспира, Милтона. Енглески најбољи ли-
ричари су људи „који читају многе књиге, воле да иду
V митску прошлост, вешти су да украсе језик и овију
га музиком“. (Шекспир, Хенрик IV). Од свога матер-
њег језика, који није увек благогласан у прози, али по
чудесној ортографији својој може исти слог или исти
вокални звук да даде са најразличитијим групама
слова и гласова, тај језик, кад дође до сликовања, има
невероватне музичке могућности. Ако се томе дода ван-
редно лексикографско благо енглеског језика, и два
духа у енглеском језику, латински и германски, постаје
разумљива јединствена неисцрпност у грађењу сти-
хова за даровите стихотворце. Шели и Кијтс еу у том
смислу славуји, не људи. Што је Данунцио писао о
стиху мислећи на звучни талијански језик, може се
још класичније документовати стиховима Вордсворда,
Шелија, Кијтса, Свинберна, и других. „... савршен стих
је апсолутан, непроменљив, бесмртан; он држи у себи
речи са кохезијом једног диаманта....“ Такви стихови
се можда нада све друге песнике код Кијтса ређају,
склапају, полежу један по другом лаки, природни,
меки, као небесни снег.

Џон Кијтс није. аристократ по рођењу. Дед по
матери радио је као врста „шпедитера". Отац Кијтсов
је био радник код свог будућег таета. Из тог брака се
родила три сина и кћер. Џон је био' прво дете једне и
одвише темпераментне, некако за матер још неузреле
жене.. Тврди се да има доста кривице Кијтсове мајке за
њену смрт, и за превремено рођење и нежан органи-
зам првог њена детета. После смрти родитеља, Џон
најстарији од четворо сирочади, пун нежних породич-
них осећаја по природи, много је неговао ту заједницу.
Написао је један сонет браћи посвећен: топла слика
енглеског ентеријера и складног живота малих људи.
Тешко је било и у тој песми „радосно казати радосно".
Слутња: да ће све проћи. И прошло је. Брат Ђорђе се
оженио и отишао у Америку. Том је умро на Џоновим
рукама. О сестри нема трага у хроници после смрти
Кијтсове Као ђак, Кијтс није био одличан. Даровити
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по правилу не воле школу. Позив у њима је готов, и

он се опире и досади основне наставе, и ускости

стручне наставе. Кијтс фармаколог, то је сушта кон-

традикција. Кијтс хирург је показивао необичну ве-

штину, али се он сам, нагонски, једнако чудио тој ве-

штини. Саученици су спомињали лепу главу и косу

Кијтсову, и речитост после раздражења. Волео је дечко

Кијтс и да се бије, али га то није развило, остао је

нежан и средњег стаса. Касније је песник Колериџ за-

бележио да је Кијтс имао чудно старачку руку. Поет-

ски нагон изгледа да се у Кијтсу јасно јавио кад му је

било седамнаест година, и пошто је већ две године

раније почео страстно да чита, и, нарочито, пошто је

голем утисак учинила на њега поезија чувеног енгле-

ског песника XVI века, Спенсера. Уосталом, почетци су,

као увек, били и нејасни, и незнани, и скривани. Кијтсу

је била двадесета година кад је отворено показао

другу Кларку сонет Писано кад је Ли Хант изишао из

затвора. Кијтс још није знао да је Грк; мислио је да

га занимају борба и борци јавног енглеског живота

онога доба.

Та песмица није никаква нарочита поезија, али је

можда мали израз политичких и друштвених симпа-

тија, ако не опредељења. Хант Нип() је био у

оно време истакнута и позната личност као публицисг

и као политички доктринар. Песник и новинар, далеко

више ово друго; уредник једне борбене лондонске

ревије, Ехаштег-а; по политичкој боји слободоумни

радикал. То је била епоха владавине двојице Ђорђа,.

Ђорђа III и Ђорђа IV. Онај први, одличних моралних.

квалитета као муж и отац, био је као краљ апсолути-

стички настројен, и подржаван у владавини од аристо-

крата, Торијеваца. Син његов, још као наследник пре-

стола задобијен за партију Виговаца од чувених опо-

зиционих министара Берка, Шеридана и Фокса, пока-

зао се убрзо као расипник и блудник. Сем тога, кад

је, после регентства постао владар, изневерио је Ви-

говце, сва министарства поверио Торијевцима, што је

изазвало бурне поступке на левој страни. С политичке.

стране дакле, прво, борба двеју странака; затим, не-

мирно време пред одлучне борбе против Паполеона;

Ватерло. С друге стране, разврат у друштву под раз-
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вратним и скандалозним краљем; охол став аристо-

крата по рођењу према свим осталим класама; у гра-

ђанству незадовољства, немири, огорчења, критике; по-

јава разних Хантова и око њих трезвеног млађег света

који се стидео стања у земљи. Кијтс се није бавио по-

литиком ни тада ни после, али је вероватно био начи-

сто на којој му је страни место, и природно је било

што се младић, од скромног порекла, обрадовао осло-

бођењу човека који је због написа против члана кра-

љевског дома био осуђен на две године затвора. Млади

Кларк је показао Ханту сонет, и приказао затим и пе-

сника. Тако је почео однос који се претворио у прија-

тељство1, али због којега је Кијтс имао тешко да про-

пати. Људи из Ханту противног табора писаће, и ин-

спирисаће одвратне критике на прво штампано дело

Кијтсово, дугачку поему Ендимион Кад је касније

дружиници око Ханта пришао и стари Кларк, некада

директор школе у којој се дечко Кијтс учио, десиће се
одлучан момент у правом „школовању“ Кијтса. Дирек-

тор доноси једне вечери примерак Илијаде у Чапма-

нову преводу. Кијтс је дању радио по болницама;

дакле је преседео ноћ читајући с директором Омира.

Био је узбуђен, потресен, нов човек. Сутрадан је

освануо готов сонет Кад први пут загледах у Чапма-

нова Омира. Шта би тек било да је Кијтс могао читати

оригинал. После неколико простих редака, млади се

поет залеће орловски у алегорију којом ће казати како
је видео недостижну и усамљену величину Омира:

Тћеп ГеН I Нке $оте \уаТсћег о5 Тће 8к1ез

'Ућеп а пе\у р1апе! зш1тз ЈпТо ћЈз кеп;

Ог Пке зЊиТ СогТег, \ућеп шНћ еа§1е еуез

Не зТагећ а1 Тће Рас1Пс — апс! а11 ћЈз теп

ћоокЧ! аТ еасћ оТћег \уЦћ а \мПс1 зиптзе —•

бПепТ, ироп а реак т Наг1еи.

Ова једноставна и грандиозна визија одаје већ пе-
сника високе моћи одушевљења и високог израза.

У Хантовој библиотеци наместили су Кијтсу по-
стељу да може удобније читати и радити. У тој соби
Је написан одужи спев Сан и поезија. Дух поета и
стихотворац већ су у пуном маху. Слика лети за сли-
ком; идеја се развија правилно; чара свилено Кијтссво
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сликовање и хипнотички његов ритам. Лакоћа рада

вуче почетника-песника местимично у пренатрпаности.

Али, не иде Кијтс бадава од првих својих корака у ве-

лике поеме и у дугачке песме са драмским или фило-

зофским концепцијама. У раној овој песми Кијтс се

већ сабира сам над собом, аутокритички проматра шта

ради, синтетише свој комплекс стварања и поступака:

... Гћои^ћ по §теа1 т1П181;ег1п§: геазоп зог{8

Ои(; (ће Јагк тЈ81ег1еб оС ћитап 8ои1б

То с1еаг сопсејут^, уеС Сћеге еуег го11б

А уаз1 Шеа ћеСоге те ...

дакле, иако неки велики разум још не сређује тамне

мистерије људских душа у јасан концепт, „ипак, ваља

преда мном увек нека пространа идеја“. Та је песма

некако програматична по Кијтса већ и самим насловом

својим, 51еер апП рое!гу, спавање и поезија. Кијтс по

правилу истоветује моћ поетског стварања са сном и са

уснивањем. Смотрено и доживљено мора се затим још

и песнички уснити, да би се чулна и апсолутна лепота

слиле и истоветовале. Сан фантазије, мистички трепет

над стварима, то је за Кијтса становиште, теорија есте-

тике. „Не смем заборавити сан мирни, с маковом кру-

ницом на глави“, стоји у овој песми, и стојаће још у

другима. Кијтсова драга фигура из грчкога мита која

ће бити предмет прве дугачке поеме, јесте Ендимион,

пастир или принц или ловац коме је испуњена жеља да

буде бесмртан и остане млад, и да непрестано спава

или полуспава како би непрестано могао снивати. Не-

што пре Ендимиона појавила се мала збирка разних

стихованих састава МЈзсеПапеоиз роетз. Кијтсу је тада ’

била двадесет друга година, и остајало му је свега још

три и по године живота, и мање од тога за рад. Збирка

је била посвећена Ханту. Вероватно као човеку; нити

као песнику, нити као идеологу који је величао Напо-

леона, тада врло омрзнутог у Енглеској. Као што често

бива са првим књигама младих писаца који, не испра-

ћају нарочито амбициозно свој први покушај, књига

се није продавала, нико о њој у јавности није гово-

рио. Песници су можда књигу и прелистали и нешто

можда и запазили, али су, онако дубоко човечно, сма-

трали да се ту, добро с рђавим, јавио тек један песник
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више. Свакак-о је неко од критичара запамтио коме је

књига посвећена. Кијтс сам био је са интересовањем

доста далеко од своје прве поетске збирке; довршавао

је, како би исте године, 1817-те, у јесен, и издао, Ен-

димиона, велики спев у четири дела. Издавач је био Џон

Тејлор (Тау1ог) и са њим Хеси (Неззеу), не обични

трговци-издавачи. Тим издавачима, нарочито Хесију, пи-

сао је Кијтс важна аналитичка писма о суштини по-

езије и песника. У Тејлоровој преписци опет има до-

каза да се он зналачки и пријатељски старао за поезију

Кијтсову и за Кијтса лично. Ендимион је дакле с добрим

надама пуштен био у свет.

У грчком миту, пастир или ловац Ендимон јавља

се или као правдољубиви син Зевсов коме је отац да-

ровао што је желео; или као ванредно леп и месецом

чудно занет младић који је од своје стране занео бо-

гињу месеца Селену. Она га је однела на дивно острво,

и стално га успављује да би једнако могла да га љуби.

Та романтика, грчки чулна и истовремено грчки иде-

алисана, материал згодан да се раскива у безброј сцена

природних и мистичких, одговарао је Кијтсу. Скоро све

што се у спеву догађа, уснивање је Ендимионово. Не-

како као Бајронов Чајлд Харолд у стварности, Енди-

мион путује кроз пределе и авантуре у сновима. Ако се

мало и разбуди, он будан даље онева, што би рекао

Лаза Костић, у лирици такође Грк, „Међу јавом и мед

сном“. Поема је митски пуна личности и односа. Кијтс,

са својом баснословном лакоћом упесмљавања својих

и туђих снова, вере се са стиховима као бујна лоза на

јужном сунцу. Има и ту претрпаности; али има „каза-

«ости“ какве нико још није казао. Грација фигура и

звука омамљује. Машта Кијтсова местимично као да

махнита. Али, „ваља се и ту једна пространа идеја“,

само засада још без тврдо сачињена калупа, без грчке

језгровитости за мисао и осећај. Велики лиричар је

међутим на сваком месту поеме присутан. Овако по-
чиње једна бахантска сцена:

%

То $огго\с

I ћаће е:оо(1 тогго\у

Апс! 1ћои§-ћ1; 1о 1еауе ћег 1аг а\сау ћећтб,

Ви1 сћеег1у, сћеег1у

бће 1оуес1 те ћеаг1у ...
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Ендимион, гледан од почетка према свршетку, није це-

лина, није се све појединачно слило у једно, све су-

протно и сударно измирило. Али гледан од свршетка

према почетку, спев избацује суштину Кијтсове концеп-

ције света и концепције поезије.

Кијтс је једнога дана отишао да види од лорда

Елџина у Енглеску довезени партенонски мрамор. То

је било још једно велико грчко узбуђење за њега. У

сонету поводом те пластике написаном, Кијтс опет није

могао радосно да каже радосно: смртност човекова

стоји над човеком који је боговима род по лику и

стваралачкој моћи:

АпЈ еасћ ртпас1е агн1 §1еер

01 ћагсКМр 1е11з те I тиз! сће

Цјке а 81ск еа§1е 1оокт§- а! 1ће зку...

Кад пред очи човека стане велика лепота створена од

човека, неминовно се јави помисао на смрт: божански

напори ће у делу остати за вечност; онај ко је божан-

ске напоре дао, мора умрети. А можда је Кијтс у то

време већ наслућивао своју туберкулозу и видео себе

у сну као умирућег орла. Можда су га раниле, ипак,

свирепе критике на Ендимиона кроз које је торијев-

ска штампа вређала у њему човека скромног положаја,

онога „који пере боце и реторте“. Хелдерлину је да-

вано на знање да он, као учитељ у приватној кући,

спада управо међу слуге. Кијтс се види у тужном сну

као болестан орао који у небо гледа; а Хелдерлин

каже у Тугованки Менона над Диотимом свој јад:

„И нико ми са чела не може скинути тужан сан“

— — — —- —- — — — — — игИ №етапс1

Капп уоп сЗег бИгпе т1г пећтеп ћеп Згигј^еп Тгаит.

Али та два Грка, увек „са идејом пред собом“, увек

луцидни и мудри, остајали су спиритуални оптимисти.

Хелдерлин је пре Хегла имао филозофску мисао о из-

\ мирењу свега, о неминовном враћању младости и ра-

дости, и о „новој'години душе“. А Кијтс је волео кри-

тику и аутокритику над стваралаштвом као и ствара-

лаштво, као надлетање себе сама, као нов божански

иапор генија који и треба да напусти место на којем

је часом постојао.
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Кијтс, двадесет две године стар, предаје јавности

Ендимиона са критичким предговором јединственог

квалитета. У том предговору стоји, сем другог, да је

то дело „више грозничав покушај него дело“. А у пи-

сму Хесију читамо: „...дело је такво какво сам имао

снаге да га дам. Да сам дрхтао над њим да буде савр-

шено, не бих га написао. Са Ендимионом ја сам гла-

вачке скочио у море, и утолико боље познао стене,,

живи песак... Писао сам га самостално, и без еуда.

А доћи ће време кад ћу писати самостално, и са судом.

Гениј поезије.има сам себе да спасе у човеку. Не може

узрети ни по закону ни по пропису... Више волим да не

успем, него да не покушам стати међу најбоље“. То

мирно растављање недозрелог од оног што дозрева,

та филозофска извесност да ће се растављено једног

дана саставити, то је већ био Кијтс који иде да стане

међу најбоље. Само, признање ће му, као и Хелдерлину,

пасти на мртво чело. А међутим су грубе критике на

Ендимиона биле пеоникова жетва. Имао је Кијтс, чо-

вечно је, и колебљивих часака. „Понекад мислим да

можда ипак треба да идем у Едимбург и довршим ме-

дицинске студије.“ Али то је било, како је он сам радо

говорио о дејству критике, само „ствар тренутка“. У

другом писму каже: „Похвала или покуда имају само

тренутни утицај на човека који је предан љубави за

апстрактну лепоту, и тако већ сам по себи строг кри-

тичар свога дела. Моја властита критика причинила ми

је бол несравњено тежи од онога који ми могу причи-

нити Блаквуд или Квортерли". Па опет, другом прили-

ком: „Ја мислим да је све то само етвар тренутка, а ја

ћу стати међу енглеске песнике после смрти“. Кијтс је

све рано чинио, па је рано именовао смрт као услов за

испуњење, за довршење у измирењу свега што се у ње-

гову животу и раду дешавало. Спиритуални романти-

чари су они ствараоци који се прво рађају са филозоф-

оким: разумевањем света, па затим постају песници.

Кијтс и Хелдерлин су понајлепши примери за то савр-

шено лепо духовно устројство. И Хелдерлин је рано

осетио да ће сав свој део примити, и моћи га поднети,

пошто умре: „О скините ми, да бих поднео, скините.

ми живот, божаноки, са срца:“
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О пећт!, с!азз 1сћв егШа§е, т1г 1аз

ћећеп, ћаз §-б(;Шсће, т1г уот Неггеп.

Судбина је Кијтсу заиста скинула живот са срца, а

Хелдерлину је скинула свест са чела.

Сви напади на Кијтса долазили су од консерва-

тивних, торијевских ревија. Блаквудов магазин је уре-

ђивао Блаквуд, а помагао му је, сем других, Џон Ло-

карт, уредник лондонске Оиаг1ег1у геујеш. И до данас

је енглески обичај да се критички прегледи дају ано-

нимно, или под шифрама; а већ енглески је такође да

се уме ћутати. Никада се није могло утврдити, па се

не зна ни данас поуздано, ко је у Блаквуду писао, под

шифром 2, прво напад на Ханта па затим на Кијтса.

Мисли се да је био Локарт, зао и ружно језичан чо-

век, прозван касније скорпија. После чланка против

Ханта пише Кијтс другу: „Никада нисам читао ништа

отровније... а наредни чланак је сигурно резервисан

за мене“. И дошло је очекивано. „Тај младић“, писао

је 2, „изгледа да је од природе добио дарове не сва-

кидашње... Али дивљење најпразнијем и највише

извештаченом версификатору наших дана (Хант) са-

владало је слабачког шегрта фармације, и учврстило

га у жељи да напусти боце и реторте. Хант је бедан

песник, али вешт човек. Кијтс је још беднији песник,

и један невешт деран који је учинио све могућно да

упропасти малобројне своје добре особине... Боље је

и мудрије умрети од глади као апотекар него као пе-

сник. Дакле, вратите се у дућан, господине Џоне, вра-

тите се фластерима и пилулама. Али, за Бога милога,

немојте и преко тезге раздавати толико средстава за

раслабљивање и спавање колико кроз поезију“. Сличне

критике се јавиле и у Џпа/ег/у геујем? и у Тће ВгШзћ

СгШс. Лорду Бајрону се учинило да се „о том Кијтсу"

и сувише много говори, и писао је у једном писму:

„Доста са тим Кијтеом... ако неће нико други, ја ћу

му скинути кожу“. У оним деловима критика где се

говори о чему треба, о поезији, има местимично и

тачних замерака, али оне су конвенционалне, само

„раслабљене“ вариације онога што је Кијтс далеко

боље казао сам о својој поезији у Ендимиону, у пред-

говору. Зла судбина Кијтсова, све у свему узето, није
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лежала у критикама, него у околности да су увред-

љиви напади дошли да се додаду траљавом здрављу

његову, и све тежим материалним приликама. Пише

Кијтс: „Осећам да више нећу бити занраво здрав“.

Па затим, други пут: „Имам два брата; један је с оне

стране Океана, а други се ближи гробу. Љубав коју

осећам за браћу, и која се болом храни, постала је

тако дубока да премаша љубав коју човек осећа према

жени“. Ето и ту Кијтс-Грк, обожавалад највишег

сроса, највишег ранга лепоте. Жена је моћан предмет

љубави; браћа, виши предмет; сан и поезија, још

виши; свет са својим лепотама и истинама у тим ле-

потама, највиши. А несрећни Кијтс је у оно време био

заљубљен. Да заборави на бриге и тугу, а можда, како

бива кад човек јасно осети болест, али неће да призна,

Кијтс се решава на врсту бежања од сама себе, на ра-

зонодно путовање по Шкотској са другом. Путовали

су пешице. Шкотска, зна се, има дивних крајева, и,

као сва Енглеска кад је лепа, крајева „апстрактне ле-

поте“. То је путовање дакле било инспирација за

многе лепе песме. Али како је дуго трајало, и водило

кроз брдовите пределе наглих атмосферских промена,

болест у Кијтсу узе мах, и он се једнога дана пожали

на гушобољу и грозницу и малаксалост. Кобне знаке
појачавала су писма о стању болести код брата Тома.
У души Кијтсовој је ужас: да може доћи крај пре

жетве песникове:

\Гћеп I ћауе Геагз 1ћаГ I шау сеазе ће

ВеГоге гпу реп ћаз §-1еапес1 шу Геешш§ ћгаЈп.

Он се враћа у Лондон са свима знацима болести од
које му неће бити лека: туберкулоза у грлу, па затим

и у плућима. Међу песницима и писцима пронела се

вест о Кијтсову обољењу. Дефинитивно трагична окол-

ност, како већ бива, потегне у реакцију пре свега хи-

покрите. Место да се невољном човеку помогне стварно,

појачава се страдање страдалнога указивањем на то-
божње кривце за трагедију. Кијтсово обољење тумачи
ре као последица јада његова од критика. Шели, у
једном писму, зна да је Кијтс добио напад лудила.
Бајрон је чак у спев свој Дон Хуан унео баналност:
Да је Кијтс „убијен од критике". Тако исто, без
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основе, добри људи су све до наших дана као повод

логоршању Кијтсове болести, и затим смрти његове,
наводили тобожње свирепо понашање Фани Брбн, коју
је Кијтс страстно био заволео, и, тешко болестан, све
љубоморније волео. Недавно је пронађена преписка
сестре Кијтсове са Фани Брбн, и та су писма потпуно
опрала од неправедне осуде девојку. Кијтс је оболео
не од критика, него од болести која је сатрла пола
његове породице. Кијтс, иако верен са девојком, није
се оженио; зато што је он био Кијтс, по песничкој
нужди био усамљено острво, а девојка, по грчком
схватању и Кијтсову осећању: да је поезија чарови-
тија од љубавнице, и да се ова заборавља ради оне
(Епикур), девојка је била сан Кијтсов у месечини.
Има у Ендимиону стих: „острво се у мееец загледало".
И премда је Кијтс писао врло љубоморна писма, умро
је природном смрћу. У Кијтсовој поезији има само

мало љубавних песама, и ниједна од њих није међу

најлепшима и бесмртнима. У једном писму брату и снаји
у Америци каже Кијтс: „Хук ветра, то је моја жена;

деца моја, то су звезде што ми светле кроз прозор.

Моћна апстрактна идеја лепоте у свима стварима, коју

носим у себи, гуши у мени ситне, подељене среће“.

Кијтс је био метафизичар. Од свих критика „болела“

га је само аутокритика; критика филозофског ума у

њему која зна да човек савршено створити не може,

да човек апсолутну лепоту маштом зна и воли, али је

не ствара. А од разних ероса, у њему је последњу реч
говорио највиши ерос, онај Платонов, који га је у

најмоћниј« љубавни занос бацио пред грчком урном, и

на њој у мрамору извајаној лепоти: метафизичком

откривењу да је „лепота истина“. Кијтс је био мета-
физичар, и спиритуални романтик, и енглески лирик.

За енглеску лирику је карактеристична метафи-

зика, спиритуалност, занос за апсолутним лепотама,

љубав за оне који су у гробу, свеједно да ли су љу-
бавници, пријатељи, заслужни људи, љупка деца.

Ниједна поезија нема толико личних елегија међу
најлепшим песмама, колико енглеска поезија. Браунинг
је, величајући мртвог Шелија, назвао га „оним који
гази по сунцу“, 5ип1геас1ег. Шели је написао над
мртвим Кијтсом елегију Адонаис, педесет станца
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дугу, којој по поетском замаху у светској књижевно-

сти нема равне. Милтон има чувену елегију над дру-

гом који се удавио. Жене Едгара Поа, висока су пое-

зија, а све те жене леже у гробу. Тенисон има дивну

елегију над чувеним писцем политичке историје, и

пријатељем, Халамом. Може ли се више метафизички

и поетски казати отсуство умрлога при првом Божићу

без њега, него што је у једној строфи казао Тенисон;

казао спиритуалном романтиком која не зна за речи

смрт и гроб:

А&ат а! Сћг181та8 сИс1 »е шеауе

Тће ћоћу гоипЦ 1ће Сћг1б1та8 ћеагШ;

Тће бПегН бпо\у роббеббеП 1ће еагТћ,

АпП бИепИу ГеП оиг Сћг1з1таб еуе.

(Узгред да подвучемо један карактеристичан детаљ код

енглеских романтичара: сви они осећају поезију наве-

черја, еке; чекање празника, чекање радости, фанта-

зију, удаљеност од остварења, од материје и шума.

„Слађе су мелодије које се увом не чују, од оних које

ее чују“, певаће Кијтс. Кијтс је испевао ванредну поему

Навечерје св. Агнесе: оставио још далеко лепши фраг-

мент Навечерје св. Марка, Тенисон је такође испевао

Навечерје св. Агнесе). Шели је у два маха, у Аластору

и у Епипсихидиону писао рапсодију платонске љубави

и највишег ероса. И тако читав ред песника: Колериџ,

Росети, Браунинг, Блејк, Свинберн, Валтер де ла Мар,

Јетс, и многи други, сви витези спиритуалне лепоте и

романтизма. Наравно, пролазили су и они кроз стра-

ети људске; али поезију су схватали само као субли

мацију. Кијтс пише у једном писму: „...исту идеју имам

о свима нашим страстима коју о љубави: све су оне,

кад се сублимишу, креативне, и стварају суштинску
лепоту“.

У Кијтсову животу и раду све се сублимисало:
живот кроз болест, болест кроз поезију, љубав кроз
смрт. Усред љубави, као и Хелдерлину, дошао је и
Кијтсу растанак, сублимирани растанак трагичне вред-
ности. Хелдерлин, раставши се од г-ђе Готард, своје
Диотиме, написао је песму Растанак. Стао је „суве-
рено“ пред истину; онако како ће Кијтс певати: да се
храбром гледаоцу истини у очи открива лепота истине,
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и да је то „врхунац човечје суверености“. У Растанку

Хелдерлина читамо редове у којима је Кијтсов дух

преображења свега у лепоту и метафизичку вредност:

НЈп^ећеи ш11 1сћ. У1е11еЈсћ{ зећ 1сћ 1и Јаи^ег 2еН,

01оРи>а! сћсћ ћјег. Аћег уегћ1и1еТ НТ

Оаии с!аз ''Уипзсћеп ...

Оосћ јеШ 1азз(; (ипз)

Шег сће ЗТеће ћаз Аћзсћјећз ...

— — — — бПттеп ипћ зиззеп бап§-

ХУ1е аиз УОГ1§;ег 2ећ, ћбг 1сћ, ипћ баћепзр1е1,

Нић ћеГте! т Р1аттеп

Рће§1 1и 1лћТе ћег Ое!зТ ипз аиГ.

А Кијтс, у једном знаменитом монологу свога фраг-

мента Хиперион, пева суверено држање јунака пред

истином која нас гледа из судбине, из светских за-

кона, и која је увек лепа, ако не чулном лепотом а

оно апстрактном, духовном:

сотез Гће рат оГ ГгиГћ, Го шћот ’Пз рат.

О Гоћу! Рог Го ћеаг аћ пакећ ГгиГћз,

Апћ Го епуКа^е сЈгситзГапсе, аћ са1т,

ТћаГ 13 Гће Гор оГ зоуегадшГу...

И Кијтс је опевао растанак, али растанак од поезије

и рада, од звезда и облака, не од жене. А кад је осе-

тио да са смрћу иде и растанак од жене, писао је у

једном писму прозу: „...највише бих волео да могу

бацити коцку, па да буде љубав или смрт“. Кијтс је

суверено гледао истини у очи, знао да иде смрт са

својом снагом и лепотом. И збиља, сублимисана љубав

ће учинити да он у последњој години живота доврши

велики део онога што је понајбоље у његовој пое-

зији. Издао је Кијтс за живота још једну збирку пе-

сама и поема, претпоследњу. Последња је дошла до-

ста година после његове смрти.

За своје дугачке поеме Кијтс је, сем грчких мо-

тива —- Ендимион, Хиперион, Ламија — узимао и

средњевековне. Изабела или саксија босиљка итали-

јански је, Бокачиов мотив; језовито грозан мотив о

девојци која главу убијеног драгог закопава у саксију
босиљка. Овај мотив није у складу са Кијтсом; али је

израз драмског нагона који је у њему јачао и тражио

своје. Фрагмент Хиперион, са темом борбе двеју ди-
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настија грчких богова, сасвим је јасан, и позитивно

јасан доказ да је Кијтса вукло у драму, можда у

историску трагедију — има један фрагмент позорници

намењене историске драме —- можда у трагедију ду-

ховних коби, какав је Шекспиров Хамлет или Гетеов

Торквато Тасо. Позната је по лепоти поема Навечерје

св. Агнесе, са темом уснивања драгог и суђеног у одре-

ђену ноћ, и после одређених поступака: поста и легања

у постељу у потпуној тишини. Тај је спев пун чароб-

них платна и визија, пун средњевековне романтике

која воли ноћ и бдења, пун драмских градација.

О лепоти Кијтсових стихова да и не говоримо. На

тим стиховима се не осећа виртуозност, не види скоп-

чавање рима. То су лаки облаци који се сами рађају

и умножавају, пластицизирају, боре и гоне. Наводимо

другу строфу, са атмосфером зиме у капели средње-

вековног дворца. Црквењак се помолио Богу:

Н13 ргауег ће заћћ, Шз раНепЦ ћо1у гпаи,

Тћеп Такез ћ!з 1ашр, апс! пзеШ ћ!з кпеез;

Апс1 ћаск ге1игпе(;ћ, шеа§те, ћагеГоор \уап,

А1оп§ Ше сћаре1 а!з!е ћу з1о\у Пе^геез.

Тће зси1р1:иге(1 ћеаћ, оп 1асћ зШе, зееш 1о 1гееге,

1шрг1зоп’(1 1п ћ1аск, ригда1ог1а1 гаПз;

Кп1§;ћ1з, 1а61ез, ргаут^ т ћитћ ога!Т1ез.

Не раззеШ ћу, аш! ћј$ \уеак зрт! 1гаНз

То 1ћтк ћо\у 1ћеу тау асће т !су ћоос1з апс! таПз.

А у преводу доносимо приказ заспале девојке Маде-

лине, једну од многих вариација како је Кијтс, пе-

сник сна, оеећао тајну заспалости: биће човечје које

има тело, али нема страсти ни земаљску свест:

Одлетела је сва, к’о мис’о, до сутрашњега дана,
Заштићена дотле од радости и од бола,

Заклопљена к’о обредник из ког се молитва читала,
Заштићена од сунца и од кише,

К’о ружа што затвара се да пупољак опет буде.

Како је сва та романтика, она зиме, она тајанства у
бићу човекову, нанизана на нитку истине! Енглеска ли-
ирка је увек озбиљна, достојанствена, у тежњи да уве-

лича неки суверени принцип света. Кијтсова романтика

оогата је симболиком, неисцрпна у рафинеријама каза-
ности, али све то није прециозност. Није 'ни израз лич-
них емоција; а кад јесте, онда иза емоција стоји чо-
век-дух, душа метафизичка. Једном приликом Кијтс је
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казао врло занимљиво гледиште: / Шпк рое(гу вћоиШ
8игргј$е ћу а Ипе ехсезз — „ја сматрам да поезија
треба да изненађује тананим прекомерностима“. Ми у
овој врло изљуштеној дефиницији осећамо грчко јез-
гро; ако необичну, прекомерну количину одређује та-
нана каквоћа, онда је плод редак и скуп. Кијтсова
романтика, тамо где је најбоља, то је збиља а Нпе
ехсезз, романтика за коју јамчи укус мисли.

У Хипериону, да је Кијтс стигао да га доврши,
дао би био сигурно једно од главних својих дела
грчке инспирације. Концепција је била широка, драм-
ска, судбински јака и васеленски величанствена. Стару
титанску династију богова савлађује и одмењује млада
олимпијска династија. Све је а Ппе ехсех$: богови су
они који су поражени; богови триумфују; боговске су
ламентације; боговске мудрости; боговска лепота мла-
дих засењује старе. И све је драма у фрагменту од
свега три певања. Титан Сатурн је чисто антички стил:
бог охол, самољубив, хладно очајан; скршен, он урла:
„ко ме је опустио!" и види само грозоту свога пада.
Оцеануо је велики стил модерне и спиритуалне роман-
тике, покушај Кијтсов да у томе титану оличи онога
који види да је свака велика истина и лепота, на чија
ће уста мудрост радосно казати истину која је тешка,
али ипак сва од лепоте. Кијтс је у Оцеануса ставио
машту и велике мислене снаге. У ванредном монологу
тога титана разрадио је Кијте од своје стране Хел-

дерлинову мисао: да све почиње у радости, и свршава
са измирењем. Стари богови су почели у радости, њи-
хов живот је био леп, једна победа за себе. А сада
узмичу пред онима које су сами родили и изнеговали
лепшима и јачима од себе. И зато вели Оцеанус ,,ни-
смо ми од њих више освојени но што је од нас био
безоблични хаос“. Иде нов закон, иде нова лепота!
Врхунац драмски у поеми изгледа да је требао бити
пад старог бога сунца, титана Хипериона, и улазак у
његово царство Аполона. Хиперион је био сав од ва-
тре и пламена, а требао је да га замени онај који ће
владати у име поезије и лепоте. Грчка религија и
филозофија није одвајала од лепоте ни снагу, ни му-
дрост. Оцеанус је у том смислу оличење етичке снаге
и естетичког одушевљења. Он је срећан што ће ле-
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пота везати прелаз генерација, он се диви лепоти

младог олимпијца који њега потискује. И каже о

свима младим боговима заједно:

— — — — -— \ућо Цо (:о\уег

Аћоуе из т Ше1г ћеаи1у, апЦ тиз1: ге!§и

1п пјјМ ШегеоГ; 5ог Ч13 1ће е(:егпа1 1а\у,

Тћа1 ПгзГ 1п ћеаи(:у зћоиИ ће Пгз(: т т!§ћ!:.

Све у овој поеми, на жалост недовршеној, има вели-

чанствен стил: декорације, мисли, речи. Који задатак

за спиритуалног Кијтса: извести помирење сирове моћи

титанске са поетском моћју олимпијском! Аполон се

јавља у трећем певању, уз мајку муза Мнемозину.

Кијтс прелази у модеран стил: Аполон је меланхоли-

чан, немиран, слутљив због свога пророштва о новој

лепоти. Док говори:

- бели мелодиозни врат

При сваком слогу му затрепти ...

Фрагмент се прекида у моменту кад Аполон треба од

Мнемозине да прими атрибуте бога-песника и бога

лепоте.

Аполон је остао торсо са мелодиозним вратом.

И Кијтс и Хелдерлин су остали торса са мелодиозним

вратовима. Хелдерлин има песму Половина живота:

>Уећ т!г, \уо пећт 1сћ, \уепп

Ез \Ут(:ег 1з1, сће В1итеп ...

Кијтс нема ни половину живота. Тужно је читати

„целокупна“ дела тих песника. Али се та туга субли-

мише спиритуалним оптимизмом тих поета који су, по

грчки, имали две душе, једну на земљи, другу на небу.

Обојица су певали, чули смо, да је овај свет свет само

оних дисонанција које се измирују. Кијтс је писао оде,

похвалне и одушевљене песме свему: славују, старој

вази, иеосећајности голог дрвета и смрзнутог потока,

машти, јесени. Те оде, са баладом Та ће11е (1ате 5апз

тегс!, светско су благо, и красе сваку антологију енгле-

ске лирике. Две од тих ода, она славују и она грчкој

Урни, са одом Шелија западном ветру, зову се: три

бесмртне оде енглеске поезије. Шелија те оде, нико

није стигао у маху. Он је голом руком дохватио стрелу
ноја је за ветром полетела, и одлетео на стрели.

Кијтса оних двеју ода, нико није стигао у ширини
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спиритуалног концепта, који ипак сав стане у не ду-
гачку лирску песму. А док песму читамо, та у песму
сабијена широка концепција опет се шири, тачно по-
реду како су је машта и мудрост сређивале. Ред по
ред, у сваком реду, ниједном формалном и празном,
каменито су счеснуте истине и лепоте, оне природне и
оне у човечјем духу. Те две оде Кијтсове то су две
грчке урне, споља са барељефом који претставља живи
живот, унутра са пепелом туге од, од чега? од тога

што нико не успева да измирено и радосно каже

радосно.

Ода грчкој урни потекла је од мисли и емоција
пред барељефом на грчкој вази. Познати су ти дивни
цртежи и резови, покретом и животом задахнути венци
људи, животиња, сваковрсних сцена. Пред Кијтсовим
очима су промицали: пастири који предводе народ на
свечаност жртвовања; играчице, свирачи, цело једно
село,'или градић, душом и песмом покренути. Кијтсова
концепција је била спонтана, широка, ретка, његова:
не да то оживи, не! Да људи и дрвеће остану како су,
јер само тако су истина и лепота и вечност уједно„
И вечност је по Кијтсу истинита само у машти, у сну.
Наводимо још једаред Кијтсове речи: „што машта
обухвати као лепоту, мора бити истина, свеједно да
ли је пре тога постојало или није“. На вази је лепота
тела и покрета у истини старог грчког живота, изра-
жена уметношћу која нову уметност рађа, а та опет
нову, у вечност. Све што је на урни приказано, посто-
јало је, али машта му даде вечност. Никада ти свирачи
неће престати да свирају; песма никада престати да
бруји, иако не чујно; никада то коло људи неће пре-
стати да таласа, никада ноге да ходају; никада то
дрвеће неће отрести лишће; никада се тај намишљени
пољубац неће пољубити, али зато никада ни проћи.
Отуда ће стално и вечно постојати и оно село чији
становници одоше из њега на свечаност, и које их
чека да се врате, вечно, и коме се за вечност неће
вратити ниједна од тих душа. Да, то је концепција.
Да, то је песник који је прво филозофски разумео
свет, па онда почео писати поезију. Да, то је светски
сан духа, а не сан душе једног човека романтичара.
У другој станци Оде читамо:
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Слатке су мелодије које се чују, а које се не чују

Још су спађе; свирајте дакле нежне фрулице даље,

И не телесном уху, него драгоценије што је,

Свирајте духу песме без гласа ...

Ода се развија. Сан песников се камени у непролазну

поезију. Каже песник у претпоследњој станци:

\Ућа(: НШе 1о^г> ћу пуег ог зеа $ћоге,

Ог тоигПат-ћиШ: шШ реасеСи1 с11а<Је1,

1$ етрЦећ о5 1ћ!$ 1о1к? 1ћ!$ ртиз тогп?

Апб, НШе 1о^ц, 1ћу $1гее1з 1ог еуегтоге

XVIII $Пеп1 ће, апП по! а $ои1 1о 1е11

»у 1ћои аг! Пезо1а1е, сап е’ег ге!игп.

Па завршује:

О, ти неми обличе! ти распамећујеш нас,

К’о и вечност што чини. Хладна пасторало!

Кад старост истроши ово покољење,

Ти стајати ћеш сред друкчијих јада

Но наши што су, човеку пријатељ, коме ћеш рећи:

Лепота је истина, истина лепота ...

И Леопарди има песму за коју је надахнуће дошло од

античког барељефа. Она је лепа, али концепција је

обична: по који пут варирана Леопардијева рефлек-

сија о смислу смрти и закону умирања, пошто нас

природа без кривице и знања нашег поставља у живот.

Леопарди је над грчким рељефом поновио лични пе-

симизам. Нема у тој песми „простране идеје“. Кијтс је

сну песникову доказао метафизичке моћи: потресао та-

јанства, померио мртво и живо у загонетно постојање

кроз лепоту.

Један од дубоких и тајанствених разлога зашто

се проблеми живота тешко решавају, у томе је: што

људи своју савременост не виде, не разумеју. Не ра-

зумеју савремена питања, не разумеју савремене дру-

штвене класе, не разумеју и не виде савременика који
је, духовно, висок као кула. Да ли зато што људи без

труни маште мисле и посматрају? Да ли је скроз имао

право Кијтс кад је казао: да машта проналази истине?
Како је да је, док је несрећни Кијтс још био „савре-

меник“, урлала је критика: „да ће се она побринути да

Кијтс не добије још једаред 50 фуната за поезију“.
Кад је Кијтс умирао у Риму, стизало је неколико пута
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по 50 фуната. И један пријатељ је писао сликару Се-

верну, на чијим је рукама Кијтс издахнуо: „Кијтс се

мора опоравити... ја не могу поднети да га изгубим“.

Изгубили су Кијтса и тај пријатељ, и други прија-

тељи као Џон Тејлор; изгубила га је Енглеска и свет;

изгубио га је и Блаквуд; изгубио га је и опаки кри-

тичар Џифорд, онај коме је Шели, у Адонаису, запе-

чатио лик за сва времена, рекавши: „срам ће ти пећи

скривено чело, и као изударан пае ћеш дрхтати“.

Изгубили су га 23-ћег фебруара 1821-ве. Кијтс је ста-

новао и боловао у једној кући на чувеном Шпанском

тргу, испод Монте Пинчиа, и ваљда још поематрао, у

зимском пеизажу, неосећајну срећу голе шумице;

видео још једаред истину и лепоту своје поезије у

Оди неосећајности:

1п а (Згеаг шЏПес! Оесетћег,

Тоо ћарру, ћарру 1гее,

Тћу ћгапсће$ пе’ег гететћег

Тћен §тееп СећсЈЗу;

Тће пог1ћ саппо! ипЗо Шет

\Ућћ а $1ее(;у \мћ1з!1е 1ћгои§ћ Шет,

Иог Згогеп 1ћа^!п§$ §1ие Шет

Ргот ћи(Мп§ а! 1ће ргјте.

Али све то није могло отада, и не може ни отсада

учинити да савременици виде и разумеју ко су им са-

временици, и шта раде, зашто су рођени.

Смрт Кијтсова у Риму, симболична је. Рим је, уз

Атину, град који по преимућству симболише Плато-

ново учење: „Закони доле браћа су законима горе“.

Вечности има и на земљи. Кијтс је ту вечност нашао

у сновима маште. Све истине прима из света машта

генија кроз лепоте света. ВеаиГу /5 лепота је

истина, филозофска је и религиозна теза Кијтсова.

Хелдерлинова такође. У своме поетском роману Хи-

перион каже Хелдерлин: „О ви који тражите највише

и најбоље у дубинама знања, у гужви делања, у тами

прошлости, у лабиринту будућности, у гробовима или

изнад звезда, знате ли како се оно зове, како се зове

оно што је Једно и Све? Зове се лепота“. Кијтс и

Хелдерлин су две нераздвојне сенке. Кроз лепоту су

осећали Једно, кореспонденцију свега, неба и земље,

горњих и доњих закона. Трагедије овога света то су

растанци; лепота света то су измирења, састанци. Не
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може разум стати на анализи, мора у синтезу. Не може

осећај и воља стати на провокацији, мора у измирење

кроз победу или кроз одрицање. У песмама својим, у

прекинутим животима и стварању своме Хелдерлин и

Кијтс су такође измирења, изравнања. Кроз трагичан

склоп. Али то је грчки. И то је услов скраћених, гени-

алних узревања.



КА ИСТОРИЈИ ЈЕДНЕ ИЗРЕКЕ

V

Изрека та, то је оно познато, од научника и пе-

сника често цитирано: Мипдив пипдиат езГ, пазсћиг

зетрег еГ тогћиг. (Свет никада не постоји, он се јед-

нако рађа и умире). Порекло те изреке је Италија и

доба Ренесанса, а у аутору се људи буне. Обично се

уз навод додаје: како рече средњевековни калуђер из

Монте Касина. Међутим, изрека има везе са чувеним

бенедиктинским манастиром -само утолико што у бо-

гатој његовој архиви леже најпотпунија дела и руко-

писи човека који се звао Чезаре Кремонини. Тај човек

је био пред крај XVI и првих десетина XVII века чу-

вен професор филозофије, и филозоф, у исто тако чу-

веном Падованском универзитету. На једном од њего-

вих рукописа, на уводном његовом предавању у Падови

(камо је дошао из Фераре) стоји као наслов: Мипдив

пипдиат ез{, пазсћиг зетрег еГ.тогћиг. Од свих Кремо-

нинијевих предавања, иако су преписивана за све тада-

шње универзитете и библиотеке, (у Паризу у Нацио-

налној библиотеци лежи препис који је Ришеље дао

урадити и затим увезати и својим грбом украсити),

остао је у снази и у цитату до данашњег дана само

малочас исписани наслов.

Занимљиво је, сви који су Кремонинијева преда-

вања читали застају код његова инспирисаног и стил-

ског наслова, и не могу ту изреку да доведу у склад

са иначе сувим, стручним, свега артистичког лишеним

писањем ауторовим. Француз Ф. Мабијо, који је тако-

звани Падовански систем и Кремонинијеву филозофију

радио као докторску тезу, одушевљава се натписом

рукописа у којем је, иначе, све у свему, нашао више
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реторике него науке. Виконт де Вогие, који је после

бављења у Монте Касину написао поетски приказ сво-

јих мисли и импресија у манастиру на високој хриди

Апенина, каже да је покушао, али није довршио лек-

тиру Кремонинијева уводног предавања. Док је јасно

да је из насловне изреке тога предавања црпео поезију

за свој есеј.

Изрека је, међутим, сасвим у складу са Кремони-

нијевим учењем и веровањем. Он је био претставник

нове, тада смеле филозофије која заснива свет на веч-

ном кретању материје, одриче креацију, бесмртност и

спиритуалност душе, промисао и персоналност Бога.

Изненађује дакле што у тексту оног предавања није

још негде дошао одељак који би пролазности и смрт-

ности свега на свету дао артистички израз.

Кремонини испада мало загонетан. Он је то че-

шће, јер се о интимном човеку Кремонинију не зна

скоро ништа. То такође изненађује. Прво, Кремонини

као јавна личност био је и сувише познат; друго, доба

његово је доба кад се у Италији живело са врло много

података, и имало обичај знати податке сваке заним-

љивије личности, и још, те податке у форми песама,

кроника и нарочито писама, и забележити. Сума сачу-

ваних писама из доба Ренесанса страховита је. Људи

који су становали врата у врата, дописивали су се ради

вежбања у језику и стилу. У свим библиотекама и ар-

хивима Италије, градским и манастирским и приватним,

показују вам дебеле свежњеве још непрочитаних и не-

сређених кореспонденција. А ако- узмете и прочитате

неку сређену преписку, вама се чини, по опширности

и детаљности писања, да се за то доба италијанске

историје, само ако се довољно тражи, може дознати

о свакоме све.

По ономе што је досада забележено о Кремони-

нију, види се да је то био отмен и имућан господин,

(„имао каруце и шест коња“); да је био човек са

огромним знањем, један од вођа у науци, активан и

слављен до смрти, (Крешимбени, стари литерарни исто-

Рик и коментатор, каже за њега //отзе Ппсће ујззе,

цветао докле је живео); да је често делегован да по-

Дравља дужда или папу; да је репрезентовао град и
универзитет у важним мисијама. Али се не зна да ли
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је сем науке волео још што; ни да ли је имао поро-
дицу; ни да ли је шта претрпео. Што се тиче карак-
тера и темперамента, Кремонини није био ни толико
луд, ни сјајан, ни несрећан, колико други њему слични
борци за модерне идеје, који су у исто време били
гоњени, мучени па и спаљивани због својих филозо-
фија. Ишао је додуше и он, Кремонини, пред инкви-
зицију, али је умео удесити: да важи његова мисао
да Бог нема са светом никакав однос мисли или воље,

и да у исто време то буде истина само у перипатетич-
ком смислу. Позната је била његова, уоеталом не само
његова ваздашња извина: N08 сИс/тиз с!е АгМоШе,

поп бе ге 1рза. (Кажемо како је по Аристотелу, а не у
чему је ствар сама). Бел је у свом ШсКонншге-у забе-
лежио за Кремонинија да је био „нелоајалан и перфи-
дан“. Међутим, научници и краљеви целе Европе до-

писивали су се с њим, тражили од њега савете и пор-
трете, а студенти су лудовали за њим. Умро је врло
стар (1550—1631) и сахрањен у цркви Св. Јустине у
Падови. На плочи стоји епитаф који је, тврди се, Кре-
монини сам саставио, и који је коначно, и тога пута
без сваке опрезности порекао бесмртност душе: ТоГиз
Сгетотпиз ћ1с јасеС (Овде лежи цео Кремонини).

Набрзо по свом доласку у Падову, око 1590 —
уводно предавање му је штампано 1591, у Ферари —
Кремонини је био изабран да у великом процесу про-
тив Језуита (који су преотимали школе, а Кремонинију
и лично сметали) брани пред Венецијанском Сињори-
још напредну науку падованску, и права слободне Ве-
неције да на својој територији (у коју је од 1400 спа-
дала и Падова) не трпи кога неће, па ма то били и од
папе штићени Исусовци. У то време, силно богата Ве-
неција била је у пуном напону културе и цивилизације.
Трговина је ишла, ратови се добро свршавали (1571,
код Лепанта, велика победа над Турцима), а интелек-
туална Падова, уосталом добро плаћена за то, дода-
вала је материјалној слави духовну. Племићи, прелати,
буржуји, жене, сви су читали и учили; сви су говорили
грчки, преводили и филозофирали; сви су писали пе-
сме, позоришне комаде, језичке расправе, или бар пи-
сма. Развила се страст стиха и стила. Статути акаде-
мија, (којих је било у сваком градићу), упутства за
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играње шаха, лечење сифилиса, саопштавани су у хек-

саметрима. Раздавани су уџбеници о деликатном дру-

штвеном опхођењу. Тежило се елеганцији у изгледу

улица и кућа, у рубљу и оделу. Франческо Сансовино,

чувени хроничар који је у четрнаест књига дао опис

Венеције и живота у њој, говори у детаљима о кости-

мима, обичајима, прославама, забавама, церемонијама;

о музици и плесу; цитира многа писма, нарочито кур-

тизана и племића, писана са неисцрпним ентузиазмом

за весеље и сјај. Одушевљава се кроз своју хронику и

сам Сансовило; јер се „до мирне Падове чуло цактање

женских ципелица на врло високим петама“... видео „от-

сјај плавих коса злаћених дугим седењем на сунцу“...

осећао „мирис бројаница од живог цвећа“... преприча-

вао „луксуз“ у најређем крзну којим су Венецијанке

претерано украшавале широке отворене рукаве, та-

пкће Но^аПпе, (рукави на дуждевску), а кад им због

расипања забринуте градске старешине забранише те

рукаве, оне преместише крзно на дуге' шлепове. Врила

је у то време Италија од покрета и амбиција, нај-

озбиљнијих и најконфузнијих. И Галилеи, и алхемија;

и најбољи проналасци, и шарлатанства са колима која

ветар тера, и методом јахања да јахачу обе руке буду

слободне; истовремено су за своје филозофије и је-

реси једни мучени, а за одбрану авероистичких начела

другима даване докторске титуле.

На сунцу слободе и веселости у Венецији грејале

се, сем осталог света, и куртизане. Међу њима, курти-

занама, живело је најученије, најдуховитије и најлепше

што је Венеција тога доба имала у женама. И понекад

и најбогатије, и најраскошније, и најцењеније. Веро-

нику Франко је посетио са целом својом пратњом фран-

цуски краљ Хенрик III, и примио на дар њену збирку

писама међу којима је штампано и њено писмо краљу.

Станови и домазлуци куртизана били су предмети сва-

кодневног разговора и дивљења. Било их је које су

храниле читаве менажерије; и које су, сем безброја

слугу и пажева, имале своје личне писмоноше.

Таква Венеција је дочекала, и то краљевски до-

чекала браниоца својих права и свога елободоумља.

Детаље о једној богатој вечери у част Кремонинија,
на имању чувеног тада трговца са свилом и мецене
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Конучија, читамо у једном познатом писму Челиа Ма-

леспина, Венецијанца, који је необично занимљиво

описивао млетачке карневале и сиенске седељке, и

имао, као литерат, чудну страст да у преведене туђе

приче умеће своје понекад врло успеле описе природе

и детаље ситуација, назван стога од једног од модер-

них историчара, Фламинија, зоЈеппе 1а1заг1о, отприлике:

достојанствени фалсификатор. „Столови за ону вечеру,

каже Малеспина у писму, трипут су били препостав-

•љани, увек са другим рубљем, посуђем и прибором; а

кад је дошао ред на слаткише, све је било од шећера,

и чиније и тањири, и кашике и виљушке“. После ве-

чере су приказивани балети, и пародије, а између актова

извођено нешто као данашњи џаз ваљда, игре и свирке

дивљака уз буктиње, игре лудака.

Међутим, постоји једно писмо које говори непо-

средније о Кремонинију у Венецији, и дотиче се и чу-

вене његове изреке о свету. Писмо се налази у Фирен-

тинској библиотеци Рикарди, заједно1 са великом коли-

чином других писама, груписаних само по томе што су

писана од жена, датирана у Венецији, и у времену од

1588 до 1595. На једном пакету тих писама стоји да су

раније припадала Венецијанској библиотеци с?е/ РтагГ,

и у том пакету има десетак писама, упућених прија-

тељици у Падови, а писаних руком Венецијанке Ра-

фаеле (понекад се потписивала Фела), жене која је,

рекло би се по свему, морала бити куртизана. И то

угледнија куртизана, у блиским односима са неколико

крупних јавних личности, (између осталих прокуратор),

доста и радо виђана у друштву, и са извесним лите-

рарним амбицијама, јер у два маха спомиње како јој

пријатељи саветују да, по примеру толиких других, и

она штампа збирку својих 1е11еге 1ат1§Наг1. Два од тих

писама морају занимати свакога ко се, уз студије о

Ренесансу, бавио и Кремонинијем. Невоља је што не-

мају датума. (Од десет писама датирана су само два,

1589 и 1590, а остала су ушла у свежањ вероватно само

на основу садржине). На једном стоји: Венеција, че-

твртак, а на другом: Венеција, недеља. Текст одаје на

неколико места да су писма истовремена, да је између

њих размак од свега три дана; али не одаје ни годину

ни годишње доба, па се према томе не може знати о
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којем бављењу Кремонинија у Венецији је реч. Ра-

фаела каже да је с прозора видела Г. Ч. Кремонинија,

филозофа, најславнијег међу а11’ћога ессеПепИ ћиоттј,

(сада истакнутим људма), и око њега пуно врло углед-

них људи и госпођа, „који се сви трудили да их види

и упути им коју реч“. Кремонини је међу женама осло-

вио само две, „дону Бианку, рег еззег Поппа сП Ргоси-

гаГоге, (зато што је жена прокуратора), а особито Лу-

крецију Маринели“. Лукреција је позната из оног доба

учена Венецијанка; писац неколиких књига; девојка са

изузетно добрим гласом за оно време, и за жену која

игра улогу у јавном животу. У једној хроници читамо

о њој: „Цео дан седи у соби затворена и чита; и нај-

већа је у њој најређа врлина: скромност“. И Рафаела

индиректно подвлачи њену скромност у следећем па-

сусу писма: „На њој (прокураторки) свилена хаљина,

зеленкаста и трепери као вода, а на рукама најновије

мирисаве рукавице, као да је она млада а Лукреција

зашла у године“.

Друго Рафаелино писмо, речено је већ, врста је

наставка првом. Оно је занимљиво за начин писања

тадашњих писама: нешто као рубрика данашњих но-

вина „вести о свачему“, и делимично вулгарна хроника,

где се, упркос честој фрази сћ’1о тј уег§о§пагеЈ П’ап-

поуегаге (ја бих се стидела рећи), ипак све каже. И за-

нимљиво је нарочито због једног свог детаља. Рафа-

ела почиње писмо тужећи се на болест, и даје не баш

много дискретне појединости о своме страдању. Затим

прича о чудноватом печату једне куртизане. Онда

јавља да је умро „накострешени као врећа клинаца“

парох цркве Св. Захарије, некада лепи отац Ерзилио,

за кога су у младости „говорили да је био конкурен-

ција куртизанама“. Најзад казује опширно „оно што

су читавог дана сви говорили“, то јест детаље са једне

гозбе на којој је био Кремонини, а о којој је њој,

Рафаели, причао неко од гостију, једна или више лич-

ности. Спомиње отмено друштво, духовите шале, ве-

што играње двеју госпођа у комедији, и завршује:

„А кад се сви уморили од смеја и шале, неко је пред-

ложио озбиљну друштвену игру, да, то јест, свака го-

спођа постави господину преко пута од себе једно те-
шко питање, а господин да мора што брже одговорити.
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Питање и одговор да буду дати писмено... При читању

је било много изненађења, и препирке и тумачења, јер

се господа и госпође понегде послужили латинским и

грчким језиком... Али сви су гласно одобравали и

уживали кад је прочитан одговор славног госта нашег

града, одговор знаменит и одличан у толико више што

је Лукреција, она је и била најдостојнија за то, ве-

ликом вештином своје досетљивости, задала „питање“

које би сваког збунило. Написала му је: Не усуђујем

се вама поставити питање, кажите нешто што ће бити

одговор на сва питања. А он одмах, са неочекиваном

брзином, одговорио: Мипдив пипциат езђ пазсИиг зет-

рег е( тогћиг, то јест (долази превод изреке на

италијански)“.

Занимљиво би сада било знати тачан датум те

гозбе, и према томе знати: да ли се Кремонини, при

одговарању, користио оним за што му је већ раније

дала инспирацију његова филозофија; или је преда-

вање своје накнадно украсио оним за шта су му инспи-

рисани предлог умне Лукреције, или Лукреција и пред-

лог заједно, дали повода.



ПРЕДЕЛИ ПЕТРА ЛУБАРДЕ

Суви камен Црне Горе, невероватно обилно на-

бацан и усталасан, држи неку средину између слике

мора и слике пустиње. Једноликости има много, али

уморности нимало. Иако је тај предео више цртеж

него слика, ипак је пун пластичних облика и душе.

А светлости упија црногорски камен више него ма које

море. Загонетну лепоту тога предела прати још један

редак атрибут, дубока озбиљност. Макоје узбуђеше

кренуо у нама предео црногорски, погођени смо увек

и елементом тешке или поносите озбиљности. Увек

има нешто од ноћи и леденог мира. Бог се у Црној

Гори није шалио. Озбиљни су тле и небо, пепела има

У бојама, тешка је историја, горд језик, строг морал

по којем узорити мртви важе као живи, а многи живи

као мртви. Нека буде слободно навести један детаљ

из културне историје у Црној Гори. За стотину година

шгампања и свакојаких алманаха, часоггаса и новина,

кренут је један једини шаљиви лист, и тај је брзо

угинуо.

У нови.је време, време тихог али јасног препорода

У Црној Гори, велику озбиљност одаје и њено младо

сликарство. Не гџале се ни црногорски сликари, ма да

међу њима постоји и један добар карикатурист. Нај-

угледнији су сликари они од ловћенских страна, а Лов-

ћен је једна строга, непомична визија, строжа и сумор-

ниЈа кад се на Ловћену ништа не дешава него кад

муње и громови бију. И г. Лубарда је никао из катун-

ске нахије, и то врло карактеристичан и оригиналан.

Крш црногорски је пре свега светлосна лепота. Јака
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засићена светлост, као и јака осенченост, то је као чи-

ста боја. А чиста боја уравњује моделисаност. Шта

ћемо, међутим, са пределом црногорским без модели-

саности! Велики је дакле задатак, и технички и уну-

трашњи, сагледати тоналности, и кроз њих вратити

моделисаност. Г. Лубарда ради са тим сложеним про-

блемом, безмало скроз апстрактним, и зато слика пре-

део без народних сцена, без људи и животиња. Овај

сликар, буквално говорећи, има влажно, мирно око

висинских птица, које гледају да би нашле и узеле.

Г. Лубарда види не само оштро и строго, него гледа

са нагоном да покори. У том сликару има много воље

за моћју. Резачким зраком из чудних очију својих он

разгребава боју природну и боју палете, и тражи у

тону тон, у колоритном тону симболични тон. Он хоће

да надвлада природу у име тога што зна сликати баш

природу. Његов предео зато стоји пред нама изазван,

раздражен и агресиван, али освојен и савладан, као

добро зауздан млад коњ. Црна Гора, која није досада

много сликана, испада некако лична снага г. Лубарде.

Предео г. Лубарде једноставан је и јасан, зато

што је сликару потпуно јасна идеја о крају који ради.

Као што на сликама старих мајстора, који су имали

чисту религиозну идеју, нема анђела, крилатих међу-

створова, тако у пределу г. Лубарде нема никаквог

услађења природе. Он се гони за природом да је

ухвати у оном чиме она баш бежи од човека истражи-

вача, у зонама њених промена. Човек је начинио оно

што има сталан облик и боју, али изнад човека и испод

човека је оно што одувек, и сваки час, мења облик и

боју: вода, облаци, земља; и баш то што се непрестано

мења, то је стално, и има јако биће. Облак неки је пун

мрака, па се дигне, и нарасте и обасјан је, и све што

је под њим, човек и камен, улази у исто стање, има

| чежњу за обасјаношћу и величином. У тим промен-

љивим стварима је карактер и душевна снага. Други

неки облак је хтео да се разлије и распузи, и одједа-

ред се у њему дигла моћ облика, и ено, стоји миран

над провалијама. А она вода тамо, устајава се, али

испушта невероватне количине боја. Г. Лубарда осећа

у природи ону поезију која је давно пре створења
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људи започела, кад није било друго До сунце, вода,

камен и облак, кад је сва земља била Црна Гора. То

он воли. И сахрани понекад ваздан модерне и завидне

технике у један митски примитиван предео. Тако је

насликао Ријеку. Комад старог моста, комад старог

зида, огледалце воде, то чува и затвара једну зелену

боју у екстракту божјем од почетка света, као што се

у добро зачепљеној фиоли чува неки отров.

•Француски сликар Бонар волео је да ради „пред-

мете који су нестали", а г. Лубарда оне који нестају.

Али не по сентименталности, него опет по даровитости

ока свога, које крије и врсту научног чувства. То око

гледа стари обрушени Жабљак, или један лист на

грани, и види исто: материја је инертна и пасивна, а

енергије јој дају трепет, покрет, раст, пад. Некад ве-

тар, некада температура, некада енергије које се баш

ничим не објављују чулима, и чија егзистенција остаје

тајна. Али тај низ контактних акција и реакција чини

резултате „предела“, и највише од тога крије се у

предметима који су већ давно у једном давном пре-

делу. А сликар предела осећа и страховите дубине по-

рекла свега у природи, и осећа и оне енергије које се

чулима не откривају. Зато привлачи стари Жабљак,

над старим Скадарским језером, под облацима који су

у покрету, и у близини неколико кућа у којима живи

данашња Црна Гора. Та лепа слика г. Лубарде плод

је једног одабраног спиритуалног расположења према

природи и крају, и једног јаког визуелног дара. Ничега

реацтшог нема на тој слици, јер ничега дилетантског

није било у инспирацији. Било је једно озбиљно узбу-
ђење, и једно памћење ока у који се тон увукао као

суза да једнако прелива зеницу. Тон резигниране, го-

сподствене и свесне суморности везује небо и земљу,

али је у том једном тону свака појединост слике ло-

кализована особитим акцентом. Има, на једној од жи-

вих кућа, и акцент бледе пастел боје. Уздрхтало до-
Диривање тога грацилног трака са основним и свемоћ-

ним тоном, симбол је. То је једна мала сликарска

Радост, или смелост, у пределу који је већ постао део
трагичне васелене.

6
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Жабљак је отмена хладна лепота Црне Горе.

Стари град је ту, кроз уметност, постао апстракција,
утврђени лик једне стварности. Цео тај предео има
оно што се ређе добија од предела: дидактизам, са

природном и људском историјом; и пуну поезију
облика и боја у тајни времена. Другим речма, слило

се ту, горко и јуначки, и оно што човек зна и оно

што види.



ДВА ТОЛСТОЈЕВА ОДЛАСКА

РАСТАНАН ОД УМЕТНОСТИ

Велики руски писци оставили су Славенима и це-
лом свету сем велике уметности још и особита пре-
дања. Пушкин је показао шта народу значи и вреди
велик и богат језик. Достојевски, шта је мисија чове-
кова духа. Толстој, какав је пут човекова живота.
Предања та остадоше свету тако што се три генија

много посвећивали проблематици општег живота, сва-

чијег живота. Достојевски је писао о „вишем срцу
које се мучи“ општег живота ради. Пушкин се дивио
високом моралу у просечном, широком животу. Тол-
стој, као Гете, запазио је и написао: да он, као сваки
човек уопште, воли живот безусловно, ма какав жи-

вот био. И додао: да је живот човеков ту ради вечних
циљева, а не уметност.

Толстој је у младости, и доста година затим врло
охоло стојао на свом уметничком вису. Али је некако
увек знао да је уметност ради живота ту. И зато је,
како је познато, широкој и општој животној ствар-
ности признавао велике и позитивне вредности. Реша-
вао је, кроз уметност, проблеме најосновнијег живота:
проблем брака и породичне среће; проблем земље као
поседа; проблем рада; проблем односа господара и
слуге; проблем рата; проблем сиромаштва; проблем
музике као опаене уметности у животу; проблем смрти.
Али, џиновски тип мислиоца и уметника, Толстој је
без сваке несвестице гледао са својих висина у дубине
испод себе, и видео да живот, тамо, ваља као нере-

6*
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шене све оне проблеме које је он, Толстој, тобоже
решио кроз уметност своју. Живот дакле премаша
уметност! А из тога је Толстој извео још крупнији
закључак: Дакле и мој живот премаша моју уметност!
Дакле је од свега важиије питање: како живим?

Сишао је тада Толстој са висина, и са престола
готових резултата. Помакао је уметност на споредно
место једностраности и луксуза. На прво место је ста-
вио проблематику живота, која таласа без краја и
конца, и без резултата коначних. Нови став Толстојев
запрепастио је свет. Као у арени, стадоше викати дд
се врати велики обожавани уметник. Али се Толстој
није враћао. Свет тада узе да звижди, а Толстој узе
такође да звижди. Бруталним аргументима и стилом
је говорио о заносима сентимената, па чак и о зано-
сима ума, који хоће лепоту и уметност место истине.
Доказивао је да артизам раствара писца и језик.
Заузео је нарочити став према поезији и музици и
према уметничкој причи. У романима, говорио је, нај-
величанственија је смрт, а у животу је највеличанстве-
нијн живот, онај упркос свему вољени и добри живот.
У том животу, да, смрт човекова тек је тачкица која се
у мору животне проблематике једва назире. Живот нема
врхунац, апотеозу, коначну трагедију, никакав завр-
шни резултат. Живот таласа даље и даље, носећи и
рађајући проблеме над савладаним и мртвим резулта-
тима. Резултати су ствари које ужасно лако умиру!
Резултати које уметност поставља, шта значе они дакле!

Кршећи ранију своју идеологију, идеологију
уметника, Толстој тоне дубоко у општи живот, у вечну
проблематику живота, у безмало искључиво практична
питања: како живети? Растанак његов од уметности
ми тумачимо једном великом истином, коју свет не
види довољно, коју уметници не виде довољно: сви су
резултати смртни, само је проблематика вечна.

И Достојевски је тонуо у вечну проблематику, и
то природно, без криза. Достојевски је био видовит
за обе стране, за хаос и за божји свет. Толстој, здрав,
и како се каже нормалан, морао је кроз кризу. Ту
Толстојеву кризу свет још ни до данар није примио.
Мала мањина чита оно што је Толстој писао „после
уметности“. Не воле људи роман Васкрсење. Не воле
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роман без резултата, без решења и неког спаса још

на овој страни. Неће људи од уметника Толстоја ро-

ман који каже: да се живот, заједно са питањем ре-

зултата, наставља на оној страни. Говоре људи: До-

стојевски, то је нешто друго, то је и болест и пато-

логија. Међутим, нити је Достојевски нити је Толстој

„друго“. Све је то исто и једно. Зар „патологија“ и

„здравље“ нешто одлучују у сферама где се генији

горостасно залећу и боре с Богом и са смислом

васелене!

Толстој дакле није хајао за свет и његове раз-

говоре. Потонуо је куда је морао, и онда поново за-

гледао у очи некадашњим својим „решеним“ пробле-

мима: питању плоти, сиромаштва, љубави према бли-

жњем; питању правог хришћанства, неопирања злу,

службе једино Богу. Све што је Толстој отада писао,

мислио и покушавао животом да остварује, било је те-

шка борба да се пребаци „на другу страну“. Ниче је

о тој борби и страни у животу казао: „Волим оне који

не знају живети, па нека то буду баш они који ће

потонути, јер су то они који иду ка другој страни".

Смисао: волим оне који без последњег резултата увек

Даље иду, ка другој страни, ради резултата. Толстој

је, тако, и даље писао приче, али то је сада била

уметност без победа и самоуверења, без решења и

резултата. То је био само општи живот човека, свих

људи без разлике. То је била проблематика у којој

проблеми вечно стоје, вечно стоји питање и задатак:

како ћу живети ја сам, и ја са другим људма, и ја

према Богу и једној истини света. Тако, из средсреде

вечне проблематике, загледао је Толстој поново, на

пример, у проблем сиромаштва; провукао сиромаштво

кроз све познате „резултате“: кроз напоре држава

с помоћу закона о порези; кроз напоре друштва с по-

моћу доброчинстава; кроз напоре науке са разним тео-

Ријама етичким и економским. Резултата нема! Сиро-

маштво је део вечне проблематике света. Тек за тре-

нутак, и то само сиромах сиромаху може помоћи ма-

териалном и духовном утехом. А сиромаштво даље

стоји у вечној концепцији о овом свету. Јер сирома-

штво произлази из порока људских, који су вечни; и
из врлина људских, које су вечне. Слично том про-
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блему, осмотрио је Толстој поново, ван уметности,
проблем односа између мужика и барина. Резултата
нема! Све тоне у вечну проблематику. Нама је то
потпуно јасно. Виша класа, израђена науком и умет-
ношћу, живи од разних резултата, верује у лепу пла-
стику резултата. Сељак живи само од живота, и стоји
у правом или кривом односу само према Богу и природи.

Други народи могу како хоће, Славени не смеју
одрицати Толстоја који је ,,отишао“, растао се од
уметности, пошто је довршио уметнички задатак.
У Славенима живи метафизички немир: проблематика
без краја и конца, са вечитом тежњом ка другој страни.
Достојевски је био пуна инкарнација те славенске су-
штине; Толстој је њен тешки и величанствени процес.
Уметничка дела своја поређао је Толстој као знаке
дуж пута којем краја нема, поређао их као тачке на

прелазима у -—■ даљи одлазак.

II

РАСТАНАН ОД НУЋЕ

Последњи велики догађај, боље рећи велики сим-
бол Толстојеве егзистенције, био је одлазак 82-огоди-
шњег старца од куће, бегство кроз ледену руску јесен
у степу, у самоћу. Људи, такозвана јавност, није уо-
чила симбол, него је дочепала догађај. Позван и не-
позван, туђин и рођени род тумачио је одлазак Тол-
стојев само у вези са страдањем његовим од жене и
од домаћих сплетака. Писали су о том „стручно“ сви
секретари и писари, па и сама кћер Толстојева Татјана,
читаве књиге. Нарасла је литература скандалозне хро-
нике јаснопољанске. Преузеше, затим, тај предмет ли-
терати Европе. Искрзаше пера и језике диалектишући
око питања несреће: ако се гениалан човек веже за
закониту жену и децу. Објашњавани су при том од-
ломци из Дневника Толстојева и из његових писама са
одвратним дрскостима и наметљивостима. Један Фран-
цуз, и не ма који, тврди да зна да се баш на 'Софију
Андрејевну односе речи Толстојеве: „Има људи са ко-
јима треба поступати као са коњма: не узимати на ум

њихово присуство“...
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Сви секретари и писари, и кћер Толстојева, и

остале даме и господа око Јасне пољане били су од

реда врло јаки фактори у оним интригама и мизери-

јама о којима су после обавештавали свет. Сви ти ау-

тори и судије били су земља и гној око једног све

савршенијег и савршенијег духовног борца, који је

умањивао њихово зло не противљујући му се. Трпео

је велики мудрац, јер је знао да јакима од слабих

свугде има досаде и опасности. Ћутао пред Борисима,

Софијама и Татјанама, да би дао за право Еврипиду:

„Ћути онај ко је јачи“. Праштао је, да не би другима

било толико тешко колико њему. Таквим држањем он

је појачавао оне велике симболе свога живота које је

већ био дао, и спремао последњи симбол у који ће

ући као уморна звезда у густ облак.

Толстој се спремао за смрт. Ноћи са срчаним

сметњама биле су скоро редовне. Али дух једнако сав

у напору да докаже да су религиозне тежње Толсто-

јеве биле искрене, да је то био његов позив, и да су

то биле главне снаге и за његову уметност. Јер је и

свој тој уметности главна сврха била религиозни

идеал: поправити живот, очистити душу, спремити се

за смрт. Треба се сетити колико је пута, и како Тол-

стој обрадио смрт, смрт свега што умире: дрвета, жи-

вотиње, човека; хришћанина и нехришћанина; бога-

таша и сиромаха. И треба се сетити како је одмах од

23-ће своје године, здрав, чулан, пуст, знао како се

умире. Па како? Што природније биће, то природнија

смрт. „Дајте ми свећицу, ја мрем“ — каже војник

Авдјејев, каже мирно и по други пут, кад му нису

одмах додали воштаницу. А што кривудавији живот,

смрт сложенија. Код некога самртника свест се да-

нима и ноћима испуњава и мучи свим што је било,

сећањима и одговорностима; код другога се то сврши

за неколико секунада. Али се покаже пред смрт јасно

закон који им је водио живот, добар или рђав закон,

и онда се тек објави крај, свршетак свега. Самртник

дакле дела, сабира што има и јесте, да би, како је већ

чиЈи закон живота, ушао у меланхолично измирење,

или у тежак умор, или у достојанствено растајање од

свега, или у највишу моралну зрелост, као, на пример,

кнез Андреј у Рату и миру. Толстој уметник имао је
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религиозан дар да природно и истинито умире са ра-

зним људма. Толстој духовни борац, према томе, имао

је да постигне достојанствену смрт Толстојеву. Он се
'за то дуго и савесно спремао. Последња његова дела,

издата као посмртна, имају много везе са завршним

актом Толстојеве егзистенције. На тим делима је радио

без одмора, тражио тачнији и тачнији израз за ствари

докле год је пером владао. Нека од тих дела више су

уметничка, приказују живот какав јесте; друга, са ја-
сном религиозном тенденцијом, приказују живот ка-

кав би требао да буде. Снажна новела Хаџи Мурат, на

пример, од прве је врсте, једва да се чим разликује од

дела оне епохе кад је Толстој био пре свега уметник.

Иначе, стил старога Толстоја постаје сувљи и сувљи;

Толстој је сурово строг према себи и другима, а на-

рочито према себи. Што је најокрутније, то је ауто-

биографско. Осећао је Толстој, и небројено пута испи-

сао: да није онакав какав треба да је; да није знао,

ни научио како треба живети по закону правог хри-

шћанства и праве истине. Толстој је јасно констатовао:

да у његовој души има више самилости и ужасавања

због неправди, и више гриже због своје властите не-

савршености, него оне праве просте љубави по Хри-

стову учењу која је стално запослена, и не да човеку

да једнако мисли о себи и на свој спас.

Толстојева тенденциозна литература ишла је упо-

редо са његовим унутрашњим религиозним борбама.

Што је више жртава тражио од сама себе, тим је више

жртава тражио и од богаташа и поседника у драмама

и причама. Стална је тема Толстојева у то време: бо-

гаташ који треба да стекне врлине сиромаха. Сталан

проблем: богаташи који треба да створе царство божје

на земљи. То је, дакако, био лични проблем Толстојев,

оно што га је прогонило. до краја живота. Многи Тол-

стојеви поседници у причама успевају да убију у себи

грамзљивост за земним добрима. И Толстој је успео у

томе. Али тада се јавио нов крст. У аскези самој по-

јавила се гордост, стари порок Толстојев. Толстојев

дух, у основи нескрушен, заповеднички, па и претећи,

погордио се што је успео да много обзира баци под

ноге једном једином обзиру: самосавлађивању ради

еветости живота. Остајало је у Толстоју увек нешто
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наоружано против људи. Толстој није успевао да своју

аскезу конкретише изван себе, није достизавао пуну

меру љубави. Сметала је увек мање или више гордост

уметника који све зна, и гордост барина који све може.

Борба Толстојева против уметника у себи не свршава

се. Толстој је гњеван и одриче да ее ма који апстрактни

проблем човекова усавршавања може обрађивати кроз

уметност. Настојава на светаштву свакидашњег жи-

вота. Али сваки „резултат“ опет ниподаштава. Ма који

акт милосрђа и хришћанске дисциплине чини му се

бедан и ситан. Чим падне вече, дохвата дневник и пре-

бацује себи немоћ, стиди се себе. „Немам довољно

карактера; гњевне сам природе; лењ еам“. И све је то

тачно било. Савршенство је бежало на ону „другу

страну“, резултата нема! Толстој је све опорији и све

срдитији и у акцији и у критици. Толстој се спрема

одлучно за одлазак, за другу страну. Религиозна ње-

гова психологија постаје мучење. Толстој тражи крупне

ствари од целога света: да се оборе отаџбине и гра-

нице; војске и поседи; да се мануелни рад подели јед-

нако на све људе; да човек изгуби свако право да суди

и кажњава; и, преко свега још, сваки појединац да

буде чедан и трезвен, и да нико нема слугу, и тако

даље. Ако се рекло да је то сувише, да ни љубав не

може све то, Толстој је одговарао: Многи једноставан

човек може, и чини еве то; светост ипак хода по земљи.

Али ја, ја не могу. И онда дај опет дневник: „Не чи-

ним добро; рђаво живим“. И мисао: да треба отићи.

Унутрашши религиозни живот у Толстоју се шири

и дуби. Толстој свим силама гради у себи хришћанина

и аскета. Аскет је имао за задатак да гради светост

живота. Али, стално се градио у Толстоју и уметник.

9Д тога неискорењивог уметника у себи Толстој се бо-
Јао, од њега бежао, и то бежање, заједно са другим

узроцима за бег, нагнало га је напослетку да потражи

праву самоћу, усамљеност далеко од куће и својте. Да

ли се збиља још бојао уметника у себи 82-огодишњи

^тарац? Бојао' се свакако аскетства жудни старац оне

материалне стварности коју му је једнако напомињала

околина, и коју је у њему самом неискорењиво волео
уметник. Толстој уметник и Толстој барин нагонски је
волео материалну стварност живота. Он је зато конкре-
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тизовање својих религиозних напора и нехотице много

чинио зависнима од материалних ствари. При разми-

шљању о јаду и неправди у човечанству, и у Русији,.

много је застајао на глади, нечистоћи, болестима, бру-

талностима у погледу имања и немања. И застајао на

мислима о своме имању, и на жељама Софије Андре-

јевне у вези с тим имањем. Драме и приче и романи

његови пуни су великих сцена материалне беде. Изра-

дио је Толстој праве принципе у уметничком облико-

вању немаштине и сабласне материалне неправде. А

међу кривцима увек видео себе, богаташа и уметника

који воли луксуз и лепоту, и понос од луксуза и ле-

поте. И гонио је свој дух у страховите репресалије

према машти и плоти. Отуда су симболи његови, као и

некада у уметности, или грандиозни или монструозни.

А иза претставника монструозности стојала је често

сва егзистенција Толстојева, гола као пред Богом. Сва

та тенденциозна књижевност пуна је гњевних неком-

промиса, жртава, нихилизма. Христос је говорио: да

велики поседник не може кроз иглене уши, а Толстој

је и последњег свог јунака, оца Сергија из последње

приче, гонио кроз иглено уво. Доследно, тврдоглаво и

очајно доследно ће Толстој и себе сама отерати у смрт

кроз најтешња врата. На земљи, хтео је служити само

бескомпромисној истини; а на небу га је привлачио

само недокучни Бог. Али се Толстој није умео да смири

ни ту ни тамо, јер није био ни одређено мистик, ни

одређено рационални мислилац. Сметао је увек умет-

ник, а с њим и барин, који су волели оно што су про-

клињали. За тог уметника и барина се хватала Софија

Андрејевна. Утолико очајније бегство од њих је спре-

мао Толстој. Ко је најзад побегао од куће са старцем,

барин, муж, уметник? Вели се: муж. Данас се сасвим

одређено заступа мишљење да гениј, мислилац или

уметник, не треба да се жени. Француски писац Мон-

терлан писао је о том дубоко убедљиве редове. Уоста-

лом, одувек је међу генијима било људи који су оби-

лазили женидбу. Платон се није женио. Сократ, боље

би било да се није женио. Низ филозофа је низ мато-

рих момака. Песници ређе одолевају. Данте је имао

жену и доста деце. Додуше, као многи, живео је одво-

јен од жене. Бокачио, сам матор момак, жестоко је
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ударио по женидбама, преко Дантеова случаја: „Он

(Данте) одвојио се од... (ње)... и никад више није

отишао где је она, нити трпео да она дође к њему,

где било, иако су имали више деце. Филозофи треба

да оставе брак богатим будалама, буржујима, занат-

лијама“.

У време велике глади у Русији, Толстој органи-

зује друштвени апарат за помоћ гладнима. Али не уме

да изведе ту организацију. Огорчава се и срди на сите

и на гладне и на себе. Понавља оно што један његов

јунак из посмртни драме: „Нема помоћи, зло је сувише

ухватило корена“. И пише тенденциозну књижевност

око проблема глади: о земаљским добрима, о подели

рада, о луксузу, о Богу. А не пише оно што би најси-

гурније умео написати уметник у њему: да нема по-

моћи зато, што је стална трагична борба једини пут

човека све до смрти. Бори се Толстој против свога прво-

битног позива, који доиста није био у томе да Толстој

реформише институције и друштво, и функције исхране

људи, него да гради велики сан о царству божјем, да

налази велике симболе. У реду тих великих симбола,

вечито немирни Толстој покушавао је више пута и свој

последњи симбол: да „оде“. Четрнаест година пре него

што ће га остварити, писао је у Дневнику: „Пријатно је

возити се. Зашто? Јер је вожња симбол живота. Жи-

вим, возим се.... Хтео сам отићи...“ Полазио је неко-

лико пута, и прекидао одлазак. Вероватно је говорио

У себи: Могло би то бити само фарисејство; или можда

само етапа. А одлазак треба да буде цео, довршен пут...

Нисам довршио пут ни кад сам од уметности одлазио...

Можда му је тада долазило на ум још једно замршено

питање: Којим путем треба да пођем? Неки сиромашак

знао би одмах, јер је његова линија увек једна, нај-

краћа. А ја? Имање, ауторитет, егоизам од разних на-

вика— то су све кривудавости. Из ове моје куће и

околине не- води најкраћи пут ни у смрт, ни Богу.
Треба отићи...

Последња прича Толстојева, посмртна прича Отац

Сергије, говори нам о Степану Касацком који је имао

храброст да „оде“, да оде још за младости, да се за-

монаши, постане пустињак, и стигне и до чудотворства.

Али једнога дана отац Сергије искуси да је учинио
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само етапу, не цео пут, да је још далеко од последњег

свог симбола. Погледа добро у себе и утврди и отсу-

ство љубави и отсуство вере. Испуни се стидом, и

„оде“ још једаред,. оде из испоснице са осећајима

сличним онима са којима је некада отишао био од куће.

Почне лутати по свету, и стигне некако у кућу Па-

шењке, некадашње другарице из детињства, сада већ

сасвим старе жене. Пашењки су се некада ругала деца:

била је недотупавна, шта ли. Таква је мање више и

остала, неумешна, најобичнија, без ичега љупког.

Живот њен је испао тежак: зет, удовац, болестан; она

негује сву унучад, трчи и даје часове да би било хлеба

у кући, трпи ћуди свачије, одмора никада нема. „Не

стижем да идем у цркву,“ каже она Сергију — „молим

се Богу понекад, али механички, без праве усрдности

и побожности“. Отац Сергије је сагледао истину, и кад

је изишао од Пашењке, рекао је себи: Пашењка је

тачно оно што сам ја требао бити. Ја сам живео за

људе под изговором да живим за Бога, а она живи за

Бога мислећи да живи за људе.

Прича Отац Сергије одаје да стара рана Толсто-

јева ни до послетка није зарасла. С том раном је сти-

гао и до смрти. А каква беше та рана? У Дневнику се

враћају и враћају речи: „Нити се може веровати у

бесмртност, нити има бесмртности за онога који већ

овде на земљи не живи беемртан живот.“ Толстој има

право: има тог живота на земљи, и понекад га живе и

најгрешнији. „Пашењка га је живела, а ја нисам... Хтео

сам отићи, па нисам“... Одједаред је сазрело и дошло

сасвим просто: идем. Толстој закорачује у свој други

одлазак. Прогутао га је мрак ноћи, зимњи мраз му је

дохватио плућа, започела је агонија на друму, да се

сврши на туђој сиротињској постељи. Смирио се нај-

зад велики борац у самоћи, с оне стране поседа, ауто-

ритета, славе, породице. Не знамо шта је била по-

следња Толстојева реч, јер иза сваког великог човека

остане ваздан такозваних последњих речи. Нас занима

последњи симбол у одласку. Је ли бежао од куће и од

породице уметник или светац? Да ли је пут, најзад,

био један и најкраћи? Сигурно је да је бежао очајан

човек који на земљи није живео бесмртан живот ни као

уметник ни као светац.



ХЕНРИКА ИБСЕНА

ПЕР ГИНТ

По недогледним висоравнима норвешким све је

тако као и пре хнљадама година. Има додуше сада

станица за путнике и телеграфских стубова, али форме

и линије природе говоре о вечности. Што човек мало

промени, то снег, вода и камен опет бришу. Неверо-

ватна је тамо непомичност ствари, тврдоћа, прости-

рање, силина. Небо је понекад као велика метална

плоча из које куља блештавост. Кад је ведро, светлост

трепери у бескрај, и шири се усамљеност. У тој све-

тлости чини се, нема ничега, нема ни зла. Али како је у

тој природи све одвише велико и јако у сразмери са

човеком, има сваковрсних претњи и страхота. Какви

ли су живци, и какав морал тамо где по 20 сата траје

ноћ и толико дан, где, што рекао један Француз, нити

се зна кад се леже ни кад се устаје. Какве су прве прет-

ставе деце која се роде и детињство проведу, као Иб-

сен, у мајушном местанцету од једне уличице са ниским

брвнарама око којих буче дању ноћу десет огромних

слапова, а по страни, као црна авет са два црвена ока,

чучи дрвена древна црква. Како делује машта у крају

где се, због испаравања, сунце на небу види бар четири

пута веће него у другим крајевима. И врлине и страсти

људске ударају ту у велике мере. Некада залазе у

чудне поезије и херојства, некада у грозне анализе и

самомучења, некада у пуста фантазирања која повлаче

за собом нерад, пијанство, сексуалну неумереност, про-

машај живота. Пер Гинт каже на једном месту: „Гре-

шио сам не само у делима, него и у поезији". Разда-

љине људских станишта, клима и самоћа нешто реду-
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цирају и коче, нешто увеличавају. Машта углавном

сама себе храни; подивља често, излуди често, игра се

са драмама које је тешко разумети. Критичар Сарсе

писао је поводом Ибсенова позоришног комада Дивља

патка: ...„нико никада, ни аутор који је дело писао, ни

Шекспир који га је инспирисао, ни Бог, ни ђаво1, нико

неће никада знати шта је та дивља патка.“

Туризма нема у норвешким планинама, јер је

формација тих планина ужасна. Све је окомито као зид,

све оштро као бријач. Само маштом се туда може пети

и прескакати преко провалија и вода и водовода. Кад

удари зима, ужасно дуга, и крену мећаве, људи вире

кроз прозор или гледају у себе, и машта ради, на до-

бру и на злу. Мушкарци плету чарапе од муке; пиј^

од муке. Са завишћу гледају на све оно што може да

се покреће: облак, животиња, ветар. Човеку је нагон

да ради и да се креће. Стари Грк Хесиод, на ведром

југу Европе, записао је стих о томе у својој поеми о

радњама. У пролеће крик ждрала „уједа срце човека који

нема волова.“ А на суровом северу, где понекад не по-

мажу ни коњи ни скије, колико ли тамо уједају људска

срца летови птица, брзе ноге и скокови дивокоза и ир-

васа. Отуда у скандинавској поезији, народној и модер-

ној, безбројни мотиви: како да се натчовечним начином

путује, бежи, прескачу провалије. Одмах први чин

драмеке поеме Пер Гинт почиње тако. Мајка грди Пера

што је лењивац и лажов, а он одмах опет лаже прича-

јући оно што годи његовој мајци. Фантазира о јахању

на дивљем јарцу кроз ваздух, о прескакивању преко

стена и вода. У причи Селме Легерлеф, Нилс Холгерсон

путује на леђима дивљих патака. И Пер Гинт на једном

месту призива дивље патке да га понесу; а на другом

месту по метеору поздравља звезде. У старим сагама,

скаскама, ври од таквих детаља. Патуљак Брок даје

Одину на дар дивљег вепра са златним чекињама који

јури кроз ваздух и воду, и светли кроз црну ноћ у

шуми. А Локи (митолошка фигура) кад га непријатељ

гони, претвара се у рибу и скаче у бучан водопад.

Природа у Норвешкој, са крајностима сво.јим,

са мистичним или бруталним позориштем на небу и

земљи, на суву и води, или развија човека или- га ломи.

И митологија северна од три спрата демона, џинова,



95

богова, или надахњује човека да ствара, или га тера у

лењо фантазирање неутољиве радозналости. Јер по пе-
ћинама и под земљом живе тролови, некад доброћуди

патуљци, али већином врста поживотињених људских

бића; у леденим планинама станују џинови; а нордијски

Олимп, Асгор, као доцније у хришћанству стан Бога, ван

света је, у висинама, на небу. Та природа је кретала ви-

кинге, смеле морепловце и гусаре, бродоградитеље чуд-

них, истовремено и лаких и тешких галија, еа издигнутим

кљуновима на обе стране тако да су веслачи седеле у дну

као заштићени двема тврђавама. Та природа тумачи ка-

рактере старих нордијских владара, међу којима има

ванредвих фигура. Та природа је сугерирала да људи у

митском бићу Хрунгниру замисле срце од камена, пуно

оштрица. Та природа ствара непрестано чудне људе,

духове ирационалне и хаотичне; сањалице без осећања

стварности; хамлетовске анализаторе; људе без изгра-

ђених принципа владања над собом. Сетите се јунака

у делима Данаца: Јакобсена и Андерсена; Швеђана:

Селме Лагерлеф и Стриндберга; Норвежана: Ибсена,

Хамсуна, и. т. д. Сетите се не поетских, него такозваних

социјалних драма Ибсенових: то је сам симбол, то су

друштвени задатци који потсећају на митске задатке,

где треба савладати девет аждаја и попити језеро. Иб-

сенове замисли и заповести лебде у ваздуху баш као

Перова фантазија о каналу у пустињи и о његову, Пе-

рову царском граду Перополису.

О једном скандинавском пастору прича се: тако. је

нотресно и дирљиво говорио неком приликом, да су

сви верни бризнули плакати. Пастор се тада тргао и

рекао: „Не плачите, децо, све је то можда лаж“. Ово

је леп пример за снажну, често наивну машту света на

скандинавском северу, машту у крајности уперену и

кад се ради о религији, о етици, филозофији. Најори-

синалнији скандинавски мислилац, Данац Серен Кирке-

гор крстио је своје главно дело карактеристичним на-

словом или-или, и на једном месту писао: „Само се са

или-или дочекује безусловно; све остало је театар,
уображење“. Ибсен има у две своје драмске поеме два
Јунака, два претставника земље, климе и расе, Бранда
и Пер Гинта; обојица су обдарени великим маштама и
желе далеко завитлане ствари. Брандова је парола све
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или ништа. Бранд, пастор, има сем маште и јаку вољу,
натурује свој идеал и другима, тиранише и упропашћује
друге и себе у име бескомпромисне, идеалне службе.
Пер Гинт супротна је крајност. Маштом превазилази и

дозвољено и недозвољено, али воље нема, чувства ду-

жности нема, морала нема. У њему је само један пуст
дар, талент фантазије. У њему кувају снови, али ра-
дионице нема. Он неће ни себи ни другима моћи учи-
нити ни право добро, ни право зло.

Пер Гинт је здрав и снажан сиромашан грађанин
норвешки од двадесет година. Он дакле има егзистен-
цију; али се не види никакав његов позив, рад, зани-
мање. Нимало блед и нимало свет, Пер је ипак на
неки начин као од дима; нигде не пада и не остаје, ни
за кога се не везује. Он нема осећања ни за шта објек-
тивно, што би га привезало за људе и за неки задатак.
Он замишља ствари, али чини то без икакве примене,

сем што, како кажу људи око њега, непрестано лаже.
Пер храни неку индивидуалност, али је она сва од та-
штине и себичности. Он воли да каже ја, и ја сам ја,
али снагу идентитета нема, нема вољу и понос да буде
оно што је, него увек машта да буде оно што није.
Тако је његово ја у ствари увек он, него треће уобра-
жено лице или ранг. Над бедном брвнаром својом ис-
писује Пер: „Овде станује цар Пер Гинт“, и тај му цар
до краја неће дати мира. Пер дакле има у себи тачно
оно што раздваја од људи, и од егзистенције прави не
живот него снове и сцене.

Проћи ће Пер земље и крајеве, живеће код под-
земних тролова и понеће реп, тераће разблуду сваке
врсте, трговаће и постаће богат, изиграваће пророка у
чалми, доспеће да буде цар у лудници, свестиће се од

времена на време, и то до пуне критике и самоирони-
сања, назреће узвишену љубав једне ретке девојке,
осећа ће повремено да је у њему позив за нешто лепо
и велико, али хаос његових дарова и мана неће се у
њему средити никада. Никада Пер неће стећи осећање
вредности, никада сасвим јасно видети непријатеља у
себи, никада осетити самога себе. Проћи ће дуги живот
његов у некој шареној слободи, али без моћи да се
негде начини дефинитиван обрт, дефинитиван прекид
са старим Пером ма у ком смислу, у добром или рђа-
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вом. Нити ће се Пер дефинитивно просветлити, нити ће

се дефинитивно помутити. Нити ће поетати творац;

нити ће померити памећу. Кад буде већ за све касно,

сатирични творац Перов, Ибсен, послаће Перу савест

и смрт у симболичном облику ливца дугмета са тига-

њем у којем се претапају дугмићи који нису били ни
сасвим добри ни сасвим рђави. И тај ливац ће Перу

казати:

Јеси био фино дугме

На прслуку мајке земље,

Али дугме без рупица;

Зато сада у тигањ ћеш,

Са другима да се стопиш

И претопиш.

Пер Гинт сам у једном од великих својих монолога,

пред крај поеме, говори ове горко шаљиве речи:

Кад дође до мрења — није далеко —

Уз оборено стабло припузићу,

Ко медвед, сувим лишћем се покрићу,

Записаћу у кору дрвета крупно:

Ту лежи Пер Гинт: на четири ноге је ходао,

И над животињама ко цар владао.

Такво биће ето изабра Ибсен за јунака највред-

није своје творевине. Створио је Ибсен Пер Гинта из

чудних побуда: да каже истину сународницима; да се

освети земљи и држави; најзад, као Шекспир у Бого-

јављенској ноћи: пустио генију свом на вољу, забав-

љао сама себе поезијом. И тако је постала поема пуна

ироније и лакрдије једног робустног германског тем-

перамента, и уједно поема од оног тананог ткива од

којег су грађене скандинавске бајке. Један стари тру-

бадур провансалски спевао је једну песму, каже се, у

сну и на коњу. Тачно тако, изгледа, спеван је и Пер

Гинт: у ену и на коњу. Све пролеће у брзим сликама,

све потсећа на скаску, и премда је све негативно, а

иронијом и сарказмом често и грубо, притиска нема,

мрака нема, јаука нема, суза се пролије једна једина,

израчунато једна.

Тумачења о томе: кога претставља Пер Гинт? шта

претставља Пер Гинт? још увек се нижу. Не може да

се нађе формула и тешко ће се и наћи. Пер је хаоти-

7
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чаи, каприциозан, аморалан, даровит, луд, разграђен,

комичан, трагичан. Неки критичари објашњавају да је

Ибсен у Перу оличио нацију своју. Бесумње је Ибсен

у драми снажио извукао једну северњачку црту: не-

реалност, ирационалност, привидну активност. И то не

само у Перу, него у трима личностима. Мајка Перова,

исто је што и Пер, само у малој мери и у човечнијем

облику. Солвеј, узвишена Солвеј која ће у пркое свему

идеално волети Пера, мистички га спасавати, такође је

од штофа Перова, само песнички преображена, у гран-

диозној висини над Пером, сравњива у миру и душев-

ној лепоти својој само са величанственом природом

норвешком. Међутим, мало је рећи да је Ибсен хтео

само то једно, само слику и карикатуру Норвежанина

хтео дати са својом драмском поемом; а много би било

рећи да један просечан Норвежанин имадне у себи све

оно што има Пер, оно на основи чега, се постаје, кад

већ не велики песник, а оно велика песничка руина,

достојна поеме.

Други тумаче да је Пер, као сви јунаци великих

спевова, симбол човека уопште. То тумачење нису хтеле

да приме неке велике нације с југа Европе. Заборав-

љајући да је и Дон Кихот скроз негативан, па ипак

опште човечан, поручивале су: нека Пер Гинта задржи

север за себе. Германски север, одиста, нанизао је при-

лично јунака са мизерним саставцима духа! Геста Бер-

линг, онај из саге, и онај из романа Селме Легерлеф,

доста потсећа на Пера: лажиторба, фантазија, нерад-

ник, још и пијанац великог стила. Хамлет дански, све

му је активне снаге појео мозак. Ерик XIV, Хамлет

шведски, хистеричан је као жена. Парсифал, светац

који се на крају крајева жени, разочарава. Тил Улен-

спигел је велики патриот, али и велико прометало

и пајац.

Трећи тврде да је Ибсен у Перу саркастично при-

» казао један од својих рођених идеала: индивидуалиста;

и успео у том потпуно, јер је обдареног човека пот-

чинио природи човека, не карактеру, а карактер кари-

кирао, поткопао. Четврти, филозоф Ото Вајнингер, за-

кључује са пуним дивљењем: да се у Пер Гинту крије

сума свега тајанственог и загонетног у човеку. Најзад,

Ибсен сам, на сва разлагања, на сва питања и нага-
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ђања и изазивања, одговорио је једно, и једаред за

свагда: „Пер Гинт је поезиј а“У—

Наше искуство над Пер Гинтом следеће је: Прво,

то је песма о скандинавском северу, о Норвешкој као

земљи, о поетском духу њену, о тлу њену које нити

храни нити ода зла брани, е климатским особинама.

које постају судбином човека, често фикс-идејом чо-

века. У поеми Пер Гинт само су Пер Гинт и норвешко

небо и земља стално и реално на сцени; све остало је

епизодично и симболично, или директно утвара. Ову

нашу тврдњу посведочава и чувена музичка свита коју

је, инспирисан Пер Гинтом, компоновао Ервард Григ.

Оно што је у тој свити најлепше, то је говор норве-

шког пеизажа. На пример, у тексту Ибсенову смрт

Перове мајке Осе бурлескна је и трагикомична сцена.

А Григова композиција под насловом Осина смрт са-

свим је друго. То је даљинска музика једног особитог

пеизажа и света, и поема умирања у том пеизажу, са

мотивом који гениално пева све дубљи одмор од мука

у том пеизажу.

Друго, наше је мишљење да је Пер Гинт песма

о песнику и о замршеном комплексу песника, преимућ-

ствено норвешког песника. Хаос је наравно у сваком

песнику и јак и трајан — јер се из несређене супстанце

и ваде облици и концепти — али многи скандинавски

песници, како је познато, уносе замршеност и каприсе

чак и у концепте и у облике. Пер је додуше јалов поет,

без моћи да из свог хаоса изводи уметничке облике;

али му нико не може порећи да он облике слути, види,

јури, носи. Пер има јака уживљавања у она стања кроз

која би нечија јака воља и љубав урасла у нешто чи-

сто уметничко и трајно. Машта Перова има моћ да

уклања прекиде временске и просторне, који рациона-

лизују и механизују живот и везују га за ситан рачун.

И тек отсуство воље да у једном правцу истраје, да

једно хоће и воли, да уопште воли, тек то кида Пера

из процеса који значи прави творачки рад.

Треће, сматрамо да је Пер Гинт, као песма о пе-

снику, делимична духовна биографија Ибсенаеамог. Иб-

сен је Норвежанин, дакле има особина Перових и као ње-

гов земљак и као његов творац. Ибсен је био охол и са-

моуверен, уједно малодушан и пргав и завидљив. Вечите

7*
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сумње у себе казао је он на сто начина. Једаред: да

је по даровима својим далеко већи него по оном њто

је створио. Други пут, као Толстој у Дневнику, испо-

ведао се да му је недостајало оне просте човечне и

неусмртиве љубави без које никоји талент не може

стварати апсолутно уметничка дела, разумљива свим:

народима и свим временима. Ово последње, бар гнто

се тиче Ибсена, пуна је и трагична истина. Пер Гит

је ванредна замисао и поезија на нивоу Дон Кихота,.

али Шпанац Сервантес је био човек топао, а Норвежа-

нин Ибсен човек хладан. Да је Ибсен много сумњао

у себе, да није имао доета воље да се бори са собом,

доказују карактери личности у првим његовим драмама.

После лирских песама, узгред буди речено необично'

лепих, прешао је Ибсен на драму с Катилином. При-

вукла је Ибсена фигура тог Римљанина као проблем.

човека који нема поверења у себе. Мало затим, у првој

националној драми Госпа Инге на Естроту, исти про-

блем. Властелинка са историјским задатком, каже пред.

крај драме: „Тешко оном ко има велики позив у жи-

воту, а нема снаге да га испуни“. У наредној нацио-

налној драми, чувеној и класичној, у Краљевима, (пре-

ведено са Претенденти), исти проблем, само сложеније

истакнут. И Хокон и Скуле јагме за престолом. Скуле

је далеко даровитији и способнији од двојице претен-

дената, али нема енагу остваривања. Он каже: „Ја

имам мишицу краља, имам и мозак краља, али цео

краљ је Хокон“. И тако се у историји збило: Хокон

је постао краљ. Врста претендентске драме одиграће

се касније у Ибсенову животу. Дуго времена се про-

дужавала, и остала неокончана подмукла и јуначки

ношена борба између Ибсена и Бјернсона, о престиж

краља-песника норвешког. Ибсен је несумњиво дубљи

и тежи од двојице, али мрачан, мизантроп, и мизаути-

чар, тежак као олово. Бјернсон је био темпераментан,

националан, „пун шарма“, и популарност је била ње-

гова. Ибсен, убивши аждају у себи, склопио је прија-

тељство с Бјернсоном, Бјернсонову кћер узео за снаху,

али је у гроб отишао са мукама претендента Скулеа.

Моћнији од Бјернсона у концептима, разноврснији,.

спиритуалнији, он је задобио светску славу, али у Нор-

вешкој је краљ-песник био и остао Бјернсон.
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Сиромах Ибсен. Највеће његово весеље у литера-

тури, најсветлија фигура његова је Пер Гинт, а Пер

Гинт је карикатура! а ако се узме у обзир да је Пер

Гинт био и песник, Пер Гинт је трагедија! Ибсен је

некако више тип копненог Германа, Немца. Имао је

заиста међу претцима доста Немаца. Кроз тежак жи-

вот, кроз плодно и разноврсно стварање, није ипак у

Ибсену могао да се сасвим чисто постави један архи-

тектонски принцип владања над собом. Моћан творац,

аутентичан поет, Ибсен се увек растварао на, компо-

ненте. Сад укрућени народни просветитељ; сад мистик

лиричар у облацима; сад тиранин исмевач са фразом

која је ева оштрац; еад пионир који већ посејано опет

преорава, који и рођене своје идеале обеђује да су

бесмислице. Целога свога века читао је Ибсен само

стихове; његове лирске песме, две велике поеме, Бранд

и Пер Гинт и романтичне националне драме, то су нај-

лепше његове творевине, али он оставља стих и ро-

мантику, и иде у прозу и практично друштвене про-

блеме. Ибсен, лирска сањалица, градио се великим со-

цијалистом; Пер, трагичан поет, ловио је морске псе,

хтео бити богаташ и цар.

Написана је поема Пер Гинт у Италији, кад је

норвешки парламент повећао Ибсену државну стипен-

дију, и дао му је доживотно, као и срећнијем Бјерн-

сону. Ибсен је пре тога био прогањан због револуцио-

нарности и вечито опозиционог става. А нарочито због

оштрих испада у време када се норвешки народ није

решио да стане уз Данску, нападнуту од Пруса, који

сујојзаиста и отели Шлезвиг-Холштајн. Дакле је Пер

Гинт пиеан у моменту примирења, одушке материјалне

и моралне, и зато је ваљда у тој поеми Ибсен дао ве-

лику меру полета. Написан је Пер Гинт за дееетак ме-

сеци, 1867, кад је Ибсену било 39 година.

Као сви јунаци те врсте, Фауст, Хамлет, ни Пер

Гинт није чиста креација модерног песника. Нашао је

Ибсен Пера у збиркама Асбјернсона и Моа, скупљача

норвешких народних умотворина. Пер, хвалисавац, са-

њало, пијанац, препричава људима старе приче тако

као да су се оне тада десиле, и он лично играо улогу

У њима. Народна традиција, наравно, избацује Пера

само као тип. Ибсен је, у модерној својој обради,
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ушао у индивидуалну психологију, морал и судбину

једног раслабљеног даровитог човека, закинутог од

Бога и поднебља, оптерећеног наследно, човека

коме машта замењује све енергије, чак и физичке, чо-

века који није без идеја, али је и без организационе

свести, и без стваралачке љубави. Без заљубљености у

један позив, или у једно биће, лутао је Пер. До смрти

остао без корените творачке силе коју данас може не-

што и убити али ће се она сутра ујутру поново ро-

дити, и повући ће опет у оном истом правцу у којем

јој је позив да вуче.

Пер Гинт не зна шта је правац. Он целог живота

некуда одлази, и нешто спрема, у авантуре се баца, али,

стварно, како сам о себи каже:

Са белегом на челу,

Са божјом искром у мозгу

врти се око сама себе у једном затвореном кругу, као

сви они који нити живе нити мру за једну ствар. Не

може Пер способности да синтетише у јединствену

енергију. У моментима самоиронисања Пер казује, и

понавља стихове који карактеришу кретање оног који

не одмиче, него кривуда; чија душа остаје поприште

заблуда, а интелигенција фабрика за узалудна умо-

вања и ироније. Каже Пер:

Тамо и натраг, исто далеко,

Унутра напоље, исто широко.

То Перово ходање у кругу око себе сама, Ибсен је

приказао алегоријски. Дух један, Велико кривудало,

заводи га да се зракасто затрчава и враћа опет себи,

дакле хода улудо, не сазнаје ништа, не стиже никуда.

А из тога следи да Пер нема љубави за истину, и, што

је страшније, не може да је има. Ова констатација

Ибсенова је тешка. Велику машту и амбицију прати

можда по нужности извесно отсуство љубави за

истину. Људи од маште радо се бацају у треће лице,

улазе у облике, обичаје, менталитете, чак костиме

богзна чије, губећи при том себе. Али се спасавају

вољом, љубављу за неки позив, свешћу о неком за-

датку. Пер, сиромах, до краја није престао да се увлачи
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у треће лице и навлачи на себе, једно преко другог,

разна фантастична прерушења. На тај начин и дође

у V чину до чувеног монолога Перова о главици лука.

Вели Пер сам себи:

А сад ћу ја тебе да ољуштим, Пере,

и онда ређа у шта је све улазио, шта све око себе

облагао, и сравњује себе са луковачом, сложеном од

једно по другом обложених листова, и каже: „Кожица,

опет кожица, све тања и тања, а језгра нигде“.

У I чину поеме на сцени је свечана лепота нор-

вешких брда. На једном обронку бедна брвнара Пе-

рове мајке. Доле планинска вода. Лето је. Перу је

20 година. Шта ту сад може бити прикладније као

први такт него једна сјајна Перова лаж, или ако хо-

ћете једна Перова песма, она већ споменута, како је

на дивљем јарцу јахао кроз ваздух, прескакао поноре,

видео и чуо тајанства воде, камена, леда, птица. Оса,

од истог ткива од којег и њен син, заноси се, забо-

равља стварност. „Ах, сладак је дивљи јарчић!“ усхи-

ћава се она над јарцем. И при тобожњем скоку јарца

са врлети, виче ужаснута: „Стој, за име Христа Бога!“

Напослетку озбиљно благодари Богу што Пер при та-

квом јахању није поломио ноге, руке, врат. Ова сцена

је довољна за упознавање односа између сина и мајке.

Да би се видео Перов однос према људима, око себе,

дата је сцена сељачке свадбе. Оса је пребацила сину

како је промашио богату удавачу Ингрид која је њега

хтела, а не оног за кога се сад удаје. Пер је одмах

готов да незван иде на свадбу, и да отме девојку. Али

кад стигне до суседног имања, одједаред му испуњава

груди меланхолија и горчина духовног реда, бол што

га људи презиру. „Кад бих могао, као касапин, из груди

да им ишчупам презирање“. Из меланхолије, у прет-

ставу о касапском послу; а од касапина натраг у пое-

зију и сан. Пер леже у траву, гледа облак, у облаку

види јахача, а у јахачу Пера, „у калпаку, с рукави-

цама“, и за њим сјајну свиту. Међутим су свадбари

опазили Пера. Издаље га посматрају, називају ништа-

вилом, дају глаено израза да га не желе у друштво.

Пер устаје и брани частољубље дрским понашањем,
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језичношћу, претњама. Одједаред се појављује једно-

ставна, смерна девојка, с молитвеником у руци, с мај-

ком и сестрицом. То је Солвеј. Она нечим у себи осети

Пера дубоко и чисто човечно, као оно што је у Перу

скривено и добро. Кротко му се приближава. Пер је

лолински задиркује: „да је змај, да ће ноћу доћи да

јој крв сише, да ће малу њену сестрицу појести“. Сол-

веј и то разуме како треба, јер зна да у свима људима

има загонетности. Пер тада осети нежан покрет у срцу;

али егоист у њему неће никакво зближење. Он оставља

девојку, иде међ мушкарце, галами, углавном напразно,

најзад збиља приреди скандал, утекне с Ингридом.

У II чину, високо уз брдо вијуга узацка путања.

Пер хита по њој у шуму, оставља Ингрид. Она поку-

шава да га задржи, а он одговара, одлазећи: „Нек ђаво

носи све жене, сем једне, а та ниси ти“. Цео тај чин

је у неку руку дат Перовим односима према жени као

таквој. Ингрид симболише жену која у мушкарцу не

може да крене душу и дух, не може да потстакне љу-

бав која би га гонила у неку племениту амбицију, да

ради, да се усаврши, да даде као човек пуну своју

меру. Пер дакле сит је Ингриде. И Солвеј га воли; и

она је све оно што Ингрид није, и далеко више од

тога, али Пер, знамо, вредности не осећа. Он дакле

оставља и Солвеј, и бестидно се проводи са трима

цурама на бачији. Мало даље, пашће Пер још ниже,

ући ће у ашиковање, и решити да остане крај ћерке

трола, коју је срео у шуми. То је вештица, гадура,

похотљива женка, али Пер губи осећање стварности у

толико брже у колико’ јаче та Зелена, како је Ибсен

зове, доказује да је њено осећање истине и стварности

још далеко мање од Перова. Почну узајамно да се

лажу. Она, да је принцеза и кћер краља тролова; а

Пер, да је принц. Зелена верује да је Пер принц, и

, Пер је до краја задобивен. Принцеза заповеда да

дође свадбени хат, тачно оно што Перу треба. Тај је

хат додуше дивља свиња, са џаком место седла, али

Перу је сад дивља свиња што и онај облак, он се види

у трећем лицу, јаше пркосно са Зеленом пред собом,

и стигне у дворе, то јест у пећину, тамну и смрадну.

Према двору је и све у двору; али Пер само на кратке

махове долази к себи, сав је у илузији, једе грозна
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јела, скаче са Зеленом у животињским скоковима, муж

јој је, и матори трол ће једног дана успети да Перу

и реп намести. Најзад, тролови поумише да му оно

бистрије и свесније око, којим је на махове разазна-

вао шта је с њим, да му то око оперишу како би де-

финитивно добио троловски поглед на свет. Али Пер

се у задњи час некако сабере на отпор. Чују се у том

тренутку звона са цркве, нечисти се дуси губе, Пер

испада у стварност.

Ова се сцена може тумачити као алегоријски при-

каз за крајње границе маште. Машта полази од хаоса

и радо иде у хаос, у пределе сатанства, бестидних

снова, дегенерације страсти. Данашње психаналитичке

науке такве процесе углавном и испитују. Алегоријски

приказ Перова стања наставља се и ношто Пер испадне

из пећине. Око њега је мрак, дебела шума, он секиром

крчи пут, авети га преерећу. Пер пита: „Ко си?“ одго-

вор: „Ја сам ја“. Пер пита: „Шта си?“ Одговор: „Ве-

лико кривудало“. Пер почне гонити авет, удара секи-

ром, убије је тобоже, али, трчећи у мраку по кругу,

увек се опет поново среће с њом. Ружећи ту авет, Пер

казује суд о свом рођеном бићу:

Тамо и натраг, исто далеко,

Унутра напоље, исто широко,

Авет је ту и тамо; куда год макнем,

Кривуљи краја нема.

'Опет се чују звона и слика се мења. Сунце се рађа,

блиста фјур. Види се Осина брвнара, врата су затво-

рена, а крај зида лежи Пер и спава. Можда је све оно

сатроловима и с кривудалом био сан. А мождајеи тај

Пер што спава крај куће сан девојке Солвеј. Можда

су она звона душевна моћ Солвејина. А можда је бри-

жна мајка Оса доиста вукла за уже у усамљеној бр-

ђанској капели. Нигде се у норвешкој природи и ње-

ној деци не знају тачно границе сна и јаве. Пер се

буди, јавља се Солвејина сестрица са корпом јела. Пер

је гладан, и можда јело доиста и јесте за њега, али

мала каже да га је понела за сестру, и да Солвеј није

далеко. Наравно, та „близина“ је само симбол, и само

је глас ту место човека. Чује се иза зида.



106

Солвеј: Не прилази ми близу.

Пер: Мислиш да сам дошао да те поведем.

Солвеј: Срам те било!

Пер: Знаш ли где сам ноћас био? код принцезе на

Довре-фјелу.

Солвеј: О, зато су тако јасно зазвонила звона.

Овај диалог дира Перову душу. Мала му сада даје

корпу и пита га: „Да нећеш и мене да поједеш?“ Пер

одговара: „Не, али њој реци да не заборави Пера“.

Чудесни су стихови Ибсенови који описују ту

слику. Сунце у свој својој моћи на огромној висо-

равни, једна једина замандаљена сиротињска брвнара,

једно дете, један глас невидљивог бића, и Пер који у

томе учествује као између два сна пробуђен. Сва тра-

гедија пустог краја и несрећних усамљених људи про-

лебди као бајка, и нестане је. Поезија је то снажна.

Заиста је Пер Гинт писан као у сну, и још и на коњу.

У III чину је пред нама стара, моћна јелова шума.

Снег пада. Ибсен ће једну од најлепших сцена своје

драме уоквирити тишином великих безветрених север-

них шума, ставити тренутак љубави и жртве међ сне-

гом заогрнуте јеле које стоје, по речма Милана Ра-

кића, „као беле дувне“. Пер обара једно дрво. Ради,

али замишља себе другим и другде. Као не деље дрво,

него гради раскошну кућу, с раскошним могућностима

живота. Погледи свих људи упрти су у његов богати

дом. Међутим, и стварно, у бсиној брвнари је све по-

писано за дуг. Оса и једна жена преврћу по траљама,

налазе Перове поцепане панталоне и чарапе, и питају

се шта ће са таквим стварима власт, и шта би оне мо-

гле да сакрију од власти.

Нова слика. Тама и ноћна самоћа. Снег дебело

нападао. Брвнара у шуми, и над вратима заковани ро-

гови ирваса. То је Перов шумски стан. Он, Пер, стоји

и удара јаку резу да се тролови не увуку унутра.

Одједаред, тамо са висије, из белог снежног мрака,

клизи нечујно на скијама Солвеј. Носи мали завежљај,

чула је од сестрице поруку, дошла је, оставила све,

дошла „кући“, како каже, и оетаће ту, трпеће добро

или зло, чекаће. Шта ће чекати? Бог зна. У Скандина-

вији су вечита чекања. Чекаће Перове авантуре, при-

родине авантуре, пролеће, једно, друго, десето, чекаће
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смрт. То је ванредан успон Ибсенове драме, момент

кад Солвеј улази у своје велико опредељење: да узме

крст, да просамује цео живот за Перово спасење. За-

што? Ко је њој тај Пер? Он је за њу оно северњачко

или или, све или ништа, велики задатак, питање овог и

оног света. Без сведока и без великих речи, без суза

и молби, без покушаја да се досуђено бар преполови

— тако се у оној суровој земљи улази сваки час у

неку трагедију.

Љубавна сцена је тренутна. Пер прилази девојци

и узима је, али је држи на испруженим рукама далеко

од себе. Разговор је кратак, мирзн, онај ибсеновски

диалог где нагласак на једној или двема речима има

моћ еуда и пресуде. Пер се спрема да иде, и пита Сол-

веј: Зар ће она остати ту, „увек, сама?“ А Солвеј одго-

вара као што одговарају личности које не иду у круг,.

него правом линијом, скроз, ка циљу или позиву: „Мени

повратка нема. Чекаћу“.

Ако се та сцена аналитички промотри, констатују

се две ствари, обе карактеристичне по Ибсена. Прво,

да је Ибсен у својој литератури давао женама високе

задатке, који претпостављају необично јаку спрегу

карактерних и етичких особина. Друго, да љубав из-

међу човека и жене, било кроз брак, било без брака,

има да заплете и избаци неки сасвим посебан, високо

моралан или спиритуалан задатак. Брак код Ибсена

споредна је околност. Исто тако љубав сама по себи

није Ибсену предмет драме ни трагедије. Од љубази

са њеним обичним животним манифестацијама не може

се правити нешто главно у животу. Сви бракови у

Ибсеновим драмама, познато је, нису проблеми стра-

сти и пожара, него тихе, опасне ватре ради свих мо-

гућних других проблема. Или се жена ослобађа као

индивидуа, као човек; или је у питању проблем че-

жње за родним крајем; или су две жене око једног

човека, али обадве са проблемом душе; или је питање

наслеђа и несрећног потомства; или мистика зачећа

детета, са замишљу да дете зачето у моменту луде,

первесне страсти родитеља, бстаје сакато; и т. д.

Можда се овде сме споменути да је Ибсен лично

био чудан љубавник и чудан младожења. Оженио се,
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млад човек, потпуно без љубави, и једном сасвим не-

■бајном Сузаном, и то не по неком принудном стицају

прилика, него зато што је сматрао да се брак тако

склапа. У свом позоришном комаду Комедија љубави

Ибсен је тезу брака и љубави тако и разрадио. Ибсен

љубавник дакле није везан за младе године Ибсенове.

И стари Ибсен љубавник појачавао је само идеје и

назоре из Комедије љубави. Ми имамо на тој тачци лични

доживљај: Било је то у тиролском летовалишту Го-

сенсасу. Ибсен, већ чичица, задржао је своје позе и

тоалету, био кочоперен, дотеран, мало провокантно „он

сам“. Нашла се једна млада Мађарица. Није била изу-

зетно лепа, али је имала, како стоји у старозаветном

тексту, два ока као два_ Фараонова коња. Ибсен се

узнемирио, оставио оно мало свог друштва Енглеза и

Немаца, и бавио се много око Мађарице и с њом.

У младости својој, онда кад је избила мађарска рево-

луција против Аустрије, писао јеонМађарима одушев-

љене песме. Да ли с тим у вези, или не, догађај у Ти-

ролу почео је да потсећа на Гетеов доживљај у Ма-

риенбаду. Гете, како је познато, извео је до краја

човечанску глупост: просио, стари деда, цурицу од се-

дамнаест година; али кад је, одбијен, све прегрмео,

уздигао се над догађајем поет, и остала је чувена

Мариенбадска елегија. Ибсену је, како оно он сам рече

о себи, недостала просто човечанска љубав и за Ма-

ђарицу, и за њега самог. Једнога дана, ваљда у име

нордијског принципа или или, говорило се по бањи да

је тражио од девојке нешто што је требало бити ква-

сац да се заплете ибсеновска драма са „идеалним по-

траживањем“. Оно једно његово заиста веће и нео-

бично округло око, дошло беше тог дана још веће.

Потсећао је Ибсен на шумско биће, можда помало и

на Пера, кад га оно тролови ошамутише и прозлише.

Драма међутим није била суђена, све се пресекло одје-

даред. Мађарица је при вечери још била мало успла-

хирена, али Ибсен јој је окренуо леђа, и забио цело

лице у један диван букет цвећа пред својом шољом

чаја. Девојка га није инспирисала за неки проблем ви-

шег реда, и он ју је оставио, као Пер Ингриду.

У том III чину, врло богатом поезијом, долази и

сцена смрти Перове мајке Осе. То је чувена сцена.
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Тако се умирати може само у Скандинавији. Веровници

и власт су разнели Осину сиротињу, она лежи у беди

и преболна. Пер јој долази после растанка од Солвеје.

Као што је тамо брзо био готов, тако ће и овде сами-

лост његова бити брза, од саме фантазије, не много

жртвена али лепа, и што је главно, онаква каква Оси

требаше. Последњи пут наћи ће се мајка и син, рођени

и исти, занети поезијом и фином лажју. Пер прича о

Сориа-Мориа палати, која, дакако, не постоји; о во-

жњи на свадбу у тој палати; и о части на коју је Оса

нарочито позвана. Ево одмах ће да крену. Пер обја-

хује столицу на којој чучи матори мачак, пребацује

мачку улар, и потера од свег срца. Разговара при том.

с мајком, преврће по њеним драгим успоменама, опо-

миње коња. На једном месту диалог се развија у праву

баладу, која је можда инспирисана Гетеовим Бауком.

О. Ах, Пере, нешто ко да се смеје и јечи.

П. То прапорац за ухом коња звечи.

О. А сада, сад пуцка, шљепка, за точак се хвата.

П. Возимо се преко мочварног блата.

О. Стој, Пере! око оних страшних врхова нешто уздише

и тешко цвили.

П. Бура тресе дрвета на пустари.

Седи само мирно, фијуци ветра то су били.

О. А сад, Пере, са хиљаду прозора светлост бије;

Какав је то блесак; нешто плану, сину!

П. Двор је то, мајко, дворац пун утвара,

и сабласт једна мину.

О. Коло воде! Шум, покрета талас.

П. Е, ту смо! Ево, Свети Петар љубазно излази пред нас.

Пер ће дакле мајку своју полако, у шали, прелагати у

смрт, превести је у смрт да она емрт и не осети. Пољубио

ју је мртву, захвалио за све добро и за све грдње, и

оставио је с једном женом, а он, бескућа сад више но

икада, кренуо је у свет.

У IV чину се позорје'пр^бацује у Африку, у Ма-

роко. Између III и IV чина је велики прескок у ства-

рима. Пер је ушао добро у средње године, прошао је

свет, било с њим свашта. Сад је богат, фино обучен,

носи златан лорњон, има јахту. Наравно, у основи је

све по старом. Перове очи гледају само у спољашњи

свет, и у том свету само траже Пера. Што је год Пер-

предузимао у току времена, није било свети труд чо-
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века који нешто племенито остварује, него улетање у

свашта једног чулног маштала који жели богатство и

забезекнуто дивљење људи око себе. У току година

Пер је у Худзону ловио морске псе, у Калифорнији

копао злато, продавао бело робље, продавао Кинезима

идоле. Кад се богаташ једном сетио душе, послао је

истим Кинезима хришћанске мисионаре. У доколици се

бавио историјским истраживањима. Долазила су му у

главу и питања: Шта би он лепо могао урадити?

Можда књигу о свом животу да напише? Али ништа

није написао.

Перово друштво је тачно оно што мора бити:

четири ласкавца, препредењака, паразита. Они припа-

дају разним нацијама. Биће то прилика да Ибсен са-

тирично окарактерише Европу. У разговору, господа

се посвађају око питања политике у Грчкој и Турској.

Пер, љут, зграби амрел и пође у шетњу, даље од обале.

Дође до границе пустињске. Ту чује како један Маро-

канац прети робу: украден је, то јест, коњ и одело

њиховог главара, и мора лопов да се пронађе. Пер се

уплаши, попне се брзо на дрво. Проведе ноћ с мајму-

нима, уз безброј гротескних сцена и ироничних кон-

статација Ибсенових на рачун човека који се нашао

у интимнијој близини мајмуна. Сутрадан, Пер хода

кроз пустињу, и размишља. Пита се, шта је Бог управо

хтео кад је пустињу стварао. Он, Пер, јасно осећа да

све то треба друкчије да буде: море са запада имало

би да поцури у пустињу. Машта ради: канал, палме,

зеленило, травници, стока пасе, куће, култура, „Кроз

Абисинију путник железницом иде на горњи Нил“ —

као што се види већ је Пер предвиђао Европу у Аби-

синији — оазе, и, наравно, велико насеље норвешке

расе. Вели Пер иронично: „Корен Норвежана додуше

често допираше до краљева, али сад је некако све сла-

бији, и мало једно укрштење с Арапима не би рђаво

било“. Све у свему, усред пустиње да буде царство,

престоница Перополис, Пер Гинт цар, цар који хита

да свуда рашири слободу, што пре — ах, кад би се

одмах сад нашао коњ. Одједаред, ту је доиста коњ, и

одело муслиманског поглавице, чалма, златне папуче.

Пер је уверен да се то снагом његове воље створило

крај њега, преоблачи се, узјахује, доспева међ Арапе.
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Срећом по Пера, Арапи су људи који дене човека кад

је лепо костимиран јахач: дочекују Пера као пророка,

Пер се одмах уживи у улогу и срећан је. Прва ствар

ће бити да нови пророк отпочне љубав с играчицом

Анитром. То је тип страсне, лукаве жене без душе,

која ће с пророком чинити што хоће. Наравно, зато

што она нема душе, Перу је то жива згода да прича

чуда о томе шта је душа, и шта он .све може с ду-

шама чинити. Али кад му Анитра затражи да јој даде

душу, он је убеди да је ипак боље да меето душе узме

велики смарагд. Анитра и Пер су везани плотском љу-

бављу, а Ибсен, кад плотску љубав узме на нишан,

није много милостив. Анитра ее тобоже буни што

пророк, причајући јој нешто, назива себе мачком.

А пророк вели:

Дете моје, с тачке гледишта љубави

Пророк и мачак једно је исто.

Африка, можда и то као иронични контраст према

Европи, знатно расвешћава Пера. Први пут откад је

жив, Пер има сасвим јасну слутњу да је могао бити

човек са задатком, могао истину волети, могао се сро-

дити са нечим духовним, а не само грамзити за богат-

ством и за уживањима. Али ето све је проиграо.

Откинуо се некако од целине људске. Култура коју је

стекао, није хармонисала његову свест са природом из

које је поникао. Болесна машта га је понела да се ода

техвичком карактеру живота. Пер каже у једном вели-

ком монологу и следеће:

Како је узвишено, остављајући се маште,

Тежити за одређеним и високим циљем!

Нек ватра сажеже и ветар разнесе

Сва звечећа блага одвратно стечена!

Нек раскину се мреже чула и варавост,

О, до тајанства истине да ми је доћи, Боже!

Ту Перу кане једна суза из ока. Прва и последња. Пер

остаје Пер. Али због те сузе ваљда, узнемирава се

негде далеко душа Солвејина. Слика се нагло мења.

Место Марока, појављује се Норвешка. Чаробно, чи-

сто лето високог севера. Брвнара, на њој реза, да не

улазе тролови, дакле Перова „кућа“. Пред прагом лепа
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плава жена, већ добро зашла у средње године, седи на

сунцу, преде, чува мали чопор коза, и пева чувену

Солвејину песму, чувену и по Ибсенову тексту, и по

Григовој мелодији, једно и друго просто и дубоко

потресно.

Пролазе зиме, пролазе лета,

Многе године, а тебе нема.

Ал’ најзад ћеш ми доћи, и остати,

А дотле, ја чекам, обећах ти, чекам.

Бог нек те штити, био где био,

Нек те услиши кад пред њим клечиш.

Ја те чекам, драги, чекам да дођеш.

А ако ти чекаш тамо горе, до скора виђења!

Пер је међутим још у Египту, и сада крај сфинкса,

Није сам. С друге стране посматра загонетну фигуру

—- Немац. Сцена је гротескна. Немац је Немац, сем

тога још и шеф луднице у Каиру. Које чудо дакле

што гласно пита: „О, сфинксе, ко си ти?“ Пер, стојећи

с друге стране, ковстатује за свој рачун да сфинкс

потсећа на Велико кривудало, дакле на оно што чо-

века вуче за нос по кругу, и јави се Немцу и каже му

да је сфинкс његов добар пријатељ из старих дана.

Немац је очаран. Неко најзад зна и решиће загонетку.

Пер је такође очаран. Каже Немцу: „Погледајте га

пажљиво, сфинкс је он сам собом“. Немац је сад узбу-

ђен: Неко дакле зна нешто сасвим конкретно о бићу

самим собом. Пита Пера, ко је он, Пер. Пер одговара:

„Ја сам ја сам собом“. Немац је сад начисто с ким има

посла, и узвикне: „У Каиро, нашао сам цара, цара ми-

сли!“ Пер, кад чује реч цар, полази драговољно, и до-

стиже врхунац кариере кад га доктор Бегрифенфелт

претстави у лудници као цара.

Лудницу, не буди замерке, израдио је Ибсен са

ванредном маштом. Један од лудака, на пример, уобра-

зио је да је перо! С њим у разговору казаће Пер многу

саркастичну и дубоко истиниту мисао о себи као нео-

ствареном писцу, о писцу уопште, о писању уопште.

Одједаред, несрећник који се замишља гушчијим пе-

ром, повиче да је иступео, трза нож да се зареже, и

отсече себи главу. Пер, да ли због симболичних речи,
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да ли због гестова оног који је перо, Пер падне у не-

свест. На то шеф лудака уз речи:

Погледајте га како у прашини

Дивно лежи, и свести нема,

ставља Перу венац од сламе на главу, а један лудак
из кавеза виче: Живео велики Пер! Даље се заиста не

може, ни у лудници, ни кад Ибсен узме да карикира
човека, људе, Норвежане, машту, талент, Немца, фи-
лозофију, судбину. Долази дакле V чин, довршавање,
спасавање енога што се спасти даје.

На мору смо, близу норвешке обале. Сунце за-
лази, бура се спрема, брод један се пробија кроз та-

ласе и ситно шиљато стење, а на крми помаже као овца

сед али још снажан старац. То се Пер Гинт враћа у

завичај, родној груди, коју гута очима, диви се лепоти

њеној, а уједно и пита: „Зар је и ту могао човек да
се стани“. Брод ће се у бури разбити, а Пер ће се спа-
сти гурнувши са даске свирепо кувара бродског, мла-
дог човека и оца ситне деце, и изаћи ће на копно до-

давши на сав остали свој душевни пртљаг још и кувара,

и прве знаке страха од смрти. Пети чин је препун
сцена и слика, људи које Пер срета, и утварастих по-

јава, диалога који су прави мислени дуели. Све је сра-
чунато да буде зуб савести, да Пер једаред и најзад

искочи из круга и вршаја. Цео тај чин је смеша језо-
витог са смешним, озбиљног с лакрдијом. На пример,

Пер наилази на погреб и слуша реч пастора над мртвим

телом сиромашка. Каже пастор: Био је то човек који
је вечито носио десну руку у џепу, а сад иде пред су-
дију пред којим ће морати извадити ту руку из џепа.
Сам је себи одрезао прст, да не служи војску и отаџ-
бину. Али, вели даље- пастор, мучио се ужасно са си-
ротињом у суровом крају, и са гајењем деце. И премда
је отаџбини крив, ипак је, с друге стране, велики чо-

век који је испунио позив. Перу је као неугодно, он
жури даље, али држи га још хумор и духовитост, и

спрема шта ће поручити и пастору и смрти. Мало даље
је веселије: људи неки причају шта су покуповали на
раопродаји једној. Споменуше покојног Пера, поводом

неких будалаштина. Пер тера с њима шегу: нуди им

8
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на продају палату, коња, сан о једној књизи, браду

пророка, царство са круном од сламе, реп. Пита нај-

зад: „Ко је био тај Пер?“ Једни одговарају, с избега-

вањем: „Махни се, глупости“. Други: „Поезијом се ба-

вио“. Трећи: „Отишао у свет, сигурно су га досад

обесили“.

Зашао је Пер дубоко у шуму. Вече је уочи Ду-

хова. Види се брвнара са роговима ирваса. Пер се узне-

мирује, унутрашњи човек се пробија, горка иронија га

осваја. Ту сад говори онај монолог о луковачи, о

ономе што језгре нема. Прекида га песма из брвнаре.

Солвеј пева, увек исто.

Све је спремно за Духове,

А ти си још далеко.

Идеш ли?

Ако си далеко на путу,.

Не бој се,

Ја ћу чекати,

Чекаћу дуго, дуго.

Пер пребледи. Осећа оно што се више не може попра-

вити. Каже: „Ту је било моје царство!“ Али не улази

у њ ни сада, бежи даље, још увек обилази.

Ноћ је пала. На миље далеко се види простор

висоравни пун огорелих трупаца. Бели облаци се вуку

по земљи. Пер се баца с места на место као болесник

у претсмртном немиру. Око њега еве оживљује и го-

вори, и у свему је екстериоризована савест и свест

његова. Суво лишће .проговара у име „живота који је

црв појео у пролеће цветања". Звуци из ваздуха кажу:

„Ми смо песме:

У дубини твог срца

Тихо смо чекале.

Роса капље са грана: „Ми смо сузе; ти си требао да

их плачеш“. Пребијено влаће говори:

Ми смо дела,

Требао си их волети,

Сад смо пропали,

Јер ти ниси хтео волети
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Пер бежи даље. Из дубоких даљина допире глас

покојне Осе:

Ниси ме добро возио, Пере,

Где је двор?

Пер бежи, али као увек, около наоколо. Тако се и сим-

боли око њега у кругу јављају. Долази ливац дугмета.

Переонификација смрти, одмазде, неминовног плаћања

за све. Каже да је гроб спреман, и да је доњао по душу

Перову. Пер, пуи страха, правда се да он није био баш

сасвим рђав. То баш и јесте, одговара ливац, ниси ни

рђав умео бити са енергијама; ниси дакле ни за ватру

у паклу, само си за тигањ. Пер обећава да ће дати до-

казе да он није за претапање, да је имао своје ја.

ЈТивац му даје рок до другог раскршћа. Са другим

утварама има Пер сличне разговоре, али је еве мекши,

признаје грехе, и бело робље, и кувара. Моли да по-

сле смрти иде међу блажене. Сви су одговори исти:

Само за тигањ добар. Кад остане сам, сам са својом

земљом и завичајем, Пер казује леп монолог:

О, лепа земљо, не мрзи ме

Што сам по трави твојој газио

О, дивно сунце, о лепа земљо,

Зашто сте мајку моју сахранили?

Да нисте, ја ост’о бих у тамном крилу.

Природа расипа! Узалуд све тежње,

Рођење човек животом плаћа. —

На највишу стену попећу се,

Још једном младо сунце да гледам,

Гледам, док од умора паднем.

Лавина нек ми главу затрпа,

Нек напишу тада: овде лежи нико.

Зора се рађа. Чује се пеома људи који су рано пошли

Да стигну у цркву. Пер бежи, хоће у жбуње, али ис-

падне на раскршће где чека ливац. Опази тад светлост

Убрвнари, показује ливцу у том правцу и вели: „Ено,

онде је списак мојих грехова“. И опет осећа потребу

да бежи, али га задржи Солвејина пеема, и он, први-

пут у животу, одлучи:

Напред, право, и скроз, па ма шта дошло.

8*
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Јавља се Солвеј. Покаже се на вратницама стара жена,

с молитвеником у једној руци, с брђанским штапом у

другој. Пер се баца на кућни праг и Солвеј га препо-

знаје. Пер јој довикује:

Говори гласно све моје грехе.

Солвеј одговара:

Ниси грешио, дете моје!

У дивну песму си, Пере, живот

Мој претворио, хвала ти на том!

И хвала ти што си дош’о.

Лепо је било дуго чекање,

И дивно сад духовско сретање.

Пер још настоји да Солвеј каже његове грехе, и пита

је: да ли може рећи где је био Пер, цели, несломљени

Пер, Пер

обасјан божанским сјајем,

за време од давног њихова виђења. Солвеј одговара

да је био ту, код ње, у веровању и љубави. Пер тада

„мајком" назива Солвеј. Његово ее лице преображава,

он се хвата за спаситељку, сакрива лице, последње ње-

гове речи су: „Сакриј ме, сакриј ме у твом крилу“.

Дубока тишина, сунце искаче, Солвеј пева, прво

тихо, и све гласније што сунце више отскаче, али пева

уепаванку:

Спавај сад, дете моје,

Ја ћу те љуљати, ја ћу бдити.

Ибсену још није доста. Опет се јави ливац и Перу по-

ручује још једно виђење на раскршћу. Солвеј пева

даље, мирно

. /а ћу бдити,

Спавај и сневај, дете моје.

Ту је драми крај. Крај једној великој и раско-

шној лирској поезији, и једном епу у којем је са пра-
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вим хумором, али некад и са грозном сатиром дата ка-

рикатура човека и песника. Грозно је замислити људе
као дугмиће, и смрт као ливца дугмета са тигањем у
руци! Драма свршава ипак са позитивном, иако са тра-
гично позитивном констатацијом: да је Пер имао ре-

ално биће, да је.за њим ишао сјај, али да није реали-

зовао своје реално биће он радом и стварањем, него га
је чувала и спасла жена. Јунакињу је Ибсен уздигао
много. Али је јунак драме ипак Пер, јер еу и рушевине
вредности, вредности. То и јесте суштина божанских
дарова: и кад се проиграју, бесмртност их велича.

Упада у очи да Ибсен у драми нигде није испи-
сао да је Пер умро. Чули смо само да спава и сн^ва. А
пре тога, кад је Пер последњи пут поновио познате
стихове о обигравању циља, чули смо да хоће да умре:

Тамо и натраг, једнако далеко,

Напоље унутра, једнако широко.

О јада и срамоте моје!

Цео свет си, Пере, прошао,

Да умреш, кући дошао.

Је ли Пер заиста умро, или није? Можда му је, амби-
циозном комедианту, мило било што је најзад ство-

рио истинску велику сцену, и само продужава пате-

тику умирања. Крепак је то Норвежанин, малочас је
још крмио, из бесних таласа се истргао, смрт и судију
заваравао од раскршћа до раскршћа. Симболе завршне
сцене вероватно треба схватити као победне знаке: јер
је реално биће Пера песника спасено жртвом жене која
воли апсолутно верно, и са апсолутном вером. Ибсен је
дакле дао апотеозу песника какву је хтео, али ју је дао:
и разрушени песник ствара, ствара самим бићем ако не

пером.

Чини нам се ипак да је Ибсен ироничну жицу про-

вео до краја. Велико кајање Перово пред смрт, то је
једва једном прва права и плодна концентрација тога
песника. Пер је увек околишио, увек тражио себе тамо
где га нема, као стари Екдал дивљу патку на тавану.
Али је ипак био песник. А прву његову концентрацију,
како је дуго и скупо -спремала Солвеј! Уосталом, увек
неко скупо плаћа такозвану концентрацију твораца, У
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свих твораца је, као у митском бићу Хрунгниру, као

у Ибсену самом, срце пуно оштрица. Ствараоци раде

са жртвама. А врхунац је када песникову концентра-

цију плаћа песник, као Дон Кихот Сервантесу, Хамлет

Шекспиру, Пер Ибсену. Онда је окршај мушки и те-

жак, онда добијамо и карикатуру и трагедију. И не

само карикатуру и трагедију талента и поезије, него и

завичаја, уметничких истина, човека и човечанства.



КОЛЕНТИВНО РЕЦИТОВАЊЕ

Ово се данас поново негује, и зато многима из-

гледа сасвим ново. Оно је данае уведено у живот као

једна особита манифестација духа. Стварно, то рецито-

вање је израз општих колективних тежњи у друштву, и

зато је многима врло драго, и од многих џењено

као чиста уметност. Међутим, колективно рецитовање

није ново, и није чиста уметност.

Најстарија појава увежбаног хорског говора води

нас у давну прошлост и пред један импозантан обичај
древних времена. У доба египатских краљева, дакле
две, а можда и више хиљада година пре Христа, кра-

љевима те моћне државе било је дозвољено живети у

слободи без свакога рачуна и одговорности; било им

дозвољено, по себи се разуме, умрети; али нијеимбило

дозвољено бити сахрањен такозваним часним погре-

бом, ако народ не би то одобрио. Чудан обичај, где

народ, као Бог, има право послесмртног суда. А шта ће

народ изрећи, то до одређеног страшног часа нису

знали ни краљева породица ни краљеви доглавници.

Огромна погребна поворка, према сложеном церемо-
ниалу оних времена, кренула би из краљевских

палата, и стигла до одређеног места. Ту би је пресрео

и задржао, морамо рећи један хор а не збор народних

претставника, јер би они у прописаним реченицама, про-

писаним ритмом, колективно изговарали или величање

покојника, или осуду њега и његова живота. У неповољ-
ном случају, поворка би се разишла, а краљица тело

свога мужа није смела сахранити ни у врту палате, него

се сутлило и трунуло под ведрим небом и у сваковрсном

нечистом додиру. Историци описују то колективно ре-

цитовање народног суда као грандиозну драму. Пра-
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вилна, сложна и ритмичка декламација давала је ин-

терпретацији покојникова живота, реченицама и ре-

чима, неку мистичну снагу.

Друго хореко рецитовање имамо у класичној грч-

кој трагедији. Рекло би се дакле да је колективни говор

ту ипак део чисте уметности. Он се доиста јавља

унесен у поезију високог ранга, али унесен је баш

зато да обави оно што чиста уметност не би могла. Хор

има да везује поједине одломке монолога и дијалога;

да везује временске прекиде у току драме; и, најглав-

није, да пророчка знања, поруке и пресуде судбине

каже, кад треба, онолико немилосрдно и страшно ко-

лико чиста уметност не би могла; да се дрзне некад и до

осуде богова. Хор прича грозне судбине живота поје-

диних људи, и анатемише што је човеку најдраже и

свето. У Софокловој Електри каже: „Подлост само

спрема злочин, а извршује га љубав“. У другој тра-

гедији, Антигони, каже: „Нико те не може избећи, љу-

бави, ни бесмртни богови ни човек, али ко те прими,

избезуми се“. А у једној трагедији о Едипу каже да је

од свега најбоље не родити се, а што је затим најбоље,

то је што пре умрети. У ствари је хорско рецитовање

у грчкој трагедији стајало ван трагедије, и изража-

вало од времена на време скривене мисли песникове.

Треће старо колективно рецитовање, нотално спре-

мано, појављује се у раном Средњем веку по католич-

ким манастирима, а затим, увежбано сталном обичај-

ном праксом, по свима католичким црквама, и до да-

нас. Делимично се велика сугестивна моћ католичке

цркве над вернима мора тумачити чињеницом да је та

црква за све манифестације приватног и јавног верског

живота нашла лепе облике. Међу те облике долази и

хорска молитва, правилно, ритмички беспрекорно ко-

лективно декламовање текстова. Чути у некој великој

бенедиктинској опатији фратре кад тако говоре Вје-

рују, или Оче наш, или ламентације, потресно је, права

је драмска сцена Акценти дају речима тежину аргуме-

ната; хармонично одјекивање узбуђује душу; а ритам

бодри, појачава одушевљење до екстазе и заноса у ко-

јем ишчезава све малаксаво. Ме-сто тихе, невеште,

млаке молитве појединаца учествује сваки појединац

у једној молитвеној драми, која потврђује његово
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лично верско исповедање. Не осећа се само мистериум,

него једна триумфално вођена борба.

Са досада реченим можемо као са доказом прећи

на други момент хорске декламације, можемо рећи

да је та декламација уметност само примењена, психо-

лошки врло срачуната, дакле није чиста уметност. Који

се елементи крију у колективном рецитовању? Звучни,

и драмеки. Чисто вокално посматрано, хорско рецито-

вање није музика, јер је главно у њему оно говорено

и драмско, текст и психолошко ношење текста, у чему

се и крије сугестија колективног духовног израза као

колективне мисли или воље. Текст може бити поезија;

може по унутрашњој вредности својој бити снажно ло-

гичан, естетски уздигнут, морално потресан. Ипак се

њиме, његовом вештачком разуђеношћу, јаким акцен-

тима, јеком из многих уста, хоће да постигне нешто од

дисциплине, од закона, чак од врсте догматичности.

Тражи се као резултат једна одређена и предвиђена су-

гестија, Обраде рецитовања су према томе различне.

Или се текст увежба на јако избијање ритма, онда се

језик и звук потисну, и важи нешто што делује као

ударци добоша. Или се текст обради као вокална хар-

монија, онда рецитација прелази у хорско припевање,

што је, наравно, нешто сасвим друго, јер се говор и

драма растварају у мелосу који је већ уметност. Или се

нарочито настоји на пластично говореној речи, онда,

пошто су говорни звуци разних људи врло разу-

дарни, у таквој рецитацији се скоро искључиво осећа

тенденција и надјуначивање, па и претња.

Са оним примерима из раних векова људског кул-

турног и верског живота, доста је начисто показано

шта је заправо хорско рецитовање. То је уметност под-

ведена под неки идеолошки циљ; уметност која служи,

којом хоће да се појача тежина или страхота неког зе-

маљског суда над човеком, или небеског суда над свима

људма. Верским циљевима тога смисла служиле су за-

тим и фреске, и уљане слике, и статуарни кипови, и

величанствене гробнице по храмовима, и оне барокне

сцене од камена које су читав театар над главним ол-

тарима католичких базилика и катедрала, или у поје-

Диним њиховим капелама. А светским циљевима тога

смисла, суду народа и друштва над људма, није после
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раних векова поклањана уметничка брига. Постизавани:
су ти циљеви само кроз моралну и материалну моћ др-
нсаве и закона. Данашње друштво покушава да тај суд,

бар у моментима, појача на старински начин, уметнички

увежбаним колективним рецитовањем мање или више

тенденциозних текстова, али иначе текстова одабраних,,

пореклом од племенитих и великих духова.

Утисци од хорског рецитовања ванредни су, не-

заборавни. Хорско рецитовање чини од људи духовну

заједницу, за неко време чини од њих чак и једноми-

сленике, и то скоро на неки мистичан начин. Са том

намером се и у свима војскама извесне важне формуле

хорски казују. Али ту сад треба повући једну раздеону
линију. У цркви, у војсци, где већ има увежбана дисци-

плина и утврђен менталитет, колективно узбуђење не

може изазвати сасвим неочекивана дејства. Међутим,

у слободним ђачким и омладинским зборовима може

онај 'драмски квалитет да преведе младиће и девојке

у један фанатизам коме се не знају унапред ни моћи

ни смерови. Може дакле хорско рецитовање да постане

ствар рискирана и у смислу уметничком и у смислу мо-

ралном. Могу се изопачити појмови о тексту, о тексту као

таквом, и о примени његовој кроз колективно рецитовање

на колективна расположења слушалаца. Могу се до-

бити претерани појмови о трајности јаких и пријатних

дејстава од тих са еилином у простор убачених речи,

које су дотле важиле углавном као штампана слика на

листу хартије. Млада, стварно још неколективисана

бића, може она њихова мала драмска радња да занесе

као неки њихов проглас, право, и потраживање. Једном

речју, при спремању хорског рецитовања на уета при-

годних зборова, има важан задатак и интерпретатор

текста, и диригент. Њих двоје треба да раде на пра-

вилном синтетисању уметничке стране, примењено умет-

нички стране, и евентуалне тенденциозне стране тих

приредаба.



ПОЛ ВАЛЕРИ

НРОЗ ЈЕДНО СЕЋАЊЕ

Валери је дошао у зрело и презрело доба фран-

цуског духа. Дух тај се сејао и оплођавао свугде где

је икада човечји нагон лутао и човечја свест проди-

рала. Он је прерађивао, и прерађује своја искуства по

који и по који пут, и под све сложенијим и сложени-

јим условима. И за испитивање света, и за испитивање

себе сама, тај је дух израдио безброј метода, саоп-

штених и скривених, и наживео се и нарадио у нај-

разноврснијим егзистенцијама света и својим. Резул-

тати тог живота и рада све су више и више апстрактни.

Ако пођемо линијом од Монтења, преко Декарта,

преко Паскала, преко идеолога XVIII века до данас,

ми ћемо осетити један демонски напор да се скроз

упозна феномен човечје мисли, да се до задње линије

пронађе шта све човек може или не може сам из себе

сама. Постепено, тај дух није могао више погледати

никоји производ живота, а да у исти мах не види ње-

гову пројекцију у апстрактној облаети законских

функција и цифарних механизама; постепено, тај дух

је и себе сама само тако видео. Питање интелекта, ње-

гових моћи и досезања, постало је једна страховито

сложена унутрашња драма, у којој интелект сам игра

и улогу субјекта и улогу објекта. Има додуше данас

један велики напор духа да се изради филозофија која

би се више обрнула према живом животу него према

појмовима о свету и човеку, али високо и гордо над

свим тим напорима стоји једна страшна интелектуална

јасноћа која предвиди и надвиди све напретке, која

презире живот, која не зна ништа савршеније и више
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од себе саме, и која тражи ново и непознато само у

себи самој.

Пол Валери је један 'од најузрелијих плодова

тога презрелог стадиума интелектуалних тежњи у

Француској. Он је једна сасвим особита снага, која

више саму себе непрестано умножава и проналази,
него што се у неко дело претвара. У 1о§-6оо/с-у Вале-

рија читамо: Е1 МоН цие је бесћше, е! цие је поиггјз
бе за ргорге зићз1апсе 1оијоигз ге-тасћее, зеи1 аћтеп!

роиг ци’И з’ассго1ззе. Он осећа одвратност према плод-

ности. Дреши себе и дух свој од евега животног, од

свега индивидуалног, јер је то, једно и друго, дефи-
нитивно збивено, познато, ограничено, не иде даље од

амбиције производити себи слично, понављати се. Ва-

лери тежи за оним што је непрестано у моћи мењања,
и зато безгранично трајно. Наравно, и он мора да се

дотакне живота, али ое у мисли увек опет одваја од

њега, и тражи у себи себе савршенијег и суштинскијег.

Бежи од себе какав јесте, и какав дела у животу, и

тражи, кроз функције интелекта, какав може, и још
може да постане. Разнотежу између тога двога ретко

жели, а види је могућном само кроз уметничко ства-

рање. Али отуда онда факт да се и од уметничког

стварања радо одваја, и иде у неактивност која је

услов удубљивања у мишљење. Активност остаје за

њега ниже поступање мислиоца. Он започето дело че-

сто прекида, оставља га у одломцима, а развија га

даље у себи као схему чисто спиритуалног стварања.

Оно што су толики мислиоци и песници говорили: да

живот мисли престаје чим се мисао почне казивати, и

да заблуде почињу чим се почне говорити, — то је

Валеријево главно искуство. Само што је он, док

други нису, имао отсуство еујете, и имао храброст да

према своме искуству и живи. Није се саопштавао.

Прекинуо да се саопштава, и ћутао двадесет година.

Прећутао цео живот као какво интелектуално бо-

жанотво.

Има зато нешто чудновато недовршено у том

члану Француске академије, дакле човеку над којим

је извршена закључна церемонија коначне славе.

Фрагмент је битно обележје Валерија. Сем две свеске,

скромног обима, једне свеске прозних диалога и једне
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свеске стихова, све остало је чист фрагмент. Једно^
врло уздржано и врло посредно саопштавање. Сад
једно писмо, сад један предговор за нечију књигу, сад
низ записа, сад белешке за један увод у једну методу.

Случај Пола Валерија сасвим је ванредан. Нити је
тајна тог талента откривена, нити је дело тога про-
слављеног писца и учитеља цело и одређено. Никада
ваљда није постао чланом Француске академије писац
зрелији духом и моћнији техником своје уметности,

а ипак у тако недовршеном стању, са тако мало на-

штампаних листова, са тако нерадо и шкрто саопшта-

ваним резултатима у себи скривенога, и, то је врху-
нац парадокса, са до данае још нерашчишћеним основ-

ним питањем: да ли се има или нема посла са песником.

Валеријева слава је данас врло велика и у ње-

говој земљи и у свету. Она је, сем што је велика, још
и некако прециозна. Валери седи у прочељу скупа,

претеедава науци и уметности, око њега иде сложена

церемонија, разговор с њим постаје врло често повод

за нечију расправу дебљу од свега што је Валери сам
написао. Књиге Валеријеве, танке свешчице у раеко-

шним издањима, штампају се ограничено, и више се
дају него продају, и добар је тон да их нигде у Па-
ризу нема. Млада Парка, поема са којом је Валери
после двадесетак година ћутања пропевао, тај наслов

лепрша на шатри књижаре Код Младе Парке; ниједна
јавна париска библиотека нема Валеријева дела на
окупу; у радњи за библиофилске реткости може се

купити за баснословну цену власторучним Валеријевим
цртежима украшена Душа и плес, или неко његово
писмо, крупно штампано и масивно укоричено; Нацио-
нална библиотека, у својој витрини за особита издања,
катанцима забравља неки Валеријев фрагмент. А кад
сте најзад, после невероватног ходања, у једној „по-
свећеној“ редакцијској библиотеци нашли скоро све,

и сопственици се смиловали да вам допусте читање,

онда сте за време читања били надгледани много јаче
него, рецимо, у Лондону, у Ламбет библиотеци, док
сте држали у рукама драгоцени рукопис Плача Хри-
стова из раног XV века... Умори ое човек, па и наљути,
због тих реликвиарних неприступачности око једног
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сасвим живог писца, и велика му постане радозналост

да види и чује тог човека.

Пол Валери је ситан омањи господин, и налази се,

како кажу Енглези, на наопакој страни шездесетих го-

дина. Крупна глава и неправилно. лице. Зенице као два

мозга, и човек се пита шта ће ту монокл. У две дубоке,

скоро рањаве бразде, које иду од самих очију, легао

је страх префињеног мислиоца, осетиоца и изразиоца,

страх од површних идеја и .нетачних речи. Ви видите

да се тај прецизни и прециозни дух једнако боји глу-

пости и вулгарности, и једнако сећа Бодлерова стиха:

1а ВеИзе аи 1гоп1 би 1аигеаи. Глас Валеријев је од

слабе снаге, а оно што говори није ни као стил за

многобројне, а по унутрашњем квалитету би могло

право, без коректуре, под катанац Националне библи-

отеке. Реч му је без оног човечног акцента којим неко

преноси себе у друге, који акцент обично имају учитељи

и говорници: Валери не цени ораторство. Од времена на

време искочи, као у бакру резана, једна од познатих, кон-

цизно и савршено и за дуга времена дефинитивно ре-

чених његових констатација, кроз коју се огласи кра-

љевски мислилац, или вас погледају двадесет година

ћутања. Или мине, на ножу интелекта, загонетна нека

поезија, а из масе слушалаца блесну одједаред хиљаду

очију, и као копља се зарију хиљаду погледа у човека

који се мучио, који је умирао док је уклањао неку

интелектуалну тешкоћу с пута. „Човек се сав разори

зато што не може да разори оно што смета“. Тек кад

се предавање сврши, сврши се, то јест, мука разго-

вора и саопштавања, ослободи се чар Валерија. Он

каже нешто врло љубазно и врло скромно. Ода се: за-

довољан је што је могао нешто учинити за друге, али

је мало невесео због оног што је саопштио, и оства-

рио —• а ко зна да ли је тачно! Излази из дворане;

око њега венац врло скупоцених глава које само Па-

риз може да окупи тамо негде на левој обали своје

реке, а за њим хармонични шум и етикета интелекту-

алне поворке целог света... Има у појави Пола Вале-

рија нешто трагично и нешто перверсно, од трагедије

и перверсије врхунца културе која га је родила. Пре-

способан је, преосетљив је, пресвестран је. Трепери на

све стране света као она вртешка на врх куле на врху
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планине. Све види и зна, све прима и трпи, беспре-

кидно је у напору и бдењу, али је ипак тако тужно

и страшно далек од света и свакога.

Снаге тога необичног човека не значе никада на-

пон немирних и жедних страсти; страсти су у њему

дисциплиноване и знају своју трудбу; жеђ тога човека

је жеђ своје суштине; а циљ је потпуност интелекту-

алних моћи, и, ако се нешто гради, робовски рад и

савршенство облика. Све једноставно1 и лако избегава

се, тешко се бира навлаш; сметње, ако се нису одмах

показале, чекају се и траже. За Г. Теста -—- лице из

написа Вече са Г. Тестом — све се своди на питање:

.лако или тешко, при чему гениалност и божанственост

спадају у лако. Валери сматра да је напор и рад те-

шкоћа, и каже да је критици дужност »спитивати и

износити тешкоће уметника и песника. Кад се знају

тешкоће песникове, „онда се зна његов интелектуални

степен, квалитет његова поноса, деликатност и деспо-

тизам његове природе“. До непријатељства и до инкви-

зиторства према себи самом иде Валеријева истражљи-

вост, критика, и скепса, у методама и у резултатима

рада. „Пењем се поново да бих опет пао са висине“.

Не треба изгубити из вида да те невероватне изворе

енергија има Валери само онда кад унутра у себи, у

мраку себе ради. Ван своје суштине, у своме животу

и у животу живота уопште, он је затворен и шкрт,

пун одрицања и презирања. Идеал је и циљ је: бити

потпун и бити самоеталан у себи. Валери тврди да је

упознао стање где се „мисао занима само својом егзи-

стенцијом“. На тој тачци га критикује један од нај-

оданијих његових поштовалаца, А. Тибоде, и каже да

то значи убити се у три четвртине себе, у оноликом

делу себе у коликом човек мора да буде аутомат. Ва-

лери се не да збунити. Он, као и његов Г. Тест, иде

„До краја себе“, има своје самосталне методе и пра-

вила, и ради и проналази у себи ново независан од

свега што није он и његова властита критика.

Такав какав, где управо стоји Валери, на свршетку

или на почетку нечег новог? Тај интелект, који хоће

Да мисли и проналази нетакнут никојом нуждом жи-

вота, који све подвргава новој анализи ради даљег

претварања, није ли то нешто као разум Толстојева
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Ивана Илића који, ослобођен од свега, сам и само он,

размишља на ивици гроба? Или је то заиста један нов

напор духа: да сам у себи, без помоћи чула, сачуван

од ограничења у које мора ући свако мишљење које

постаје акт, стече особиту моћ непрекидног остајања

у генеративном току мисли? Има у Дантеову Чистили-

шту (XVII, 22) једно карактеристично место за врсту

осамљеног и самооплођујућег се духа:

.... 1а ... теп1;е 81 г>81:геНа

Оеп1го <3а зе. сће сћ Гиог поп \'еп1а

Соза сће Њззе аПог ћа >е! гесеНа.

Интелект сам у себи да чита своје операције. Суштин-

ско у човеку не зна за живот, за индивидуалност.

*

У причи Вече са Г. Тестом, и у поеми Млада

Парка, казао је Валери, у главном, оно што је било у

њему док је дефинитивно одбијао акцију и конструк-

цију. Његови прозни састави Душа и плес и Еупали-

нос или архитект обележавају другу епоху, епоху ин-

тенсивног проучавања човека у уметничком стварању.

Наравно, уве« „под углом интелекта“. Два последња рада

чинеједну књигу. Написани су у истом стилу, у форми

старогрчких филозофских диалога, с призивањем лично-

сти познатих из дела Платонових, и у оба случаја са Со-

кратом као средишном личношћу, и, дакако, као прет-

ставником оног чистог интелекта из којег се, по Вале-

рију, ствара и суди све, и научно и уметничко. Кратак

разговор између Сократа, Федра и лекара Ериксимаха,

—- док се пред њима развија плес једне плесачке групе,

а нарочито плес краљице плесачица Атикте — то је

једна Валеријева расправа у којој се, овога пута, при-

лично емотивно слила поезија и математика. Три Грка

мисле пред нама, и говоре, лако и лепо као што руже

цветају. Валери, казујући у једном предавању порекло

овога дела, био је — усуђујемо се применити његове

речи на њега — „састављен“, као и други људи, „из

искрености и ћутања“. Прећутао је, усуђујемо се ми-

слити, да у Гркињи Атикти, као и у Еупалиносову

храму, има „сећање на један ведар дан живота“. Сем

фотометричких таблица по којима је онај на зглобу

нлесачице утврђени пламен регистровао чудесне ли-
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није, односе и правила покрета, сем менада са мрамор-

них ваза и рељефа, имаће у плесу Атиктину и сећање

на живи плес. Математика тог плеса и сећање Валери-

јево на тај плес, дали су комадић прозе који је чиста

и мајсторска поезија.

Међутим не еамо да су у то дело ушли моменти

човечни, него су ушла и три права правцата човека.

Валери, увек брижан да „одбацује личности“, нехотице

је изневерио овога пута себе сама, и оцртао је три

жива 'и реална лица, која ће кроз дубоко филозофи-

рање о плесу остварити уједно три разна уживача у

плесу и телу. Сократ, Федар и Ериксимах су пластичне

фигуре. Лекар Ериксимах је стручан познавалац чо-

вечјег тела, природњак који зна „да су етвари оно

што јесу, и ако очаравају". Он је помало и нагао

сенсуалац, помало песник „у коме се материја бори

сама против себе“. У понесеним својим тренутцима он

је оригиналан на мисли и изразу толико да самог Со-

крата носи собом. Једном речју, тај Ериксимах живи

пред читаоцем у пози запетог лука, срећан од ужи-

вања, и сав у пламену инепирације да мисли и говори.

Федар, елегантни господин и опрезни ентузиаст, амби-

циозан, не сувише даровит и оригиналан, сав истегљен

да не промаши да види, пита, научи, и по могућству

сам посрче оно што је најфиније, тај Федар виси на

Сократовој мисленој нити као лептир на ластару. Он

ће имати визију да плесачица „спиритуалним својим

корацима скида са земље умор и глупоет“. Сократ,

најзад, као планина, трепти само својом шумом на

површини. Он говори о плесу као што, код Платона,

говори о љубави: са интуицијом мислиоца који стоји

над уживањем. Малу меланхолију којом га је дарнула

чар, и која га гони да одједаред, неочекивано, почиње

говорити о досади живота, ту меланхолију потапа он

У дестилатор мисли, и док Ериксимах одушевљено уз-

викује да је плесачица „чае пахуља, час птица, час

идеја, чае опет оно што је“, Сократ се смирује уну-

трашњом визијом: „Плес тела и материје ослобађа

човека тела, и лажних мисли о једној реалности

које нема“.

У Души и плесу је Валери ретко успешно спојио

две ствари које су му драге. Сократ не излази из це*-

9
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ребралног механизма, али на уста његова се лије пое-

зија. „Херкул који се претвара у ласту“, то је Сокра-

това фигура за чудо од израчунатих корака и органи-

зованих покрета, који чине да знојаво, из свих сила

напрегнуто клупче мускула постаје „монструм гипко-

сти“, губи тежину и лети. Валери је и у Еупалиносу

исписао ванредне странице о телу као таквом, и о телу

као саучеснику уз дух при стварању. Овде, где је реч

о плесу, тајанствену моћ тела је подигао више но икада.

Тело, чиста материја, и материја у стварно грубој

функцији напора, своди се на склад геометријски, и

ствара чудо натприродно. Геометрија и алгебра уни-

штавају тежу, и дешава се натприродно и апстрактно:

„На два своја прста Атикта се диже изнад ствари“.

Она престаје бити обична жена, она, слично Питагори,

ради са бројкама, а доживљује унутрашња искуства,

сећа се, заноси и снева.

Не треба се, међутим, преварити у суду о Вале-

рију у том саставу: фотометричке таблице инспиришу

аутора пре свега! Кроз ваздух, док Атикта плеше,

укрштају се линије геометријских функција, и ради,

логично, строго и чисто, механика покрета. Душа и

плес је ванредна песма о механици удова, али и о бо-

жанственој и гениалној игри у коју та механика може

да се претвори кад тело, уравнотежено с душом, осети

у себи проналазачко и творачко. Такво тело, одједа-

ред, захте да се истоветност његова расцвета у мно-

жину, у низове аката. „Било је ствар, и одједаред

навреше из њега догађаји“. Прелази (тело) из форме

у форму, поставља, као дух, задатке, и решава их, све

брже и савршеније, и „ето га најзад у стању које би

се могло сравнити с пламеном, посред најживљих про-

мена и замена. Више се не може говорити о „покре-

тима“... Не разликују се више акти-од удова“. Ова по-

следња изрека је ванредно прецизна, пластична и ду-

ховита. Она нас потсећа на друго једно, слично умет-

ничко остварење идеја у механици удова. У Паризу, у

Лувру, у сали Баријевој, има једна драгоцена бронза

тог недостижног уметника за истинити и савршено

пластични израз механике и грације животињских

удова и тела. Јелен, који се испружио по земљи, искре-

нут на бок. Труп је очигледно материја; тежак и про-
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чисте, измењују и умножавају материју. Али јеленове

четири ноге! То је право чудо од истина и од умет-

ности. Те четири ноге, то су засебна четири бића, че-

тири проналазача. Оне су тако разноврсно испресави-

јане -— час округло, час на углове; час у површини,

час у простору; час опуштене, час запете, час еите, час

жељне скока — као да у свакој од њих ради један

моторно, нервно и интелектуалнО' савршени организам.

Ви имате утисак да материја тих ногу зна за јадну

духовну схему; да их је тако како се ту смириле, сло-

жила фантазија душе; да је свака од тих ногу нешто

тако сложено и осетљиво као око; да се свака од њих

при мало ванреднијем етању животиње ослобађа од

свега чему подлежи као материја и уд, и почиње имати

савибрацију са природом и темпераментом племените

животиње.

Проблем тела радио је Валери у Души и плесу

на истој основи као и у Еупалиносу. Идеал је у савр-

шеној равнотежи душе и тела, боље рећи у савршен-

ству душе и тела, који се случај најпотпуније оства-

РУЈе у сну, у потпуној нерадњи. У сну, биће не чини

ништа, ни око себе, ни у себи. Тело има сву лепоту и

топлоту, али остаје везано за душу. Нема еупротности

између ,духа и материје. Тело може тада скоро исто

што и душа, и хоће што и душа: да ствара, проналази

ново и ново. Наравно, у животу, у акту, то је стање

пролазно и идеално. Али су зато честа стања наизме-

ничног уравнотежења, пошто је пре тога једно или

Друго, душа или тело, било надмоћно. И то је важно, јер

без тих супротности и спајања, човек множину ствари не

би могао сазнати. Тело је — ако се ствар узме у функцији

времена — тело је оно што јесте, и сада јесте; душа

никад није садашњост, него је, код индивидуе, увек

сећање, нада, чекање. Душа је дакле неопходна за

стварање, јер она може оно што није; али душа је

сама по себи неактивна, и док не наиђе на неку пре-

преку, она не зна за своју тежњу. Препрека је тело,

материја. „Дух, да нема материје, морао би је изми-

слити“. Тело је потребно за уметничко и научно ства-

рање, за веру, за све, јер је потребно за сам импулс

егзистовања. (Валери се, у другом свом раду, сећа



132

текстова Томе Аквинског, и развија их у смислу том

да и црква сматра да душа само с телом може хтети

бити, и манифестовати се; отуд устајање о последњем

суду са телом заједно). Тело је, сем тога, модел орга-

низације и конетрукције.

При уметничком стварању, душа и тело теже за-

једнички чистом акту метаморфозе, то јест сливању у

нешто неживотно и натприродно. У плееачици Актикти

је низ таквих аката метаморфозе. „Безброј форми гута

жену“. Она је низ конструкција где дух, по израчу-

натом и проученом, конструише с помоћу материје

тела. А кад се за тренутак исконструише облик савр-

шен, став логички и математички савршен, материје у

том тренутку нема, земаљско и природно је нестало.

То је натприродност, то је свемоћност. То се, наравно^

опет раствара, да би се, удруженим напором, опет пре-

вело у конструкцију, у готову форму и оавршенство.

Тело и душа, док то траје, узајамно се прожимају, и

постају скоро истоветност. „Тело може што душа хоће“.

По себи се разуме, кад би плесачица дуго остала

оно што је за неко време, престала би бити оно што

јесте. Раскинула би се зависна егзистенција душе и

тела, живота и смрти, и Атикта би отишла — као што

пролазно бива са онима који спавају — отишла би

заувек у суштину и небиће. Наравно, то се не дешава.

Као и Г. Тест и Парка, и плееачица подлежи човечном.

Јер ватра, говори Сократ, која је потребна да плеса-

чица (и све друго), прелази из стања тежине у стање-

противно, та ватра је уједно и „несхватљива и поно-

сита форма разоравања“. Плесачица се умара, дотра-

јава, враћа се у жену, у оно што јесте, пошто је била

оно што није. „Што се никад више неће поновити,

десило се пред нашим очима“, каже Сократ. То је

уједно алузија и на сукцесивност у времену уметности

плесања. Атикта се врти, врти, пада. „Исцрпла је друге

своје снаге, и најскривеније благо своје структуре“.

„Да није мртва?“ — пита Федар. „О, не“, одговара

стручно Ериксимах, „нити је одлетела малочас као

птица, нити је умрла сада; само је уморна“. Ерикси-

мах одлично зна шта се дешава: савршенство душе и

тела се раствара, сан пролази. Пролази, и прошао је

вртлог у којем је Атикта, по правилима интелекта и
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с помоћу мишићних напора, стварала облике стања

натприродног. Атикта се одмара, долази полако к себи,

к себи индивидуалној и обичној. Читалац ће, при крају,

видети још једаред пластично три Грка: Ериксимах

тледа како уморној Атикти дрхће мала дојка; Сократ

се пита ,д:а ли је била срећна у плесу; Федар пита

Ериксимаха шта му је казала кад јој је пришао.

Текст Душе и плеса то је савршена француска

проза. Као облаци пролазе Валеријеве анализе о за-

једници душе и тела. У чисту поезију се претвара ње-

гово одушевљење над узвишеним моћима тела и над

загонетним променама кроз које пролази ритмом по-

несено тело. Фраза је мером и одабраношћу ретко

елегантна, а фигуре су савршени велики стил. Све

своје научно и уметничко искуство о плесу казао је

Валери у том кратком напису тако као да га је, на

лепези исписано, расклопила и склопила Атикта док

је клизила свој чаробни круг 'по простору „чистом од

сваке аритмије и неизвесности".



БОСАНСКИ ЈЕЗИК

Аустрија је у званичном и у приватном говору

по правилу употребљавала израз „босански језик“. Бе-

сумње, руководила се при том политичким потребама.

Али, ко зна да ли тај назив није први пут и спонтано

избацио човек леђма окренут свакој политици, човек

од језичког и пеихолошког нагона, речју, човек који

кроз језик осећа мотиве покрајине и људи, друштве-

ног живота и осуђења. У једном особитом смислу, да-

кле, Аустрија није била еасвим у неправу са „босан-

оким језиком“. Можда је баш и неко из Аустријс осе-

тио да је то језик особит, силно афективан, а уједно

тако бридак да се пре мисао оштри о њега него он о

мисао. Јасна реч на јасном проблему, готова револу-

ција — и то је можда Аустрија у босанском језику

наслутила, па и дослутила.

У Босни је живео, и живи, упоредо са ведрином

примитивног света, један мргодни дух тешких иску-

става. У Босну су наилазили туђинци као скакавци.

Босанци претстављају, од пет главних вера света, че-

тири. Живот и дух тих људи морао је бити колеб-

љив. Али је Босанац ипак остајао испуњен не само

психолошким него скоро митским неким отпором

према свему са чим не може да има врсту свога, про-

клетог, бо-санског односа. Босна има још увек један

урођени страх да не узре као и други свет, да се не

разбуди као и други свет, да се не споразуме -сасвим

са другим светом. Зато је босански језик дуго вре-

мена био мање језик саопштавања, више језик при-

кривања. Језик који радије говори индиректно него

директно, који људма и стварима даје надимке и
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атрибуте сасвим посебног стила. И тим путем можда
и стекао велики свој уметнички квалитет транспоно-

вања. Што Босна језиком дохвати, благо томе, или

тешко томе.

Босна је врста наше Шпаније. Велико трење са

инвазијама ужасно туђим; трење између најопречнијих

вера; климатске и теренске страхоте; сиротиња свега

што сирото може да буде. Манастир и џамија, кафана,
пиће, разговор, жалобна песма, оскудица хлеба и
новца, „беспарица босанска", и још и нека метафи-

зичка несрећа која лебди између овог и оног света.
Све то није ваљало ни за какву културу! Али је
остала од тога потенција, час здрава час болесна, која

је добила израз у карактеру Босанаца, а још силнији
израз у босанском језику. Језик је био једина
слобода босанског живота. Он се израдио као музички

инструмент и као оружје. Танан је, ужутео је, очи-
шћен је, поезија је, светиња је, сабља је. Зашто је све

ишло у језик? Зато што у примитивној Босни дру-
штвених идеала није било, па их у тачном смислу

речи и данас још нема. Социални идеали су тамо још
увек уједно етички и поетски идеали. Босна је дуго
била погажена, и гризло ју је несносно морално осе-

ћање мањка и закашњења у најосновнијим животним

потребама. Таква Босна затварала се у се, и затвара

се још. Несавремена, увек је страдала и од саме себе.
Ништа турско ни аустријско није било јаче од неког
вируса босанског. опасног већ у дечацима и млади-

ћима. Стога, ако је Босна некад и избацила неку своју

сугестију или облик, то се није дало применити на
живот уопште, остајало је особеност босанска. А што
је Босна насилно гутала од других, остајало је опет
У њој, укамарено, туђе и неживљено. Због једне и

друге муке, па и треће, Босанац се бацао у ексцесе у
какве је умео и могао, наравно понајпре у чулне.
Туда се најкраћим путем иде у усхићења, у разоча-

рења, у умирања, три поетска начина самосатирања.
Тим се путем у мукама рађа песма, и оно што је у
песми песма, језик уметности. И тако, док је други

свет умео читати и писати, Босна је умела говорити.
Стари Бизмарк, кад је био посланик у Русији,

дивио се како цела Русија, од Кавказа до Сибира, го-
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вори једним језиком, без нарочито иокварених наречја,

и то „језиком тако заплетене граматике као језик Де-

мостена“, Слично је тајанствен у својој моћи и не-

кварљивости језик босански. Босна је додуше мален

простор, али јој је становништво верама тако оштро

подељено, да се чини има се поела са неколико раса.

Уосталом, имаде и тога, разних раса, врло разних на-

слеђа и сећања. Али нико од тог шареног становни-

штва није могао да језик босански изневери, друкчи-

јом структуром и психологијом га укрсти, снизи га,

изопачи. Сви Босанци собом ложе ону тамну ватру

која у њихову језику никад не догорева. Четири бо-

санске вере гледају се као иза пушкарница, свака вера

се прилагођује скривеним идеалима, али сва мука духа

и тела Боене цеди своју вредност у један једини језик.

Језик Босне, то је једна колективна уметноет чисте

гениалности, од ранга народних умотворина, али која

кије само чудо прошлости, него је и чудо садашњости.

У босанском језику најмање удела има школа.

Витоперост школе није босанска ствар. Велика чулност и

намучена памет дали су том језику контрапункт, во-

ђење мисли и осећаја у неколико планова одједаред.

У босанском начину изражавања има нешто земаљско,

сељачко, блиско, и има, испод или изнад тога, нешто

што је језик духа, иако потпуно без техничке фразео-

логије. Босанац не вади језик из џепа и навике, него

га бира и слаже из знања и осећања. Он по правилу

говори одмерено, лагано,. често и тихо, пази на сваку

реч, јер и сви око њега мере, цене, и срчу речи. У Бо-

сни је кроз столећа свако лично задовољење било туђ

појам, али језик је Босанцу лично задовољење, сласт,

ћеф, правдање, освета, игра и утакмица талената. Он

га зато говори у више планова, са много карактера.

Ту је општељудско, језик како га хоће чула; ту је

, затим оно што интересује критику једног испаћеног

живота у којем је човек једва остао човеком. Кад Бо-

санац каже да је „хљеб зелен од године поплавне“,

онда је у том изразу збир многих симптома и многих

знања. На сличан начин каже Босанац да су „људи

гањани до искапи“. Или у чисто описном стилу, да

„ватра ћумури“, да „свирач усецка гудалом“, да је

неко „фрљацнуо опанак“, јер је обућа та била још
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само дроњак. Или у шаљивом стилу, да је „цура иглом

нрозор заковала“ испред момка.

Политика и сурови друштвени односи нису дали

Босанцу да има достојанствен и вредностан живот.

,Људи се са стидом један од другог окретали. Зари-

вали се истраживачки у ствари и појаве, напињали

таленте да увребају чуда божја око себе и чуда у себи.

Долазили су тако до неког сурогата вредносног жи-

вота, постајали и они над нечим супериорни. Али како

убоги живот око њж није имао културних форми ни

друштвених радова, све тековине духа ишле су у је-

дини могућни израз, у језик, и тај језик постаде школа,

•забава, уметност, оружје, лек од смрти. Такав, и то,

језик је тај наравно морао бити и весео и тужан, и

привлачан и недруштвен. Већ сама ијекавштина, тмола

ритмом, нежна, препуна је звука, а у звуку уопште

нема много радости. Треба се сетити деце која говоре

ијекавски: човеку се чини да нешто цвили. Па ипак,

конституционална је та ијекавштина у том језику!

И чупање њено из језика операција је, и жртва је!

Језик босански без ијекавштине, то је симфонија Бет-

ховенова без рога, без тонова свечаних и тајанствених.

Турци су Босну исцрпљивали материално у сва-

ком смислу, харали имања и тела. Али ако се запи-

тамо за духовно, наше је мишљење да су Босанци

духовно црпли Турке. Колико је у том духовном иску-

ству чисто турскога и исламскога, то је данас тешко

утврдити. Али колико је да је, узето је, а пало је на

добру земљу. Босанска књижевност ври од турских

мотива, сва. И она старија, ориентално романтична; и

она новија, најбоља, која је до највишег ступња

истерала ту уметност кад је и „турском“ мотиву дала

све човечно, увукла га у дубоку проблематику душе

човекове, дала му део етичке и естетичке борбе којуноси

све што је човек; најзад и она најмлађа, која тек наилази,

и тежи да изрази Босну друштвено у најактуелнијем

смислу. А језик босански, је ли и он тако пун турских

мотива? Може Босанац, кад хоће, или кад му за што

треба, може да убаци у свој речник још један реч-

ник, турски, и добије нов ритам и нове боје. Али то

је севдалинство, маскарада, ћеф, шала Зембиљева.
А чисто народним језиком, као да Турака никад није
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било, разговара Босанац са зрмљом и небом, кроз

науку која његову природу и обичај народни испи-

тује, најзад са богињама уметности.

Нешто је турско ипак легло и у језик, али је

давно савладано као жива клица, и ту је још само као

танак дах архаичности. Оно већ споменуто недру-

штвено у језику Босанца који се предаје монологу

фатализма, разговара са планином, а кад осети да нека

планина „разговора нема“, настави разговарати са

својим разговором. Оно чиме се -језик Босанаца разли-

кује од језика Херцеговаца и Црногораца, који су

примали у се и медитеранско море и сунце, и нешто од

латинске културе, док је језик босански био закопан

као семе, и растао сам из себе.

У Босни још има старе вулканске магме, још

Босна своје три четири прошлости није претворила у

реминисценције које се могу стрти као погрешни стари

рачуни. Још су по њој покидане жилице богумилства,

још су у њој везе са последњим краљевима и Турцима,

још муке еа Ауетријом. Отуда и у језику бо-

санском речници векова! Искуства и знања што леже

у том језику, поражавају. Има ту израза пред ко-

јима чула и чувства стоје као глупаци који не

знају шта чувствују. „Деф запршти као да се сасипа",'

„вода Дрине се на сунцу укухала11. Отуда један исти

уметнички мотив није један исти никада. Онај, на-

пример, у којем се крије философска мисао о трагико-

медији људских граница и господарења. Тај мотив је

баш у покореној Босни стекао хиљаду живота. Од ар-

хаичне обраде у старој фратарској бележници где се

мешају записи о свПњској масти, процесији, леку за

нероткиње, и пророштву да „народ босански увијек

стоји господар и слуга своје земље“ — одатле па до

фине причице Звонимира Шубића За хаџина времена,

у књизи Фазлића поток. У тој се причи главом паша

обрукао: мислио је да ће онај Милошев српски аскер

с оне стране у земљу пропасти, или се султановим при-

знати чим он, паша, пређе преко Дрине да изблиза

види то чудо.

Нестало паше, нестало Аустрије, аскер српски се

искрвио до грозота, граница преорана где је за орање.
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Само Дрина бурно гломата, или се тихо продева

између камења, хуји или ћивше, зелено плава, увек

своја, с границом или без ње. А тако и њени песници,

сви до једнога, хује или ћившу једним језиком који је

увек свој, с границом или без ње.



ТАМНИ ВИЛАЈЕТ

МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Из грчке мисли нам остаде она лепа симболика о

стварности коју не видимо и о илузији коју сматрамо

стварношћу. Седи човек леђима окранут оном што је

стварно, а пред собом види само еенке те стварности,

Доиста, никада не видимо праву стварност, али су

,људи постепено увидели да су сенке сенке. И ночели

на основи тих сенки о стварноети судити, и о ствар-

ности идеје постављати. То је прва велика духовна

криза у човечанству. Са њом се уздрмали, и отада

бескрајно умножавају и извитоперавају сви односи

између човека и човека, човека и ствари, човека и

идеја. Открише .се разни елементи наше природе, по-

знадосмо три своја живота, нагонски или егоистични,

амбициозни или еготистични, и живот морални или жи-

вот духа. И кроз сва та три живота покушавамо нади-

рање у највишу стварност. Али не пробисмо у њу.

Утврдисмо тек толико да је сав овај свет, са виделом

и мраком својим, ипак неки симбол оног света. Дока-

зује то живот оних који својом вољом помажу божју

вољу, и њене велике законе о највишој доброти и

истини; и живот оних кој«, у Настаоијевићеву „Там-

ном вилајету“, стално се препуштају урођеној тежњи

за што више догађања у њима и у људма око њих.

Ваља признати, раскошан је живот у том тамном ви-

лајету, где има зла, где се хоћу и морам збуњују и

замењују. Пун је прича тај живот у којем разум

мења своје меото и дејства, односи се сплећу фанта-

стично, човек упознаје сабласти и ради сабласно. Јер

силе су свакојаке, и мрака има, и ко зна где је узрок
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тами коју видимо или живимо. „Који животи ради

мене погасише се, њихове таме иаследник сам".

Нису врло многи писци који у драми своје душе

носе све то, и затим такву драму своје душе не казују

субјективно и неодговорно, него је објективишу кроз

драме других људи, и доказују што кажу. Настасије-

вић је у себи ноеио већу драму но све што је написао,

а објективисао ју је не само на телу и души других

људи, него тако рећи на телу и души света, јер је

његово причање мит који -се не дешава ни у граду ни

у селу, а његово време није конкретисано време које

треба да служи једну личну садашњицу. „А не рече

нам како се зове та варош“. — „Немам појма, бато“.

Настасијевић је био дух оригиналан и артист ориги-

налан. Аутентичан творац, он је себи од првог корака

створио свој свет, тамни вилајет, ни на земљи ни на

небу. Рекосмо већ, то је живот без контура села и

града, мисао без граница науке и школе, а осећање

оно директно знање које је само себи довољно. На-

стасијевић је био песник истраживач и копач. Мени се

увек привиђао као рудар који је малочас изишао из

дубина и мрака, радује се виделу, казао би нешто или

показао, али би му требало много руку и језика, па

се само насмеши и рекне: „Ој, Мораво, моје село

равно“. Да одуши тек, јер много је. све што је. На-

стасијевић се измождавао тражећи и мисао и реч, па

онда даље измождавао мишљу реч и речју мисао.

Што најзад запише, густо је и сажето и непромен-

љиво. Суштина. Циклус Лагарије по ноћи и драма Код

,,Вечите славине", то су у орахову љуску еабијена

искуства у којима има од свих истина старог и модер-

ног века. Древна теорија да све тече, постала је ту

крв и месо. Модерна теорија релативитета свега и сва-

чега, такође. Чувени, и покојни и он, Луиђи Пирандело

радо би био прочитао неку причу или драму Момчила

Настасијевића. Али нисмо се бринули да се преведе и

добаци. Ми никада немамо еинтетичних мисли ни по-

мисли. У поменутој драми Настасијевић занимљиво

пребацује стрелицу времена унапред и унатраг, дока-

зује неконкретност доба људских старости, јер дога-

ђања теку с током безвременим. Али се баш зато про-

лог и епилог сваке драме нађу, саставе. Често на јед-
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ној речи, двапута изговореној у размаку од много

година. А затим ток иде даље, од нас незапажљиво,

у друге вилајете и светове. Чује се однекуд флаута

Романова онако како је свирао и пре 40 година, кад

је почело с њим и с Магдаленом, која му је, због збу-

њених људских односа, била и сестра и вереница, и

ниједно у стварности, и која је, малочас, стара жена,

умрла. „И даље ће он (Роман) тако. Да никад не пре-

стане“. -—- „Онда и она (Магдалена) не престала. Онда

нигде краја“... „А можда и њега тамо више нема, ни

флауте, само се чује глас“. И могућно је да звук звучи

даље после -смрти свирача, као што светлост путује

даље после смрти звезде.

Оплетени и нестабилни односи људи чине раскош

и богатство живота и у смислу лепоте и у смислу гро-

зоте, у смислу рационалном и ирационалном. Раскош

долази од активности свих сила, и злих и мрачних.

Кад су све силе, онда се све и догађа. „Чега нема,

присни се“. Није човек сигуран ни са самим својим

бићем. „Зло је с човеком, јер нагнати се може да буде

што није“. Кад Настасијевић почне причати о том, то

је густо и непрекидно као кад киша пада. За густоћу

ту нашао је он језик. То је језик који синтаксом,

речма и акцентима значи хорски разговор пун знака и

порука одасвуд. Ту густоћу је тешко писати и мишљу

и техником. Настасијевићева мисао се може разабрати,

али техника његова је његова и ванредна. Некад се

учини да је то техника усменог народног причања, јер

су преломи реченични као код усменог причања. Али

после се види да је само речник народни, реч тешка,

садржајна, оминозна. А суштина те технике је у томе

што код интелектуалца и писменог приповедача Наста-

сијевића ништа није концепт, него све митско призи-

вање. Домамљује се оригинални живот. И у њему она

мала слобода (по св. Августину), а по Настасијевићу

слобода тамног вилајета, слобода која не решава него

претходи, претходи и добру и злу, и бира добро

или зло.

Зашто је Настасијевић заволео тамни вилајет и

за причу, и за драму, па чак и за мисли евоје? Зато

што народ живи у тамном вилајету; наслађује се јед-

ним проширеним животом који сме и добро и зло;
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одмара се од калупа « свакидашњице верујући у мит-

ске еиле, вребајући их, и налазећи их. А зато што на-

род тако, онда и пеоник тако. Нема видиоца и песника

који не осећа тајанствено. Јер тајанственог има, јер

страшно мало треба да се односи разгранају и изви-

топере. Неко само мишљу наслути нешто, и то је већ

невидљиви заметак што ће да расте у оетварења.

А остварења у расту казују се људма на разне начине.

Догађаји сами себе поручују, на безброј начина.

А дешавања прежу и раепрежу односе, у свести пале

разна осветљења. Све је нестабилно, јер су односи

нестабилни. Човек свешћу цени оно што је ван њега,

а знањима о оном ван њега контролише свест. Добро

вели један Настаеијевићев јунак: „По чему ћу знати

јесам ли при свести?“ Заиста, чула наша дотурују

нам, смешано, поруке и из спољног света и из нас

самих. Ми видимо, чујемо, па канда и пипамо у себе.

Човек тачно осети како се неравнина нека у њему по-

равни, и клизи тамо где је пре запињало.

Приче ;и драме из тамног вилајета примамљиве

су много. Наш природни и емпирички живот приказан

је ту какав је док се крши и кипи. Раскошно богат,

али без ориентације духовне. То су људи који нешто

копају и траже, муче се да се аутентично сретну са

највишом стварношћу. Они умиру или падају трагично,

сасвим у тами, или пре препорођења духовног. До

њега се још не уздижу. Жене Настасијевићеве не би

биле туђе Достојевском, али не иду даље од душев-

них стања и психолошких искустава; не преобража-

вају се, и не могу ни друге да преобразе. Данка само

види и откајава очево неваљалство, али не може да

оца спасе. Не може себе и друге спиритуално да осве-

тли, не може обичном разуму природу да промени.

Али Настасијевић је то баш хтео, да темељно прекопа

слојеве човекове природне природе. Имамо зато у

овим његовим књигама заблуде, грех, извитоперености,

бол, незнања, смрт. И ретке смелости мале слободе.

Човек један каже: да ни он сам није свој, а камоли

да су му то жена и деца. Други тврди: да напрасна и

насилна смрт не убијају сасвим: „Оно што је покој-

ница имала живети, остаде у њој“. Али поред уби-

става и гробова има у мрачном вилајету и милина, и
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то особитих о којима и поезија увек не зна. Милина

које не долазе ни од љубави ни од материалних блага,

него од чисто флуидних односа: „Питомо ми од

њега“. Са тим милинама Настасијевић уноси нешто

нарочито спиритуално у дејетво од његових прича.

Те милине -су можда први примитивни потстицаји ме!>

људма тамног вилајета, да се од егоцентричног пође

ка агатоцентричном, то јест, ка доброти као врлини

и милини.

За такву књижевноет, речено је већ, Настасије-

вић је тражио језик, и стварао језик, копао га из ду-

бина као рудар руду. Стил Настаеијевићев је стил

једне тачности која иде до грозоте, али и до милоте.

Та тачност чини да тај стил значи савршени мир над

догађајима без разлике. Има у том чудном и чудачком

мирном стилу и језику нешто од величанства ћутања.

Забележено је то и то да се памти, да се зна, а даље

свечани мир. Сети се човек и нехотице Гоје, који је

с узбуђењем цртао грозоте рата у Шпанији пре сто

и неку десетину година, а кад је цртеж довршио, пот-

писао је: „Сахранити и ћутати“.



ПРОБЛЕМ РЕЛАТИВИТЕТА

НОД ПИРАНДЕЛА

У једној новели Пирандела има -следеће: сељак

Арђенту одговара пред судом за убиство своје жене

којој је секиром размрскао главу. Како је дошло до

гога? Жена каваљера Фиорике, која је већ поодавна

уходила ствар, упала је једног дана у кућу Арђентову

и ухватила свога мужа и Арђентову жену у прељуби.

Арђенту седи на оптуженичкој клупи. сасвим миран.

Њему је његов случај на његов начин јасан, а суђење,

јустицију, не схвата, односи се к њој с неповерењем,

кћо што се, каже Пирандело, с неповерењем однооио

и према парном млину у своме селу, јер, „своје зрно

однесеш у млин, а ко ти гарантује да је брашно из ма-

шине брашно које си ти дао“. Тако и сад, његов дога-

ђај баца се у машину јустиције, а Бог зна шта ће изаћи.

Испитиван од претседника суда, Арђенту изјављује да

себе не сматра кривим. Сви у суду разумеју то тако,

да ће Арђенту кривити жену прељубницу. Али, које

изненађење кад Арђенту каже да ни „она некрећница“

није крива. Па ко је онда крив? Крива је, вели Ар-

ђенту, жена каваљерова која није хтела да прећути

што је знала. И, досада мирни Арђенту, сада, потре-

сен, са сузама у очима и у гласу, говори о срамоти ка-

ваљеровој који је, господин човек, био изложен руглу

улице у једној сцени „због које је калдрма црвенела

од стида“. И тако исто потресен додаје: „А један Бог

зна, господине претседниче, шта смо сви ми, сиро-

машни свет, приморани да чинимо за парче злехуда

хлеба“. Претседник је запрепаштен: „Ви сте дакле знали

за недело женино?“ Сва публика чини оптуженоме знаке

10
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дакажеданије знао. Арђенту пита: „Треба ли да кажем

да нисам знао?“ Па онда, упућен од претседника да ваља

истину да говори, он казује: „А истина је ево ово:

било је тако као да ја не знам. Ја сам у пољу од поне-

дељника ујутро до еуботе навече, и шта вам такав си-

ромах човек и може знати... Ствар је дакле оетајала

прећутана... Наравно, да је неко дошао у поље да ми

каже: слушај, то и то, ја бих морао отрчати кући и

размрскати жени главу; али нико никада није дошао.

А ако се десило да ја, изузетно, имам да се вратим

кући у неочекивано време, увек бих послао некога да

жени јави. То вам је најбољи доказ да никад нисам

имао намеру да извршим злочин... Али шта сам могао

кад је, одједаред, она госпођа... С којим правом је та

госпођа дошла да узнемири мене који сам увек био

миран, којега се то није тицало, који нисам хтео никад

нити што да видим ни да чујем? За њу, за њено го-

сподство, то је била само шала. Она се измирила с му-

жем поеле два дана, али је заборавила да има ту још

један човек, и да тај човек није могао дозволити да га

кљуцају у лице, и да је морао бити човек... Да је та

госпођа дошла прво к мени... -не би се десило ово што

се десило, због ње. — То је дакле ваша теза? — запи-

тао је претседник. — Каква теза? — одговара Арђенту

— то је истина.

То што је истакнуто у наведеној новелици, то Пи-

рандело истиче кроз све своје драме и новеле: релати-

витет свега и свачега, немоћ човекова разума да зна

шта је шта у суштини, немоћ његова да цени, да суди,

да живи оно што јесте, а не што као да јесте оно што

у даном случају хоће, или треба да јесте. У наведеној

краткој причици имамо сасвим јасну схему онога што

Пирандела стално занима као мислиоца и као умет-

ника: прво, релативитет свега што човек зна и пре-

живљује; и друго, проблем психологије стварања пред

таквим фактима. Задатак и моћ уметника да фиксира

праву реалноет између оног разног што једнако бежи,

вара, суштину своју крије, није оно што на изглед

јесте. Чули смо: друго је теза, друго је истина. А треће

је живот. И никад се не зна које је које, и сваки час

се једно другим замењује. Озбиљних и важних лица,

манипулишу непрестано са самим релативитетима и
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научници и филозофи и уметници. Шта је онда психо-

логија стварања? пита се Пирандело кроз све оно што

ствара, и што посматра створено од других. Шта умет-

ник види и сазна, и шта и како из виђеног и сазнатог

ствара? Које релативитете види место стварности? које

релативитете нише он сам? које релативитете побуђује

у онима који се написаним узбуђују или имају напи-

сано да суде?

Релативитет мучи овај свет од вајкада у физици

и у метафизици, у појавама, искуству и идеји. Исто-

рија релативитета у филозофији врло је занимљива; а

уплив сазнања о релативитету на живот, науку и умет-

ност, час је више час мање неодољив, час више час

мање модеран. Протагора, пет векова пре Христа,

учио је: Човек је мерило света, дакле је већ тада била

уочена субјективна истина. Платон, у свом напису

Протагора, меће Протагори у уста још маркантнију

изреку: Задовољство човеково је мерило за оцену шта

је добро. Али Протагорина филозофија је више фи-

лозофија скепсе и софизма, него критичка филозофија.

Ова ће доћи касније, да постави од прилике овакав

проблем: Пре него што пођемо да истражујемо шта су

ствари у суштини, треба да испитамо човеков интелект,

да видимо до којег етепена он може бити оруђе пре-

цизног констатовања, суђења и сазнања. Ту је револу-

пију епровео Кант, оснивач објективног релативитета.

У својој Критици чистог ума Кант доказује да разум

узалуд покушава да се дише до висине где више нису

потребне две штаке: проетор и време, и још трећи

штап: узрочност. Из тога онда излази да област изнад

искуства, облает суштинског, вечног, бескрајног, ре-

алног, остаје заувек иза ограде преко које разум не

може. Шекспиров Хамлет је ту општу ограниченост ка-

зао укратко, поетеким изразом: „Свет је овај тамница“.

Проблем релативитета, у разним мерама и фор-

мама, долази код свих мислилаца и код свих уметника

који задиру дубље у ствари. Сви они откривају само

манифестације реалности, а интимну суштину реално-

сги никад не знају. У XIX веку је мода природних

наука била потиснула осећање релативитета. Веровало

се тада да је могућна методска екстенсија познатог, и

Да ће зраци разума продрети кроз све помрчине не-
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знања и релативитета. Али, и најватренијим пристали-

цама таквог гледишта долазила су и друкчија надах-

нућа. Ренан је један од класичних примера за оне који

су свом интуицијом и свим разумом ископавали истине

и стварности, а ипак је написао: „Човек чини лепоту

оних ствари које воли, и светост оних ствари у које

верује“. Требало је још додати да човек чини суштину

оних ствари које као да зна, или које као да не зна,.

како је лепо истакао Пирандело у својој шричи о се-

љаку женоубици. Емерсон би био други пример. Сва

његова филозофија, иначе врло практична филозо- '

фија, није друго до низ доказа о ограничењима и ре-

лативитетима. У најновије време имамо интересантан

пример Ајнштајна, који је дошао да подвуче ограни-

чење у целом космосу. Он је потрееао свет науке сво-

јим револуцијама у основним појмовима на којима се

држи механика. Он додуше није ишао даље од гра-

ница науке, физике углавном, али његови огледи и раз-

мишљања су такве природе да су заинтересовали ми-

слиоце сваковрсних области, и његова физика се пре-

творила у неку метафизику.

Како је јадан, према томе, живот човеков, а како

ли тек стварање његово у том животу, моћ његова у

уметности! У науци је лакше. Ограде људи систем и

домашај, и укопају се у претпоставке. У уметности је

теже. Уметност је интуитивнија и слободнија од науке'

она даље иде и више зна ,него наука. Број њених ре-

лативитета страшан је, према оном у наукама. Наука

верује у искуетва и полази од њих, и држи се њих.

А шта ће уметник са искуством, кад су у искуству

уметничког посматрања релативне стварности бес-

крајне! Обично искуство, на пример, каже: Кад опхрва

нека тешка брига или страст, немогућно је побећи од

тога, откинути се у други свет. А Пирандело одговара,

из другог искуетва: баш онда се човек откида, јер јед-

нако мисли:„Ах, да којом срећом нисам то или такав;

ах, да имам не ово него оно; ах, да ниеам ту него тамо“.

Уметници по правилу начине себи о свету једну

упрошћену, синоптичку слику, и у њу унесу централне

своје мисли и емоције. То даје хармонију и мирноћу њи-

ховим делима, то чини вероватнима релативне реалности

које се у делу приказују. Пиранделова је уметност напро-
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тив немирна, критичка уметност помицања односа и

вредности у разне површине живота и мисли. Једну го-

тову физиогномију, сцену или однос само мало треба

помаћи од онога што јамчи за њихову стварност, и та-

козвани реални односи, који су можда одвајкада ре-

ални, и који су могли и даље постојати као да су ре-

ални — заљуљају се, све се искриви, искачу нове ре-

алности. Бог зна на колико смо начина, и у колико смо

значења ми и цео свет могли живети досадашњи реални

евој живот! Једнако се збивају филозофски потреси,

једнако се мења живот. Пропадају због тога често

душе, падају и главе. То је био случај и код сељака

Арђентуа, чији је релативни мир одједаред преведен

у стварни немир. Један факт је починио чудо у сеља-

кову животу, јер тај факт у другој релативности види

суд, у другој Арђенту сам, а Бог зна у којој остали за-

интересовани.

Цело Пиранделово дело је једна акутна комедија

или трагедија осећаја и односа на бази релативитета.

То су његове новеле, које излазе у годишњим свескама

под општим насловом ИоуеИе рег ип аппо (до садд

девет свезака). Ту су и његова два романа, особито чу-

вени II 1и МаШа Разса!. То су и његове драме, коме-

дије и трагедије, које излазе под општим насловом

Мазсћеге пис!е (досада 13 свезака). Где је боље по-

сматрати Пирандела као уметника и филозофа, у драми

или у новели, то је тешко рећи. Сложена духовна кон-

етитуција тог необичног уметника по нужди је тра-

жила израз час кроз причу час кроз драму. У драми је

згуснутиЈа и очајнија игра разних свести и логика у

човеку; бруталније искаче проблем релативне истине и

ироблем уметничког стварања. У новели је Пирандело

мање трагичан, али је можда психолошки разноврснији,

а филозофски ближи животу. Тамо и овамо је бескра-

јан ред оних тренутних споразума, фингираних, ума-

штаних, мање или више стварних, по којима се деша-

БаЈУ функције човекове личности и друштвеног живота.

Тамо и тамо су безбројни они збуњени моменти жи-

вота кад човек губи тле иепод ногу и календар у св.е-

сти. Какав је, рецимо, моменат у трагедији Хенрик IV,

где се једно лице опремило да говори пред Хенриком

‘ф Фраицуским краљем, а излази да се ради о Хенрику
IV немачком; и још је тај „Хенрик“ једно савремено
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IV немачком; и још је тај „Хенрик“ једно савремено

лице које важи за лудо, а 'опет се не зна тачно да ли

је збиља лудо или само фингира лудило у улози Хен-

рика IV немачког, у којој га је, на једној маскаради

пре 20 година, снашла несрећа да падне с коња и пре-

трпи потрес мозга. Или моменат у параболи Тако је,

ако хоћете, где се мати и син уносе једно другом у очи

скоро избезумљени, зато што обоје толико имају право

у оном што тврде о једној истој ствари, да не може

да се одреди не само ко заиста има право, него не може

да се постави ни нека трећа релативност која би из-

мирила две релативности. Личности матере и сина, у

разним површинама живота и суђења, у стицају разних

личних полазних тачака, виде два разна израза једне

исте сакривене и недостижне истине, и осећају се,

ужаснути, на рубу свега што у човеку држи човечанско

достојанство, на рубу морала, на рубу разума. На гра-

ници сваког новог релативитета почиње цео један

нови свет односа. Читаоца хвата вртоглавица, било од

неизвесности, било од безброја могућности. Хенрик IV

говори сакупљенима око себе: „Јер, налазити се пред

лудаком, знате ли шта то значи? значи, налазити се

пред неким који вам из темеља љуља све што сте из-

градили у себи и око себе; љуља вам логику, логику

свих ваших творевина! Да, тако вам је то: они, ти

блажени лудаци, стварају без логике! или са својом

логиком, која лети као перце. Лети, лети! данас овако,

а сутра ко зна како!“

Кад је реч о драми, Пирандело избацује на сцену

један тако да кажемо аветињски бој између стварности

и фикције. Кад је реч о новели, релативитет изазива

обично само неки збуњујући или комични елеменат фи-

лозофије: као да ствар јесте оно што није. Пошто у

трагедији Хенрик IV фингирано лудило одвуче Хен-

рика у злочин, то лудило, по потреби, има да остане

обележје човека за цео живот. А у новели о сељаку же-

ноубици видели смо: кад је неко извукао испод живота

онај ослонац који га је чинио као да јесте исправан,

живот који је могао трајати као да је нормалан и ми-

ран, преврнуо се одједаред у трагикомедију. Зани-

мљиво је запитати се: да ли ће се Пирандело боље

одржати у драми или у новели? Засада је Пирандело
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чувенији по драми. Али те драме са својим бизарним

реалностима које у обичном животу никад нико не до-

живЉује, али којима се ипак не може одрећи истина ни

логика, те драме нису за ширу публику и многе ре-

призе. Оне ће остати са својом литерарном и филозоф-

ском вредношћу; али ће уметност Пиранделову сачу-

вати пре свега његова новела. То је мирна, кратка

прича једног еасвим особеног посматрача и мислиоца,

тужног и храброг ирониста сваке романтике и сваке

реалности у животу. Пирандело је многим својим дра-

мама написао пандан у новели. Суштина чувене драме

Шест лица траже аутора има простију, а не мање ин-

гениозну обраду у новели Трагедија једне личности.

Читави одломци се од речи до речи понављају и у

драми и у новели. У новели их говори личност доктора,

који тражи правог свог аутора; у драми их говори

Отац, једно од шест лица која такође траже аутора,

јер „аутор, који их је створио да живе, није после

хтео или могао да их и материјално донесе на свет

уметности“. Исто се тако новела Успомене поклапа са

једним делом у трагедији Хенрик IV. И у тој новели

се доказује да човек може постојати као нека сасвим

друга, човеку непозната личност. На пример, може по-

стојати онако како га је гледао, и с каквим отишао у

своме личном животу, рецимо, неки његов пријатељ

из детињства са којим се много година није састајао.

У новели Трагедија једне личности обрађен је

проблем уметничког стварања са стотину одроворности

уметника према личности, универсалној, коју ствара за

вечност, и којој не сме учинити криво. „Обичај ми је“,

почиње Пирандело ту новелу, „да сваке недеље изјутра

примам у аудијенцију личности мојих будућих новела“.

Једне недеље се јавила личност из новеле другог

аутора, коју је новелу Пирандело читао ноћ пре тога.

Личност та је неки доктор који је пронашао лек, за

себе и друге, да се човек теши у болу на тај начин што

ће, читајући у животу многе приче, стећи моћ да са-

дашњост, и оно што је у њој, види као причу, то јест

као нешто што се давно догодило и прошло. (Ту, како

видимо, Пирандело куца по релативитету времена.)

Тако је он, доктор, кад му је умрла ћерка, и људи стали

Да долазе да га теше, бол свој већ био удаљио у вре-
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мену, компоновао га у прошлости, и осећао као про-

шлост. Ту филозофију назвао је доктор „филозофија

даљине“. А стварно би то била филозофија реформи-

рана на основи релативног осећања времена, и рела-

тивне оцене догађаја у вре-мену. Доктор је међутим

дошао Пиранделу као личност незадовољна обрадом

свога аутора, и са захтевом да је Пирандело обради

достојно, достојно ње саме, и филозофије која је у

њој. Пирандело се брани да он ништа не може,

јер је и као посматрач и као творац већ дао све ми-

сли и емоције над судбином личности онакве како ју

је читао у обради другог аутора. Личност, дискуту-

јући с Пиранделом, има, између осталог, и овај за-

нимљив одломак: „Пико боље од вас не може знати

да смо ми, личности у делима, жива бића, више живи

но они што дишу и облаче се; можда смо мање ре-

ални, али смо више истинити! Рађа се на свет на

разне начине, драги господине: ви добро знате, при-

рода се служи инструментом човечје фантазије, да

продужи своје дело стварања. И ко се роди благода-

рећи тој креативној активности у духу човечјем,

одређен је од природе да дуже живи него онај ко се

роди из утробе смртне једне жене. Ко се роди лич-

ност, жива личност, може звиждати смрти под нос.

Тај не умире. Умреће човек, писац, природно оруђе

креације, али створена личност не умире више! И да

вечито живи, нису јој потребни особити дарови. Мо-

лим вас, ко је био један Санчо Панса? па ипак он
вечито живи“...

Читав низ проблема релативитета! Прво, да ли је

универсалност у креатору или креацији? затим, како

стоје једна према другој, реалност и истинитост лич-

ности? затим, проблем уметника као творца или

оруђа стварања? најзад, неслободни и подређени

однос 'аутора према својој личности. Наставља се горе

I истакнута прича тужбом личности против стварања

оног другог аутора: бацио је њега, доктора, у свет

извештачене уметности, наденуо му име које му не

приличи, натерао га да се ожени „оном гуском Гра-

циелом“, коју је, у истини, имало да узме друго лице

у причи. И, што је главно, није аутор умео развити

и приказати његову, докторову теорију о утешној
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страни релативитета времена, о могућности да се

„изврне натрашке дурбин“. Пирандело завршује причу,

по свом обичају, окретањем сцене и проблема пред

нов релативитет. „А што се ви, у свом болном слу-

чају“, пита он доктора, „не послужите својом фило-

зофијом?“ Ви тражите аутора који ће вам дати бе-

смртност? Али погледајте шта о нама ауторима кажу

критичари. И јесмо и нисмо, по њима. И, драги док-

торе, метните пред тај ваш натрашке окренути дур-

бин, сем нас, и сва важна факта, и сва велика дела

наших дана — и ви, бојим се, нећете видети ништа и

никога. Идите, дакле, и оставите ме с мојим лично-

стима које су мање амбициозне“.

Тако, ето, човек у Пиранделовој уметнооти стоји

и окреће дурбин направо, или наопако, или гледа и

без дурбина, и увек види само помицање истина и

стварности и односа. Како на једном месту стоји:

„Великима види човек сићушне предмете, брда и реке

на земљи; а ситнима види оно што је огромно, зве-

зде“. Ово је, наравно, више фигура него констатација,

али и као фигура карактеристично истиче релативитет

у називима и у ознакама предмета и њихових квалитета.

Интересантно је неке црте Пиранделова гледања

на ствари довести у везу са системом немачког фило-

зофа Вајхингера, чија је цела филозофија добила име

од његова дела П/е РћИозорШе ћез А1$ оћ, филозофија

као да. То јест, за прву приближност, ствари се гле-

дају и решавају као да међу њима постоји један си-

стем сталних односа. Ништа не доказује да тај систем

заиста постоји, али ми можемо поступити и резоно-

вати као да постоји. Наравно, и Вајхингерова теорија,

и сличне теорије толиких прагматичара, не губе из

вида тежак значај релативитета, али сматрају да тешки

проблеми релативитета спадају у далеку област мисли, а

У свакодневном животу не интервенишу. У свакоднев-

ном животу не само да се може, него се и мора су-

дити и живети по теорији као да. Пиранделова умет-

ност, међутим, иде манијачки у мешање блиских и

далеких области. Пирандело хоће да релативитети не

само непрестано ту стоје, него и да интервенишу.

И као да жели доказати: ако је могућно да човек

живи тако као да проблеми релативитета не интерве-
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нишу, није могућно да посматра свет, и да ствара,

тако као да не интервенишу. Ситан неки релативитет

из обичних односа у простору и времену, може, по-

моћу фантазије, одвести у неку снажну фикцију, а

фикција у страст, у нову свест и нови свет, у другог

човека и личност. У новели Бегство, бедни, од бу-

брега болесни чиновничић, неки италијански Акакије,

кога убија сиротиња, досада, једноликоет у звању и

у породици, пење се, једне вечери, у млекаџијска кола

која је газда за часак оставио, и потера коња. Па онда,

из задовољства од релативног удаљења од улице и

вароши и куће, прелази у страстан занос удаљења из

живота и са земље, у радост од хуктања кроз усам-

љени простор. Разбија се, преливен крвљу и млеком и

блаженством, у фикцији бежања.

Пиранделова новела, као материјал и израз, блага

је, лако иронична, милосна, елегантно сатнрична,

искрено жалостивна. Али скривена снага, снага којом

та новела проналази варку и релативитет, огромна је,

често диаболична. Као да познаје релативитете целог

козмоса, све физике и све метафизике. Ајнштајн учи

да у свакој, малој или великој супстанци, има велика

резерва снаге, и да је снага нарочито у атому ужасна;

један једини из целине која га везује и укроћује

издвојени атом био би довољан да дигне у ваздух

цео град. Пирандело, сјјично томе, види у сваком

атому живота, у сваком атому човекова разума, све-

сти и потсвести, огромне снаге, које, ослобођене за

час, преврну све, измене лица, места и вредности,

збуне и највишег и обичног човека. Једна релативна

истина припростог сељака збунила је претседника

суда и сву пороту. Шта је теза, шта живот, а шта

истина? По чему то људи суде и осуђују? И кад су

сиротог Арђентуа осудили на тринаест година робије,

судили су на основи једног релативног гледања на

један релативни однос. Сиромах Арђенту заиста није

добио брашно од зрна које је бацио у млин јустиције.

У Хенрику IV Пирандело се хвата за утешну ми-

сао: да је бар у историји све непроменљиво и фик-

сирано, да нико ништа не може изменити; и говори:

„За сва времена утврђено: можете уживати како свака

последица следи послушно своме узроку са еавршеном
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логиком, и сваки догађај се развија тачно и у складу

са сваким својим детаљом. О, како је велико уживање

човека у историји!“ Али он, Пирандело, ужива баш да.

разбије то уживање. Даје савременом човеку, у правом

или фингираном лудилу Хенрику IV немачком, даје му

моћ фикције да живи, напоредо, у садашњости, 800 го-

дина, у прошлости, у портрету, у огледалу, у свести сво-

јих познаника. И узнемирује тако штапићем своје фан-

тазије сав свети и блажени и фиксирани мир историје и

историских догађаја пред крај једанаестог века. Опет

се намеће једно сравњење са Ајнштајном. Као што

Ајнштајн тврди да је светлост материја, да подлежи

гравитацији, и да, према томе, звезде нису на оном

месту и размаку како их видимо и одређујемо, тако

некако и човеково биће гравитира и ломи се на сто

начина, мења место и вредност на скали свести и

стварности. Човек више лебди него што стоји, јесте

кад није, није кад јесте, и он сам, и сви разлози и

чињенице око њега. Може неки аргумент годинама да

важи и влада, па да се промени од једног пребијеног

зрака. Сви разлози, па ма хиљаду година били раз-

лози, само су у начину нашег мишљења, а наше ми-

шљење је увек релативно. Г-ђа Лерна — у једној но-

вели — богата буржујка из провинције, дошла је у

Рим више мртва но жива да испрати јединог сина на

фронт. Пала је у несвест кад је воз кренуо. Дошавши

к себи, и пошто је воз отишао, ушла је у омнибус,.

наравно, гушећи се од плача. У тај мах улази у омни-

бус једна јавна жена, гушећи се такође од плача, и

очевидно из сличних разлога. Г-ђа Лерна, љута што

се њене сузе мешају са сузама једне јавне жене, пре-

стаје да плаче, ништи најјачи разлог за материнске

сузе једним сасвим ништавним и релативним момен-

таним противразлогом.

Тренутно се Пирандело највише спомиње по

драми Шест лица траже аутора. Врло драматично,

вешто синтетисано, дао је ту Пирандело у основи

увек оно једно што га највише занима, али стављено

пред јако сложен проблем уметничког стварања. Јер,

шест лица претстављају, место драме коју је аутор

одбио да у својој фантазији изради и оствари, прет-

стављају, и не знајући да то чине, комедију у коју
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их је Пирандело увукао или гурнуо. Они уопште не

знају да „претстављају“. Мисле, или управо мисли

Отац, главно лице, да само препричава истину живота,

не би ли је неко употребио као предмет драме. Ко-

мад почиње са сценом пробе коју држи нека глумачка

дружина, врло амбициозна и самосвесна, уверена да је

то што се на даскама приказује, живот, истина, ствар-

ност. Тада се јавља породица од шест чланова, чији

један члан, Отац, тврди да они носе у себи драму, го-

тову, само што није написана. Директор и глумци су

увређени и љути. То што шест лица хоће да испри-

чају, то да буде интерееантно, живот, драма, истина!

То, чега се писац, психолог и синтетичар, није такао,

и у што глумци нису удахнули душу! Али шест лица

не узмичу (управо отац и пасторка), и најзад почињу

да показују и казују свој живот. Глумци се смирују.

Снага истине и стварности, грозне стварности у овом

случају, као и у случају толиких других породица,

делује снажно. Глумци оеећају да изнад истине у

уметности глуме, има истина друге једне етварности.

Али тада се јавља још једна трећа стварност. Поне-

сени, чланови породице не живе и не говоре само из

уобичајених и утврђених својих односа, него почињу

да коригују те односе тајним односима који такође

постоје међу њима. Откривају се страховите истине;

стварности за које не знају ни чланови породице, то

јест, не знају да еу у неком односу дејствовали и као

такви каквима се сад откривају. Сцене се нижу, згу-

снуто, брзо, повезано. Одвија се тако трећа истина и

реалност, и све то у једној чудној комедији. А врху-

нац: то је комедија о драми „а ЈагзН, драми која би

имала тек да се изради, и оистини! После низа сцена,

где се сукобљава „вулгарна истина са чудом, са реал-

ношћу која се рађа изазвана и израђена самом позор-

ницом, и која има више права да живи на сцени него

' глумци и глума, јер је истинитија него они“ — ко-

мад се довршује узвиком главног комичара: „Фикција!

Реалност! Идите до ђавола сви колико вас год има!

Дај светло, светло, светло!"

У драми је више бола Пиранделова, а у новели

више ироније његове због релативитета. Иронија је,

у сравњењу с болом, другокласно оруђе. Али оно је
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на свој начин одлично да се истакну јадне и парадне

апсурдности човекове немоћи да зна, да јесте, да има
свест. Једна девојка-мати, опет у једној новели, вуче

на рукама дете, без посла је и без средстава, луња по

парку. Неко јој да два солда. Али како у том тренутку
дете њено ипак има комадић хлеба у руци, она, зато

што страшно жеже сунце, купује за та два солда ле-

пезицу од хартије. Дакле, отсуство свести. Драма Пи-
ранделова и новела Пиранделова, то еу, ако се сме.

рећи, његови лични релативитети. Драма разрива, раз-

бија живот и уметност у појединачке проблеме, у по-
кидане моменте егзистенције, одриче релативну ствар-

ност као да. А новела је смиривање, дисциплиновање

пишчеве видовитости, улажење у филозофију као да,

подвргавање „извесним дужностима“, сегИ ођћП§ћ1.

Има те извесне дужности, на пример, јадни фењерџија,

Кваквео; дужности које би човек хтео да нема, али
их има. Па их има и велики писац Пирандело. Има,

то јест, моралну и естетску дужност уметника да, ма

шта видео и знао, ипак воли и спасава вредности, и

допушта филозофију мира место филозофије очајања.
У суштини, дакако, и та филозофија остаје за Пиран-

дела филозофија релативитета, и то увек, и кад је о

религији реч. Међутим, та филозофија не треба да

значи скептицизам, него треба да води толеранцији.

Вера и филозофија да не буду мир који подноси пре-

зирући, него који разуме, саосећа, штеди. Пошто се

добро испраска, Пирандело, да ли лако или тешко,

приклања се филозофији прагматизма. Прагматизам је

од прилике у овоме: Осећам да нешто морам урадити;

да бих то што боље урадио, питам се: како да мислим

па да постанем оно што морам бити због ствари коју

имам да урадим, без обзира на то какав сам у суштини.
Одговор на то питање, то јест нужда да се мисли

тако и тако, и сматра реалним то и то, то ће бити

истина. Несрећни Арђенту је био прагматичар, док га

жена каваљерова није насилно истргла из система.
ћете је записао: „Све се мора практички мислити'*.
Арђенту је практички мислио. Пиранделу самом тешко
је да практички мисли, али се кроз благу своју новелу
сили да призна да се тако може мислити. И тако из

новеле своје добија Пирандело брашно које потписује
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као да је његово. Наравно, ретко пропусти да на по-
четку или на крају новеле продискутује ствар; покаже
да он није неки амерички прагматичар који безмало
не разликује заблуду и нужност од истине. Него да
је прагматичар као, рецимо, Лесингов Натан мудри,
који саветује: да се и она друга два од три прстена
сматрају правима, и да сваки од тројице младића
дела као да му је прави прстен на руци — а зна На-
тан при том да ни трећи прстен није прави, да су сва
три лажна, да је прави изгубљен, нема га, или га није
ни било.

Има једна новела у којој је Пирандело са доста
грације успео дати чудан моменат горке туге и прак-
тичког измирења. То је један опак потсмех над рела-
тивношћу и самог очајања у човеку. Та је прича ту
још и зато да покаже каквом муњевитом брзином се
одмењују стања и погледи на свет и ствари, да по-

каже како пред панорамом реке и игре вечерњих зрака

изгледа такозвано дубоко убеђење човеково о невред-
ности живота, и херојока његова одлука да изабере
једини логички пут песимистичког обрачунавања са
светом. Један несрећан човек, дуго отстрањен од дру-
штва, враћа се кући. Скрхан је, јер зна да га због
кривице и казне нико не воли и нико не жели. Душа
му је мртва, тело пропало. Он ништа неће, не жели,
само тако иде, иде. Па онда, пружи се часом по земљи
на обали Тибра, и почиње осећати да га обузима чар
вечери. Одједаред види чудну рибарску направу: два
бурета, снагом воде и наизменичног оптерећења, на-
изменично тону и дижу се. Тајанственб гргутање воде,
пропадање буради у мрак, чудно утичу на њега. Ре-
шава да брвном дође до справе, уђе у једно од бу-
ради, и потоне. Ушао је, стиснуо је зубе, лице му
стоји у грчу ужасног очекивања. Али, његова тежина
квари механизам, и справа стане. Човек отвара очи,
дрхће, почиње да се смеје. Одједаред, снага воде по-

чиње да расте, справа почиње да шкрипи и улази по-

ново у кретање. Тада, он, малочашњи самоубица, има
осећање да се направа шали, да се звезде над њим
смеше. Дохвата се руком за осовину и искаче на брвно.
Буре тоне нагло прскајући самоубицу водом. А он има

уверење да се сад он шалио, „са реком, месецом и
црним чемпресима Монте Мариа“.
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Тако ето бива беспрекидно у човеку. Од јутра

до мрака човек се сели из једног стања и веровања

у друга, често у најсупротнија, губи сам у себи убе-

ђења, сам против себе битке. Наравно, обично се све

то дешава без крви и великог страдања; највећи део

живота не стиже пред исповедаоницу и истину умет-

ника. Споља, релативитети су махом тихе наше огра-

ничености, које остају ограничености. По суштини,

наравно, значе велике тајанствености; али те суштине,

као све суштине, остају неприступачне. У сазнању смо

заправо само мало одмакли од стадијума Буриданова

магарца. Живимо и владамо се по једној умереној,

паметној скепси. Не зна магарац, у суштини, ни да ли

је он магарац, ни да ли је сено сено, али поједе сено

у филозофском ставу као да је он магарац а сено сено.

Међутим, ако ее тако мора живети, шта је са

уметничким стварањем, са оним што се не мора? Све

за минут постаје друго нешто него што је минут ра-

није било, кад је, за писца, значило неку психологију,

догађај, истину, живот, личност. Психологија ства-

рања, то се истиче целим Пиранделовим делом, велика

је и мутна је ствар. Пирандело је зато непрестано сам

са собом у дискусији, сам над собом у заседи. Излази

да је уметников посао скоро увек и уопште оно што

је био посао уметника који је написао Шест лица

траже аутора. То јест, задатак да се постигне да лица,

која свим жаром страети хоће да даду своју драму,

да играју у ствари другу драму или комедију, ону

коју је уметник писац створио с помоћу њихових лич-

ноети. Лица дају дакле елементе себе и свог живота

У разним површинама стварности, и избаце најзад

истину уметничке реалности. Са разним формама ето

тога проблема носи се Пирандело кроз сваку своју

творевину. Али, читајући оне подугачке Пиранделове

уводе у новеле, а по драмама одломке филозофског

аргументисања, читалац се чешће запита: да ли умет-

ност сме тако говорити, да ли уметник сме толико

разголитити и сумњичити уметност стварања, да ли

Пиранделову уметност то не умањује? Тешко је на то

одговорити, јер велики део чари Пиранделове уметно-

'сти лежи баш у његовој демонској пожуди да не да

човеку ни уметнику заспати ни на једној варци. Да-
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како, и други се уметници преко ноћ и у самоћи боре

са својим сазнањима, и остављају парадни мир и му-

дрости својих уметничких истина; али, кад дан сване,

они искачу из бурета, и чини им се да је све оно било

само шала. Пирандело се пак решио да и дању истину

говори, да тоне у мрак дубина. И то је његова умет-

ност, али и проблем његове уметности. Не задовољава

се Пирандело оним Богом и оном филозофијом који

воде порекло од школског буквара; тражи Бога и

истине који са њим заједно расту. Има опасности' од

такве уметности, на еваки начин. Поводом Пиранде-

лове уметности могло би се можда поновити оно што

је забележио чувени енглески владика и писац Тилот-

сон: „Боље бити без откровења, предати се само му-

дрим законима природе, уливати свугде благоет, мир

и човечност, него имати религију која вас доводи до

беснила“. Пиранделова уметност понекад као да хоће

да доведе- човека до беснила. Али то је само као да.

Све се свршава са правим и дубоким емоцијама и чо-

вечним погледима на живот. У критичкој уметности

такође се крије мистична тежња сваког правог умет-

ника: волети, само волети, пре и после критике. Цело

дело Пирандела дело је самилости. „1п Љсо Гатог

пи тЈзе, вреди и за Пирандела тај стих коме се не

зна заправо аутор, који је никаб из земље италијан-

ске. Као онај Арђенту, и Пирандело има тезу уметно-

сти, и има истину, с тим да то двоје није исто.

А истина је можда то да је уметност Пиранделова

очајан крик што и уметник, творац универсалних,

реалних личности, мора ипак понекад личностима

криво да чини, мора да меша фантастично и реално,

не погађа увек за какву су драму личности које је

створио, жени их гускама Грацијелама кад би требао

да гледа како ће да им избаци бол из живота. Истина

Пиранделове уметности је можда ипак у томе да она

није толико критика колико је бол. Бол од трагико-

медије што човек, упркос релативности, верује у

исшну, а упркос истини ради супротно од ње.

Има једна новела у којој Пирандело тражи лек

против мучног стања човекова због релативитета.

Бави се проблемом: да човек, кад већ не може на-
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поље из разних релативних реалности које га меха-
нички једна другој у руке предају — да бар створи
у себи способност да неку од тих реалности, која га
мучи, замени за неко време другом неком реалношћу
која није с њим у материалној вези. То јест, да ступи,
маштом, вољом, или уметношћу, у додир са нечим
даљним, и на тај начин „противстави једној актуелној
стварности која га притискује, извесност неке животне
реалности негде далеко." И прича онда Пирандело о
човеку који је, пошто је волео путовања, свакоме у
својој породици, жени и деци, „противставио" један
крај у свету. И чим му неки члан породице стане до-
сађивати, он почиње мислити на одговарајућу ствар-
ност у даљини. На пример, стоји у новели: „Жена
моја је Лапонија; и, рецимо, тражи од мене нешто
што ја не могу да јој учиним. Чим она почне да го-
вори, ја сам већ у Ботнијском заливу, и одговарам јој,
као да ништа нисам чуо: Улеа, Лулеа, Питеа. Скелеф-
теа. — Ма шта ти то говориш? — Ништа, драга, то
су реке Лапоннје. — Али какве везе то има с оним
што ти ја кажем? — Нема везе, заиста нема, али те
реке јесу, и ни ти ни ја не можемо одрећи да се у
самом овом тренутку воде њихове уливају у Ботниј-
ски залив. И кад би видела, драга, као ја што видим
оне жалосне мале врбе и брезе. ...Да, да, знам, не-
мају ни оне овде никаква посла, али јесу, и тако су
жалосне око оних смрзнутих језера у степи“... И тако
даље, и у пркос женином љутитом узвику: „Јеси ли
ти полудео? Ја тражим од тебе...‘, муж наставља, а
Пирандело довршује причу: „Да, да, драга, ти тра-
жиш од мене, не кажем да не тражиш. Али како је
тужна земља та Лапонија!“

Бизарна ова прича, на око, тера игру са реално-
стима, чини смелу пробу са једном сценом где човек
покушава живети, у пракси, са разним личностима у
себи. Али та прича отвара још једну перспективу Пи-
ранделове уметности. Можда човек има не само спо-
собности да се издвоји из спољног света, него му је
можда једина утеха у релативном бежању у простору
и времену, у врсти мита дакле који би значио нешто
што би било као поезија релативитета. Одаје та прича

11
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још и вероватноћу да Пирандело, као-иопитивачки ум,
има сродности са немачким филозофом Кречмаром,
који се интересује функцијом реалности, и који испи-
тује тип човека схизоида, човека са нормалном функ-
цијом издвајања из спољашњег света, дакле из неке
реалности. Али, по Кречмару, схизоид има потребу
издвајања из света зато да би био што јаче и што
искључивије оно једно што јесте. Пирандело, кога
функција реалности интересује у области уметничког
стварања, напротив, узима да лице поред излажења из
реалности око себе, излази и из једне од својих лич-
них реалности. Пиранделово лице није схизоид, лич-
ност лишена еклада и ковибрације са околином; оно
има само главну црту схизоида, способност да се из-
дваја из постојећег. Наравно, Пирандело сматра да ту
способност, као све способнооти, имају пре свега лица
створена имагинацијом и творачком снагом уметника.
И ту је за разумевање Пирандела главна тачка. Пи-
рандело сматра да истините проблеме драме не по-
ставља живот, него уметност. Јер, живот води углав-
ном логика. А на судбину човека се често утиче нечим
што је ван логике догађаја и стварности, а чему се
ипак не може одрећи реално-ст, а та је реалност ствар
уметности. То су Пиранделови релативитети, некада

ужас, некада чар драме и новеле његове.
Наравно, бацити живот и све његове проблеме

искључиво у руке уметности, доста је опасна ствар.
Радити са релативитетима значи тражити у лично-
стима најпре оно што је нехомогено: идеје и воље
које изузетно и бизарно лутају по разним реално-
стима. А ко над изузетцима и бизарностима хоће да
влада, постаје пре њихов слуга него господар. Лич-
ности у Пиранделовим драмама и новелама саме су од
себе пуне неповерења према стварностима свога жи-
вота. Боје се оних тренутних опсесија које могу да
се утврде у врсту свести. Пиранделова уметност стога,
и кад се све сабере, излази уметноет нерешивих или
нерешених проблема, неутврђених личних вредности и
погледа на свет. Једнако се читалац сећа Библије:
„Ја верујем, Господе, помози моме неверовању“. И,
ако није одвише смело, можда се може извести и
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закључак: да је Пиранделова уметност, на крају кра-

јева, помало иронија на оно што он, на крају крајева,

једино признаје: иронија на вечност и реалност онога

што уметност ствара. Иронија и критика због релати-

витета и у вечности саме уметности. Можда, на крају

крајева, и вечност у уметности трпи нешто мало од

онога што трпе еве реалности код Пирандела. Можда

Пирандело зна за разговор госпођице де л’Еспинас и

Бордеа, у Дидроовом Сну д’Аламбера, поводом про-

лазности човека који верује у бесмртност. Вели госпо-

ђица де л’Еспинас: „То је, је л’те, као кад она ружа

каже да откад руже памте није никада умро ниједан
баштован“.



ПРОБЛЕМ ЛЕПОТЕ

У ДЕЛУ ЏОНА ГОЛСВОРДИЈА

У предговору за главно своје дело, трилогију

Сага о Форсајтима, Голсворди каже следеће: „Ова ду-

гачка прича није студија неке епохе, него хоће да

предочи заплете које лепота изазива у човечјем жи-

воту“. Неочекивана изјава. Јер, та трилогија је огромно

дело, хроника четири генерације Форсајта, читавих

низова породица и огранака, према томе и студија, и

не само једне епохе. Али Голсворди занемарује оно

чиме би се други дичио, и вели: није студија епохе,.

само напор да се предочи дејство лепоте као судбинско

дејство. Строго узевши, Голсворди има право. У жи-

воту и у епохама, и у књигама о животу и о епохама,

елеменат који све уобличава и разара, јесте лепота..

Лепота баца човека и друштво у напоре и борбе иде-

алне, и у комплоте бунтовничке и злочиначке. Треба се

сетити, рецимо, Настасје Филиповне у роману Досто-

јевскога Идиот —- који је роман међу нама боље познат

од романа Голсвордиа — па је јасно да добро и све

зло долази од неке лепоте, телесне или духовне, или

обе заједно. Ако се дакле неко као Голсворди одлучи

да каже отприлике ово: ја изнад свих покретних снага

судбине, изнад жуди за слободом, за знањем, за сла-

вом, за имањем, стављам жуд за лепотом или неодо-

љивост пред лепотом — није погрешно. И могао би на-

писати далеко више од једне трилогије са том основ-

ном мишљу, па да свакад има право. Лепота заплеће-

драме и романе, а писцу остаје, да се послужимо јед-

ном Расиновом речју: само да „уза то напише стихове

или прозу“.
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Голсворди је имао на уму све лепоте: лепоту
природе, физичку лепоту човека, духовну човечанску
.лепоту, естетичке и етичке лепоте уопште узевши. Али
је, пишући друштвени роман, носио се највише са де-
монском снагом физичке женине лепоте, чије дејство
пролази скалу од најбруталнијег и најпримитивнијег,
па до најузвишенијег и најспиритуалнијег. Чуда и по-
кори, уједно и благослови од женине лепоте скривени

су у свима другим лепотама, и зато су неминовни ква-
сац у породицама и друштвима чија ће судбина бити
вредна једног романа, или једне трилогије.

Оваква или онаква, лепота је Голсвордиевим ју-

нацима романсирала примитивне памети, и хероизирала
буржујске нарави. Ако је јунак био политичар, стигао
га је заплет од лепоте; и већ како кад: тим горе или
тим боље по политику. Ако је био сув спекулант, опет
га је стигла лепота. Ако охол племић, стигла га је. Ле-

пота стиже крв, главу, срце наше; -стиже аргументе ко-
јима доказујемо и мудрујемо. У једном од романа
Трилогије, лепота ноћи збрка и исиса снагу свем ви-
соком резоновању јунака. Каже Голсворди: „...све су
светиљке погашене, сва срца мирују. Ноћ стражари са
по једном белом звездицом над сваким дрветом, над
сваким кровом, над сваким сањивим уморним цветом,
као мајка што стражари над уснулим детенцетом кад
се нагне над њим и с љубављу му броји сваку косицу
на глави, и прати сваки нејаки трепет тела... Аргу-
менти, под осмејком те ноћи...“ итд.

Опасног и опаког суверена је признао Голсворди
кад је судбину истоветовао с моћју и с демонством ле-
поте. Као што на крају сваке науке чека религија, на
крају сваког човекова животног плана чека нека лепота,
неки њен демон. Голсворди сам, који је судио друштво
и читаве генерације прибирао под микроскоп; који је
са читавим сталежима поступао понекад, како сам
негде каже: да милиони становника у Лондону по-
играју као зрнца сухог грашка на дасци о коју је неко
треснуо пееницом — тај Голсворди носио је у себи,
због лепоте, осетљивост једне биљчице, меланхолију
једног зрака који час светли час умире.

Човек је гладан живота докле год је жив. Живот
нас троши и скоро потроши, али не буди у нама жељу
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да умремо. Ко је тако гладан живота даље и даље, до

у старост у којој нема више страсти, тај је у ствари

гладан лепоте овог света. Глад за лепотом, што даље

у високе пределе лепоте, или што даље у старост, по-

стаје меланхолија особите врсте. Не меланхолија из

рђавих стихова, која је осећање доста труло и чак

мало мртво; него меланхолија ненаситости, која је

снажна као лав иако ћути и трпи као риба. Лепота, по

Голсвордиу, јесте највиши критеријум сваке страсти,

она је скривена у сваком облику живота, сваком про-

цесу. Видите духовно оронула човека; или видите чо-

века који се лудачки зарио у неки рад; или видите по-

борника за неку идеју; видите виконта Карадока, ћут-

љивог, амбициозног племића, како одједаред пропадне

у страст као у јаму ■—- свему томе, сад или у прошлости,

узрок је моћ лепоте или коб лепоте, која одређује суд-

бине. А облици те демонске моћи су: нека лепа жена,

неки леп сан, неки леп талент, нека одлука да се главом

пробије зид до неке лепоте, нека дилема која не би

била дилема да није било лепоте. Рецимо, дилема јед-

ног од Форсајта који се још није био довољно ни про-

финио ни расхрабрио за лепоту, а коме је дошла лепа

Ирена, и постала му жена која га није могла волети.

Дилема тога човека, Сомса Форсајта, била је: „Отерати

Ирену!“ али није могао; „пустити је да оде, по правди

и милости, јер је већ много патила код њега,“ али

није могао ни то. Из те лепотине дилеме изишао је те-

жак живот за Ирену, за Сомса, за још многе Форсајте,

па и за једног не-Форсајта.

Заиста, пошто Голсворди то покаже, постаје више

но јасно да на овоме свету ничега нема тако много, као

лепоте. Све, од појединца до народа, бори се с неком

лепотом, за неку лепоту. И оно што као мртво и про-

шлост ногама газимо, и то је још пуно проблема ле-

поте, иначе не би могло бити да је држало живот и

хранило страсти кроз деценије или столећа... Најтеже

заплете у физичком и духовном свету изазива лепота,

јер је свугде присутна, јер јој одолети не може ни

младо ни старо, јер тело и душу тресе било да некога

завитла у активну страст са надама, било да некога па-

сивно скомле, као 85-годишњег старца Форсајта.

Уосталом и не тако пасивно, јер ће се старац носити
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са тешким задатцима: стари Енглез има јунаштво до-

стојанства, не просјачи милост, крије своју судбину,

има смисла за лепоту резигнације, али даље и даље

жудно жели да види лепоту, још једном само, да се

бори са задатком од лепоте у толико тежим за њега

што Ирена није знала шта чини са својим прастарим

рођаком. Лепе су речи Голсвордиеве о њима: „Човек

понајчешће не види зло које проузрокује; а 85 година,

оне заиста немају више страсти; али лепота, која иза-

зива све страсти, делује увек на исти начин докле

смрт не заклопи очи које лепоту виде.“

Лепота као мука и коб, као стваралац страсти и

меланхолије, постаје Голсвордиева уметничка концен-

трација. Кроз ту концентрацију он је доспео да воли

као јунаке: незадовољнике и борце због недовољне

лепоте и правде у љубави људској; утописте, стоике,

бунтовнике. Све се код њега осложава неким пробле-

мом лепоте: племићство, демократија, братство, правда,

брак, породица, патриотизам, поштење. Једна млада

племићкиња вели: „Шта вреди ко смо, кад не смемо

волети кога хоћемо.“ Један либерал и патриот вели:

„Ја бих хтео Енглеску чија би душа била стоичка, лепа

од стоицизма и лепоте сваке поједине од много мили-

она њених душа.“ Сами наслови Голсвордијевих књига

откривају да је његове теме и проблеме могло допра-

тити у уметност само оно што нека лепота од живота

тражи, или у животу пориче: Фарисеји; Поседник;

Братство; Патриције; Стоик; па у драмама: Правда;

Поштење; па у лиричним новелама: Јабука, Тамни цвет,

Кућа у пољу.

У првом делу трилогије, када су Форсајти, четири

генерације уназад, били још на почетку дизања, и један

за другог, чак и рођена браћа, били од интереса само

по том: „колико је који од њих већ богат,“ већ тада,

невидљиво као ветрић, или кобно као инфекција, по-

чела је да се јавља лепота са својим оплемењивањем

кроз јад и страдање: кроз неку праву љубавну исто-

рију, кроз демонство женино, кроз наговештај неког

идеала или талента. Почињала је дакле лепота да блуди

око Форсајтовских добрих и чврстих имања и каса; ле-

пота са новим проблемима, судбинама, кобима. Такви

су сви заплети код Голсвордиа. Лепота је код њега де-
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мон у старо грчком смислу: и коб и зао дух, и гени-
алност и оплемењивање. Промена нека у породичном
или друштвеном и народном животу, то је, и по Гр-
цима и по Голсвордиу, умирање и смрт између два
облика, а облике живота ствара дух, лепота, демон.
Тако је Голсворди све своје Карадоке, Кастерлије,
Форсајте извлачио постепено из „сухог ткања својине",
и правио од њих романтичне љубавнике, породичне
бунтовнике, либералне утописте, и најзад сликаре и
поете. Лепота Иренина била је прва контемплација
Форсајта, жедних дотле само пара и својине; са Ире-
нина лица читали су они први пут неки узвишенији
осећај, неки морални немир; неку артистичку меланхо-
лију; најзад неки позив на рад за друге, који неће бити
плаћен; неку лекцију резигнације. Баш Иренин син
даје такву лекцију: оставља у задњи час вољену де-
војку да би се једном пресекли мутни и нелепи тра-
гови односа његове мајке са оним Форсајтом за кога
је била удата у младости, и који није отац тога сина.

Голсворди није волео и није ценио, у животним
заплетима, интелектуалне орације и доказе. Он је са

сажаљењем гледао злостављање интелекта, и злостав-

љање интелектом. Лепота, тај наш највећи демон, кад
она направи заплет, ужеже страст или баци у човека
меланхолију — онда има само једно: „Буди добар, и
држи се. јуначки до краја...“ Голсвордиева дела су
доказ да је он сам као писац пролазио кроз такву ди-
лему: да ли са храброшћу интелекта или са храброшћу
меланхолије расправљати судбине и коби од лепоте?
Интелект је у стању да све докаже рационално, и да
увек има право. Али пред страстима и заплетима од ле-
поте — тако је видео Голсворди — човек је она страна
која никад нема право! И зато је Голсворди и за себе
сама изабрао моралну храброст једне племените ме-
ланхолије, која додуше не може победити, али може
неугасиво да траје, и узима став према лепоти и њ.еним
делима и неделима.

Том топлом и храбром меланхолијом успевао је
Голсворди да редуцира трагику, односно спољне
ефекте трагике живота, у својој уметности. Кад је већ
мора бити, нека се та трагика, као што је у природи,
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нека се здружи с мирном меланхолијом. То је њему,

Голсвордиу, заповедала лепота, као задатак творца и

песника. Тежак задатак за уметника. Али постепено је

то здружавање трагике с мирном и храбром меланхо-

лијом постало филозофија Голсвордиеве меланхолије,

и надахнуло га за странице чија лепота иде у савр-

шенство. Један пример за то је она класична обрада

позне љубави 85-годишњег Форсајта.

И на технику Голсвордиеву је заповест лепоте де-

ловала. Главе његових романа све су краће и краће;

своде се на неколико страница; тражи Голсворди од

њих нешто строго мерено споља и изнутра; не да

одвише простора скандалу и развлачењу мука. Његови

ванредни описи природе којима сваки час прекине

историју људског страдања; његови ванредни детаљи

о животињама, кроз чију је лепоту, лепоту тела и ин-

•стинката, ширио своје разумевање ствари — то је макар

за часак одмор, отстрањење јунака и догађаја од бру-

талне трагике. То је меланхолија Голсвордијева у

празничности свога напора: да човек буде добар, и да

стоји право и чврсто до краја. Јер, и најстрашнији при-

тисак трагике може да постане узвишен ако има неке

мирне лепоте око тога, лепоте природе, лепоте неког

'Сазнања.

Занимљив је један детаљ који се код Голсвордиа

понавља упадљиво: кад је јунацима његовим до без-

умља тешко, они се завлаче у таму и лежу на голу

земљу и под. Чак и охоли виконт Карадок чини тако.

Тако лежећи, они долазе до сазнања да и човек по-

стаје животињски тужан и беспомоћан, животињски

■срамежљив, али и животињски стрпљив. Хладна земља,

та широка и тврда мајка свих бића, која мирно носи

■све катастрофе, помоћи ће детету свом боље но роди-

тељи и браћа: ћути! криј се! док лепота која је дала

■страст, не дадне јунаку и меланхолију од које се шири

духовна вредност по свему. Јунаци Голсвордијеви леже

на земљи, стежу зубе, издрже, прекораче преко јада...

С тим у вези, симпатичне су код Голсвордиа оне баке

и чукун-баке које су врста „зимзелених јунака“, којима

,Је храброст и редуцирање плача смисао живота, које,

зачудо, не праве ни женске ни старачке глупости, него
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стишћу срце над јадима од лепоте својих унука, и че-

кају, чекају с вером: да унук једног дана „опет скочи

у седло“. Револвер, крик, пуна уста крви, то је грех

против лепоте, лепоте страсне и лепоте меланхоличне!

Неће то лепота, ма колико да је помела и ојадила чо-

века! И свечаности лепота и трагедије лепота свршују

се код храбрих људи у храброј меланхолији. Леп је

симбол, у једном роману Голсвордија, када јунак, још

пун страсти, задњи пут промили крај места одакле је

она, вољена жена, његовог добра ради, заназек отишла

у свет — он се од страшног бола само поведе, и брзо

запуши шаком уста „као да му је бљунула сва крв из
срца.“ Али само: као да је!

Ако се покуша извести естетичко-етичка линија

кроз главне друштвене романе Голсвордија, излази

следеће. Са својом идејом да лепота кроз муке диже

генерације, он је приказао еволуцију: од доба кад је

човек имао капитал, жену и душу своју као својине

своје у бруталном смислу, као робове своје, па до вре-

мена кад капитали потражише сасвим другу форму ег-

зистенције, кад је жена постала свој гооподар, а душа,

у вечној својој страсти и страдању од лепоте, све је

крилатија, ко зна где је све, и шта све може. То је ход

лепоте: од мамаца и отрова њених, до висине на којој

је лепота збир снага и етрасти које на једном месту не

остају, јер лепота није никада ничија својина. Она је

демон који, као сваки дух, иде куда хоће, иде свугде,

али и оставља све. Веза између својина у материалном

смислу својине, и између друштвеног прогреса на

основи лепоте — ванредно је изведена код Гослвор-

диа. Лепота има да се дигне до духовне тековине, а

духовна тековина да постане општа — онда смо по-

стигли једину здраву и једину могућну илузију о сво-

јини лепоте, и прогресу на основи те својине. Лепота

је као магнетизам и електрицитет: свачија и ничија;:

^ само дејство, само демонизам.
Код Форсајта је лепота наишла, и владала, прво

преко Ирене, па, постепено, преко смисла за уметност,
преко осећања лепоте од одрицања, преко смисла за

набављање сликарске галерије за опште добро, преко

уписивања у добровољце и давања живота за неку ле-
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поту у коју верује свет а не само Форсајти. Најзад,.

преко генерације која више „није умела правига

новац“. Иронија Голсвордијева је завршним деловима

трилогија дала натпис: „Издаје се“. Меланхолија, ју-

начка и фина меланхолија Голсвордијева, мислила је.

при том: даје са свима, што је дотле било једних.



ПРОБЛЕМ КРИТИНЕ

И НРИТИЧАРСНИХ ТАЛЕНАТА

Људи воле да дело и критику на дело везују скоро

органски: мисле да је критика битно важна и одлучна

по дело; и мисле да критика оцепљена од дела нема

живота, или бар нема тла.

Треба поћи од прве и најчвршће евидентности.

Има аутентичних и неаутентичних дела; и има аутен-

тичних и неаутентичних критика. Ако се састану две

аутентичности, дело и критика о делу, могу једно дру-

гом, и писцима, чинити извесне услуге. Ако се не са-

стану — аутентично дело остане без аутентичне кри-

тике — дело ће својом живом вредношћу живети

кроз читаоце. Није један, већ безброј примера, да је

прва аутентична критика на аутентично дело дошла са

закашњењем од сто и више година. А ако аутентично

дело добије неаутентичну критику, онда се уопште ни-

шта није десило. Дело живи без критике, а критика не

живи ни са делом ни без њега. Данте је у време кон-

трареформације доспео у руке неаутентичних фарисеја-

критичара који су желели доказати стерилност Данте-

ова дела. Ништа се није десило. А ако аутентичан кри-

тичар падне на неаутентично дело, критика ће остати

самосталан рад, моћи ће се читати без марења и за

наслов дела и име аутора.

Критика, аутентична, то је самостална грана књи-

жевности, самостална грана уметничке књижевности.

Као што неко дело може надживети своју критику,

тако нека критика може надживети дело које јој је

служило као повод. У Лееинговој Хамбуршкој драма-

гургији пуно је мртвих и сахрањених повода, али се
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проучава и чита критика о њима као самосталан рад.

Са класичним делима, грчким и модерним, Лесингова

критика живи; дела та и критика Лесингова на њих,

чине једни другима услуге, али живе врло добро и са-

мостално.

Аутентични критичар — у проблему критике —

стоји више као интерпретатор него као анализатор

дела. Анализа зависи увек од савремене науке, савре-

меног менталитета и укуса. Интерпретација дела зависи

од талента интерпретатора као писца и уметника.

Отуда су анализе-критике са школских катедара само

педагогија и наука; а књижевност чине једино критике

даровитих писаца. У сваком аутентичном критичару,

дакле интерпретатору уметности, има, мора бити, и од

уметника, и од творца мање или веће експанзије. То се

види, и доказује тиме што сваки аутентични критичар

носи у себи, и исповеда га, један уметнички књижевни

идеал. У томе свом идеалу критичар се оплођава док

чита и студира нечије дело. И дешавају се, у срећним

сдучајевима, сасвим неочекивана сједињења творачких

и испитивачких особина у критичару. Критичар се тада

осећа као бродар који је пронашао ново копно. На

томе копну су господари и аутор дела, и он, критичар.

И некада јачи господар критичар него писац дела.

То су они прави и здрави случајеви критике када је

критика самостално књижевно дело.

Аутентични критичари су ретки. Јер је редак

комбинован рад уметника и научника; ретка је и велика

култура коју аутентични критичар мора имати; и редак

радни капацитет читања и сталног учења без којег се

не може бити код куће у књижевностима, без чега

опет критичар није код куће ни у домаћој књижев-

ности. Домаћа књижевност постоји, домаћи критичар

не задовољава. Критичар мора бити светска,, европска

фигура.

Велике књижевности имају доста примера за

сложени комплекс дарова у аутентичним критичарима;

и за занимљиве борбе између анализаторског и умет-

нички творачког у критичарима. Поменућемо Француза

Сент-Бева, и, у енглеској литератури, два Ирца, Џ.

Свифта и Б. Шоа. ^
Сент-Бев је почео са стиховима и прозом фикције,
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и са великом вером у обоје. Комплекс критичара није

он осетио одређено, као нужност у себи. Он је имао да

прође кроз пораз у себи и кроз нејасан став у свету.

Прошао је кроз трагику и кроз комику пораза. Можда

по потреби случаја, јер су таква искуства погодна да се

прераде у критичарске капацитете. Са заустављеним

или разореним твораштвом у себи, Сент-Бев је постао

проникљив и немилосрдан критичар. Једна свеска ње-

гових критичких радова носи наслов Моји отрови. До-

ста времена је изгледало као да је Сент-Бев прешао на

критику да-би се светио критици, јер је и као критичар

наставио да пише белетристику упркос критици. По-

степено, прави његов позив га је освајао упркос њему

самом. Критика Сент-Бева постаје велика, јер постаје

резултанта двоструких моћи Сент-Бева: творачких и

аналитичарских. Та резултанта је, у случају Сент-Бева

ванредна: доста осредња машта писца почела је јачати

и расти кроз рад на интерпретацији туђих радова, до-

живљаја и осећаја. Фронтови снага у Сент-Беву ре-

конструишу се. Јача поново стваралац, иако не онај

који ће песме градити. Фине психолошке критике Сент-

Бева, у којима је на основи биографских елемената пи-

саца не комбиновао, него доиста стварао духовне лич-

ности писаца — то је нов образац аутентичне критике

у којој сам критичар од себе сама много тражи у

смислу анализе и интерпретације туђега дела, и у

смислу критике као самосталног књижевног рада.

Тврди се да Сент-Бев никада није прежалио закржља-

лог или разореног писца лепе књижевности у себи.

Али све се то компенеовало можда на срећнији начин

и у вишем рангу књижевности но што би био неки

други роман о „сладострасти“. У огромном културно

историском и критичком делу Сент-Бева Пор Роајал

има свих радова књижевности и свих моћи писца

уопште и критичара напосе.

Слично Сент-Беву, и Свифт и Шо су писци врло

сложених способности и дарова, и писци који су почели

писати од оног краја који није прави. А различито од

Сент-Бева, Свифт и Шо ће кроз критику доспети у лепу

књижевност. И затим, опет слично Сент-Беву, у својим

делима фикције остати синтеза моћи стваралачких и

аналитичарских, баш као што су раније, у својим кри-
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тикама, стилом и применом идеја више градили личну

књижевност него што су критичком анализом служили
социологију и политику. И затим, опет различито од
Сент-Бева, код ова два Ирца ће сукоб маште и анали-
заторства и цензорства бити далеко силнији и занимљи-
вији, јер је код Ираца, већ и с крвљу и с расом, машта
била надмоћнија од свега осталог у духовном њихову
комплексу. У Свифту је стварала једна од најоригинал-
нијих машта на свету, у Шоу машта далеко јача бар

од оне у Сент-Беву.
Свифт је почео с поезијом, и брзо оставио пое-

зију. Не због познате Драјденове пресуде: „никад не-
ћеш бити пост“, него зато што је у Свифту устала
страст особена, пламена, рушилачка, отровна, куд камо
отровнија но она у Сент-Бева. Још увек критичар,
Свифт нараста као оркан, цепа и кида, унаказује људе,
таленте, установе, нацију, човечанство. Што сарка-
стични гњев више махнита, Свифту је све потребнија
стваралачка снага. А што стваралачка моћ више постаје

активна, ритам разорења све више мора да се подвр-

гава служби рељефности и стила. Колико је Свифта
критичара машта помагала, толико га је кињила. Из
тога кошца су напослетку изашла, како је познато,
Гулаверова путовања, дело маште какво свет није дотле
видео. Машта Свифтова је најзад нашла форму у којој
ће се под маском скаске и забаве скрити страховити
гњев Свифтов, гњев ничим незадовољив, какви су били

гњевови старозаветних пророка.

У Свифту је природа дала можда најгениалнију

учвореност аутентично аналитичких и аутентично ства-
ралачких моћи. Свифт је самога себе прогањао. Ње-
гово безмерно разочарење над човеком и човечанством
дошло је од критичарског дара. То разочарење родило
је ужасан гњев. Тај гњев је постепено постао творачка
снага: прво је тај гњев служио Свифту памфлетару,
а после је тај гњев критичке дарове Свифтове потчи-
нио машти и кроз машту прорадио стваралачки. Тво-
рачка моћ Свифта, како знамо, до краја је остала горка
и отровна. Најзад је, и то је познато, дегенерисала у
цинизам и мржњу, и тада је дошло до слома и крити-
чара и творца у Свифту. Последње странице Гуливера,
то је ужас. Изоловали се поједини елементи Свифтових
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моћи, дух писца се разјединио. Критичар у Свифту је

померио памећу и убио и ствараоца. Свифт је завршио

у лудници, коју је, побуђен екстремним закључцима

своје критике, о свом трошку дао сазидати „за енгле-

ску нацију.“

Онај чудесно стегнут чвор критичара и творца

држао се у Свифту и даље. Сатима би Свифт стојао

пред огледалом, посматрао „човека", цртао, мерио, и

тихо монологисао: о човеку, његову лику, његовим да-

ровима и вољи, његовим слабостима и гадостима. Та]

чудесно стегнут чвор критичара и творца — аутентич-

ног критичара и аутентичног творца — створно је је-

динствено оригиналну уметничку форму Гуливера.

Свифт је саставио стил бајке и суху, строгу синтаксу

једног уџбеника. Др. Џонеон је писао: ...,,та хуља

нигде да употреби једну метафору!"

Шо је започео кариеру у јавном животу као члан

„Фабианског друштва“, дакле као жесток социалист.

Дарови Шоа критичара и Шоа ствараоца нису били то-

лико у борби колико у врсти фабианске, социалистичке

организације. Шо их је здружио на врло вешт начин,

и успео да широм света постане чувен и славан искљу-

чиво као творац и уметник. Међутим, не би се могло

рећи да је случај Шоа чист, само обрнут елучај Сент-

Бева, то јест, да је Шо чисто и јасно уметник као што

је Сент-Бев чисто и јасно критичар. Има велики број

критичара свих народности који Шоу одричу право

твораштво и оригиналност. Француска критика је у том

смислу поразна. И збиља је Шо скоро у свакој својој

драми и критичар из те и те рубрике, и енглески пре-

давач у недељу после подне, али сигурно и вешт инс-

ценатор, бизарна врста артиста, и још понекад помало

поет. Добар део његових драма није друго до даровито

стилизован низ памфлета. Стилизација та сама од себе

, погађа у драмски облик, јер је код Шоа не само ход

' заплета, него и ход расплета у самим додирима крајно-

сти, нееродности, у сусрету врућег и хладног и у не-

кој прштавини. Излије се хладна вода по усијаном

гвожђу, цврчи, пуши се, устрче се људи, али — поги-

нула је само вода. Већина Шоових драма је комедија,

а већина лица будале и слабићи; али тако мора бити,

јер ако Шо-критичар нема пуне скуте материала, Шо-
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творац нема замисли ни садржине. Мора бити да је са

таквим комплексом дарова врло занимљиво1, можда и

врло тешко радити творачки рад: синтетисати га на два

фронта, које фронтове такође треба синтетисати. Шо

никада и није ни задовољен, ни смирен, ни испражњен

кроз своју драму. Познати су његови дуги и предуги

предговори уз драме, где се творац и уметник још сит

наговори, накритикује, па летимично и до драмских

акцената дође.

Свифт је артистички буран и бесан, и у гњеву

надчовечном карикира сам идеал за који страда. Шо

критичарски мирно побира и ниже своје парадоксне

констатације гледајући како неко крха врат у име на-

чела или врлине, и карикира најзад оно што би свако

мислио да не вреди карикирати, и да се и не може.

Свифту је све тамно и проклето, и он у марионете и

играчке уме метнути трагедију света, чак васелене. Шо

нема ни близу ту машту, а страст поготово не. Он не

може да обухвати, ни да постави, свет у целини; ни

луд свет ни паметан, ни срећан ни несрећан. Његово је

да види лудило шрафова у друштвеним организаци-

јама и бубе у људским главама, и да онда генералише

комедиантски, да извлачи филм дедукција апсурдних

и толико неочекиваних да је та неочекиваност сама по

себи драмска. Врста страсти при том, то је Шоово

управо страсно задовољство над бесмислом. (У Енгле-

ској је то особеност нервног и интелектуалног живота.

Недавно је изишло дело: Поезија бесмисла, збирка

таквих стихова кроз векове; и расправа о томе да је

Енглеска земља у којој има највише љубави за такву

врсту одмора, за врсту уласка у детињу једноставност

и детињи смех). Шо је прави виртоуз да претвори

искуство у хумбуг, целисходност у нецелисходност,

нужно у произвољно, а прави је артист у природној

распуштености с којом све то чини. При чему је оштри

и иронични критичар Шо онај који разлаже и саставља,

али весеље и виц долазе од артиста. Незлобивост Шо-

ова при том иде понекад до праве доброћудости. Чо-

вечност и искреност овог чудног критичара-творца по-

твРђУЈе међутим најбоље прост, непосредан, кристално

логичан, никад извештачен диалог, који у главном и

носи Шоове драме.



Занимљиво је још напоменути да при тако сложе-

ним и мучним индивидуализадијама талената доста

страда и плаћа фигура човека у писцу. У тим писцима,

насупрот редовитоме, калуп талента не долази готов

с рођењем, него се у зрелом и већ у пун рад отиснутом

човеку крха и мрви, да се калуп уобличи и срасте. Ти

људи подуже не знају где им је тежиште. Њихов однос

према свету је несталан и сумњив; не знају дуго где је

извор немира и неуспеха, подозриво критички траже

око себе, о људима говоре само у трећем лицу мно-

жине, и то или с презиром или с гневом. За талент и

рад је то од користи, али трагови од ломљења остају

на човеку.

И три велика аутентична критичара, са ванредним

књижевним кариерама, о којима је овде било речи, не-

мају много чари као људи. Сент-Бев, то је симбол го-

сподина кога се је добро прибојати и кад је праведан

и кад је неправедан. Несрећни декан Свифт стоји као

таман тежак облак над својом играчкарницом. Шо је

најведрије непријатан. Симпатично незгодан је и у

облигатним предговорима, у којима вас и цео свет пре-

тресе; и у својим драмама где сатирично-филантропски

слеже раменима над будалама које додуше жали, али

које су само зато и добре за његову драму што им ни

савета ни помоћи нема.



Р И Л Н Е

ВАРИАЦИЈА НА ТЕМУ

Рилкеа је унутрашња борба носила до оне гра-

нице преко које би требала да може пренети контем-

плација, али ипак не преноси, јер су с оне друге стране

—• анђели. Рилке међутим, сравњен са себи сличнима

у таквој борби, непосреднији је, једноставнији, онај

који врло апстрактне ствари назива простим именом.

У првој песми збирке Елегије из Дуина стоји:

Ко би ме, ако бих крикнуо, чуо из анђеоских

Редова? и, да узмемо да би ме и привио

На срце од њих један, ишчилео бих ја пред његовим јачим бићем.

Рилке је у овим редовима размакнуо овај и онај свет.

Али ће, као што ћемо видети, кроз тај размак ићи игра

мостова, игра односа. Мостови се додуше кидају кад

се човек одвише приближи спиритуалном, али се одмах

везују чим се човек удаљи колико мора.

Рилке елегичар не стаје пред наше очи као уљана

слика стврднутих повлака и боја. Он је мек, тече као

дртеж Сињорелијев. Сад је готов лик, сад скица за

нзраз једног јаког осећања, сад трептање црта за не-

што тајанствено што није ни лик ни осећање. Рилке је

био путник-мислилац, не мислилац за столом. Он је

пролазио кроз људска доживљавања као што се про-

лази друмом, споро, са застајкивањима, са врло честим

искуством да не зна где је, и да је туђ тамо где нека

ситна травчица има и завичај и права и заштиту. Чи-

таве недеље је Рилке живео од милости људи и ствари;

од разговора са сапутницима и сабеседницима из свих

редова природе, који су му по нечем ипак остајали
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тајне. У Рилкеу се тако развио дар једног особитог

стрпљења, пуног благости; пуног готовости да сваког

часа узме путнички штап за другу земљу, за непознаг

народ и домаћине. Сваки час је он пролазио кроз ра-

станке, кроз растанке који су од већих вредности и ле-

пота но састанци, кроз растанке који су скоро чиста

спиритуалност.

Рилке је искусио да циљ духа лежи у бесконачно-

сти. И закључио, од своје стране, да стога не вреди ни

журити, ни шум правити од живота и мисли. Прила-

гођавао се он дану и часу као да је свако од њих нека

мета, јер су и они путници ка бесконачности. Био пун

стрпљења чистог као суза; нужности и сметње овог

света трпео без презира и стида. Дошао је тако до

чудне тековине: да са тим нужностима уме разговарати

њиховим језиком. А тај језик се показао као порекло

свих језика, и зато садржач свих појмова и израза.

Рилке, путник-мислилац и зналац таквог језикаг

научио је темељно још једну науку: да ни овај свет

није човеков, него васеленски, као и онај. Дошла му је

отуда једна одиста спиритуална моћ: да оно што прими

не жели задржати; оно с чим се здружи не жели

ни имати, ни критички испитивати. Примао је да би се

зарадовао, и одмах враћао натраг; здруживао се, да би

се од сапутника убрзо растао и сачувао само сећање,

љубав, и лепу загонетку бића.

Рилке зна за ограничења човекова, зна за удаље-

ности спиритуалног, али он то зна без протеста. Без

бунта, поетског ни филозофског, његова контемплација

зна за границе. Није му било лако што до анђеоског

не допиру гласи човека; бивао је он и душом и инте-

лектом и телом врло слаб, али никад очајан и никад не-

помичан. У тешким тренутцима, тонуо је у особиту

врсту скромности која га је мењала до у срж егзистен-

ције, чинила га сродним и блиским другим бићима, чи-

њеницама, другим сазнањима о овом свету који, по-

нављамо, није човеков свет. Рилкеу се зато никада није

дееило, да као уклета птица нема где да се спусти.

Ниче је једном поставио човечјем духу задатак:

да треба да уме „пребацити се преко“. Рилкеово цело

песништво је тај напор; само, не ничеовски силовит,

него благ. Рилке се преливао у сфере, у стања свих

ствари, и, са стварима, а не против ствари, улазио у ве-
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лики број разноврсних односа према границама између

два света. Стекао је такоеазнања о тананим пограничним

чињеницама, многобројнија чак одНичеових. Тај чудни

ноет, све више цењен, знао је сигурније од многих ми-

слилаца: да је однос оно што је категорија над катего-

ријама, оно што претходи сваком упознавању, искуству,

вери. Он зато односе није критиковао; он се датом

односу покоравао као врсти великог закона, и тај закон

та је „пребацивао преко“, до пред саме анђеле. На-

равно, познао је и Рилке горчине, и писао: „...с ким

ми можемо поћи и бити? Са анђелима не, с људима не,

а животиње, довитљиве, опажају већ да нисмо на

много чврстом тлу кад објашњавамо свет.“ Али ма ко-

лико да је трансцендентним ценио анђеоско, сматрао

га можда без сваке органске везе са овим светом који

је, отпавши од оног, ностао врета палог света, Рилке

ипак настоји на могућности односа, али кроз спи-

рит, а ка спириту кроз лепоту. Лепота је и пут

ка односу, и однос. Рилке је с Платоном, и ве-

рује да је лепота не само вечна и непромен-

љива вредност, него и вредност која хвата у оба света.

У чисто спиритуалном, човек, наравно, не може оп-

стати, и зато су сви „анђели страшни"; али лепота је

онај образ спиритуалног који је и овом свету окренут,

и према којем има однос. Отупети за тај образ и однос,

одрећи себи то, значи имати дух који улази у бунт,

или пада у несвест, и тако сам од себе чини изгнаника

из контемплативних стања.

Природе и садржине Рилкеових спиритуалних

искустава врло су необичне. Његово је искуство да

нису само људи међ собом, него да је све на свету

једно за друго и физички везано, и зато једно другом

функција. Баш те узајамне функције, о којима ни сва-

кидашњи живот, па ни мислиоци не воде доста рачуна,

то је оно што овај живот везује за онај. Рилке гледа

У животињу и чита из њених очију поруку из света.

Он се прелије у биљку и постоји неко време њеним

функцијама, и јаено му је да „...људи живе као ловор

и само су мало тамнији од осталог зеленила“. Без

научног и филозофског става према свету, с бићем

олакшаним од многих додатих тежина, Рилке доспева

некако на сасвим крајње ивице овог света, и ту сазнаје
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за дејства којима овај свет дела преко својих граница.

У извесним моментима су та искуства Рилкеова тако

крајња и ивична, као да овог света и нема, као да је он,
Рилке, изишао из своје егзистенције, или бар део по

део сам себе заборавља.

Промене, оно што понеки мислилац сматра па-

лошћу, отпаднутошћу од реалног, Рилке сматра тајан-
ственом спиритуалном појавом. Човек је далеко про-

менљивији и пролазнији но све ствари око њега, а то-

лике од тих ствари су баш њему чудно потчињене, и

привржене. Човек се мења, али има снагу да друго

мења, и тако његово мењање иде са креативношћу и

акцијом. Ипак, сваку креативност — чак и код децег

рекли бисмо — прати тежња да се створи нешто што

ће бити непроменљиво и остати, и вратити се тако у

сродство са реалним. Наравно, много шта, и можда све

је у томе само илузија, али говори кроз ту илузију и

тајна највиша. Тајна та говори о чудесној моћи про-

мена које саме собом настају, и којима је човек тво-

рац. У једном свом писму — ако смо добро запамтили

извор — Рилке говори: како човек чудесно ствара, како

неку просту разбијену стварчицу може да претвори у

највећи бол, у песму, у мисао, у лепоту која хвата у

оба света.

Рилкеова контемплација, то је једно особито ре-

лигиозно стрпљење: чекање, с вером да тајне прого-

воре. Гетеов Фауст, на једном меету, проклињући свег

проклео је са нарочитим нагласком стрпљење. Али

стрпљење код Рилкеа није ствар карактера, него ствар

спирита: једна нарочита флуидна преданост духа, не-

што анђеоски благо пред чим се ништа не склања и не

скрива. Са тим стрпљењем је Рилке доживљавао иску-

ство: да ствари и појаве творе своју творбу и расту

свој раст потпуно разумљиво за човека. Цео овај светг

на тај начин, јеете сфера једног непрекидног заједнич-

ког функционисања. Сваки покрет је општеразумљив

и општи, а сви покрети укупно јесу шумљење про-

стора, а тај шум је функција између овог и оног света.

Листић на дрвету раете, трепти, вијори с шумом. Он је
међутим дејство не само дрвета, него и шумице, и јутра

или вечера у природи. Човек, од своје стране, везује,

даље, природу за свет, свет за светове, створено за не-
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створено, и тако се онај листић, и човек с њим или он

с човеком, примакну апсолутном у бесконачности.

Радионице уметника и филозофа дивне су ствари

и по томе што се у њима дешава једно изузетно

снажно безлично дејствовање, дејствовање са приро-

дом, за природу и за свет. Рилке је то гледао живећи

уз великог француског вајара Родена. Роден је из спи-

ритуалног живота брисао осећајно, то јест, лично осе-

ћајно, амбицију уметника, породично и друштвено

своје биће. Кад је све то искључио, остало је од Роде-

нова духа огромно много што ће функционисати са

природом не као индивидуа, него као орган природе и

орган света. Од Родена је Рилке научио примати однос

с чим било, с ким било, улазити с послушношћу и с

радозналим чекањем у вариације функција. Роден је

у своје време на тај начин примио младог Рилкеа,

странца и безначајног човека, намерника с којим се

једва споразумевао. Примио га као поруку или знак

из васелене, задржао га уза се по сили непрекидних

функција свега за све. Касније се и растао од њега

тако, као од неке појаве која је пратила велику функ-

цију. Роден је примио, носио и оставио Рилкеа као

мисао; као довршено искуетво у свету, не у личном жи-

воту. За Рилкеов лични живот је то било врло болно!

Али за духовни живот његов то је била велика станица.

Те две епиритуалне снаге, Роден и Рилке, довр-

шиле су у заједници једну светску мисију. Потврдили:

да без обзира на индивидуалности, црна земља од које

смо и коју газимо, има спиритуалних идеала, чежњу

ка оном вечном и бесконачном од чега је и она отпала.



ПРОПЕРЦИЈЕ

РИМСКИ ЕЛЕГИЧАР, СА ПОСЛЕДЊОМ СВОЈОМ ЕЛЕГИЈОМ

Треба се пребацити у доба великог и славног

Аугуста, који је са својим савременицима у Риму жи-

вео последње деценије пре рођења Христова (63 пре

Христа — 14 после Христа). Име тога човека гласи:

Кај Јулије Цезар Октавијан Аугуст, али ствар није

тако заплетена као што изгледа. По оцу свом и лози

Октавија, тај се лепи, богати и даровити младић звао

просто Кај Октавијан. А када га је, свога сестрића-

унучића, дете од сестрине кћери, у племство дигао, и

тестаментом за наследника себи одредио Јулије Цезар,

Кај Октавијан додао је своме имену и име свога до-

бротвора, и постао Кај Јулије Цезар Октавијан. У оно

доба, када су због морала и неморала, наравно и због

политике, бездетства и усињавања била на дневном

реду, тако се радило. Младом Октавијану свавако је

годило да уз своје име дода име једнога Јулија Це-

зара, и веже се тако и за лозу Јулија. Најзад, када је

Кај Јулије Цезар Октавијан поетигао што је хтео, што

му је' уосталом и позив био, осветио убиство Јулија Це-

зара сатаривши републиканце заједно са Брутом и Ка-

сијем; после славне битке код Акциума имао задо-

вољство да сахрани и Марка Антонија и Клеопатру, а

немоћнима учини и Помпеја и Лепида; кад је постао је-

дан од највећих и најзаслужнијих римских владара, а

остао, мудро и скромно, само при имену принцепс —-

онда му је Сенат, са грађанством, додао уз име и атри-

бут „узвишен“, аугустус. Живот, судбина и карактер

Октавијана Аугуста значе једну суму човечанских по-

датака и чињеница, добрих и рђавих; значе један ван-
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редан човечни процес уздизања ка бољем и бољем, и

најбољем. И зато је та судбина и каријера моћно фор-

мирала менталитет Рима онога доба, моћно инспири-

сала и писце онога доба, моћно утицала да поред ве-

ликог Мецене меценатство уопште ухвати корена у

Риму, моћно утицала на богаташе да подижу раско-

шне зграде и јавне и приватне, и да тако дижу Рим.

А може се слободно рећи да је Аугустово доба про-

сто разбудило песнике у Риму, који дотле није био у

првом реду град уметника и поета. Учени и даровити

Римљани изгледа да су од много читаног Платона

научили пре свега оно што им је већ у карактеру ле-

жало: да страсти треба савлађивати, да много страсни

и трагични песници нису баш добродошли у држави.

Римљани доиста нису били карактеристично на-

род песника. Од оснивања Рима прођоше стотине го-

дина без поезије, без уметничке поезије у стиховима.

Требало је да се доврше три Пунска рата и застане

борба за светску власт; требало је да Рим освоји

Грчку оружјем, а Грчка затим Рим културом и умет-

ношћу; требало је да дође време Аугустово па да се

Римљани у Риму, и по провинцијама, у Италији и у

Шпанији, пробуде до сазнања: да се и у њима криЈу

поетске мисли и поетска осећања, да је њихов језик

не само језик закона, него и језик високог уметничког

квалитета. Латини нису у свом језику имали ни реч

за појам „песник“. Поета, грчка је реч; ватес, келтска

је реч; фесценинус, по вароши Фесценији, у некада-

шњој Етрурији, чувеној са народних песмица, етрур-

ска је реч. Први римски песници су Грци и полугрци;

а прве теме поезије: рат, историја, наука, људске

радње, митологија, и тек затим чисто унутрашњи жи-

вот песника. Рим са својом сјајном историјом, са ју-

наштвима војничким и грађанским, нема свој нацио-

нални еп. Ову чињеницу тумачи уосталом једна окол-

ност коју ми, љубитељи старог Рима, не волимо без

нужде да кажемо: из историских података излази да

су у римским легијама најбољи ратници били Гали и

Германи, Гали као коњаници, Германи као пешаци.

Национални римски еп спремао се да напише Пропер-

Ције. За невољу, Проперције није био херојска крв,

и није уопште узевши марио за ратне теме. У једној
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елегији каже: „Нико 0д мојих предака није триумфо-

вао у Марсу“. Сем тога, Проперције је млад умро,

млађи од 40 година, изгледа. Вергилијева Енеида онет

није заправо римски национални еп. Она је грчка па

духу, тројанска по садржини, и пева тек основе буду-

ћег и светског Рима. И Хорације се спремао да напише

народни еп, па га није написао.

Сви римски писци и песници иду за Грцима у те-

мама и у стилу. Ни сатира не чини изузетак до краја,

иако је римски књижевни теоретичар Квинтилијан бар

њу сасвим присвајао за Римљане: „Сатира је међутим:

скроз наша“. Али у једној врсти поезије, у елегији,

Римљани су достигли, у неком смислу и престигли

Грке. То постаје разумљиво ако се узме на око карак-

тер римске елегије, који је нарочит, јер је карактер

римског човека нарочит. Римљанин, ни кад је песник,

ни љубавни песник, није човек искључиве осећајности.

ГВему је увек, па и у уметности требала нека стварна

садржина живота, нека реална истина. Строгој римској

глави за јад и плач требала је права жалост и траге-

дија, не само трагичност у срцу песникову; невоља и

јад да не леже у тренутку узбуђења, него да леже у

животу. Римљанину треба чињеница, па потрес, па тек

из тога да произађе осећајност. Наравно, прво поре-

кло елегије опет је грчко. У Малој Аији постојао је

при погребима обичај тужбалица уз фрулу; то су биле

елегије. По себи се разуме, кад је елегија прешла у

уметничку песму, постала је одређена формом и рит-

мом, песма у дистихонима, у везама хексаметра и пен-

таметра. Тај метар је најбоље изражавао римски дух

у елегији, спој епоса и лирике, једне стварне чиње-

ничке подлоге која се епски прича, и од тога потеклих

осећаја који се лирски изражавају. Хексаметар је ми-

ран, приповедачки; пентаметар, са два неједнака пре-

кинута дела, узнемирује, узбуђује. Та уметничка еле-

гија, и код Грка и код Римљана, према темпераменту

песника, садржавала је ратна причања пуна поклича и

охрабрења, или комбинацију објективног и субјектив-

ног у неком предмету који везује опште и лично, или

је била чисто еротска, елегија од љубавног јада и

страдања и резигнације пред смрћу.

По Квинтилијану, има четири елегичара у рим-
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ској књижевности: Гал, Тибул, Проперције, Овид.

У оно време Гал је био цењен. Проперције га у сво-

јим елегијама више пута спомиње као пријатеља, пе-

сника, љубавника. Морали су бити много интимни

другови; или је можда и то био обичај у оном чуд-

ном Риму где је, за Аугуста, уз све најбоље ишло

доста најгорег — у једној елегији каже нам Пропер-

ције стихован реферат о присуствовању најинтимнијој

сцени између Гала и његове љубавнице. Али како тај

Гал током времена није могао да се одржи на линији

и данас читаних песника онога доба, остаје династија

елегичара хронолошким редом ова: Катул, Тибул, Про-

перције, Овид. Катул строго узевши није савременик

Аугустов, јер је умро кад је потоњем Аугусту било

тринаеСт година. Али је Аугуст, и сам писац и естета,

ако не љубавник — имао је друга посла, а мењао

жене и без поезије — Аугуст је сигурно читао најва-

тренијег римског љубавног песника Катула, и рачунао

га у своје време. У то доба, златно доба поезије рим-

ске, спадају још два песника, не. елегичари, али зато

велика имена, Вергилије и Хорације. Катул је имао од

правог лирског темперамента, имао грације, неста-

шлука, страсти,- понекад ватре. Али зато није имао оно

друго: миран поглед на ствари, филозофију. За пое-

зију љубави то му није много ни требало. Од резигна-

ције он није правио ни трагедију ни филозофију.

Пошто се уверио да је Лезбија коначно неверна, пи-

сао је и сада често цитиране стихове:

Јадни Катуле, престани будалити!

што је пропало, пропало је.

Са задовољством је признавао Катул, наравно у сти-

ховима, да њему, „ученом Катулу“, Лезбија „стихове

диктира“. У сличан момент, момент инспирације од

Цинције, Проперције улази већ са више рефлексије.

Његови стихови гласе: „Не талент, страдање ми запо-

веда и диктира". Катулов прштави темперамент изра-

жавао се и у необично оштрим песмама против Јулија

Цезара, кога је Катул, републиканац, нападао, и за

разлику од других песника и сатиричара, своје сти-

хове пуним именом потписивао. Има зналаца римске

поезије који Катула стављају врло високо. У једном
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великом спеву он је доиста дао много доказа чисте и

високе поезије. Тибул, хронолошки други по реду,

има својих одлика. Он је простији у изразу, али вир-

туозно уме остати на мотиву и исцрпсти га. Детињство

је Тибул провео на еелу и, слично Вергилију, топло

певао о животу и радњама једноставних људи. На-

равно да је и Тибул имао своју Делију; али како је

он много времена провео далеко од Рима пратећи

Аугустова војсковођа Масалу, љубавне римске елегије

Тибула сматрају се као чисто фантазирање песниково.

Већина елегија Тибулових обрађује ратне мотиве, и по

некима од тих елегија осећа се да би у Тибулу, који

је такође млад умро, сазрео временом мислен песник

лепога ранга. Од ратних његових елегија, бар по нама,

лепше су оне које певају чежњу за селом и боловање

песниково.

На реду би био Про-перције. Као главну тему у

овој прилици, остављамо га за тренутак по страни, и

помињемо пре њега Овида, последњег римског елеги-

чара. За педесет година римска је елегија била и

прошла. Овид је мајстор стиха и језика. Он није

имао страст Катула, ни доследну мисленост Пропер-

ција; био је мекше природе, нежнији, али зато духо-

вит и пун инвенција. О живој и пуној обрта фанта-

зији његовој сведоче нарочито његове Метаморфозе,

виртуозно изведене песме о промени ствари, према

разним фабулама из грчке и италијанске митологије.

У Овидову животу има једна тешка околност. Аугуст

га је* не зна се тачно зашто, послао у прогонство у

Томис, садашњу Констанцу на Црном мору, и на „ле-

дене обале Дунава“, како каже песник. И оетао је Це-

зар неумољив, Овид се није вратио, умро тамо, у

нашим славенским крајевима. То прогонство, наравно,

било је извор мука и зато извор поезије. Патио се

Овид у ненавикнутој клими, чезнуо за Римом, он, ,

господин римски са претцима витезовима, испунио

душу меланхолијама. Утолико више можда што је

живео међу нашим претцима, меланхоличним Славе-

нима. У Рим је писао да је научио говорити гетски и

сарматски, „СаеИае, багтабаецие 1оци1“, и да је на

сарматском језику написао и неке песме. У виду пе-

сама писао је Овид многа писма пријатељима, и нека
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жени. Болно је понављао питање: да ли га се Рим

сећа. Једна серија стихованих писама зове се Ер1з1о1ае

ех Роп1о. У нашој књижевности има више инспирација

од тих песама. Стари наш писац Павле Соларић радио

је једну студију о истоветности Скита и Сармата, и

позивао се на „писанија понтијска Овидија Насона“.

А у модерној књижевности имамо песме у прози од:

аустриских власти прогоњеног Ива Андрића под на-

словом Ех РопГо. Друга једна серија писама Овидових

зове се ТтИа, тужне песме, или тужбалице. Многа је

цењена била и остала збирка љубавних песама, врло-

нежних, премда се Овид трипута женио. Нама је Овид

најмилији са заиста елегичним песмама о суровом

крају где је живео, о раним ветровитим зимама, али и

о дивним пролећима. И драг нам је са елегијом о бури

коју је доживео између Италије и Грчке. И још нам

је драг, у чему ваљда смемо стати у ред са Гетеом, са

елегијом у којој се опрашта од Рима. И Гете је до-

живео растанак од чаробне Италије и чудесног Рима,.

и годили су му елегични стихови, кристалне сузе Ови-

дове у дивном латинском језику. Глаткост тога ван-

редног језика код Овида, богатство слика, звучан стих

растуже читаоца понекад до суза.

Проперције је фина комбинација осећајности и

рефлексија безмало у свакој својој елегији. Њега та-

кође носи страст, он је роб жени недостојној. али кад

тад у елегији не остане дужан себи ни љубави уду-

бљену мисао, став карактера, ударац по свести. У јед-

фној елегији (II, 16) овако умује над страшћу својом

према Цинтији која га недостојно мучи:

Зар никакве увреде не могу осушити сузе моје?

Зар нема страдања без порочних слабости?

Срам ме је, срам! али можда, како се каже:

Бестидна љубав обично глуве уши има.

У другој елегији, пред коначно кидање с Цинтијом,.

Проперције одахњује не само грудма него и разумомг

О Разуме добри, ако је тачно да си бог,

твоме жртвенику ја се посвећујем.

Има код Проперција увек нешто идејно и апстрактно..

Ако је Тибулу велики мотив поезије пеизаж, и тајне
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Рим за којим чезне из прогонства, онда је Пропер-

цију сталан велики мотив бол од јасне свести над

свачим, над женом, отаџбином, Римом, смрћу, над са-

мим собом. У једној елегији (III, 5) кружи немирна

Проперцијева мисао над човеком и његовом судбином

од првог постанка човекова; Проперције ту говори

мало да не на начин хришћанске теме о дуализму, и

каже: да Прометеј, месећи 'прву грудицу земље није

доста водио бригу о духу, није почео с душом, него

с телом. И зато је човек играчка свему, жени, ветру

морском, смрти. Теши се Проперције бар лично, што

је песник, воли вино и руже. Али ево је већ сенка

мисли: а кад прође младост, и време ружа и вина,

занимаће га велико питање суштине света и закона

васелене; шта су звезде, годишња доба, плима; пи-

тање: има ли богова под земљом; питање, неће ли

једнога дана свет заједно еа небесним сводом гру-

нути; или

или су све то фабуле несрећних људи,

а с оне стране гроба страха више нема.

Карактеристично је за Проперција да та елегија по-

чиње речима: „Мира је бог, бог љубави“, Раав Атот

сЈеиз езђ- али мир тај, видели смо, набрзо је заронио

у читав вртлог питања којима нема одговора, и који

заиста не дају мир.

Највећи број пееама, бар у прве три „књиге“, то

јест, у три одељка збирке, потекао је из љубави, из

односа Проперцијева према Цинтији, односно из врло

свакојаких душевних и телесних стања у вези с том

љубављу. Иду та стања од развратне занесености пе-

сника крај постеље Цинтијине, или крај страсне, бесне,

неправедне, вином наливене жене — па до горке и пре-

зриве критике, како већ рекосмо, на жену, дух Рима,

сама себе. Цинтија је била — у том и јесте доживљај

и страдање — и душом вољена жена, и проста љубав-

ница, издржавана жена. Старија од Проперција, иску-

снија у виртуозности вољења и лагања, чим затегне

односе с њим одмах није више само Проперцијева.

Неки богати претор из Илирије у два је маха ушао у

-елегије љубоморног весника. Пева Проперције (II, 26):
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Дакле се вратио из Илирије твој претор:

за тебе велик плен, за мене велика брига.

Тако ће сад и без мене врата ноћу отворена бити.

Ако си паметна, нећеш промахнути жетву,

глупој сточици очупати густо крзно.

А кад све потроши, и буде сиромах,

реци му да пође у Илирију неку другу.

Дакле се љубав за новац купује!

О Јупитре, која срамота, жена што се продаје!

Огорчен и заљубљен, Проперције жели Цинтији да по-

троши и изгуби најзад све благо и накит:

да немаднеш у руци до прашине и воде.

Већ ова једна, ако се сме звати „љубавна“ песма, от-

крива чудне стране љбуавног живота у Риму доброга

света, и чудне стране љубави које чине предмет пое-

зије. Заиста, чедност брака, жене и љубави посрнула

је била много и до Аугуста и није се поправила ни за

Аугуста, иако је он прописивао законе о целибату,

браку, жени и деци. Како то већ бива, било је и биће:

закон једно, пракса и обичај друго, идеал треће. Раз-

уздана љубав и разврат заиста нису били ни у закону

ни у идеалу ондашњег Рима, али су били у обичају.

Пита Проперције у елегији (II, 6):

Чему се дижу храмови чедности,

кад брак може да буде шта хоће.

И заиста је могао бити „шта хоће“. У пракси се сма-

трало да један абиНетшт таШтопшт, то јест,'једно

браколомство, један љубавник удате жене важи као

брачна веза. Епиграматичар из нешто касније епохе,

Марциал, има о томе апсурду у животу Римљанке

Галије овај епиграм:

Галија нема љубавника, до једног;

утолико горе: жена је двојици.

Љубавница, метреса, отета жена, промењена жена,

било је нешто примљено и јавно, па некада и поетично.

Латински језик у пракси и у поезији имао је само је-
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дан израз за девојку и љубавницу, риеИа. (Да ли да-
нас код нас није безмало исто са изразом „девојчи-

ца“?) Развод брака, управо отказ брака, лака је и
честа ствар. Помпеј се пет пута женио. Сам Аугуст је
променио три жене. Ако неко узме да прочита заним-
љиво дело Гуљелма Ферера Жене цезара проћи ће као-

и ми: ни памћењем, ни оловком не може човек да ис-

тера, што се каже, крсно име: ко је чији, којим редом
је чији, колико врсти деце и браће излази из једне
утробе, по коме концу или жили може неки младић да:

постане неком бездетном цезару наследник. Љубав је

постојала углавном као страст, или жеља; понекад као

висока врлина; сасвим ретко као човечна сентиментал-

ност, или обична морална дужност. Зреле жене узимају

млађе људе; жене из добрих породица бирају рваче и
кочијаше. Али, идеал стоји и важи, и кад се оствари,
значи утолико више триумф, узор.

Намеће се питање: какав је био тај Рим, тај Рим-

љанин, та Римљанка, нарочито? Што се тиче физичке

лепоте, стаса и лика, Боже мој, нема века и света кад

жене нису биле лепе! По римској скулптури судимо да:
је Римљанка била врло често висока, крепка, достојан-
ственог држања, гордих црта без осмеха, врло вешта

у облачењу и чешљању. Читамо да су Римљанке на-
рочито училе како се разрађује чар који се има; које
извештачености се употребљују у говору и у пона-
шању са успехом. Училе су плакати без гримаса, љу-

тити се са студираним гестовима. Проперције каже у
једној елегији за Цинтију: „И кад је бесна, лепа је“.
У Напуљском музеју има једна глава младе Римљанке,
чудесџо забрађена да се истакне само узан профил
лика, који, ако је био лик неке Цинти.је или Лезбије,

извињава и песника и елегију. У музеју у Риму има
опет глава врло младе Римљанке, савршено очешљане

некако на детињску, а лице динно, али без кључа:

можда ће шлем носити и у рат ићи; можда спасти Рим

карактером; можда бар, како вели Проперције: „осе-

дети при једном огњ-ишту“. А можда постати пра-
мајка потоњим куртизанама средњевековног Рима. По
чисто душевним способностима, Римљанка, како из-

гледа, била је врло слична Римљанину и Риму: није у

стварима тражила пре свега срце и осећај, него неку
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животну садржину', моралну^ или напротив. Проперције,

не штедећи ни себе, овакав табло приказује (II, 24):

Дошао ми, ето, прохтев да пијем из језера!

До ђавола с онима што радо стоје пред затвореним вратма!

Напротив, жена забачена вела, слободно што хода,

без пратње и страха, та ми се, ето, свиди!

Што по Виа сакри блатњаве обуће шета,

и не одлаже, ако јој неко приђе.

Али се затим Проперције обраћа и Риму, са исто тако

храбрим и незавезаним језиком:

Данас, пусти су гајеви свети;

злато је све занело; злато пиетет руши;

злато веру гони, правду поткупљује;

злато закону диктира, и зато стид закона нема.

Проричем, а отаџбини сам ваљда прави пророк:

Рим ће пропасти са свог гордог богатства!

Дух Рима онога доба био је дух обести. И кад се др-

жао закона, није то било зарад душа људи и жена,

него зарад неког принципа Рима, а тај принцип, висок

или низак, био је мушки принцип. Отуда и код Рим-

љанки: или врлина мушки крепка, или мушка еманци-

пација и лиценција. Жене су достизале мушкарце са

храброшћу, племенитошћу, прегарањем, ставом пред

смрћу, [Ареа довикује мужу који за њом треба да

буде погубљен: РаеГе, поп (1о1е1!\; али су их достизале

и у- блуди, мачевању, пијанчењу. Проперције пише

(II, 33):

Вино урнише лепоту, крши снагу и младост;

од вина жена често не зна ко јој је љубавник.

Али моћ жене, чар жене стоји, страст љубавна се не-

гује! Како да Проперције не воли Цинтију кад је лепа,

кад уме да се љути, уме са стилом да мучи, музикална

је изузетно, свира, пева, чак и игра. Хорације се гро-

зио што Проперцијева Цинтија у јавности игра; а

Проперције је њему пркосио; да Цинтија и стихове

пише. Немамо сачуване те стихове, али у једној еле-

гији је Проперције овековечио да Цинтија има „чисто

уво“, да одлично чује и цени стихове.

И тако је онда Проперције, потпун Римљанин у

пракси и у идеалу, певао и оно што је у пракси него-

вао, дакле сирову чулну љубав; а певаће, у последњој

својој елегији нарочито, и оно што је био висок идеал,

13
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певаће Корнелију, висок идеал римске жене у овом и

у оном свету. И тако је онда, кроз своју збирку еле-

гија, дао израза једној од најкрупнијих основних

истина тадашњег Рима, а и ваздашњег човечанства: да

је континуитет добра и зла напоредан и сталан, али

идеал увек савремен, и увек један. Један идеал, све-

једно да ли су времена као она тадашњег Рима, па и

ова наша, када се цени додуше и храброст и досто-

јанство, али се уједно воли и слаба воља и порок. Ево

један врло екептичан текст Проперцијев о љубави, љу-

бави уопште, и о лепоти као демону (II, 34):

Кажем из искуства: нико у љубави веран!

Јер лепота ретко да пожуду не пробуди.

Бог љубави крвне везе прља, другове раздваја,

у слогу упада, жалосно, с оружјем.

Тај мотив љубавне несреће, љубавног лудила, носи

Проперције собом кроз све љубавне песме. На другом

месту (III, 9) каже:

Нема заиста верности без гневних испада!

Млоха љубавница, дајем је душману своме!

Нека се виде на врату мом трагови уједа,

нека завист зна да је била са мном, и моја.

У љубави, или да страдам, или да страдаш,

или моје сузе или твоје да видим!

Проперције, као не сувише давно модерни француски

писац Марсел Пруст, дошао је до убеђења да је љубав

нешто ван човека, целог и свесног човека; да је неко

лудило које се дода човеку. Док тај занос траје, човек

бива све највише и најниже, иде од великодушности до

свирепе осветљивости и до безумности, али ништа од

свега тога није прави лик човека ни пре ни после љу-

бави. У елегији (III, 8) Проперције тачно тако иде од

мирне рефлексије до раздраженог испада непамети:

Све се обрће, заиста се и љубав обрће:

победник или побеђен, само је точак случаја.

Нећеш утећи, са мном мораш умрети!

Ово гвожђе обојима ће смрт да даде,

а што ће та смрт обешчастити мене,

нек’ обешчасти, али ти умрети мораш!

После страсти и лудила, најзад, на крају треће књиге

стићи ће Проперције до последњих акорда љубавне

елегије, до завршетка љубави са више епских и про-

зних но лирских акцената. Мирним алц језивим речма
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каже Проперције Цинтији: да су њих двоје по њеној

вољи „изашли из јарма“; и онда, без труни самилости,

можда чак са мало хладне освете упире прст у набрано

.лице Цинтијино, и затим у евежу генерацију младих

девојака. „Лепота пролази, старост иде, дрхћи Цин-

тијо!“

Али Проперције не би био Проперције када љу-

бавни мотив, после страсти, не би носио даље, превео

га у област онога света, и тек тиме можда Цинтијину

љубва, колико се дало, очистио и превео у праву пое-

зију. Наћи ћемо Цинтију, неочекивано, још једаред

у четвртој књизи, после њене смрти — умрла је пре

Проперција, Јавља му се у сну, са онога света. Уводни

стихови у ту елегију (IV, 7) дивни су миром и слут-

њама врло далеким: 5ип! аПциа Мапез, 1еГит поп

отта ГтП:

Сени мртвих постоје, смрт није крај свему;

бледа сен се победно искрада из гроба ...

Цинтија казује Проперцију неке своЈе ситне молбе, па

му признаје љубомору на нову љубавницу његову. Ме-

ланхолично га моли да спали стихове њој посвећепе, да

неетану похвале њој речене. Па онда, сасвим од оног

света, окреће главу од живота, сећа се гроба и себе у

гробу, и казује стихове који потресају баш чудном

римском мешавином лиризма и стварности:

склони ми с гроба бршљан; гроздићи његови се,

к’о меке косе, овијају, и кости моје стежу.

Како грко, хришћански приказује ту Проперције про-

лазност без трага свега светског, нарочито чулних

страсти. Проперције је живео сасвим близу хришћан-

ској ери, и вероватно су већ претходила расположења

духа новОга смера. Код наших дубровачких пееника,

баш и код Гундулића, виде се покадшто трагови велике

симпатије за поезију Проперцијеву.

У четвртој књизи, најкраћој, Проперције ће сво-

јим талентом служити високе идеале: отаџбину, Аугу-

ста као римског цезара, моћ Рима, и, најважније, ле-

поту надвременских вредности које и спајају два света.

И у ранијим књигама има покушаја са патриотским

и херојским елегијама. Али без правог херојског стила.

Кад је оно Аугуст разјарио био Рим оптужујући Марка

Антонија да својим синовима с Клеопатром хоће Рим
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да преда, плануо је гњевом Рим, па је плануо и Про-

перције, и сурово апострофирао, додуше не именујући

је именом, Клеопатру; али је смело довикнуо и Риму:

да образ чува. Занимљиво је да ће и у тој и таквој

елегији Проперције остати мислен, реалан, истинољу-

бив, праведан. Трезвена глава, он катастрофу која

прети Риму своди на безмерну моћ жене над мушкар-

цем увек и уопште, и почиње са својом рођеном ела-
бошћу:

Зашто се чудити што жена мој живот руши?

што жена вуче човека подлеглог законима њеним?

мој пример нека вас научи страху...

Па онда прелази на низ примера из историје и мито-

логије о женама које су великим људма заљубљени-

цима јарам набијале; следе стихови:

Али што ја ту хероје и богове претресам,

кад је и Јупитер осрамотио себе и свој дом ...

И најзад узима случај Клеопатрин, односно случај
Марка Антонија:

а шта рећи о жени која наше оружје срамно изазва!

о блудници која се робовима својим нуди,

и која од безумног мужа тражи да јој Рим

даде, и да њеној моћи потчини Сенат...

Ништа, о Риме, ту мрљу с тебе неће спрати!

Наравно завршује се елегија славословом Аугусту и

Риму, који уосталом и неће дозволити да до мрље дође.

Другом једном приликом Проперције скоро драстично

приказује како он није створен да буде песник рата.

Вели, ено се Феб наслонио на златну лиру, гледа ме,

и довикује ми:

Шта је наспело теби, о будало!

ко ти рече да у херојске песме дираш!

зашто излазиш из круга оцртаног?

Али дошла је Проперцију, кад је требало, и за ту

поему права и велика инспирација. После сјајне победе

код Акциума освећиван је храм на Палатину, слављен

Аугуст и његова победа. У Проперцијевој елегији (IV,

6) имамо величанствену визију судара двеју флота, и

оног одлучног тренутка битке кад се на 'кљун Аугу-

стове лађе спустио Феб, сада, наравно, без лире, ва-
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тром и стрелама наоружан, и када је Аугусту овим ве-

ликим апострофом прорекао победу:

О Аугусте, од Хектора и свих твојих предака већи,

победи на мору, јер земља је твоја! За тебе лук мој,

и сав овај терет што на рамену ми лежи.

Отаџбину страха реши; твојом одбраном закриљена

на брод ти све своје жеље меће.

Не одбраниш ли Рим, Ромул је узалуд

с аугурима на Палатину стао.

А што лађе оних стотину крила имају, (весла)

нека те не плаши; море њих нерадо носи.

А што лађе те вуку центауре и камење,

то, видећеш, шупље су греде и страшила бедна.

Оно што крши, ил’ носи снагу војника:

то је побуда. Правди ако (побуда) потчињена није,

срамота ће јој избити оружје из руку.

Време је! бродове крећи! ја сам господар часа!

с лавором у руци повешћу лађе Јулијске лозе.

У оригиналу читана, лепо скандирана, ова је елегија

пуна класичног ритма и правог песничког замаха. Али

њоме књигу своју ипак није могао завршити Пропер-

ције. Песник не оружја и оружаних богова, он је овој

елегији додао другу, у којој ће Рим триумфовати кроз

духовни човечји напор без помоћи богова.

Наравно, чим смо изговорили реч: победа човечје

моћи без помоћи богова, изговорили смо и реч тра-

гика. Са високим степенима духовних моћи иду крај-

ности живота, иде жртва, победа над болом и губит-

цима. Сенека је забележио: „Најлепши поглед за бога

то је да види Катона како у несрећи право стоји“.

Сличну визију је морао имати Проперције кад је пи-

сао своју последњу елегију, од потомства названу

„краљицом елегија“. Видео је Корнелију како право

стоји не само пред смрћу, него право стоји, са рим-

ским мушким држањем, и у оном свету, што се латин-

ски каже роз( стегез, још и после пепела право стоји.

Смрт, растанак од живота и од лепоте света, про-

влачи се кроз све дело Проперција. Ломаче на којима

су мртви спаљивани, гробови, надгробни споменици и

натписи над пепелом спаљених, често су узнемиравали

машту Проперцијеву. Црна врата, јапиа т^та, оно што

дели свет живих и свет мртвих, била је визија свих ла-

тинских песника. Антички свет је претке ценио, гро-

бове поштовао и чувао, поуке из онога света ослу-

шкивао, и у дну душе често дрхтао пред слутњом:
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можда је дела истина да сени мртвих остају негде крај

гроба, на међи два света. Имамо малу елегију (II, 25),

безмало праву лирску песму у данашњем смислу речи,

у којој нам Проперције приказује смрт у нежној

обради, са поентом: да можда љубав може што је не-

могућно, да може вратити човека с пута с којега се не

враћа. Каж^ се у тој песмици: да сваки смртни жели

знати час умирања и пут којим ће смрт доћи. Али

Само песник зна кад ће умрети, и од какве

смрти, и не боји се ни даха буре ни оружја.

Кад већ се нађе у шевару Стикса, и

угледа подземне барке страшна једра —

ако крик вољене га тада натраг зовне,

вратиће се одонуд путем непознатим.

Лепа поетска замисао: да човек можда не мора пред

смрћу сасвим капитулирати. Има затим друга елегија

о смрти, о смрти младог Марцела, сина Октавије, се-

стре Аугустове и чувене Римљанке-мајке, која је, још

млада, остала једино да чува децу: од првог мужа сина

Марцела; затим децу од другог мужа, Марка Антонија;

па чак и децу Антонијеву са Клеопатром, пошто су

њих двоје у несрећној политичкој и љубавној игри

нашли смрт, то јест задали себи смрт. Марцел је имао

свега двадесет година кад је умро, а изгледа да је био

даровит младић, и рано већ са заслугама. Чувено је ме-

сто у Вергилијевој Енеиди, у сценама подземља, где

се јавља сен тога Марцела. Смрт Марцелову опевао је

и Проперције у врло лепој елегији; и тога пута при-

казао смрт са пуном капитулацијом човека пред њом;

уједно са стоичким, некако аскетским миром песника

над свим што у животу значи тековину и славу.

Шта му је вредело порекло, врлина, или најбоља

мајка, или што спадаше у опсег Цезарева огњишта!

Умро је, а имао, несрећник, двадесет година.

Толике вредности — један дан је собом закључио.

Е, хајд сад, буди срчан, сневај о победама,

уживај што ти театар стојећи кличе!

Буди и од Атала раскошније одевен...

једнога дана, све ћеш то пламену дати.

Најзад, међу елегијама о смрти стоји и елегија о Кор-

нелији. Велика поетска вредност спева одмах је у томе

што се стварност јавља у пројекцији оносветској.
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очишћена од живота, трагиком рано умрле младе жене

обасјана. Монолог Римљанке Корнелије, који чини ову

елегију, јесте монолог сени. Опет смо тамо: 5нл/ а//диа

Мапез, сени мртвих, то није празна реч. Корнелија је

умрла 26-те године пре Христа, а њен песник убрзо за-

тим. Оставила је она за собом, у овом свету, мужа,

Емилија Паула Лепида, цензора римског, и троје не-

јаке деце, два сина и кћер; још и брата, Публија, кон-

сула; и матер Скрибонију, прву жену Корнелија Сци-

пиона из лозе славних Сципиона, једног Африканца,

другог Нументинца, а другу жену самога великога

Аугуста. Корнелија је дакле била полусестра Јулије,

на жалост блудне кћери Аугустове са Скрибонијом.

Ову листу рођака и лозе навели смо, јер је то римски,

јер лоза и породица, што угледније, све теже задатке

постављају потомцима, одређују им живот и смрт, и

право држање. Елегија о Корнелији почиње како по-

чињу добре песме, пуним акордом у којем свирају сви

главни тонови:

Престани, Пауле, гроб мој сузама потресати!

Не шире се црна врата ни на какву молбу.

Уђу ли једном мртви у законе подземља,

неумољиве челичне бране пут натраг им прече.

Мрачне палате бог ако и чује твоју молбу,

глухе обале зато попиће сузе твоје.

Жеље наше достижу богове неба само; чим возар

овде пару прими,

језива врата смрти затварају се над травним гробом.

То што је Корнелија сада рекла, чуло се већ, каже нам

она даље, и кроз погребне трубе које су свирале док

је тело њено спаљивано. Корнелија затим наетавља мо-

нолог стиховима који донекле потсећају на оне из еле-

гије на смрт Марцелову:

Шта ми вреди брак са Паулом, шта победна кола

предака, или залоге и моје славе (деца),

ипак су Парке Корнелији непријатељке биле,

и ево ме, колико у пет прста пепела држиш.

Замислио је Проперције, према веровању у оно доба,

да Корнелија говори непосредно после смрти и спаљи-

вања, да дакле сен њена још етоји на граници два

света; и предвиђајући подземни суд над својим живо-

том, сен та, као Римљанин за форум, спрема став и од-

говоре на питања оних који у подземљу сачињавају

суд, и после саслушања бацају у урну плочице гла-
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сања. Проперције је подземни суд замислио можда

мало и сувише сличним суду на форуму; али с разло-

гом, јер су Римљани у форуму гледали идеал, лик др-

жаве и правде. Због чега ће монолог и врста одбране

Корнелијине чинити сву моралну вредност елегије.

Иако сам овде прерано стигла, без порока сам дошла;

нека ми дакле Плутон благ закон припреми.

А ако Еак мора са осудном урном ту сести,

очекујем жребање, по суђењу нада мном.

И онда Корнелија сама позива Миноса и Еумениде, и

све друге. Па затим безмало заповедничким тоном на-

ређује свечан час, и одмор у паклу познатих мученика

Сизифа, Тантала и Иксиона. Чак и пас Цербер тога

дана нека не дира мртве, нека, како Корнелија каже,

олабави ланац на псу који је легао, и нека, према томе,

ћуте преворнице на вратима за улаз мртвих у под-

земље. Ето га дакле, са једним од својих ликова, са

својим строго исправним ликом, Рим онога доба, по-

кварени Рим онога доба: свечаност дакле настаје кад

настаје суд над човеком. Свечаност је кад ће идеал

стати између Корнелије и судија над њеним животом.

У томе смислу Корнелија наставља поносито:

Сама ћу о себи говорити! ако лажем, нека се казна,

нека се осудна урна свали на моја плећа.

Све се јасније види, или наслућује узвишеност Про-

перцијеве концепције за овај спев. Које концепције?

За тренутак да се вратимо на раније постављену

формулу. Има закон, има обичај, има идеал. Човечно

је, шта ћемо, да се та три знамена људског прогреса

никада не покривају, обилазе се, не достижу се. Али

упоредо постоје, и упоредо дејствују. У најцрња вре-

мена мирно живе и раде чувари морала и религије. У

најбоља времена, с друге стране, има ко ће подгризати

и тровати моралну храброст. Али идеал важи, и један

је увек! У древном Риму, у Средњем веку, данас, оби-

• чаји су разни, идеал је један, идеал жене у сва вре-

мена Корнелија је. Спољашњом фигуром Корнелије

истакао је Проперције симбол идеала о лози, о поро-

дици, о браку; који идеал још никада нико није по-

рекао, ако је себи у образ погледао. Али песник је до-

дао Корнелији и један унутрашњи ореол: храброст за

измирење с удесом; а узео од Корнелије сјајан, чисто
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духовни тестамент за оне који остају у овом свету.

Шта је духовни тестамент? То је истинита реч живота

и искуства онога који се опрашта од живота. Духовни

тестамент Корнелијин још је виша вредност, то је реч

оне која је већ отишла, реч апсолутно нелажљива, јер

је реч коју сен упућује истовремено живима на земљи,

и судијама с оне стране. Ванредна је то поетска за-

мисао и визија. То је једна неслућена исповест чове-

кова, врста нове трагедије после живота, продужена

човечја трагедија у којој још треба право стојати.

Пошто је с поносом казала од које је лозе с очеве

и с материне стране, Корнелија прелази на лично: на

момент кад је, сасвим млада девојка, променила ношњу

и друкчије подвезала косу, и уз свадбене буктише

откинута од девојаштва:

браком се везала, Пауле, за тебе. —

Камен овај сад потврдиће жену једном удату;

то нек’ потврди и пепео предака мојих

од тебе, о Риме, поштованих.

Никада законе државне не прекрших,

због мене дом наш није имао да црвени.

Није Корнелија смањила углед куће,

само му додала радећи као и кућа.

Живот мој без промена прође, цео без мрље.

Законе ми пак природа из крви моје даде —

и не бих могла бити боља због страха од судија.

Ради даљег поступка према себи у доњем свету, Кор-

нелија суочава себе са случајевима жена које су биле

на тешком искушењу за доказ своје чедности, или че-

ститости друге врсте, и каже да се ниједна од њих не

би могла осећати понижена ако би Корнелија села међу

њих. Па се обраћа мајци својој, Скрибонији, још

живој:

Шта би, драга мајко, друкчијим могла пожелети

у животу мом, сем судбине моје.

За похвалу ми служе сузе мајке, и жаљење града.

За одбрану ми служе уздаси Цезара над костима мојим.

Па се онда Корнелија обраћа породу свом, и именом

зове два сина своја на чијим је рукама издахнула. За-

тим спомиње брата, и срећна је што је као консул из-

губио сестру. После мушких глава обраћа се кћери, и

учи је да се држи примера материна и идеала рим-

ског: да, то јест, буде жена само једног човека. Све
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заједно опомиње да не забораве лозу. „Сви заједно

поткрепљујте наш род“. Још се једном враћа мужу:

Теби остављам залоге заједнице наше;

брига за њих, к’о жиг на пепелу моме стоји!

буди им отац са преданошћу мајке; деца моја
сад о твој ће обиснути врат.

А кад, сузан, децу љубиш, додај пољупце мајке.

Сав терет куће сад на тебе пада. •
Јад ако те стегне, нек’ није у присуству деце;
наиђу ли, сузе отари, пољупцима их варај.

Доста ти је ноћи, Пауле, за умор од мисли на мене;
и доста снова са ликом мојим пред тобом.

А ако тајно слици мојој проговориш,

тако говори, као да имам да ти одговарам.

По други пут се обраћа деци, и то са врло тешким
проблемом. Деца Корнелије и Паула, и свих часних

предака, не могу имати лак задатак у животу.

А ако се постеља брачна помакне даље:

умешна маћеха дође на моје место —-

децо, брак оца трпите и одобрите.

Њу ако придобијете, пружиће вам руку.

А ако отац задовољи се с мојом сени,

мој пепео узме као вредан тога,

знајте већ сад да ће старост му доћи —-

у самоћи његовој брига нек не нађе место. —

Мени кол’ко се живота ускрати, вама нека се дода...

О, добро беше: к’о мајка, црнину не метнух на се,
на погребу моме сва моја чета је била...

Тестамент духовни предат је. Настаје момент кад сен

има да узмакне дубље у други свет. Корнелија је то

казала трима речма, простим, латински сажетим, фо-

румски акцентованим, које су непреводљиве: Саиза

регога1а е5{, што значи да је, ето, сада живот и

речма изборен, и свему је крај. Ми то можемо пре-
вести само изразом: све је речено:

Све је речено. Ви што ме оплакујете, стојте право!
Добра земља накнада ће ми бити за драгоцени живот.
Врлини се и небо отвара; бићу зар достојна

да кости моје, с предачким, дођу у област части.

На крају овога нашега рада, који је желео истаћи

класичну снагу и лепоту једнога текста што формално

диже читаоца, помиче га силно некуда другде од

свакидашњице — на крају тога огледа смемо и ми

можда казати Саи$а регога1а е${. Ето класична римска
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елегија: тужна без очајања, усправљена и она као

Катон у несрећи. Са овом елегијом извојевао је Про-

перције потврду: да су идеали људски увек исти, и да

човечанство зна свој прави пут и кад не иде њиме.

Чули смо један узоран образац духовног тестамента.

Видели смо безмало очима клаеичну сен једне кла-

сично идеалне жене.



ГЕТЕ ПОТПУН ЧОВЕН

На први мах је чудно, али је сушта истина: да

баш велики писци пишу једно исто, јер пишу оно што

чини суштину човечанског. Гете је можда по преимућ-

ству гениј који није створио ништа на сасвим нову

тему, нити на сасвим нов начин, иако је био скроз

оригиналан творац у свима правцима, и скроз оригина-

лан човек као човек. Али оригиналан без ичега ненор-

малног или наднормалног, оригиналан у нормалности

највишег могућног степена. Та висока оригиналност у

пуној нормалности значила је за Гетеа: живети и ра-

дити тако како би се постало потпун човек, ет уо11-

8{ап(И§ег Мапп. Тај је израз, ту дефиницију, Гете испи-

сао безброј пута у романима својим, у огледима и у

писмима, па и у биографском напису о чувеном Вин-

келману: „Живео је као човек, отишао је са света као

потпун човек“. Али ту сад треба истакнути разлику

између речи: с!ег Мепзсћ и с1ег Мапп. Гете је употре-

био, за Винкелмана, израз бег Мапп, имајући на уму

човека мушког и мужевног, збир карактерних и умних

способности које у човеку значе не само мушкарца,

него и борца, трпиоца, јунака. Највећа осетљивост

духа, и највећа отпорност карактера, то је човек за

кога се може казати ет Мапп. Рад талената у творцу

који уједно живи сав живот човека, то је лична ори-

гиналност у типу човечном, то је е/л Уо11з1:ап(Н§ег Мапп.

А то је врло редак случај, и тежак и дуг задатак.

То су Гете, Леонардо да Винчи, Шекспир. У драми

својој Торквато Тасо Гете нам казује ту реткост и те-
шкоћу у случају песника:

Све крајње у свима стварима хоће

Његов дух да обухвати; у том успева

Једва један међ милионима људи.
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Као у свему што је Гете писао и певао, и овде се осећа

пре свега мудар и ауторитативан човек, мужевно хра-

бри зналац истина, човек који је живео пун живот.

Гете је живео пун живот, да би од времена на време

могао бити песник. То се види по његову раду, који

је био неуморан и незауставан, али у току којега му

је уметничка инспирација долазила у периодичним

размацима. Између два стварања, нестварање; само

живот, зрење човека да постане потпун човек. Гете је

на више места у разговорима са Екерманом додири-

вао проблем рада и стварања, и јасно казао: да њему

инспирацују за дело није никада доносио само дар и

песничка муза, него увек и човек са својим драгоце-

ним животним благом. Никада код Гетеа није, како се

то каже, шинула инспирација однекуд, одједаред, из

непознатог, сама од себе. Све што ће постати поезија,

било је претходно проблем и искуство човека. Гете је

можда једини песник. на свету који је писао потпуно

одговорну уметност! Гете сам створио је Гетеа. Гете

сам одговарао је за Гетеа. На једном месту читамо

његову јединствену реч: „Уметник мора имати поре-

кло, и мора знати то порекло“. А већ сасвим израђен,

већ стари господин Гете каже: „Оно што је било моја

жеља и мој напор од младости, то је да се начиним

ја сам оним што јесам“.

Отуда све од Гетеа створено чини утисак мир-

ноће, дубоке озбиљности, мудрости, чак ведрине, иако

је у Гетеу, као у сваком великану, било пуно тамнина.

Ведрина је значила ведрину мужевности: лирско да се

пише са уздржавањем; романтично са скепсом; бала-

дично са смислом. То је у Гетеу чувало нормалност

човека у егзалтацијама уметника. То је сачувало Гетеа

од оних многобројних песничких и филозофских полу-

истина које никада нису ни права поезија ни права

мисао, и које трују читаоца и кад долази од великих

поета и мислилаца.

Када год се за живота Гетеова са одушевљењем

говорило о неком његову успону или успеху, рекао би

он: „Добро, нека се баш и чује да сам то и то пости-

гао; али како сам до тога дошао, то знам ја један“.

Јавност, публику, интересује резултат; а за онога ко

је ет Мапп, важан је процес успињања, процес уса-
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вршавања, почевши од нагона за усавршавањем у чо-

веку, па до идеја о усавршавању у мислиоцу и умет-

нику. Нагон за уеавршење и идеје о усавршењу биле

су код Гетеа врло сложене ствари. Демонство уметника

контролисао је човек, али потпун човек не просечан

човек; а међу искуствима тога човека бирао је талент

и гениј. Чулне и плотске страсти човека није Гете га-

сио, али је гасио пројекције њихове, луде буктиње

њихове, које би уметности шкодиле. Обратно, у стра-

стима уметника гасио је луде буктиње човек. А ако

бисмо се сад запитали: ко је кога и шта више гасио,

предност би Гете дао човеку, мужевном карактеру.

„Лични карактер писца истиче у публици његову

вредност, не вештине његових талената". Ниче, у на-

гону за усавршењем, желео је да човек постане над-

човек и бог. Пред Гетеовим очима, које су биле „све-

тлост“ (забелешка Жана Пола), пред тим очима је увек

било јасно да и уз гениалне напоре за оригиналношћу

и усавршењем, из човека излази само човек. Све, та-

лент и живот, служе само томе да човек савршеније

и савршеније бива оно што јесте, оно што њега по

природним законима чини њим. У томе је лична

оригиналност.

На важним и дубоким местима свога дела Гете

не говори о талентима, него о раду, трпљењу и одри-

цању, о „оном моћном и добром што ћутљиво и мирно

живи у човеку“. И себи самом, дакле гениалном творцу,

Гете поставља као идеал: егзистенцију човека, испу-

њење човечанског позива мушким радом и прегара-

њем. Прво човечанска вредност, па онда све остало,

и уметност, и то уметност која је опет човечанска.

И Гете није при том био нешто нарочито скроман;

него поштен, мудар, мушки јасновид и храбар. Један

од великих легата Гетеових човечанству (ишчитава се

свугде у његову делу), овај је: потпун човек је неу-

кварљив, једино он. Човек јамчи и за песника, често

и над песником. Корисно је у вези с тим поредити,

опет, Гетеа и Ничеа. Ко је од њих двоје имао више

ватре? Док смо ово питање изговорили, већ смо и

схватили да су ватре не веће и мање, него двојаке:

она што букти, и она што не букти. У Ничеу је много
од човека избуктало: карактер се изопачио у гњев и



207

злост, темперамент у саму синкопу и кризу. Отуда је

Ничеов надчовек, најважније у његову делу, тако брзо

доживео сумрак, чак постао саблазан. У Гетеу је го-

рела стишавана и гашена ватра, и зато ватра мирна,

ватра слуга а не господар. Гете је знао да и ватра

има граница, да не сме горети колико хоће. У једној

епиникији Пикдаревој има лепа реч: „Ићи даље, зна-

чило би немогућност и за мудрог и за лудог“. Ту бо-

жанствену, управо као природа јаку равнотежу у Ге-

теу, видели су јасно већ његови савременици. Уоста-

лом Гете им је не једаред и рекао: да човек има да

ствара као и природа, строго под законима, у реду и

складу. Савременик Гетеов Хердер је по гетеовски

мирно еинтетисао Гетеа као уздржану ватру и равно-

теже: „Глава и срце увек су му на правом месту; са

сваким кораком у животу је био ет Мапп.“ Наравно,

далеко боље од Хердера казао је сам Гете своју при-

родну и гениалну мудрост у правим мерама и знањима.

У Пандори читамо стихове:

Шта да се жели, осећате ви доле;

Шта ће се дати, знају они горе.

С великим почињете ви, титани; али водити

Вечно добром и вечно лепом,

Дело је богова.

Безмало да човек каже: то није поезија. Па ипак

је поезија, и још она над поезијом: сунце мудрости и

религиозне лепоте, миран врх поезије. То Гетеово лу-

цидно застајање; то увиђање и попуштање једне без-

мерно рађене и уеавршаване човечности, то је Гетеова

гениална равнотежа, силна и заповедна као равнотежа

васелене. Гете-човек, потпун човек, умео је стегнути и

организовати и спиритуално у себи! А пут до тога,

био је дуг и за њега. У младости је Гете познао лудо

поетско очајање; хтео се убити; писао Јаде младога

Вертера, и терао и друге у очајање. Па је прегао да

се надјача. Прешао је у мушки срџбено очајање онога

који по сваку цену хоће све да зна и све да искуси,

свеједно да ли ће знати разумом и кроз науку, или ће

спрегнути са мађијом и са ђаволом. Фауст је био плод

тог мушког очајања које тражи да изађе из обичности

човечанске, хоће резултате и сазнања надчовека.

У Фаусту Гетеову се први пут и јавила реч Оћег-
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тепзсћ. Најзад је Гете прегорео све безмерно; здрав

умом и етичким и естетичким осећањима, прешао је у

умерено, у плодно тихо очајање које је творачко не

разорачко. То јест, усавршио је Гете и очајањеГ

Усавршио своје тамнине и хладовине, и постао „ве-

дар“, чак весео. А стварно је оно усавршено очајање

рађало импулсе за песничке чежње, за научничка истра-

живања, за све потпунији живот човека. Понекад би

Гетеа дохватила и носила срећа и слава од сјајних

резултата:

Узвишени душе, дао си ми, дао ми све

за што сам молио;

али би брзо опет наступала равнотежа:

О, како се човеку савршено никада не да!

А средином тога двога иде храброст живети. Песник

у својој лепој пози, заповеда илузијама; човеку, пот-

пуном човеку остаје да их се одриче.

Сваку људску победу прати трагика, каже се.

Ми се усуђујемо рећи: или комика. Гетеова мудрост

је добрих шездесет година спречавала трагике у јед-

ном животу и раду у којима их је сваки час могло

бити. Комику је живом човеку скоро немогућно из-

бећи, али је Гете умео и ту да заобиђе моменте где

се од славе и параде не могу да оделе смешно и де-

тињасто. Гете је избегавао читаве категорије јавних

победа и прослављања, и окушавао се на унутрашњим

победама. Гете-драматичар, Гете-љубавник, Гете-поли-

тичар и државник, Гете-пријатељ, није побрао многе

венце за живота. Гете је скоро сав век провео у па-

ланци, у загуши и сплеткама. Кроз безброј разних

љубави никада није познао непомућену срећу. Па ипак

је, због равнотеже, волео и заљубљивао се до седам-

десетих година. У Вајмару је Гете чинио чудну фи-

гуру, био нека комбинација од бога, министра и фи-

I листра; али се изопачио није. Негде у себи човек-Гете

остајао је чист и тврд као минерал, у младости и у

старости. После једног раскида од вољене девојке,

писао јој је: „Суђено је да своје улоге у животу оди-

грамо свако за себе, и ми ћемо то без тешкоћа извр-

шити“. У једно време су га као државника и полити-

чара ружили, и скоро пљували; у то време је дочеки-

вао госте у фраку и са орденом на грудма. Кад је
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Наполеон, његов идол, пао, увукао се био као рањена

звер у пештеру, а изишао миран и цео. Кад му је

смрт, за кратко време, однела неколико пријатеља и

рођака, и јединца сина, и он остао сам као пањ, пи-

сао је пријатељу: „Дух хоће, тело мора“, и то је било

довољно да се осамдесетогодишњи старац усправи и

нађе снагу.

Безбројни су били интереси, радови, таленти,

моћи и односи тога потпуног човека. У младости је

Гете написао Клавига за један дан. Фауста је радио

целог живота. Однос према Шилеру био је драмати-

чан, али ипак човечан. Однос према њега недостојној

жени коју је учинио законитом женом, био је човечан,

али, наравно, не драматичан. Гете-човек није био сре-

ћан; али је потпуни човек у њему учинио Гетеа срећ-
ним и боговима захвалним за таленте и за живот.

Кроз све то, Гете, као Леонардо да Винчи, трошио се

полако, сразмерно, делимично, као што се крњи ка-

мена кула. Дочекао је дубоку старост, умирао мудро,

умерено, споља само. Најјача стварност тога свестра-

ног генија, највећа мера његова бића, био је човек.

Томас Ман у великој расправи о Гетеу каже: „...човек
и велики песник, тачније: велики човек у виду вели-

ког песника“.



РАКИЋ ПЕСНИК

Међу многим Гетеовим мудростима и знањима,

једно је ово: да је и поезија само део човека, само чо-

вечан и природан доживљај. Човек је слојевит, не по-

стоји кроз један дар и један позив. Отуда даље Гетеово

учење, које је Ракић дословце испунио: да и велики

човек треба да живи као обичан човек. Ракић је

један од најлепших примера код нас за оно прво

речено, да човек живи у више слојева, на више планова,

да има разне егзистенције; да има лепу слободу да

присуствује и отсуствује где хоће, по вољи.

Ракић је написао само једну књигу песама. Није

био ни искључиво заљубљен у своју поезију, ни роб

њен. Јер ни песма не може све да обухвати и да изрази

целога човека. Опевано је, рецимо, неко страдање; али

то страдање је болело човека у једном делу и својству

његову, и онда је још и уминуло, прошло. Оно што не

пролази никада, то је онај за вечност урезани, ако

смемо рећи есхатолошки рачун у телу и души: да смо

страдали. А то се не може метнути у песму; то што на

известан начин никада не истишти, и што за живот и

дух човека више значи од самог страдања. То су они

печати на телу и души који су позитивни резултати

, од страдања, али који не спадају у лирику. Ракић је

ентузиастички волео песму, али после песме, у њему је

остајала још обимна личност других домена. Сигурно

на штету своје песничке фигуре, Ракић није могао да у

лирику метне сав свој задатак.

При оцени довршених дела и мртвих људи ради

се обично дедуктивно, пође се од готове формуле, и

онда се резултати расплићу и појединачно аналишу.
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Ракић се не да много ни дедукцији ни индукцији. Био

је некако флуидан, модулирао; а ако га поставите као

објект, ви га више не познајете добро. Остану само оне

клизаво сјајне, мало кинеске, иронично наемејане очи,

и оне баш сметају анализи. Аналитичар се нађе пред

једном каквом таквом, али глатком сливеношћу, једно-

ставношћу, отсуством знакова и значења. Сам је Ракић

уосталом пред светом положио рачун:

Како сам много обећав’о,

А колико сам мали дао.

Ракић је био не само песнички искрен, не само храбро

искрен, него и васпитано искрен. Те три искрености,

као три јака стуба, носе Ракићеву поезију, и додају

јој ону јаку човечност коју искреност увек садржи.

Ракић друге и себе није варао. Имао је и он илузија и

снова, али из њих није изводио закључке. Можда је

извео један који није требао: Доста за јавност и мојих

снова и илузија, и мојих истина. Ако наставим, могу се

преварити о јавности или о себи. У поезији је пуно

варки тела и душе, па се треба чувати и од варки речи.

Како је нетачно и неискрено говорио онај ориентални

песник који је казао: да је варљива зора и истинита

зора једно исто. Ноћ је пуна варки и сабласти, а зора

је јасна победа живота:

Ја знам: то мртвило (ноћи) је пуста варка,

Обмана хладна као санта леда;

Ја знам: животом буја свака тварка,

И хиљадама очију ме гледа

Из густог жбуња, из цвета из траве:

То стари греси у заседи стоје,

И млаз ледени кајања и страве

Преплави на мах бедно срце моје.

И снова месец трепери на води,

И спава река и поље и гора,

И свуд тишина што крепи и годи —

Исток се ведри, звезде гасе... Зора.

,Да је ова песма необично лепа, не треба никоме казати.

Али треба подвући њену карактеристичност: да ли се

могла простије рећи сва моћ и помоћ белога дана чо-

веку који воли живот, који се радује оној мени на

небу што значи гоњење сабласти које човеку не даду

весело и с вером живети.

Ракић је дао поезију једног скроз човечног жи-
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вота, не поезију „свога случаја“. То су песме скроз чо-

вечне, које ником живом не могу бити нејасне ни туђе,

ни по садржини ни по изразу. Садржина је темељно

здрава и хумана: она велича бол, она велича исто то-

лико радост од живота. Форма је нагоном и школом

рађена. Ракићева песма је читка ритмом и пластична

језиком. Ритам је прегледан као партитура, а језик:

није хаљина него је живо месо. Ракић није потписао

песму док није слио креативно и конструктивно.

Строфа Ракићева, рекао би човек, испуњена је у три

дименсије, као кожа живог бића. Ракићева песма је при-

' родна и лака. Лакоћа, то је био идеал Ракићев: строге

пропорције у садржини и форми да униште тежину.

Ракић нема барока ни у стилу ни у визији, и пре је-

шкрт и сух него раскошан и драматичан.

Песма Ракићева каже да човек постоји матери-

ално на радост своју и матере земље, и онда још и на

радост поезије. Човек треба да воли живот и стварносг

пре свега са живљеном поезијом, па тек онда са пи-

саном. Иначе ни писану поезију не осећа стварно. Чак

и песник, пре закона поезије има да слуша законе

земље и човека. Ракић сам је тако стојао у средишту

једнога круга над којим су чарале више силе, али у

које је снажно ударала привлачна сила земљина. Драма

младога песника Ракића састојала се пре свега од еле-

мената физичких, од глади тела, од жеља за узимањем,

од физичког самољубља мушкарца, од физичке мла-

дости којој се увек чини да је човек суд тесан, и да су

онда још и мере живота сувише мале. Добром поло-

вином својом, Ракићева збирка песама претставља

поему о лепоти и сласти земаљског живота, у заједници

са богом Еросом и са женом. Човек и жена, ето то-

плота света. Човек и жена, то је лепота и моћ тела као

извора свих снага. А душа је горчина и пееимизам јед-

ног физички богатог тела и живота који страхује од

пролазности. Али Ракић, увек диференциран, носио је

у себи особит песимизам: не песимизам пролазности,

него песимизам пролажења, не страх од смрти, него

од старења и боловања. Та поезија чини другу поло-
вину Ракићеве збирке: тугу душе над телом које на

безброј начина само себе бешчаети и квари, и тугу над

телом које полако изумире. Бол од пролажења, сигурно
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најстрашнији бол у смртном бићу, казан је у Ракиће-
вим песмама оригинално, танано диференцирано, и
опет искључиво човечно. Ингениозан, па опет тако
прост је Ракићев израз за горки песимизам у самом
часу среће и уживања:

Дај ми уста твоја, дај могућност тајну

Да, жив, заборавим да сам жив, да свуда

Видим само срећу и доброту крајну,

Да спокојан будем и тих као Буда.

Истерао је ту Ракић на један од врхунаца песњмизма,
свога песимизма: увек животу рад, он зна да треба за-
боравити да смо живи, да бисмо имали илузију о тра-
јању среће и доброте. Иначе, живот овако изгледа:

К’о раскинут ђердан снизали се моји

Дани, разбацани, туђи један другом;

И у луталачком мом животу дугом

Нигде један спомен уз други не стоји.

Још једаред и још једаред, код Ракића: има ли што
простије и човечније, и опет поетски потресније.

У радостима тела Ракић није ласциван; у песи-
мизму душе може да буде врло таман, али није мало-
душан. Он никада није описивао појединости женина

тела, ни етапе сенсуалних неодолевања. Кад је једаред
споменуо бело женино колено у црној чарапи, сва је
наша књижевност имала осећања фаталне грешке. А
у песимистичким песмама је луцидан до крајњег сте-
пена, тако да га ништа не може ни изненадити ни збу-
нити, а такође ни извинити. Са елеганцијом се сам
осуђује на оно на што би имао бити осуђен од живота
и судбине. У тим песмама, енергија духа Ракићева је
у грчком смислу значења речи не моћ, него храброст.
У Искреној песми имамо једну ретко храбру искре-

ност: сву напетост телесног радовања кад „навали

плима“, и цео песимизам над физичком природом. У
тој песми је храбро разбијен један проблем; а када
год се разбије проблем, није весело. Читамо у редо-
вима и између редова: узбуђено тело преобраћа и лич-

ност и дух у средства природна, средства имперсо-
нална, а љубав би требала да држи принцип персонал-
ности. Искрена песма нам даје формулу судара: му-
шкарац воли у љубави своју жудњу, а не предмет
жудње. Емпирички узета, љубав испада дакле феномен
неразабран: њу изопачују природни закони; с друге
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стране, љубав као животни идеал, битно се разликује

од сладострашћа. Ракић је искрен: обрадовано тело не

може друго ништа до да топло благосиља жену за

примљену радост, док душа исповеда поштено и са

песимизмом:

Ал’ не волим те, не волим те, драга!

Праисконска плот се не мења. Жена воли ласку, лаж.

Лаж редуцира снагу страсти, психанализира је, како би

се данас рекло. Мушкарац пада: задовољава ћуд жене,

ласка и лаже, али се и свести и свети: у жени воли

само себе. Радост тела нема везе с љубављу душе!.

Љубав је друга област и тема. Љубав је илузија.

Сладострашће ништи све односе сем једног. Ниче је

забележио да степен и врста сексуалности допиру до

самог вршка духа човекова. Ракић је у оној песми

исписао поезију те истине. Физичка топлина, то је

снага и потпуност живота. Мушкарац је тада, како

каже Ниче, од пете до мозга јединствен, без несигур-

них окрајака, без преливања у околину, он сам, више

разликован и одвојен од жене но икада. Ракић је испи-

сао песму те истине: више разликован и одвојен од

жене но икада — ,,ал’ не волим те, драга“. Физички

јак и срећан мушкарац, то је триумф његова живота.

Али и то је пролазно! Душа иде с телом, песимизам

иде с радошћу. У физичком животу има неминован

песнички тренутак: после радости угаљ и пепео, и

човек гледа и каже: амин. Човечно је, и зато и поетски

да баш радост открива невеселу страну ствари и по-

јава. Ориент Кине и Јапана, и тамошњи песници велики

су да од тога праве поезију. Све што је лепо, туга је:.

мост преко потока, расцветана трешња, чун са веслом.

Није ни балкански ориент у том мали. Дао је грчку

мисао која лебди између религије и поезије; дао ми-

стички тамну византиску уметност мозаика и фреске;

дао српску народну песму. Босанска сељанка се игра

х:мрти с љубављу: „ако ме запросиш, нећу поћи за те;

ако се ожениш, отроваћу се.“ Ракић је нашао тачну

реч за тај наш ориенталски животни песимизам, за.

вечиту потребу туге: „отмен бол“. Немамо много отме-

ности, али суза нам је поезија. Пуни смо живаца.

Стари људи не могу да забораве младост. Слепци виде

и чују лепоте. Нико не спава дубоко. Умире човек,
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а није дремежан. Време није филозофски проблем или

религиозна утеха, него конкретан непријатељ који

хара. Ракић га је тако видео:

Кад помислим, драга, да ће доћи време

Кад ће чула моја редом да занеме,

И страсти да прођу као дим и пена,

Вриснуо бих, драга, рикнуо бих тада

Као бик погођен зрном посред чела.

Платон је учио да филозофија није друго до спремање

за смрт. Поезија у нашем климату можда је још

више то.

У једном спеву лорда Бајрона стоји о балканском

сунцу: „зрак убиствен, прожет финим отровом“.

„Фини“, танак отров зауставља човека на пола пута

између живота и смрти; дражи енергије и смисао за

лепоту, и подгриза здравље и веселост. Анализа фино

отрованог човека није лака. То су можда они наши

чудни хајдуци-јунаци којима су из мржње израстали

идеали. Или они свеци којима сунце у једном трену

прожеже и очисти изнутрицу, и остану прави, сухи,

достојанствени, задивљени свеци византиског стила.

Танак отров балканског сунца даје човеку особиту

имуност: да га не свали ударац Бога, природе, судбине.

Западна наука зове то балканским или славенскњм фа-

тализмом, и каже да су фаталисти једаред готови на

све, други пут слабији од свега. То је сумарна наука.

Ради се стварно о једном особитом песимизму који

консервира наше природе; без којег код нас нема жи-

вота, нема поезије. Тврди се да су нам то Турци до-

нели. Ако су нешто донели, нешто су и нашли. Балкан

је пун меланхоличних божанстава која човеку не могу

да помогну, али му од драгости и сажаљења дају неке

своје атрибуте: поезију, песимистичку стрпљивост над

неизбежним, моћ метаморфоза. Ракић је песник кога

је балканско сунце врло уметнички прожегло. Ракићев

песимизам је у њему битан, али је истовремено више

морал и поезија него хладна филозофија. А најпре

је ориентални песимизам снажног физичког бића које

по нагону жуди за срећом, а боље но ико зна да је

срећа она реч у којој има најмање смисла.

Још једаред, и одлучно: Ракићев песимизам није
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филозофија. Ракић зна за природин талог у човеку;

зна да је тај талог непријатељ идеалне мисли, да раз-

дваја човека и жену, раздваја људе уопште, копа ступ-

њеве телесног и душевног живота. Израстају егои-

стичке силе, и нема уједначеног, истинског живота. Ра-

кић је кроз лирику своју наишао на проблем: да би

сви људи требали да „истински живе“. Сви проблеми

који обухватају човечанство, „све људе“, превази-

лазе или бар не могу целином да стану у „социално",

како је данас обичај и пропис мислити и говорити. Ти

општи проблеми вуку ка ауторитету највиших моћи,

вуку у религиозне области. Ракићеву песимизму баш то

недостаје: додир с религијом, или сукоб с религијом.

Ракић је остајао на земљи, дефинитивно. Њега је му-

чио свакидашњи вид живота и смрти, деспотски вид

живота и смрти. У мистику њихову није залазио; бавио

се антрополошком психологијом човека. Утврђивао је

чињенице и над њима законе, али даље у висину није

ишао, у тајну није ишао. Ракић је човека волео, и

човек, са својим недостатцима, није га огорчавао.

Према судбини је имао отмен став примања или гор-

дог игноровања; нити јој се слепо покоравао, нити се

с узалудним нихилизмом бунио против ње. Па ипак је

познао тешка огорчења. Али линију огорчења није

продужавао до метафизичког, до тајне, до Бога. Рели-

гиозних немира Ракић није имао. У једној песми

свега питао се о стану и о стању умрлих душа, али ли-

нија те песме је пала, завршила се на земљи са сваки-

дашњом скепсом. Отсуство религије било је у неком

правцу фатално по песника Ракића. Однос Ракићев

дрема природи, на пример, неразвијен је. Ракић нигде

није нашао више прилике да констатује „кржљавост“,

него баш у природи. Ледена ноћ је „кржљав створ“.

Месец без сјаја је „кржљав“. Ванредне стихове је на-

писао инспирисан трагиком беспомоћности у природи:

Сад сам силом ћуди, Госпо, не знам чије,

На северу мртвом где се мрзне море,

Где ниједна тица пропевала није,

Где прастаре шуме никад не шуморе.

И где снежне јеле, што столећа броје,

Као беле дувне непомично стоје.

Ти медитативни описи Ракићеви који су само по
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имену описи, а стварно су песимистички монолози, не

преобратише се никада у контемплацију. На ивици ре-

лигиозног осећања, Ракић се заустављао. Богу није

дао ни једну строфу. Христу неколико стихова, али у

тужној патриотској песми. Ко је остајао на Ракићеву

небу? Само св. Дух, онај бог који је спустио на земљу

мисао, дао човеку разликовање добра и зла, и дао му

вечито мучење због тога: јер зло мучи као такво, а

добро као немоћно. Отсуство религије упутило је Ра-

кића пред један једини вид вечноети: стално пропа-

дање, стално пролажење. И сад смо на главној тачци

Ракићева песимизма, можда и трагичности. Ракић прима

смрт; а што не може да прими то је етарост и болест.

Физички скроз позитиван, Ракић не може да прими

дезагрегацију. Он је написао једну ретко темпера-

ментну песму, хитнуо подмуклом непријатељу прово-

кацију, чак предложио метод, једну безмало гениалну

идеју о уништењу старости и смрти с помоћу живота

на пречац:

Ја бих да ми време да све моје дане,

Што би редом дошли с далеких крајева,

Да их све одједном, као јато шева,

Пустим у слободу на четири стране.

Да их бацим свуда, и на вјеки вјека,

По пределу мрачном, сјајном, топлом, ледном,

И с очима пуним планина и река

Да проживим живот у тренутку једном.

Ракић је у природи видео само моћ која живот даје

и узима; између тога двога поклања човеку уживања

и борбу, с тим да га на врхунцу чекају горчина, песи-

мизам, мисао.

Како је, на пример, Владика Раде сасвим друкчије

стојао према природи, иако је такође био песник пе-

симист. Он је у природи видео Бога, а мисао је сма-

трао за ону моћ човекову која доказује сродство чо-

века с Богом. Владика Раде је био дубоко религиозан,

и песимизам сублимирао у духовну надмоћ над пролаз-

ношћу и смрћу. Овај великан држао је смрт на длану

као малу птичицу, која њему ништа не може, а коју ће

он, еа много поезије, метнути у тестамент. И код Ра-

кића се песимизам сублимирао, али само у поезију. Та-

кође у претежно мисаону поезију, али у животно ми-

саону, не у религиозно мисаону поезију. Ракић је ис-
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певао песму Мисао коју многи високо цене и врло

воле, а ми је сматрамо додуше за искрену и добру,,

али за једнострану, и неправедну према мисли, најви-

шем домету и најбољем другу човекову. Ракић опту-

жује мисао за сва зла, и види је конкретно и чулно као

бесну неман и звер:

У час кад завлада мир крај мене широм,

И шума заћути и занеми врело,

И уморно моје намучено тело

Зажуди за слатким одмором и миром,

Мисао се јави! Као звер ме зграби

И понесе собом у пределе суза.

— — — — — Њен загрљај ране

Ствара, кости ломи, к’о да су од стакла.

Ракића је страшила сабласна егзистенција и подмукла

безгласносг мисли. Страховита тишина и мрак влада у

лубањи. А кад мисао из лубање изађе, не здружава се

и не слива се, него суверено влада, заповеда, крши. И

Владика Раде има пеему под насловом Мисао. И Вла-

дика је био еилна физичка егзистенција. Сви су песи-

мисти то, песимизам је цвет богатих и раскошних при-

рода које су незаситне, неутољиве. Али Владика је

био први и једини до данас. наш човек-стваралац рене-

сансног духа и типа. Стваралац који је уједно сарад-

ник Бога. Све што се дешава у природи, у животу чо-

века, у духу његову, све је то креација божанска, па

је у идејама Владике Рада и смрт божанска креација

иза које стоји мисао о вечности. Човеку је дато да то

зна, и осећа. Човек је део и тумач васелене и свих по-

јава у њој, и свих мисли у њој. И песимизам човека,.

према томе, треба да на једном вишем плану нешто

велича.

Ако бисмо хтели да Ракићев песимизам, кад већ

,није имао контакта с религијом, да га вежемо за неку

'филозофију, могли бисмо можда подвући ово: да се

Ракић носио са идејом о неком идеалном животу који

не би садржао принцип смрти ако би ее из њега мо-

гла уклонити чињеница старења и боловања. Људи,

сви од реда, воле страст и опасност зато што оне носе

у себи одрицање смрти. Младост тражи двобој и рат,

и неће никада пристати на вечити мир, ни филозофски
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ни дипломатски. Физичке снаге у човеку уопште носе

начело бесмртности: емрт је нешто туђе, спољашње.

Спиноза је развијао мисао: да је смрт апсолутно ван

живота, и да је страх од смрти вештачки утеран у

човека. Ми бисмо ту стали критички: рекли бисмо да

је и жеља да се дуго траје, извештачена жеља, јер

човек не може ни да замисли трајност. Страх од про-

лазности је једна вртоглавица у коју се такође навлаш

увлачимо са измишљеним ужасима. Зар није вајка-

дашњи морал у целом човечанству, културном и при-

митивном, да се бол може отрпети, и да је смрт сан и

одмор. У једној примитивној афричкој песмици каже

се: „Ако претрпиш смртни ударац и не писнеш, про-

цветаће негде диван цвет,- Али ту сад треба дати

места Ракићевој критици на нашу критику. Трагедија

је и песимизам је у томе: што смрт не долази споља,

као ударац и крај, него долази из човека као посте-

пено старење и боловање. Болест раствара полако

снаге и облике, болест је неприродна, неправедна.

Песимизам је горак због немоћи човекове, због дугог

пресретања смрти, због постепеног губитка свега жи-

вотног.

У души нашој више места нема

За нов утисак од ствари и бића.

И сва природа и њезина блага,

И све вештине што човеку годе,

Кроз душу нашу пролазе без трага,

К’о тамне сенке преко мутне воде.

Са оваквим песимизмом, који се не страши смрти

него болести; не страши се пропасти тела него губитка

егзистенције још за живота, са таквим песимизмом је

Ракић оригиналан, али не спиритуалан. Он је поново,

још у једној песми дао израза оној својој идеји:дасмрт

дође збиља „споља“, на пречац, да се збуде смрт не-

помешана са животом. А живот:

На пречац ће у напону да свене,

И шта је старост, никад нећу знати.

Ова два стиха добро показују путањицу којом је Ра-

кић ходао између ирационалног и рационалног, и
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опредељивао се увек за рационално. Идеје његове о

односу између живота и пролазности, ритма и арит-

мије, остале су релативно неразвијене. Обрадио је он

у поезији својој физички страх од неживота, и духовну

храброст пред смрћу, али са помешаним елементима

филозофије и свакидашње фаталности.



ВАРИАЦИЈА

ОНО СЛИНАРСТВА Ф. МАЉАВИНА

Све уметничке манифестације у Русији, сем му-

зике, дакле театар, балет, сликарство, декоративна ве-

штина, све то извире из оног што је у духовној Русији

до данас најсилније, извире из велике руске књижев-

ности. Руски интелектуалац, руски уметник, руски ми-

слилац, мање се развија у својој стручној школи, а

више кроз грандиозне слике и идеје неколиких титана

руске књижевности.

Тај ланац повезаности није за развој уметности

увек добродошао, али је он у Русији потпуно логичан.

Русија није држава и нација, него свет. Она се не при-

казује ознакама стилизованим, она се приказује бићем,

животом. Ритмови и линије света који се зову Русија,

још нису стил, него су ритмови и линије снажно функ-

ционалне. Отуда појава да фолклорна запажања у Ру-

сији исхрањују, још непрестано, најочишћеније мани-

фестације духа руског. А отуда опет врховна надмоћ

литературе, која најглобалније обухвата живљење и

фолклор. Тако моћно свечана, а уједно тако народна

и простољудна књижевност као што је руска, још ће

дуго покоравати и водити све појаве у руској уметности.

Међусобно прожимање литературе и свега оста-

лог, иде у Русији до невероватноће. Глумци, позама,

маскама и сценским карактерима остварују непрестано

типове из књижевности; руски сликари ударају у ди-

менсије и декоративноет великих сцена из драма и ро-

мана; руски балет је драматска градација неког лите-

рарно аналисаног стања или осећања; руска романса

се много мање пева него што се фолклористички или
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.литерарно илуструје; велики руски оперски певач је

неминовно велики глумац, а тај велики глумац је ве-

.лики неминовно са литерарно интелектуалном жицом,

па ма не био интелектуалац. Шаљапина Бориса носе на

сцени они као божји суд јаки монолози Пушкинових

јунака... И обратно, руски писци као да у крви и у ви-

ђењима својим имају увек театар и декоративно платно.

Тако је чувени Художествени постао у ствари допун-

ока уметност руоке књижевности: књижевности Гогоља,

Островскога и Чехова; књижевности Горкога, чије

је позориште опет у ствари низ бруталних сликарских

платна; књижевности Толстоја, чије су драме врста со-

циалног иконостаса; књижевности Достојевског, који

додуше није писао драме, али је драматисао свет,

премашивши Шекспира у једној документацији. Шекс

пир каже:

Тће 1ипаИс, Ње 1оуег, апс! (ће рое1

Аге о1 ЈтадтаИоп аЧ сотрас1.

А Достојевски јамчи да је не само лудак, љубавник

и песник, него свет до последњег човека, до пропа-

лице и злочинца, пун маште, глумац, уметник, стра-

далник, херој.

*

* *

У земљама које имају бруталне степене у природ-

ним појавама, где су те појаве лепе, страшне или ретке

без благе хармоније, са искључивостима, са укочено-

стима, у тим земљама је и велики део живота бруталан:

рад, уживање, обичај, ношња, све је више нескладно

него складно. Цела Скандинавија, са Лапима и Финима

на високом северу, одева се театарски, алево и шарено.

Ти северци, већ дебело обучени и у површинама пове-

ћани, стављају на се још читаве дућане материје и ђин-

ђува. Уживања су им такође несита и бестиална. Другу

немеру и апсурдну појаву имамо на југу: на Сицилији

емо видели тешко, тамно одело, а жене по турски уви-

јене до очију. Они који су били на Сардинији, пишу:

да је женско одело неких племена монашко, обичаји

■библијски строги, а најлепша церемонија погреб.

Ако такав фолклор треба да надахне за уметност,

он мора бити врло много транспонован, удаљиван, чи-
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Јићен. Мора се, према том фолклору, извести знатна ре-

дукција иетина, или спровести идеално очишћење

истина. Између разних уметности то најпре постизавају

литература и музика, две уметноети које, нематериалне

као такве, транспонују и редуцирају до краја, до идеја

и тонова, до апстрактних визија. Смелост и егзотика

музике и књижевности може ићи чак до монотоног, до

сујеверног, до монструозног. Књижевност има начина

да рационално оправда све; музика има начина да нај-

рудиментнији елемент преведе у елеганцију. Сликар-

ство међутим то не може! Материално и чулно одго-

ворно, оно теразијама мери светло и осенчено, крупно

и ситно, удаљено и блиско, врело и хладно, и тек затим

прелази у апстрактно. Транспоновање поетско у сли-

карству тешка је етвар. Сликаротво се стога и јавља

најпозније код народа.

Најбоље сликарство, природно, имају земље

складних и разноврсних божјих дарова у пеизажу, у

темпераментима људи, у покрету материје, а то је уме-

рени европски југ и средња Европа. Северне земље,

сразмерно, имају велике књижевности и значајну му-

зику, немају велико сликарство. Па тако и Русија,

премда она залази и у средњи па и у јужни појас

Европе, али је и ту, по дименсијама и бићу, нагла,

једнострана, несливена. Сви руски сликари су досада

само борц-и: за технику руке, за синтезу ока још више.

Сви су, мање више, још илустратори своје књижев-

ности, историје, фолклора. Имитативни критериум их

заводи. Не могу да се одбране од конкретног колорита,

где се боја чисто импрегнира у предмет на којем је, и

предмет се стога претерано истури. Не успевају лако

да се вредности тих боја бар у ваздуху довољно ме-

њају, префињују и сливају.

Руски сликари као и скандинавски, тешко долазе

до концентрације боја у један тон, до савршеног

слива. На уметничком платну, ни у целини ни у детаљу,

не сме владати једна боја, локална боја, или матери-

ална боја, него само слив, фузија боја. Код неких вели-

ких сликара има понекад суров додир двеју непосред-

них боја, али онда је слив спроведен у тону целе слике,

или у илуминацији еликарској. Не може ни на којем

детаљу слике оетати прва превлака бојеног маза, ма
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какву вредност имала та боја. То је само боја локална,.

боја чулна без спиритуалне вредности. Ако на томе

остане, платно је у најбољем случају декоративна умет-

ност. Руси су мајстори у декоративној уметности. Они

превазилазе декоративну уметност других с помоћу

необично јаке композиторске маште, ако им је ширина.

платна зајемчена, са ориенталним укусом појачавања,

изненађења, дражења чула и живаца. Руски декоративни

пано ради се колико маштом сликарском, толико ма-

штом театралном и литерарном. Спиритуална динамика

за израду таквих платна није ни близу чисто сликар-

ска, често ни довољно сликарска.

Са сликом, правом сликом, сасвим је друга ствар.

Слика се посматра само спољашњим оком, и не везује

ни за какав предмет и ни за какав догађај. Слика нема

јачих и слабијих места, нити се дели у три мање више

самостална одељка, као симфонија или као роман. Од

слике, ако је на њој постигнута концентрација боја у

један тон, тон слике, има се једно и цело духовно осе-

ћање радости, или се има једно и цело разочарење.

Можда имају право физичари-филозофи који тврде да

у физичком свету нема боја. У духовном свету пак, где

чула немају посла, и где је све синтеза, може вредност

сликарску имати само сливеност боја.

*

* *

Платна Ф. Маљавина, као и платна других руских

сликара, истичу врло много литерарних и театралних

момената. То важи још од великог руског сликара

Рјепина, у свету најбоље познатог. Он је историски

сликар и верист, и тиме је доста речено. Толстоја, он

неминовно мора да наслика за плугом. О Пушкину за-

мисли прави театар: на слици, Пушкин, као лицејац,

декламује. Наравно, комисија испитна обучена је у

1 дивне боје, дивне по снази боја пре свега. Код Маља-

вина је још и фолклористичко надахнуће врло јако,

јер је Маљавин претежно сликар руског села и про-

стољудија. Његова платна доносе, прво, реализам, који

иде до стварности сведочанстава; затим, ломе се на тим

платнима перспектива и светлост на одвише многоброј-

ним, одвише крупним фигурама у композицији; нај-
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зад, полажу та платна сувише конкретан психолошки

рачун о дебелој крви примитивног света, која хоће да

се угрумича, удара по човеку болно и гласно, и узрок

је свакојаким психологијама, тананим и нетананим. Ру-

ски сељак тражи распојасаности, а еликари таквих се-

љака, мужика и баба, западају у врсту сликарског ври-

штања. Снаше сликара Маљавина, које у љуљашкама

дају утисак да надлећу луковаче руских сабора, и које

се усхићено церекају показујући око четрдесет добрих

зуба, одвише су крупне, одвише неосенчене. Оне за-

препашћују и расплашују помало и вране на олуцима

зграда. Одвише су блиске оку, да би имале чар макар

одличних жанр-слика. Маестро Брувер третирао је те

сувишке живота у ситним фигурама, гурнутим дубље у

простору; а да не говоримо о бојама и фузијама боја

тог фламанског мајстора. Друге снаше Маљавина су

психологија, психологија загонетне руске жене из књи-

жевности: усредсређене у једну намисао или ћуд, му-

ченички лепе, без срца хладне, најзад, расејане и ду-

ховно отсутне као Чеховљева дегенерисана буржоазија.

Мужици Маљавинови су у сродном смислу то исто.

Много одела, косе и браде, али не увек са искључиво

сликарским схемама облика и линија, и са много пате-

тике. у очима, на челу, у екрштеним рукама.

Групе, и покрети појединих фигура Маљавина

решавају понекад врло духовито, али само детаљно,

проблем цртежа: неке танке, младе сељанчице којима се

у раменима осећа ритам еластичног хода. Или проблем

карактеристичног физичког квалитета материје; као

камен тешко месо примитивног света. Али и ту — сем

да се слика гледа из несразмерно велике даљине, као.

декоративно платно — и ту пробија момент литерарни:

има се осећање сведочанетва о том да на сваком см2

материје и живота иде руска игра величанственог и ни-

ског, племенитог и варварског, егзалтације и депресије.

Па ипак је Маљавин цео сликар колорист, суве-

рен над руском палетом; и још и врло интересантан

борац. Али он нас као уметник-сликар задобије евојски

тек пошто се узму у обзир и околности других кате-

горија. Маљавин живи у иностранству, и има, у дана-

шњим руским приликама, једно нарочито уметничко

сећање на своју земљу и свој народ. Тај народ, од

15
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ретко изузетних мешавинских сукоба, не само да на-
дахњује, него просто провоцира Мељавина као машту.
Родни крај Маљавина, како чујемо Рјазанска губер-
нија, слабије делује у уметничкој меморији његовој,
јер је крај блажи и усклађенији од света који у њему
живи. Али баш зато што Рјазанску губернију из Па-
риза и Прага није могао сликати непосредно, еруп-
тивно, као чист доживљај ока, него је сарађивала и
проблематика симпатија, постигао је Маљавин у пеи-
зажима своје губерније завидне финесе спиритуализо-
ване природе. Нарочито у позадинским пеизажима, иза

фигура.
Свако ко је видео у Русији крајеве око Москве,

Тамбова, Туле и Рјазана, зна да је то тле бледе бла-
гости у пеизажу, али зато чудног колоритног богат-
ства у „мртвој природи“, у својим производима: чоја,
челик, мед, жито. Нама су незаборављено остале у се-
ћању неке сцене које су нам знатно помогле да боље
схватимо случај Маљавинов. На пример, почетак про-
лећног крављења око Туле. Све карактеристично је ка-
рактеристично са много једностраности. Снег стоји то-
боже чврст као земља, а из њега, као из невидљивих
рана, извире, прска, прелива се с грготањем, скаче са
звиждуцима вода, бескрајна вода. И количине снега и
количине воде претстављају нешто макрокосмично,
првобитно, лењо за сваки склад. Дотле, испарења у
ваздуху стајала су као телеса, и кретала се као засе-
бан свет. Небо, кад се покаже, тако је далеко као да
иде и полако напушта земљу. Људи, истрошени већ
борбом са хладноћама, зимљивији ваљда но икада,
можда и болесни од воде, пролазе, дебело замотани, као
страшила. Деца не иду у школу, коњи пливају. Али,
вода што се разлева, мења постепено сликарски тон,
колорит: почиње бивати светлуцава, чвршћа, здравија,

> што значи да је у њој пролеће, да пије сунце и слива се
с њим. — Или други пример: трг у Тули. Колика је коД
нас цела улица, на толком простору, с једне стране, сам
мед: у свима преливима биљних и стаклених жутих
боја. Или сама учињена и десинирана шарена кожа, у
свима преливима црвено-жутог, мрко-жутог, и труло-
жутог. Са супротне стране пак, у бескрај, чоја алева и
вишњеве боје, и нешто златно — брокат ли је, кожа
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ли је? — од чега су на лицу места мајстори кројили

сељанкама неку врсту обуће. А између свега тога гужве

света неописиве, гужве хаотичне а не групе сликарске.

Остало нам је у памети, на пример, читаво море дебе-

лих чворова од натраг или напред завезаних мараме-

тина. Цурица једна, издвајала се више као неки џин

него као млада девојка: носила је на себи толико ђин-

ђува и шљокица, да је потсећала на огромног средње-

вековног ратника у својим челичним заштитама. Мало

даље, изнад једне гомиле која је чинила утисак обо-

рених дењкова, издизале су се две ручерде, и тапшале

од прилике тако као да се сударају два добра комада

земљине коре...

Руски контрасти су силни, потресни, опаки, опа-

сни, отпорни према уметности. Уопште смо запазили

да у крајевима климатских и темпераментних екстрем-

ности, објекти, људи, коњи и њихова опрема, тешко

улазе у склад сликарског квалитета са својом околином.

Пеизаж их гута и брише, сем да му се нарочито на-

метну. То и чине. Можда се тако даде тумачити што Ма-

љавин одвише крупно и индивидуално, и одвише

близу поставља своје фигуре у пеизажима и компози-

цијама, прави од њих портрете. Те бдвише крупне фи-

гуре сметају понекад на најбољем што је Маљавин

успео да даде у неколико пеизажа, и у неколико „сцена“

са детаљем пеизажа. Младо зеленило на једној таквој

слици, само је за себе слика и радост. То је прошло

кроз све анализе зеленог, и дошло до једне синтезе

евеже зеленог из којег је фином техником исцеђено

све црно. По том зеленилу клизе и играју сенчице као

по огледалу, јер их огледало не прима. Има у пеиза-

жима Маљавина трагова једне посебно интимне технике

доброг пеизажиста.

Маљавин се доста огрешује о простор: много

га настањује. Не цени генерални и аутономни ва-

:здух у којем заправо долазе до вредности боје на

предметима. Он воли снажну, сирово јаку боју, која је

боја то што је без обзира на ваздух. Понеко његово

громко црвено или жуто лепше је било у рефлексу на

оделима и лицима посматрача слика, него на слици са-

мој. Иначе, уопште говорећи о бојама колористе Ма-

љавина, можда би се у синтези могло рећи: да Маља-
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тику, али нема контрапункт. Занимљиво је, у смислу

тонске скале, посматрати дар и рад Маљавина од ње-

гове Аграфене до- његове Марфе. Аграфена је снажан

али литерарни опис једног психолошког случаја.

Марфа је танан сликарски склад од скоро водених про-

зрачности. (Могла би се слика звати и „пролеће у Рја-

зану“). Марфино лице има наглашено цветну белоћу, пуну

влаге; на том белом, већ провидном, лежи титрави слој

другог налепа белог, сад већ спиритуализованог; на све

то, на лице Марфино је још пала и пахуља снега. То је

жена белих вена, и даха из плућа неанималних. Али је

она то под печатом три фина колористична ступња

концентрисана у апстрактној светлости.
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Разочаране жене добијају неки сух поглед којим

оштро прозиру своју околину, нарочито оне што им

загорчавају живот. Мина Вагнер, прва жена Рихарда

Вагнера, она жена која Вагнера није инспирисала ни

за какву поезију или фантазију, која није разумевала

његова фантазирања, али је разумела дугове које би

Вагнер зачас направио ради неке лепоте или неког

уметничког остварења — та Мина се у писму рођа-

цима потужила да јој је муж „један себичан визио-

нар“. Овај термин, чини нам се, није баш добро ве-

зан у смислу појмовне сродности именице и додатка.

Каква је то специфичност: себично визионаретво?

Али Мина може имати право ако се тај термин раз-

ради. Вагнер је доиста био визионар, и то безграни-

чан, какав се једаред рађа у хиљаду година; и визио-

нар не само при месечини, него и усред бела дана,

кад се визије могу и гонити, и пристизати, и дели-

мично остваривати, ако је, то јест, визионар и оства-

ривач. Вагнер, страсни, пркосни, немачки истрајни

Вагнер, био је остваривач, и то онај који не пита шта

стоје остварења њега, и шта и кога све и без његове

воље могу захватити и собом потегнути. Потегла су

та остварења краља Лудвига II Баварског и његово

благо; потегла, и откинула Козиму Лист, жену музи-

чара Ханса фон Билова и матер двоје деце; потезала

су Листа и Ничеа, и толике друге. У таквом смислу,

доиста, визионар Вагнер и остваривач Вагнер био је

„еебичан“. Само што је та себичност била истински

засго е^оКшо, света себичност. Јер, Вагнеру се новац

никада није дао; љубав му се без мука и испаштања
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није дала; а слава му се дала у потпуности кад су га

мртва преносили из Венеције у Бајројт. Својим фан-

тазијама и визијама служио је Вагнер једино идеал

уметности, и то на оним висинама на којима се једа-

ред у хиљаду година служи.

При оетварењу театра у Бајројту носила је Ваг-

нера и величанствена визија, и свети егоизам, и нужда.

Ово последње треба разумети тако, да је Вагнер же-

лео искључити баналност и својевољу моћних, при

давању његових високих музичких драма: да се Су-

мрак богова, или један Парсифал не певају и не сви-

рају на сцени на којој се дају Офенбахове оперете;

и да краљ Лудвиг, иначе и пријатељ и протектор

Вагнеров, не могне по краљевском ћефу откупљивати

права на Тетралогију, и наређивати да се први пут

игра не у Бајројту, него у Минхену, и то произвољно

раскомадана, и са било којим диригентом и било ко-

јим Вотаном и Брунхилдом. Театар у Бајројту је да-

кле имао бити усамљен и специфично Вагнеров театар;

театар чија ће каса само театар издржавати; театар

само једаред годишње отворен, за серију претстава

које ће одговарати броју претплаћених слушалаца;

театар идеалу посвећен и идеално негован, једном

речју, како оно рече Мина Вагнер, један „себично

визионарски" театар.

Тај смео, понесен, праволинијски Вагнеров махг

немачка је ствар. Вагнер је био гениј Немац. За не-

мачки гениј је карактеристична ужасна обимност инте-

лекта и интересовања, и идеолошко и практично про-

дирање у правој линији, бескрајно далеко или дубоко,,

не питајући много за хармоније, за хармоничности

резултата. За немачки гениј је карактеристична снага,.

смелост, даљина у једном смеру, а не умереност хар-

монија. Наравно да има изузетака. Велики је изузетак

Гете, и за њим, у посебној форми, Вагнер. Гете је без-

\ мало потпуна синтеза између германског и европског:

страховито обиман дух; вихровит да подухвати идеју

или визију, али затим прогресиван, са зауставцима

свугде где се покажу хармоније ствари. Вагнер пре-

маша Гетеа по силовитости и концепта и уметничког

уобличавања; али га не достиже у племенитости ме-

тода и циљева. И стога су његове, Вагнерове хармо-



и нвхоиЈх Ииу{ 'весјоив јзчШзнзон о1/ лоаЈи 1/0 он1/зГ

хсГио и хоаиж в ‘иИиаАи А оаииАчгаои виијвсГх и ховИхо

и Ао охве и ‘Ацс1ио во внзсЈииеи 1/збивнА зГ авдАчг

‘хиноцвахве Ацтвско оГоаИ вивсИ/ вчствсГхАнА оГ зао

!нзиоииозд ониииихози и зГ нвевсЈи АивсЈИ Ах ве хохзх

!вдз6х зн вивсП/ вчсшвчгоиз вахвнин ‘иНкоец и Анихоибх

А ‘АИзнЈвд 'хбио А вииаоииА авдАчг виииза ‘ихид вИои

охви ‘ид вИ ‘вПингпзсЈј внГвхои ихћвхзаз и внз({Азо

хс!из вн ви ‘вхзхзИ вИидА ви ‘ихви-вхГоазИ знвхзои вх

вии вхзсЈј взозхзј ‘иавдАчг АГиИзјвИх ихиИвсЈдо оивдзсГх

зГ оху -вхзаоћ вјоизИ ‘взлвд взнвх вс!Ајис{) внавИод

-везн АПнАхЉ вн и ‘иИвИнАи ‘исГвцзиеи ‘ихИлзт ‘иГАхс

-с1Ад ‘иИинззи :ваоиих и вхониж иГвхтЉА иаз АГвихиа

АхиеАи и хзлзх еосГх в ‘АИитосГва Аавхић АнзИз вн вИвд

‘виис!зЈниес1з1з[в]/\[ А ‘Изнлвд в .‘иГзхосЈо]/ и АннинЈзх

о Аизон Алвид зГвИ зхзј ‘вИобвн јохивизн Ахоаиж

иохзнвСјвсЈј А зГвхзо ојзн ‘вхзхии зГин зивсП/ вхихви

-зидоИн охв у 'вииИосЈои и вивниисЈа и вивГзИи ииаох

-ичс и вииТоЉх и вииаоЈод иихзнвисЈзј ве зГиензииИ

исЈихзћ А и хзонзизсЈаезд А зИи НЈнлкздин пондхздц вз

‘сЈзнхвд 'зГиноизИ и зГиизхив знаохзазчсИзсЈз и ‘вхзАвф

всЈоххоИ и вхза јзчсИзсЈз Ио зчгвИ зИи зн зхзј ‘Ахии

иохзнвисЈзј х 'всЈзиисЈн охинохзн оад 'нвиинофииз и

нвсЈзиезд зГ сЈзшвд !нвћиноисЈвх и нзсЈзиА зГ зхзј

'АГвсЈхззд А зГ ГоГ ГвсЈх ‘визн вивдо вниеАи ваосЈ

-знлвд сЈзј* 'зсЈои ониинофииз олзнзиззва :охвх онивх

‘вђ1 'всЈои хонћинофииз ЈОНЗНЗИЗЗВЗ ЈОНИзГ оИ ‘вииИ

-видо Ион зпвхнвд зхзаоиод оИ ‘зч/изе Ионзи ‘вивИ

-оа А зз ихисЈит ‘НЈнАкздиц инзјзс/ј/ ини зГијокнсЈјзх

визИ исЈихзи ваз еосЈх ‘зсЈит и зсЈит ‘зчгвИ и зчгвИ вн

‘ваонва хининГвд ззви А ихвГАсЈдевсЈ и ихисЈитвсЈ зз зц

иГол ИсЈохв-Јпр-зз Гвно оинАиве вавИвд еј зГин Јззвнвх

и зсЈАд еосЈл вчсваиеоИ јох-[ох ваиезГ ве АхиеАи АнИАћ

Ано оиИојон хвиИо вавИвд зГин !виисЈои кинвхсЈАдеА он

вхАн иГон АнинвСјнвиох о иоивсЈИ вз НвсЈ Гоаз иасЈн озћ

-он вавИвд сЈзнхвд зГин 'ихзнзнззва ивГон цза зГ ох в

‘всЈои оахзнвћинза и цои вки ваосЈзнхвд хзонћинофииЈ

'визн взхзј Иол хиахвх вивнГвх иинивсЈи Ивн и инисЈит

вн ох и !хзонћинофииз ојзн АГиноисЈвх зн зчсвавеихзои

зчШзизон овх ижвсЈх и ‘зГиноисЈвх зхАшихзои хАизА

заз вхАј но !вчсвсЈвахз АГиноизИ А зсЈИве Ивх нвГАио

и нвсЈАд зГ сЈзшвд 'зхзносЈаз ојзн зхзнзиззва зсЈн ‘зГин

т,



232

Изолда умру, буквално кроз музику издахну, у ствар-

ности ће се показати само црн барјак на двору краља

Марка. Зна се да је ту горку и сабласно сугестивну

музику, ту метафизику музике и трагедије, написао

Вагнер после растанка од Матилде Везендонк. Њу је,

удату жену, заволео са очајном страшћу, она му

слично одговорила, али савладали су се и растали,

заронили дакле у смрт љубави. Поводом компоновања

Тристана и Изолде писао је Вагнер Листу: „...дело

апсолутно једноставно, али у којем ће кључати нај-

интензивнији живот; а кад се при разрешењу зале-

прша црн барјак, ја ћу се завити у њега и умрети“.

Најзад, у Парсифалу, у последњем и тако рећи прет-

смртном делу Вагнерову — за које код Гетеа немамо

уопште реплику — Вагнер је победио сву проблема-

тику живота; показао да мисао није мисао док не

изађе из свих проблема и постане религиозна; а ре-

лигиозно сублимном музиком за све то очистио је

Вагнер цео свој живот, и све своје дело, отворио

врата на небу себи, и отвара их пред сваким слушао-

цем те надземаљске симфоничности.

За све те своје проблеме теране у вршак; за

музичке драме које су израстале у силне драмске сим-

фоније; за судбине и страсти којима су управљале

земаљске и демонске силе — како да Вагнер за све

то не потегне у визију о једном савршеном, свом по-

зоришту; ка једном тоталном споју свих уметности,

речи, звука, мимике, геста, боје, архитектуре. И Вагнер

је и потегао, и повукао за собом немачки народ, Ев-

ропу, Америку, Листа, Ничеа, Лудвига II Баварског.

А театар је после повукао свештеницу славе Вагне-

рове, његову другу жену Козиму Вагнер. А Козима,

најзад, све оне којима треба као хлеб трансформација

живота у симфоничност, све нас који смо ишли у Бај-

, ројт спремајући се студијом за њ, и штедећи од уста

' за то велико искуство и сазнање.

Шта је остварио велики остваривач Вагнер? Ви-

зију, или театар? Наравно да је Вагнеру од времена

на време бивало јасно да никоји његови сарадници и

ученици, и никоји певачи и свирачи неће моћи оства-

рити оно што је он у гениалној машти својој видео

и чуо. Али, са седам живота у себи, и са седамдесет
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радних енергија остваривао је он театар, да би театар

после остваривао визију. Бајројт, према томе, има

своју спољашњу историју, и свој унутрашњи значај.

Године 1871-е, после победе Немаца над Французима,

Вагнер је почео да од поносних Немаца тражи при-

логе, или врсту уписивања акција, за Вагнерово позо-

риште, боље рећи за нову немачку уметност. Давао је

народ; помагао је, у застоју зидања, Лудвиг II; али,

како већ бива, интригирало се против тог тајанственог

Вагнера, некадашњег револуционара и бегунца за ким

је ишла потерница, вечитог луталицу и бескућника,

пријатеља Лудвига Баварског који не воли Пруску —-

и новац је пресахнуо. У том моменту чине Вагнеру

понуду за театар Лондон и Чикаго. Али Вагнер остаје

у Немачкој, и то у Баварској, у дивном планинском

краљевству Лудвига. После пет година натезања,

1875-те, дакле пре 65 година, изграђено је најзад по-

зориште на једном брегу изван Бајројта, омањег

града врло лепог положаја и пријатне свежине. А го-

дину дана касније, 1876-те, први пут се над зградом

залепршао барјак који значи да су претставе отпочеле.

Сазидана је ту и вила, први пут рођена кућа ве-

читом путнику Вагнеру, вила Ванфрид. Сасвим близу

је Вагнер спремио себи и гробницу, да би ваљда је-

даред видео кућу коначног свог мира. Гробницу је

Вагнер могао гледати са прозора своје собе у вили.

Али је није сувише много тледао, јер је, прво, мање

од десетак година имао да живи у Бајројту; а затим,

само је тобоже ту живео. Опет, и до саме смрти,.лу-

таће и путоваће Вагнер, заједно са целом породицом.

Већином се ишло у чаробну Италију, и у судбоносну

Венецију, у коју је некада Вагнер побегао био од

Матилде Везендонк; у којој је компоновао доста не-

умрлих својих страница, у којој ће умрети. Неко

време су живели у Сиени, где је Вагнера купола над

дбмом тако очарала да је сликару Жуковском, Русу

луталици — за Вагнером су ишле саме луталице; и

Лист је био то, и Ниче — наредио је Жуковском сту-

дију и цртеж куполе за двор Грала у Парсифалу.

И на Сицилији су били, и -тамо је Вагнер нашао ба-

ште које ће бити узорак чаробним баштама Клингсора,

опет у Парсифалу. Био је пун Парсифала, јер се смрт
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ближила. Нерадо, али по дужности, вратио се 1882-ге-

у Бајројт, јер је те сезоне Парсифал имао да се први

пут јавно прикаже, и имао да доживи 16 узастопних

премијера, ако се сме тако казати, пошто је сваку

претставу друга партија претплатника слушала. После

триумфа Парсифала, године 1883-ће, Вагнер је опет у

Венецији. Према своме предосећању, ту је требао да

умре на каменитој клупи пред црквом Св. Марка.

Свеједно, умро је сасвим близу, у палати Вендрамин,

на Великом каналу. Како је говорила Козима: „Гениј

заслужује да бар умре у Италији, кад већ мора да

живи у Немачкој“.

Бајројтски театар је збир зграда у једном ком-

плексу. Задови су црвенкасти од опека. Целокупни

изглед има нешто од тврђаве. Спреда, извесни архи-

тектонски делови истурени су на форму кула, и ту се

налазе просторије с прозорима, канцеларије, салони.

Све остало је обухваћено једним високим, округлим,

слепим зидом, иза којега се крије главно, сцена, гле-

далиште и просторије за вежбање солиста, хорова и

оркестра, дакле мучилиште уметника; али и терасе за

одмор певача, свирача, диригената и разних техничких

стручњака. Ту је негде узидан и онај мали салон у

којем је седео 8рш1из гес!ог, Вагнер, за време прет-

става, и где му је при шестој репризи Парсифала јако

позлило било. Тада, отприлике пола године пре но што

ће умрети, још је одолео срчаним грчевима, и кад је

све прошло, полугласно је казао: ,,Е, овога пута сам се

још извукао“.

Пред сезону бајројтског театра стигне прво читав

један свет уметника, а затим други, шарени свет або-

нената. Град се измени, оживи, језици се помешају.

Али од оног брежуљка веју стално неке опомене, па-

тетика, меланхолија, уздах и жеља немогућег, потреба

да човек сам себи учини бол, туга због свега што се

\ догађа и пролази. Задрхће сваки посетилац Бајројта у

очекивању да га прогута она тврда и затворена црвена

кућа, једини театар који неће популарност, који хоће,

напротив, искљученост, тајну асимилацију одабраних

музичких духова. Реалност коју Вагнерова музика

открива, та реалност није за просечног човека! Како се

тамо иза слепог зида држе пробе, то обични смртни не



235

'знају. Остали су неки цртежи из Вагнерова доба,.

између других један који показује Вагнера, већ оро-

нула, како седи за столићем нагнут над партитуру и

под петролеумском лампом са шеширом. Остале су и

забелешке оних који су још за Вагнера могли ући у

помрчину светишта. Каже се да је ту био пакао и рај

Бајројта. Вагнер се љути, виче, моли и преклиње, пева.

све глаеове и улоге, глуми све ецене. Међу уметницима,

наравно, интриге, разочарења, напрасна обољевања, па.

и увређена отказивања. Чланови оркестра мртви.

уморни. Диригенти гутају своје. Пакао. Заиста, како

створити неколико диригената који ће сви бити само

најбољи, и који ће, сем оног духовног, имати фи-

зичку снагу да издрже напоре дугих, па и предугих

претстава. Како створити један пук певача, који ће сви

бити певачи екстремних досезања у обиму и лепоти

глаеа, и стилу певања, и сви бити — тражио је и то

Вагнер — и спољашњошћу својом прави репрезентанти

богова и богиња. Вагнер је заборавио да је и он сам

био малецни Рихард Вагнер. Али нешто је опет оси-

гуравало рај. То је Вагнерова музика, оно чудесно

море од топлих тоналности, од мотива који се као та-

ласи боре и прегибају, преливају, праште у пене и кри-

кове. Ко се на то навезе, тај постаје галија на бурном

океану, постаје једно са оном силном стихијом уметно-

сти. Та надмоћна Вагнерова симфоничност савлађивала

је најзад све отпоре и осетљивости, и то је био рај

уметника у Бајројту.

Што је Бајројт некада имао као особит позоришни

и сценски реквизит, и особит обичај, то давно није

више ново и јединствено у свету. Оркестар скривен у

дубини тако да се ни диригент не види; гледалиште у

мраку; ингениозне сценске илузије и слике; отсуство

пљескања. Али Бајројт као дух и стил, као чисто му-

зички квалитет, и нарочито као свечана атмосфера, то

је било и остало јединствено. Шекспирово позориште

у Стратфорду нема ту мистику истине и оригиналности.

Природно: јер је Шекспирово позориште грађевина и

режија и дух наших дана; а Бајројт је измислио и изже-

лео и сазидао Вагнер сам; Вагнер је у Бајројту на по-

зорници певао и режирао; на сцени бајројтској се верно

понавља што се лично од Вагнера чуло и научило; Ваг-
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нер мртав лежи ту, присуствује својим творевинама,

,дух његов и данас управља. Вагнер сам, лично, постао

је једна цела уметничка традиција, не само немачка,

него светска.

За Вагнерова доба публику Бајројта чинили су

краљеви и цареви, племићи, високи клер, одабрани

стручњаци музике, драме и поезије и филозофије, бо-

гаташи са целог глобуса. Вагнер пак у себи питао се:

је ли дошао Лист, Лудвиг II, Ниче. Лудвиг II, и не-

срећни, до духовног мрака и самоубиства свога остао

је занесени адмиратор Вагнерова дела. Може се казати

да се од живота опростио тражећи да му се, самом, у

минхенском позоришту, и под личним диригентством

Вагнеровим, свира уводна музика у Парсифала двапута,

и још дода уводна музика у Лоенгрина. Лист је та-

кође остао Вагнеру безгранично одан до смрти. Десило

се, карактеристично, да је Лист после једне бајројтске

сезоне и умро у Бајројту. Али је, иако гласовит вир-

туоз и композитор, срдачан пријатељ и таст Вагнеров,

и отац Козимин, сахрањен на општем гробљу у Бај-

ројту. А Ниче? Некада прави апостол Вагнероза ге-

нија; Вагнером инспирисан да напише чувено своје дело

Рађање трагедије из духа музике; одан пријатељ целе

породице и чест гост код Вагнерових у Швајцарској

— кад је дошло најзад до оетварења Бајројта, Ниче

је већ поодавно био променио став, прешао на оштру

критику уметника Вагнерд, и немилостиву критику чо-

века Вагнера. Дошао је Ниче у Бајројт на свечане прет-

ставе Прстена Нибелунга, али није сачекао свршетак

претстава. Вечити усамљеник, презирач гомиле, згадио

се Ниче на лаж и претворство публике бајројтске,

одвратан му је био метеж, одвратна бахатост лаика и

докоњака око уметничког светишта. То су осетили

многи и многи, који нису Ниче, али правилно знају за-

што су дошли у Бајројт. По скупим хотелима бес. У

1 великом ресторану уз театар једење и пијење „исцрпе-

них од уметности‘‘. Прекодан, читање Бајројтског бил-

тена — некада је у Бајројтским листовима Вагнер пи-

сао озбиљне чланке и студије — и уз то читање сва-

којака, па и недотупавна зановетања, мишљења и кри-

тике. А врве бајројтске сплетке, пикантне или грубе,

о отменим гостима и о онима што диригују, певају и
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свирају тамо иза црвеног зида. Има у том доста истине,

али Ниче је заборавио да увек мора бити много званих

да би се нашли и истакли одабрани. И за нашег прису-

ства у Бајројту живот није био у складу са музиком..

А може ли икада бити? У публици се формирали сло-

јеви. Ми сиромашни сметали смо очима богаташа; а

нама су сметали они које је у Бајројт довела мондена

амбиција, и који су у великим паузама трагедија и сим-

фонија јели и пили. И тражили смо се они који између

два свирања и певања не једу, и који после претстава

по целу ноћ не спавају. У нашем скромном пансиону

чули смо ми са спрата узбуђено корачање оних из при-

земља, а они наше.

Сутрадан смо много спомињали Ничеа. Разумели

смо зашто је он, Ниче, побегао из Бајројта. Али смо

сматрали да је врло криво судио Вагнера као „уобра-

женог и самозадовољног комедијанта бајројтског“ који

је тобоже све предвидео и знао, и ипак хтео Бајројт.

Не, није Вагнер ништа предвидео, него је визионар не-

одољиво срљао за визијом! Хтео је Вагнер оно у чему

се и Ниче теориски с њим слагао: усамљеност и искљу-

чивост једног уметничког храма; и велику, засићену му-

зику у природи, у васелени. А ако је, касније, Вагнер и

предвиђао и видео, свеједно, ишао је храбро, с вером,

с трошењем последњих честица свога дотрајалог жи-

вота ка идеалу: да цео један првокласни уметнички ко-

лектив бар за кратко време служи духу и лепоти са за-

борављањем свега предвиђеног и виђеног, на жалост

људски неизбежног.

Тако је разумела и преузела Бајројт, после Вагне-

рове смрти, Козима, потоња душа Бајројта, прави роб

славе Вагнерове. Та ретко даровита, мушки снажна Ко-

зима, кћер племенитог Листа, надживела је мужа за чи-

тавих 47 година — истина, била је од њега 24 године

млађа — и за све то време, формално зазидана у удо-

вичку црнину и у темеље Бајројта, служила Вагнеровој

музици и поезији са оданошћу и верношћу са каквом

људи служе отаџбину или Бога. Козимина је заслуга

да је све више и више људи разумевало Бајројт како

га је Вагнер разумевао. Бајројт је сабирна тачка умет-

ничке гениалности, и утакмица уметника који оства-

рују, не репродукују. И диригенти, и певачи, и са-
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вршен и више но потпун оркестар, све су то, у Бајројту,

гениалности. И кад се сви ти уметници кроз своје скоро

натчовечанске напоре и успехе слију са генијем Вагне-

ровим, онда је то збиља један на свету гениални колек-

тив. И онда нешто гениално прожме и слушаоца, даде

му оригинално сродство са Вагнеровом музиком кроз

врсту конгениалног примања. О, кад човек у Бајројту

доживи рађање оног ез-биг-акорда, и његов раст и шир

и симфонична преображења, све тмаетија и бурнија

таласања, и кроз та гибања јауке и говоре свих људ-

ских и боговских страсти и болова — то су часови

надживотни! Кад се човек тако, са једном конгениал-

ном прерадом себе понеее оним океаном музике, он не-

осетно затвори очи, зажмури дубоко и црно за сцену

и све сценске слике, сав је у плими незауставне Вагне-

рове музике, свест му постане симфонична.

Један пријатељ ми је сутрадан признао да је и он

жмурио, и да су и други жмурили, и нису марили за

чудесне сценске илузије, за дубине Рајне са вилама, за

валкире, или за Зигфридову шуму. Па смо се опет сетили

Ничеа, и питали се да ли није имао право: јелимогућно

да Вагнер није знао да тој, таквој музици не треба ни ку-

лиса, ни сцена, ни костимиран певач, ни глумац. Али

смо ипак дошли до бољег закључка. Вагнер, бескрај

од човека, биће са седам живота, морао је, као леген-

дарни херој, савлађивати седам успињања за сваку

своју уметничку срећу. По ту цену је долазио до ви-

зија за своје драме и трагедије, тако халуцинирао неки

ез-биг-акорд, од којега ће постати космично брујање.

Имао је Вагнер прво да доживи неку драму, па на основи

њеној да замисли унутрашњу драму, па да за ту драму

напише текст, па да тај текст претвори у чисто музичку

реалност, па да све то провуче кроз певаче и разне

инструменте и свираче, да најзад оствари ону симфо-

ничност и ону небеску оркестрацију, која, ми верујемо,

препорађа и невидљиве духове и бајројтовце свих ран-

гова и порекла. Добро је назирао Ниче: једним луком

везује се грчка трагедија за Вагнерове трагичне сим-

фоније. Бајројт је остварење Ничеове визије о рађању

трагедије из духа музике.

О Боже, како је човек увек несрећан, јер је увек

недовољно свестан! Гениални људи, творци највиших
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остварења, нису довољно свесни шта раде, шта су ура-

дили. После Парсифала, после десет величанствених

драмских симфонија, Вагнер, сиромах Вагнер, говорио

је чежњиво: „Е, сад ћу почети писати симфоније, му-

зику која ће бити независна од сваке литературе“. Ваг-

нер није био свестан да је само то и писао, написао де-

сет васеленских симфонија од којих бољих и виших

нема, и да му је остало само још да легне и одмори

се у гробу, крај своје визије, свога симфоничнога

Бајројта.



МИЛУТИН БОЈИЋ

За Милутина Бојића важи реч наше народне

тужбалице: Јуче у дом, данас у гроб. Живео је свега

двадесет пет година, од 1892 до 1917, када је за време

светског рата умро у једној солунској болници од

туберкулозе и остао да лежи у туђој земљи.

Као еваки човек особита дара, и Бојић је имао

лични живот, и живот који је део мисије његова на-

рода. Лични живот Бојићев, због кратка века и мно-

гих ратова, само је један одломак. Ратови су пререзали:

и школовање, и личну поезију, па и егзистенцију.

Није Бојић дочекао ни пробој на солунском фронту,

ни повратак избеглица о којем је унапред певао; није

видео своје сценске песме на сцени; није се вратио у

свој ослобођени Београд ни мртав; није сазнао шта је

роду своме оставио кад је написао ремек-песму своју

Плава гробница.

Ако погледамо онај други Бојићев живот, имамо

пример једне лепе снаге усредсређења и зрења, и као

резултат, низ неколиких савршених песама. Те песме

стоје данас као иконе у лаври, и значе историју на-

родну и благо народно. Брзо се код нас зре и брзо

мре. Ако не с пушком у руци, а оно с руком на пушци

је створена сва духовна тековина наша. У седам го-

I дина рада, од којих близу пет ратних година, прешао

је Бојић ратним и смртним маршем пут од обичне,

плотске поезије до највише, до молитвених ода на-

роду своме благословеном и несрећном, народу који

„смрћу живи“, чија је историја, зато, као зидање

једне вечито недограђене цркве, где се евака генера-

ција пење да свој крст дигне и углави нада све ра-

није крстове.
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Прве песме Бојићеве, под именом Младост, какве

су? Није ни једна постала песма за певање, а све се

слабо наводе и памте. Живи у тим песмама нешто

сирово; дат је кроз њих претерано објективан израз

једне наводно претерано чулне природе, и једне по-

некад скоро помамно самосвесне личности. То није

литерарни реализам само; то су фотографије свести и

подсвести. Чедност се изазива, стид исмева. На пример:

Ми смо деца среће и живота зрела,

Наша чулна љубав, до нискости нага.

Љубави и срећо, к'о кобац вас кљујем.

Као какав дивљак азијских племена,

Што бесни од бола, а несрећан није,

Шибајући тела обнажених жена ...

Жену је Бојић у тим песмама рашчовечио; али

ни сам са собом није много боље поступао.

Како треба то разумети? Прво, у оно време је

у нашо.ј критици била наређена парола: здравље.

Друго, Бојић је у то време био млад, и темперамен-

тан, и сав од срца; . а срце, забележио је Бодлер,

,,бежи од истине“, то јест, воли романтику и снагу,

па бира големе речи. Треће, јавио се у Бојићу један

сасвим нарочити дар описне речитости. Куљала је

просто из њега фигура, и вукла га да све степенује.

Али је тај дар долазио и од изузетно снажног осе-

ћања језика. Бојић почиње да се занима језиком као

таквим, и тражи да чита оно што је у нас језички

понајјаче. Упада у очи да је више од народних пе-

сама читао превод Старог и Новог завета, дакле тек-

стове оа пуно чулности, клетви и псовки на једној

страни, и пуно мистериума љубави на другој. То ар-

хаично штиво, ориентално страствено, са стилом који

потсећа на густ мозаик од блиставих каменчића, иза-

звало је код Бојића, у смислу језичком, једну опасну

мешавину природног и виртуозног, мешавину масивне

снаге и масивне декорације. Бојић је постао, како

неки кажу, „краљ речи“; а ми велимо: роб речи.

Долазиле су строфе у којима је он додуше спроводио

тачно поклапање израза и замисли, али које су за

читаоца постојале неразумљиве и отужне. На пример:

Како брзо небо бива идол блудан,

И светиња Светих под ноге се меће!
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И пољубац сваки ког сам свесно жудан,

Кап је златног блата на зрцалу среће.

Ето тако је дошло до тога да од Бојићевих пе-

сама, песме Младости нису оне које се памте и на-

воде; и да се због једног општег утиска занемарују

и неке ванредно лепе ране песме које то нису заслу-

жиле. Бојићева песма Вране, иако једна од првих пе-

сама, са својим предметом из природе, са простим

изразом, са необичним, а потпуно ненаметнутим поен-

тирањем — потсећа на познате песме те врсте Воји-

слава Илића. Још једна песма из прве младости Боји-

ћеве врло је карактеристична по томе што је ту Бојић

већ помало онај који ће бити у Песмама бола и по-

носа. Та је песма, иако из 1911-е, унесена у малочас

именовани циклус из 1917-те. По њој видимо да је

наш „дивљак азијских племена“ већ 1911-те писао

песму народне жалости и поноса, под насловом Мо-

литва, а са евокацијом Мајке Југовића. Као сви наши

патриотски песници, Његош, Јакшић, Кочић, Бћз, и

Бојић иде тачно трагом косовске традиције и лепоте.

Једна строфа оне песме гласи:

Сакривена од светине клечи,

Стид је да се са гомилом вајка,

Сама, хладна, без суза, без речи,

Бога моли Југовића мајка.

Та поносита и јака жена која, као и Кочићев прото:

„што трпи свијету не казује“, та туга и то очајање

„без суза, без речи“, то је први пут код Бојића ње-

гов позније -стални и неизбежни мотив охолости, по-

носа, гордости. Та духовна црта ће кроз сву потоњу

поезију Бојићеву бити у сваком ставу људи, у свакој

ситуацији земље присутна, истакнута, поуздана, жи-

вотна. Како је Бојић с тим већ далеко отишао био и

у психологији национализма нашег, и у филозофији

отаџбинског осећања! Раније еу наши патриотски пе-

сници храбрили се и китили се мржњом. Та реч им је

била једнако под пером. Бојић, колико смо запазили,

нема ту реч нигде, иако је низ ратова доживео. Нема

ни рођену сестру речи мржња: реч освету. Његов на-

род не мрзи кад пати; његов народ је горд, поносит

и охол у болу. Косовско предање: рат се води за ве-

личину, за велико дело као такво, не за посед и не из

мржње. И после згажене Србије, и после Албаније,
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Бојић пева само понос и бол. Религиозно настројење

једино могло је потпуно уклонити мржњу и освето-

љубље из песама које су врста епопеје из дана по-

раза. Бојић је, за своје и одвише младе године, ван-

редно осећао душевну прошлост свога народа, оно

наследство косовско које је српску војску кроз све

ратове вукло у „честитост“, вукло је у религиозне за-

датке, поред историјских.

Године 1912-е и 1913-е, када је Бојић тако рећи

прстима могао опипати шта су тело и душа онда када

се бомбама и ножевима опашу — те су године пале

на двадесетогодишњег младића значајно, и као чиње-

ница, и као визија из књига староставних. Бојићеве

песме из тога доба обрађују сасвим нову грађу, и

мало су мутне. У толико пре такве, што је Бојића,

1912-те, али пре почетка рата, већ обузео био неки не-

мир. Ваљда по унутрашњем националном чувству, он

се предаје сети и малодушности у национално-поли-

тичком смислу. С тим у вези иде једно важно његово

-сазревање. Он почиње слутити да има историја коју

стварају политичко-економеки односи, и има историја

коју стварају духовни односи народа, и да је ова

последња можда повод првој. (Бугарски препад ће

бити тема да Бојић напише и песму, и одужу поему

Каин). Велика су морала бити његова историјска про-

веравања у то доба. Он почиње осећати дух прошло-

сти. Његова душа и види и слика фреске; те чудне

историјске поворке наше пуне јунака и бораца који у

цркви стоје, и каде их, и звона над њима брује.

Одједном, у тој трептавој пређи Бојићеве маште, неки

горостасни објекти: старе лавре, и око њих културни

и политички и ратни живот. Владари и госпе, народ и

војске; Славени и Византија; море; четири мора која

је хтео да дохвати Душан Силни; шездесета бого-

моља коју зида краљ Милутин. Ту смо! У Бојићу је

потрес векова. Устаје у њему род, земља; започиње

сан и слутња епопеје: спрема се нова лирика, лирика

епска, безлична, свето болна. У песми Ход, под рит-

мом као од легија или литија, има пророчанство:

Ми чекамо ужас, и из дана у дан

Верујемо гордо у сунца и боје.

У песми Херострати су ови редови:
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Ни рушити ништа ми немамо више,

И храмове већ су порушили други.

Плачемо кад поноћ пред очи нам навре,

Стид нас да без венца мремо у осами,

И дижемо с муком горостасне лавре,

Да бисмо их свесно сагорели сами.

То су већ песме зрелог, свесног, понекад и по-

буњеног патриотизма. Те песме сведоче о пређеним

историјским студијама, о оштром посматрању народа,

о јаком проницању у све наше националне особине,

животворне и јалове, достојанствене и таште. Бојић

тражи народ као личност; тражи народно биће као

идеју. Та идеја је нешто велико, и ма шта да се по-

стигне или изгуби, она је одмах опет нешто још веће:

Ми чекамо Сутра намрштена чела.

Бојић се даље и даље замучава питањима о природи

нашој и опредељењу нашем: започињемо често оно

што не премаша можда нашу снагу, али премаша по-

требу; жртвују се људи „лично“ у свима слојевима

народа одједаред тако као да сваки појединац има

однос према силама околног света; вечито попуњујемо

појмове: народ, право, слобода, отаџбина. Бојић сам

улази у однос према силама околног света: његова

некада лична гордост претвара се у охоли пркос на-

ционални; а у једној песми стоји тешко питање: Куда?

Песме тога доба зову се Земља олује. Бојић је

најзад очима својим видео личне квалитете свога на-

рода. Видео је, што ће у светском рату даље гледати,

како се кроз грозоте и јаде народ све више чисти,

избацује из себе кварно и кужно. У драмској поеми

Краљева јесен, у којој је обрађено доба Краља Милу-

тина, имају редови инспирисани животом народа за

балканских ратова нашег доба;

Држава, тај колос моћни и крвави,

У плашту, црвеном од крвопролића,

Наше ситне жеље затире и дави.

Бојић-песник све више заборавља себе; расту у њему

дивљење и самилост за род. Огњевити некада телом

Бојић пише песму Вера. Жене више не помиње. Ослов-

љава у песми Бога, и ословљава, можда он први пут

под тим именом, незнаног јунака:
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Господе, да ли чујеш горде трубе?

Видиш ли чете што не знају стати?

А када говори палом војнику, он каже, ваљда такође

он први пут, један прост и диван услов херојства и

жртве нашег сељака:

Како си поштен, ти згажени крине,

Како си велик, ти незнани сине...

Треба нагласити да је Краљева јесен писана та-

кође у првој младости Бојићевој, већ 1912-те. Али је

у њој, преплетена са љубавним проблемом, већ сна-

жно дохваћена и проблематика наше оновремене по-

литике: наш урођени песимизам са извесном критиком

народног духа који је често недовољно рационалан;

народна машта јака али једнострана, која неће си-

стем ни готову форму, која неће сразмеру између

циљева и снага,

за трпезом пуном ми смо вечно гладни;

гордост, која ће неку годину затим са самоубилачком

решеношћу оставити отаџбину и расути се по олујима

и гудурама, дружити се с аветима, али решено ићи

даље у супротном правцу од родне груде, да опет је-

даред стане пред крајности крајне: или или, „извор

моћи“ или „постати робом“.

Иде Бојић у све већа историјска искуства и у

филозофију отаџбине. Улази тим путем и у велико

искуство о односу песника и његова народа. Наслућује

да су народи оно што су њихови велики песници, и да

пееник стога мора бити много шта. У комаду своме

Урошева женидба ставља которском бискупу у уста

причу: да је видео неког ко се зове Петрарка; то јест,

видео је великог италијанског песника оног доба.

Бискуп говори:

Зна грчки, латински, законике давне,

У знању се нико с њим борити не сме,

Највештије води послове државне,

Свирач је, и кажу чак пише и песме.

Кад он збори, тајац влада на све стране.

Да, он је посланик земље једва знане,

Ја, посланик царски — и он више вреди.

Наш Бојић, ту, кроз своје унутрашње дозревање до-
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лази до нечег што вероватно није знао: до оног што

је у сјајно доба Јелисавете краљице Енглеске важило

као правило за песнике: да сваки од њих мора бити

„љубавник, научник, војник и светац“. Бојић осећа

сву природу и сву тајну и све опредељење песника.

Он најзад зна шта му је позив. Почиње знати на који

начин песник улази у јединство народне маште и је-

зика, у јединство народне савести. Осетио је, видео,

да не само преко бојног поља, него и кроз поетску

и мислилачку свест песника сазревају задатци и

акције народа.

И устаје, усправља се у младом човеку бард на-

ционални, певач и кујунџија највећих наших времена.

У тешким годинама 1916-те и 1917-те, Бојић је пун

надахнућа, визија, творачке воље, знања и сазнања, и

ради колико никоји писац онога доба. Песме његове

из тог времена сачињавају познати циклус Песама

бола и поноса. Те поеме, изашле из потпуног једин-

ства личности песникове са личношћу народа, тачно су

оно што су у то време биле наше армије и дух целе

наше нације: бол и понос. Оне су дакле један марш

ка херојском и величанственом, наравно и ка трагич-

ном и жртвеном. Преко неколико као од тесаног ка-

мена сложених песама, пење се Бојић ка своме

врхунцу, Плавој гробници. Мистички се преустројио

дух некадашњег сластољупца. Има сад у Бојићу љу-

бавнику и од војника и свеца. С потресним емоцијама

једног узрелог човека гледа он: шта значе раскршћа

у историји, и шта стоји једна лавра у историји.

Сакупља снагу као борац пред победу или смрт, или

пред обоје.

Мирноће ми дајте, да сву снагу стечем,

Да из срца даднем

Сав бол и сав понос, и кад их изречем,

К’о лист свео паднем.

Кроз атмосферу огња, ћутања, опела и звона, која је

као зидом обухватила сва ратишта, кроз ту атмосферу

Долазе Бојићу сећања о лутањима његова народа, о

залагањима и откупљивањима заклетви и датих речи.

Он зна најзад да је син и песник

Земље што вечно мре и васкрсава;
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и да је избеглица и изгнаник од рода вечитих збего-

ваца и луталица, И пева:

Ни чудног ни новог за нас нема више

Ми, као литија, лутамо с трубама

Од кута до кута, од града до града,

Час сами, час с децом, стадом и љубама,

Носећи стегове и власти и пада.

Чини нам се свугде већ смо једном били.

Са оваквим песмама почиње оно што је Бојић

дао класично, историјско, истинито, светињско. Колико

је таквих песама? Не много. Али се на ову реч не

треба трзати. Савршених песама је увек мало, па их

има мало и Бојић. Те песме, то су жива, покретљива

платна наше катастрофе, нашег умирања, и наше

понос-снаге због које трагедије не могу да нам шкоде.

Песма Одлазак је један угушено очајан псалам „по-

робљеном роду који корача мукло кроз кланце, сме-

тове и воде“. Род тај говори песнику:

Јер вратићу се у истоме реду;

и вратио се, у смислу поноса и бола, доиста у истоме

реду, премда у том истом реду многи нису дошли, па

ни песник визије о „истом реду“. У песми Кроз пу-

стињу оравњује Бојић излаз нашег народа са ходом

библијских Јевреја кроз пустињу; али, ми

Не тражисмо Бога да сиђе са Синаја —

није могао да се уздржи огњевити Бојић. Па се онда

трза и исправља:

И рекнеш ли (Боже), ипак, да се мора стати,

Учињено биће, јер судија ти си;

и даље, врло карактеристично за Бојића, место израза

мржње и жеђи за осветом, опет само став гордости,

са свега једним појачаним изразом срџбе која сама на

себе кидише;

Последњу кап крви бесно ћемо дати

Да се њом испишу грозни летописи.

Каже затим Бојић, окренут Богу, и сада већ ван

склада и испао из форме:

Но тада и твоје погрепшће се име,

да тим вербалним налетом на Бога спречи ту своју
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песму да оде међу савршене. Ето како је тешко оста-

вити за собом савршену поезију.

Али, Бојић у то доба можда више и није могао

грешити: истерао је већ био на стазу једину, стазу

истине, стазу своје смрти. Убрзо пише једну од нај-

језовитијих и најјачих песама, Сејачи. Писана је

та песма, у смислу спољашњег повода, кад су две

југословенске дивизије кренуле на бојиште у До-

бруџу, дакле Русима, у ствари кренуле да буду сејачи

још једног гробља. У тој песми влада оносветски

жртвени тон. ЈБуди као да мирним кроком ходећи

сами своје удове бацају у земљу. Наравно, и у то

последње помирење свога народа, и своје, води Боји-

ћева песма с поносом, и с охолошћу чак.

И још се редом наше кости сеју

По острвима и у воде стране,

У пустињама, где самуми веју

А ватре древне згашене и сиве

Мртваце тамо остављамо живе

С чежњивог југа, са судбином Јова

Ево нас к теби, наш ледени брате,

Охоли, мада без рода и крова,

Спремни смо гробља да сејемо нова.

Свеједнако узвишена охолост. Као крст вуче Бо-

јић гордост и охолост, даље и даље. Док најзад, како

бива, и он не стигне до врхунца свог чистилишта, кадће

он, као и народ његов избацити из себе последње

кварно, и написати песму у којој ће устукнути све што

Је светски обрачун с људима и с Богом, све што је

речитост песникове самосвести, па и таштине. То је

песма Плава гробница. Видети дубину и дно мора као

азурни простор за стан мртвих, достојно је аутентич-

ног песника. Песма та би могла ући у ма коју светску

антологију. Није ни она без Бојићеве поносите самосве-

сти; али самосвест је ту у замисли да се бол дигне до

једне највише и најтише религиозне церемоније, до му-

клог опела над водом која је света зато што је гробље

„поштене“ деце, поштене деце једне дивне отаџбине.

Песма има десет крупнијих и четири мање строфе које

се у размацима понављају, али вариране савршеним

вариацијама. Ево две од четири мање строфе:
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Стојте, галије царске! Спуштајте крме' моћне,

Газите тихим ходом!

Опело гордо држим у доба језе ноћне

Над овом светом водом.

Стојте, галије царске! Буктиње нек утону,

Веслање умре хујно,

А кад опело свршим, клизите у ноћ црну

Побожно и нечујно.

То гробље и та песма, авај, видели су још једно

опело. Над плавом гробницом, у недавној ноћи, про-

шао је царском галијом, ратним нашим бродом, ти-

хим ходом и спуштене крме моћне, краљ жртава на-

ших из светскога рата, мртав краљ њихов. Пренео је

над плавом гробницом воштанице и утрнуте буктиње

Онај, ко је мртвима у плавој гробници сада раван по

ранама и смртним мукама. Бојићева ванредна песма о

свечаном и гордом опелу над морем, остварила се још

једаред. Остварила се опет једна грозота из једне је-

динствене историје, из епопеје великог и тако често не-

срећног нашег народа.



X А М Л Е Т

НОД СЛОВЕНА И НОД ЈУГОСЛОВЕНА

У току неколиких столећа разно су објашњавани

личност и дух Хамлета, принца данског, у трагедији

Шекспира. Последња новост дошла је била са мишље-

њем Зигмунда Фројда: да у Хамлету лежи типични

,,Едипусов комплекс," то јест, разравнотежење Хамлета

произашло је из кризе његова нагона да мајка његова

буде његова, из нагона помешане чисте и нечисте љу-

бави према жени у мајци. Па је и такво мишљење

прошло. Људи, позвани за то, узели су да поново по-

штено читају Хамлета, да доказе црпу не из разних те-

орија, него из осам великих монолога Хамлетових и

многобројних диалога његових у трагедији. И потвр-

дило се оно што је углавном првобитно важило — на

пример, и од Гетеа било нађено и постављено —■ да је

Хамлет човек који је сваком мишљу и сваком осећај-

ном жицом везан за ону страну света, да све посматра

само под тим углом. Хамлетове рефлексије, било скеп-

тичне било узбуђене, пониру увек у бескрајност и вуку

и њега самог за собом. Поштено читајући Хамлета и

поштено говорећи о прочитаном: Хамлет је дух из

чисто религиозне области.

*

Хамлетово религиозно херојство доказују окол-

ности и момент у Шекспиру из којих је никла концеп-

ција о Хамлету. Обрађен је Хамлет, тај јединствени

јунак спиритуалности после Шекспирових Сонета, то

јест, после дубоке кризе у којој је Шекспир сам

себе исповедао и судио. И нису из мале духовне муке
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настале две обраде Хамлета, од којих је друга два-

пута дужа од прве, и квалитетом несравњено сло-

женија и духовнија. Ако се сравне поједини мо-

менти у двема обрадама, осећа се кроз процес пиш-

чеве прераде да Едипусов комплекс није био у

питању, али је зато био у питању комплекс обрачуна;

Хамлетова генија, уједно и његових слабости, са разним

недокучним тајнама овога и онога света. Закључци над.

тим обрачунима увек су религиозног карактера. По-

знато је, они у разним стиховима Хамлета гласе: да не-

кога има тамо горе који и судбином врапца руководи;

да човек само започиње ствари, а довршује их прови-

ђење; да у дну лубање човекове пева бесмртност; да на

земљи и у небу има ствари које не зна филозофија.

*

Хамлет је дакле једна велика, до сржи измучена,

и у сјај поезије дигнута фигура религиозног карак-

тера. Да ли је једина у светској књижевности? Није,

али с тим да у драми нема премца; а у романима су

му премци само Руси, хероји Достојевског и Толстоја,

дакле творевине славенског генија. Ето у тој чињеници

се крије основна копча која везује Славене, па и Ју-

гославене, за Хамлета као дело, и за Хамлета као људ-

ско биће. Кад смо казали: енглески гениј и елавенски

гениј, исцрпли смо највише досадашње моћи у креи-

рању хероја религиозног смера у свеукупној уметнич-

кој литератури света. Које чудо дакле ако Хамлет, баш

као и Кармазови, позитивни или негативни, или кнез

Андреј (Рат и мир) неодољиво привлачи елавенску и

југославенску омладину и уметнике од првог доба њи-

хова духовног сазревања.

*

Бацимо ли само летимичан поглед по Славенима

који се нечим духовно великим пробили до светске ре-

путације, шта ћемо видети? Руски дух, у роману и

причи, са грозницама хладним и врелим пред спири-

туалним стварима; пољски дух, са интелектуалном гри-

жом и меланхоличним безумљем у музици (Шопен), и

у. фантастичној патриотској драми (Словацки); и југо-

словенски дух, са пригушеном али моћном етиком
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онога царства у народним песмама и у скулптури, и са

сјајним творачким хероизмом на бојном пољу и у др-

жави. Али све те црте славенског духа своде се на

битну црту религиозности; мисао иде за највишим

идеалом онога света; уметност се ствара ради идеала

онога света; гине се за неки етички идеал који доба-

цује у онај свет. Да, у духу Славенства је да воли кра-

љеве мученике, песнике мисионаре, жене жртве мо-

ралне лепоте и хришћанске милости. А све те судбине

и вокације да долазе, човечно, и од моћи и од слабости,

с тим да нешто надмоћно прекрива, и најзад сазлађује

слабости. Славенска је црта она чудна, помало ирацио-

нална узбудљивост и визионарство што мирном човеку

намах дају разјарену снагу. А зар није баш то и велика

карактеристика Хамлета? Хамлет сам себи каже: „Слаб

сам, меланхоличан сам“, али све његове слабости пре-

крива величанствен интелект, или одједаред брише

разјарена одлука и силовита акција. Тако да је Хамлет

увек јачи од непријатеља својих, и увек доминира над

оним што у свету „који се расклимао“, не ваља. У

сцени са духом Хамлет је страшан; према Краљу непо-

колебљиво одлучан; према Офелији свиреп до казне;

према мајци својој, која чулно усрећена гази по муљу

греха и гадости, Хамлет је прави тиранин и грозан су-

дија који ће убијати. А што после свега и он сам пада,

исправно је: одвукло га је у вечност оно што га је

увек једино и вукло.

*

Литература југословенска има неколико превода

Хамлета. Срби су у релативно саевим кратком времену

своје најмодерније кжижевне епохе дали три превода

у стиховима, од тројице врло угледних, међу прве

бројених песника: Лаза Костић, Светислав Стефановић,

Сима Пандуровић. Статистика наших позоришта у

главним и провинциским градовима казује, и то деце-

нијама унатраг, репертоаре на којима налазимо Шек-

спира са Млетачким трговцем, Ромеом и Јулијом, Це-

заром, Хамлетом, с тим да је Млетачки трговац даван

чешће него Ромео и Јулија, а Хамлет чешће но ма која

од три прве драме. У сасвим нова времена додат је тра-

гедијама Макбет, а моментано су Шекспирове духовите
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комедије потиснуле остало. Али, редовно, као Вагнер у

музичкој драми, промоли се опет Шекспир са Хамле-

том. Оваква статистика значи уједно да су сви наши

велики глумци сматрали као задатак и славу огледати

се и успети у улози Хамлета. Због те улоге неки су

ишли у иностранство; или ревносно читали литературу**

о Хамлету; или предано слушали и гледали чувене

стране интерпретаторе Хамлета на гоетовањима код нас.

Нбкад је при том давана предност италијанским обрас-

цима, некада немачким. У најновије време имали смо у

Југославији ирску трупу глумаца. Интерпретатор

Хамлета, даровити Мак Лиамур, казивао је монологе

Хамлетове без сваке позе и патетике, брзо и уједна-

чено, као да нам приказује јурњаву мисли кроз главу

Хамлетову. Много је коментарисан тај начин међу

глумцима и слушаоцима; али до данас није та појава

у писменој критици додирнута. Од своје стране, пи-

сац ових редака много жели да то једног дана учини..

Наше претставе Хамлета бивају боље и боље, не

само као успех у главној улози, него као брижљива

студија и обрада и свих других личности драме. По-

степено, Краљ, Полоније, Офелија, добили су нова,

лична, ингениозна тумачења. Међутим, врло каракте-

ристично за славенски дух, Краљица остаје ако не

занемарена, а оно с извесном натегом студирана и

креирана. То смо опазили и код МосковсКог Худо-

жественог театра. Славенски народи имају јак култ

жене. Руси и Пољаци култ жене и девојке уопште, а

Југословени нарочито култ мајке. Изопачен тип жене-

мајке, каква је Краљица, не јавља се у високој лите-

ратури Славена. Велика грешница у славенској идео-

логији значи увек компликован случај, замах чисте

страсти бар у почетку, грех са тешком трагиком у себи.

А потпуно срозана жена — и то жена од доета година,

као Хамлетова мајка — то код Славена није мотив

најбоље литературе. У нашим народним песмама, врло

драматским понекад, као што је познато, јавља се,

ваља признати, жена са „крвавим јаглуком“, али ком-

пликација око случаја је увек од више категорије.

Стога је код нас и Леди Макбет разумљивија од мајке
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Хамлетове, која се удаје за убицу свог мужа непо-

средно после убиства за које је знала, и која је у том

браку одвратно срећна, поред одраслог сина из првог

брака, на кога је смрт очева, и пре но што је знао за

убиство, поразно деловала. Крајња бестидност жене,

одвратна чулност њена, тупа ограниченост њена при

сваком спиритуалном моменту, то славенски дух тешко

прима у уметности. Један разлог више да нам Хамлет,

син и човек, буде драг и близак, а свакако разумљив

кад због гадости у свету сатре династију, себе, и још

низдругих компромитованих лица.

*

Убиство од Хамлетове руке, и њим проузроко-

вано самоубиство, имају једну проширену узрочност

која је опет блиска славенском духу: дошле су, то

јест, те катастрофе од муке у Хамлету што су нева-

.љалства прћија целога света, што нешто уклето прати

све људе, и што се зло не да искоренити. Са истог

јада, чувени руски писци заносе се типом свечовека, и

идеологијама које би цео свет преобразиле. Ми Југо-

словени сигурно немамо бадава пословицу која се

односи на човека сувише ревносног исправљача ствари

далеких од њега: „Хоће криву Дрину да исправи“.

Хамлет је убијао на све стране не само из личне раз-

јарености и освете. Мајка његова и Краљ јесу додуше

тим путем отишли на онај свет. А Полоније зато што

је био улизица и лажљивац на све стране, а понајпре

на најгорој страни. Лаерт, не зато што је сестру Офе-

лију учио да вређа онога кога воли, него зато што је

био недостојно слаб, што се у време домаћих несрећау

Паризу разонођавао, што у глави мисли није имао. Ро-

зенкранц и Гилдеистерн погибоше аутоматски, али опет

због нискости: пристали су да прате Хамлета на уде-

шеном путу у Енглеску и тамо га предаду убицама, али

Хамлета је интелект извукао из замке, а она двојица

остали у њој. Једном речју, Хамлет је био, као и то-

лики јунаци руских писаца, као и главне личности у

делу највећег југословенског песника, Његоша, био је

јунак кога је болно дирао цео свет, удес целог човечан-

ства, кога је једнако нешто гонило да небо и земљу

пита: зашто? како?
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Свет се расклимат’о; до ђавола,

што ја сам баш рођен да га углављујем.

Овај Хамлетов двостих суштина је и славенског инте-

лектуалног и моралног самомучења. Ако у великом чо-

веку славенске расе има генија, он не застаје при ло-

калним и националним, чак ни при човечанским про-

•блемима. Он тражи и верује само у божанску „искру“

(Његош) у човеку, а највиши закон му је закон од

другога света. Мисија славенства, према до данас знаним

највишим славенским мислиоцима и писцима, то је ми-

сија религиозног карактера, која би човечанство имала

другим путем да поведе. Хамлетовска мисао, дакле.

Мисао која за даљинама и висинама иде, то је присно

наше сродство са Хамлетом,. и велика љубав наша за

његов лик, спољашњи и унутрашњи.
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