Издавач

Француска 7
11000 Београд
Телефон: 2631 200
Телефон и факс: 2627 493
email: mostovi011@gmail.com
www.ukpsalts.org
Главни уредник:

Душко Паунковић
Редакција:

Милош Константиновић
Марко Чудић
Зорислав Паунковић
Секретар редакције:

Мирна Узелац

Ликовнo и графичкo решење

Дарко Новаковић
Графичка опрема

Александра Рашић
Лектура и коректура:

Снежана Ђукановић
Штампа:

Зухра, Београд
Тираж:

350

Објављивање овог броја помогло је

Министарство културе и информисања Републике Србије

БЕОГРАД

■

ГОДИНА

XLVI

■

БРОЈ

181

■

ЈЕСЕН

2019

Кејт Шопен: ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ / превела са енглеског Зорана Кокир... 5 ■
Иђаба Шего: КОБАСИЦЕ / превео са италијанског Никола Поповић... 19 ■
Никола Поповић: БЕЗДОМОВИНСТВО ИЂАБЕ ШЕГО... 28 ■
Натаља Пасичник: ПЕСМЕ / превео са украјинског Јарослав Комбиљ... 32 ■
Марија до Самеиро Барозо: ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ / превела с португалског
Ана Стјеља... 36 ■
Патрик Мекгинис: ПЕСМЕ И КРАТКА ПРОЗА / превео сa енглеског Никола
Живановић... 39 ■
Кристијан Химелструп: ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ / превео с данског Предраг
Црнковић... 43 ■
Ротими Бабатунде: БОМБАЈЕВА РЕПУБЛИКА / превео са енглеског
Никола Петковић... 50 ■
Јусеф Идрис: ДРАГОЦЕНОСТ / превео са арапског Мирослав Б. Митровић
... 69 ■
Анастасија Строкина: ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ / превела с руског Ана Смутна...
72 ■
Ерик Олдер: БОГУ ИЗА ЛЕЂА / превела с француског Сања Жиро
Пантелић... 79 ■
Хуго фон Хофманстал: БУДАЛА И СМРТ / превела с немачког Николина
Зобеница... 99 ■
Андреј Сен-Сењков: ПЕСМЕ / превела с руског Ана Ростокина... 119 ■

Лидија Дејвис: ДВЕ ПРЕВОДИЛАЧКЕ ПРИЧЕ / превела са енглеског
Аријана Божовић... 124 ■

ДИВЉЕЊЕ, ЉУБАВ, ЗАХВАЛНОСТ. Посвећено Милици Николић
(1925−2019) / Злата Коцић... 131 ■

АКТИВНОСТИ УКПС МАЈ – ОКТОБАР 2019. / Весна Стаменковић... 138 ■

Марко Витас: ЛУКАН – ПЕСНИК У СРЕДИШТУ ПОЛИТИЧКОГ
ИНФЕРНА... 141 ■
Лукан: ФАРСАЛИЈА. ПЕТО ПЕВАЊЕ / превео с латинског Марко Витас...
159 ■

Ана Ростокина … 195 ■ Ана Смутна … 195 ■ Ана Стјеља… 195 ■ Аријана
Божовић … 196 ■ Зорана Кокир … 196 ■ Јарослав Комбиљ … 196 ■ Марко
Витас … 197 ■ Мирослав Б. Митровић ... 197 ■ Никола Живановић … 198
■ Никола Петковић … 198 ■ Никола Поповић … 198 ■ Николина Зобеница… 198 ■ Предраг Црнковић ... 198 ■ Сања Жиро Пантелић ... 198 ■

Кејт Шопен

ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ
Превела са енглеског Зорана Кокир

ЈОРГОВАНИ
Госпођа Адријен Фаривал није била најавила свој долазак – али
драге часне сестре знале су врло добро када да је очекују. Када би мирис
цветова јоргована почео да прожима ваздух, сестра Агата би неколико
пута на дан погледала ка прозору, са срећним, блаженим изразом лица,
с којим чисте и једноставне душе ишчекују долазак оних које воле.
Али није сестра Агата, већ је сестра Марселина била та која ју је
прва приметила како прелази прелепи травњак који се уздизао до
самостана. Руке су јој биле препуне великих букета јоргована које је
убрала ходајући дуж стазе. Била је сва обучена у смеђе – као нека птица
која стиже у пролеће, говориле би часне сестре. Имала је отмен и лепо
попуњен стас и ходала је веселим, живахним кораком. Кола што су је
довезла до самостана полако су се кретала шљунковитим путем који је
водио до величанственог улаза. Поред возача стајао је скромни црни
ковчежић, са њеним именом и адресом написаним штампаним белим
словима: „Гђа А. Фаривал, Париз.“ Управо је шкрипа шљунка привукла
пажњу сестре Марселине. А онда је настао метеж.
На прозорима се изненада појавише главе с белим капама и она
их поздрави машући сунцобраном и букетом јоргована. На вратима
се, устрептале и узбуђене, појавише сестра Ана и сестра Марселина.
Сестра Агата, међутим, најсмелија и најплаховитија од свих, сиђе низ
степенице и полете јој у сусрет преко травњака. Какав загрљај, у којем
се јорговани згњечише! Какви топли пољупци! Какво руменило обли
образе двеју жена!
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Чим је ушла у самостан, Адријенине благе смеђе очи испунише се
сузама од нежности док је с љубављу посматрала познате предмете који
су је окруживали и примећивала најситније детаље. Беле, голе подне
даске нису нимало изгубиле сјај. Круте, дрвене столице, постављене у
редовима уза зид ходника и собе за пријем, као да су још више заблистале
од дана када их је видела последњи пут – последњи пут када су јорговани
цветали. У ходнику, изнад стола, висила је нова слика – слика цркве
Sacré-Coeur1. Шта су учинили са Светом Катарином Сијенском, која је
на том почасном месту била толико година? У капели – нису је могли
преварити – одмах је приметила да је плашт Светог Јосифа улепшан
новим слојем плаве боје и да му је ореол око главе свеже позлаћен.
А Блажена девица стоји тамо занемарена! Још увек носи одежду од
прошлог пролећа, која је, услед контраста, сада изгледала готово
потамнела. Таква пристрасност није праведна! Богородица је имала
разлога да буде љубоморна и да се жали.
Али Адријен није оклевала да се поздрави са опатицом, којој
достојанство није дозвољавало чак ни да изађе из приватних одаја и
пожели добродошлицу бившој ученици. И заиста, била је отелотворење
достојанства – крупна, непопустљива, непоколебљива. Хладно је
пољубила Адријен и провела следећих четврт сата учено и прозаично
разматрајући конвенционалне теме у друштву младе жене.
Управо тада изнеше Адријенин најновији поклон. Јер Адријен би
сваки пут у црном ковчежићу доносила неки леп дар за капелу. Прошле
године била је то огрлица од драгог камења за Блажену девицу, коју је
драга Богородица смела да носи само у посебним приликама, на пример
током празничних дана строгог поста. Годину дана раније поклонила
им је скупоцено распеће – фигуру Христа од слоноваче, разапетог на
крсту од абоносовине, са шакама и стопалима пресвученим кованим
сребром. Овај пут донела је везени платнени прекривач за олтар, тако
јединствене и фине израде да је опатица, која је знала вредност таквих
ствари, прекорила Адријен због расипности.
„Али Мајко, добро знате да ми је највеће задовољство у животу да
будем са свима вама једанпут годишње и да вам донесем неки ситан
знак пажње.“
Опатица се поздрави с њом узвративши: „Добро нам дошла, дете
моје. Сестра Тереза ће се побринути за тебе. Спаваћеш у кревету сестре
Марселине, у соби на крају ходника, иза капеле. Собу ћеш делити са
сестром Агатом.“
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1

Чувена базилика на брду Монмартр у Паризу. (Прим. прев.)

Увек би одредили по једну часну сестру да прави друштво Адријени
током њеног двонедељног боравка у самостану. Ово беше постало готово
утврђено правило. Само би се током часова одмора могла срести са
свима њима заједно. Били су то сати невиних радости под крошњама
дрвећа или у самостанској трпезарији.
Овај пут ју је сестра Агата чекала испред врата опатичине собе.
Била је виша и тања од Адријен, и можда десетак година старија. Светло
лице ове плавокосе жене постајало би час румено, час бледо, са сваким
пролазним осећањем које би јој походило душу. Две жене се загрлише и
заједно изађоше напоље.
Било је много тога што је сестра Агата сматрала да Адријен треба да
види. За почетак, проширени живинарник, са десетинама и десетинама
нових затвореника. Једна од световних сестара имала је много посла
око њих. У повртњаку није било никаквих промена – али не, Адријенино
оштро око одмах је приметило једну. Прошле године, стари Филип
засадио је главице купуса у облику великог квадрата са десне стране.
Ове године, оне су биле поређане у правоуганој леји са леве стране.
Како се сестра Агата смејала томе што је Адријен приметила једну такву
ситницу! Чак су и старог Филипа, који је недалеко од њих поправљао
поломљену сеницу, позвали да му то кажу. Он никад не би пропустио да
каже Адријен како добро изгледа и како је из године у годину све млађа.
Такође се са уживањем присећао неких њених враголастих младалачких
несташлука. Никад неће заборавити онај дан када је нестала и када је у
самостану настала пометња. И када ју је управо он пронашао, шћућурену
у крошњи највишег дрвета у самостану, на које се попела да би утврдила
да ли може да види Париз! А казна која је уследила! – да научи напамет
половину текста јеванђеља за Цвете!
„Сада нам то може бити смешно, мој драги Филипе, али морамо се
сетити да је Мадам сада старија и мудрија.“
„Знам врло добро, сестро Агата, да човек престаје да прави лудости
кад прође рана младост.“ Адријен је изгледала опчињена мудрошћу
сестре Агате и старог Филипа, самостанског баштована.
Мало касније, док су седеле на неугледној клупи усред насмешеног
крајолика, Адријен рече сестри Агати, која јој је нежно миловала руку:
„Да ли се сећате, сестро Агата, моје прве посете, пре четири године?
Какво је то изненађење било за све вас!“
„Како бих могла то да заборавим, драго дете!“
„А тек ја! Увек призивам оно јутро када сам се шетала булеваром са
тескобом у срцу – са тескобом које ми је мрско сећати се. Изненада до

7

мене је долепршао опојан мирис јоргована. Поред мене беше прошла
једна млада девојка са великим букетом тих цветова. Да ли знате, сестро
Агата, да мирис јаче него ишта друго оживљава сећање?“
„Слажем се с тобом, Адријен. Кад већ говориш о томе, знам да ме
мирис свежег хлеба – када га меси сестра Жана – увек подсећа на велику
кухињу ma tante de Sierge, и на ћопаву Жили, која је увек седела и плела
поред сунцем обасјаног прозора. А сваки пут кад помиришем опојни
цвет орлових ноктију, поново проживим тај благословени дан када сам
примила прво причешће.“
„Па то се и мени догодило, сестро Агата, када ми је мирис јоргована
одједном променио читав ток мисли и потиштеност. Булевар, бука,
метеж пролазника, потпуно су ми ишчезли из чула – као да их је неко
избрисао. Стајала сам овде, док су ми стопала, баш као и сада, тонула
у зелено бусење. Видела сам сунчеву светлост како се одбија од оног
старог белог каменог зида; чула сам музику птица, као што је и сад
чујем, и зујање инсеката у ваздуху. И свуда сам осетила мирис јоргована
и видела их како ми се клањају и позивају ме из грана обраслих лишћем.
Чини ми се, сестро Агата, да су ове године најраскошнији до сада. И да
знате, постала сам готово enragée2 – ништа ме није могло зауставити. Не
сећам се куда сам ишла – али окренула сам се и упутила натраг кући,
грозничава и узнемирена: ‹Софија! Мој ковчежић – брзо – онај црни!
Само нешто одеће! Одлазим. Немој ништа да ме питаш. Вратићу се за
две недеље.› И од тада, сваке године дешава се исто. С првим мирисним
дахом цвета јоргована, нестајем! Ништа не може да ме задржи.“
„А како те ја чекам, и гледам те расцветале јорговане, Адријен!
Кад би се само једном десило да не дођеш, било би то као да је пролеће
стигло без сунчеве светлости или песме птица.
Али знаш, драго дете, да се понекад плашим нечега – да се, у
тренуцима потиштености које си управо описала, ти не окрећеш, као што
би могла, нашој Блаженој девици на небесима, која је увек спремна да
утеши и умири напаћено срце драгоценим мелемом саосећања и љубави.“
„Можда то не чиним, драга сестро Агата. Али не можете ни
замислити каквим сам све неугодним стварима изложена све време. Па
само она Софија, која се тако ужасно понаша! Уверавам Вас да је она
сама довољна да ме пошаље у Сен Лазар.“3
„Заиста, Адријен, ја схватам да муке неког ко води световни живот
морају бити велике – нарочито за тебе, сирото моје дете, која их мораш
2
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3

Enragée (фр.) – Луда, помамљена. (Прим. прев.).
St Lazare – душевна болница у Паризу. (Прим. прев.)

подносити сама, пошто је Свевишњи твог драгог мужа позвао к себи. Али,
с друге стране, живети живот ходајући стазом коју је драги Господ уцртао
за сваког од нас са собом доноси помиреност, па чак и извесну утеху. Ти
имаш своје кућне дужности, Адријен, и музику, којој се, како кажеш, и
даље посвећујеш. А затим, увек су ту и доброчинства – сиромашни, који
су увек поред нас и који чекају помоћ, и напаћени, који чекају утеху.“
„Али, сестро Агата! Слушајте! Зар оно није Ружа – чујем је како се
креће уз руб пашњака. Мислим да ми пребацује што сам незахвалница,
што јој још нисам спустила пољубац на бело чело. Хајдемо!“
Њих две устадоше и пођоше, овај пут држећи се за руке, преко траве
обрасле бусеновима, низ благу падину која се спуштала до широке,
равне ливаде и бистрог потока који им је, прохладан и свеж, долазио
у сусрет из шуме. Сестра Агата ходала је смиреним кораком жене из
самостана, док се Адријен кретала равномерно, скакућући, као да је тло
финим ударима одговарало на њен лагани корак.
Дуго су се задржале на малом мосту, над поточићем који је делио
самостанско имање од ливаде. За Адријен је био неописиво пријатан
доживљај да стоји тамо и да тихо и благо разговара са овом часном
сестром милог лица, посматрајући како се спушта вече. Жубор воде
која је текла под њима и мукање крава које су се приближавале из
даљине били су једини звуци који су прекидали тишину, све док се са
самостанског звоника није јасно зачуло звоно за молитву Блаженој
девици. Чувши га, обе жене инстинктивно се спустише на колена и
прекрстише. Потом сестра Агата започе уобичајени молитвени напев, а
Адријен јој одговараше певушећи:
„Анђео Господњи Марији се јави
И она зачне од Светог духа...“
и тако даље, све до краја кратке молитве – и потом устадоше и
упутише се натраг ка самостану.
Те ноћи Адријен се са фином и наивном устрепталошћу припремала
на починак. Соба коју је делила са сестром Агатом била је чедна у својој
белини. Зидови су били мртвачки бели, ублажени једино китњастом
репродукцијом Јакова, уснулог на дну лествице, дуж које су се анђели
пењали и силазили. Голи подови били су бледе жутобеле боје, са две
мале мрље у виду сивих ћилима поред беспрекорно белих постеља.
Уз узглавље кревета са белим прекривачима налазиле су се две bénitiers4
са светом водицом утопљеном у сунђере.
4

Bénitier (фр.). – Посуда са светом водом, кропионица. (Прим. прев.).
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Сестра Агата нечујно се свуче иза завесе и улете у постељу не
откривши, при благој светлости свећа, ни најмањи обрис тела. Адријен
је трчкарала по соби и веома пажљиво протресала и пресавијала одећу,
стављајући је на наслон столице, као што су је и учили током детињства
у самостану. Сестра Агата била је у тајности задовољна приметивши да
се њена драга Адријен држи обичаја које је стекла у младости.
Али Адријен није могла да заспи. Није то баш много ни желела.
Сати који су протицали као да су били сувише драгоцени да би их неко
бацио у заборав сна.
„Зар не спаваш, Адријен?“
„Не, сестро Агата. Знаш да је увек тако прве ноћи. Узбуђење због
доласка, ваљда, држи ме будном.“
„Изреци молитву Богородици, драго дете, и понављај је непрестано.“
„Јесам, сестро Агата – али не помаже.“
„Онда лези мирно на страну, и мисли само на дисање. Чула сам да
је такав подстицај за сан углавном делотворан.“
„Покушаћу. Лаку ноћ, сестро Агата.“
„Лаку ноћ, драго дете. Нека те Богородица чува.“
Сат касније, Адријен је и даље лежала широко отворених, будних
очију и слушала сестру Агату како смирено дише. Благо протицање
ветра кроз крошње дрвећа и неуморни жубор поточића били су само
неки од звукова који су тихо допирали до ње у ноћи.
Две недеље које су уследиле веома су личиле на први, тихи и мирни
дан њеног доласка, осим што је сада сваког јутра, у раним часовима,
побожно слушала мису у капели самостана, а недељом певала у цркви,
пријатним и школованим гласом, који су сви слушали са одушевљењем
и топлим дивљењем.
Када је дошао дан одласка, сестра Агата није се задовољила тиме
да се, као остале, поздрави крај капије. Ходала је низ стазу, поред
спорих, старих кола, и опраштала се пријатно чаврљајући. А онда је
застала – јер само до тог места смела је ићи – на ивици пута, машући у
отпоздрав Адријени и њеној лепршавој марамици. Четири сата касније,
обучавајући разред девојчица за прво причешће, сестра Агата погледала
је на часовник у учионици и прошапутала: „Адријен је сад код куће.“
Да, Адријен је била код куће. Париз ју је био обгрлио.
Баш у истом тренутку када је сестра Агата погледала на часовник,
Адријен, оденута у дражесни неглиже, одмарала се заваљена у раскошној
фотељи. Светла одаја била је у уобичајеном стању живописног нереда.

На отвореном клавиру беху расуте ноте. Одећа чудног, запањујућег
изгледа била је немарно пребачена преко столица.
Незграпни зелени папагај чучао је у великом позлаћеном кавезу
крај прозора. Само је глупаво жмиркао на покушаје једне девојке у
уличној одећи да га натера да говори.
У средини собе стајала је Софи, тај трн у оку своје господарице.
Забивши руке дубоко у џепове кецеље, са белом уштирканом капом која
би затреперила на сваки јачи покрет њене седе главе, држала је говор,
док су се две младе жене упадљиво досађивале. Говорила је:
„Сам Бог зна шта сам све издржала ових шест година како сам са
госпођицом – али никада то нису била онаква понижења као она која
сам, претходне две недеље, морала да истрпим од оног човека који себе
назива управником! Већ првог дана – а била сам толико љубазна да
га одмах обавестим о госпођичином бегу – он упада као лав – кажем
вам, као лав. Захтева да сазна где се госпођица налази. Како му ја могу
рећи ишта више од оне статуе напољу, на тргу? Назива ме лажљивицом!
Ја, ја – лажљивица! Изјављује да је уништен. Публика неће моћи да
поднесе Малу Гилберту у улози која је госпођицу учинила славном –
Малу Гилберту, која плеше као дрвена лутка и пева као ученица или
кафанска певачица. Кад бих то рекла Малој Гилберти, као што бих врло
лако могла, гарантујем да се оно мало длака које су остале да висе на
његовој бедној глави не би добро провело!
Шта је могао да уради? Морао је да обавести публику да је госпођица
болесна – и тада су почеле моје праве муке! Отварала сам врата сваком
ко дође са посетницом, цвећем, слаткишима у покривеним посудама!
И сваком сам морала да кажем да је лекар препоручио за госпођицу
двонедељни одмор у некој бањи, чије сам име заборавила!“
Адријен је посматрала стару Софи проницљивим, полузатвореним
очима, обасипајући је ружама из стакленика које су јој лежале у крилу,
и којима је, у ту сврху, кидала љупке стабљике. Свака ружа погађала би
Софи право у лице – али то је није збунило, нити је зауставило бујицу
њених речи.
„Ох, Адријен!“, преклињала је девојка код папагајевог кавеза.
„Натерај је да ућути – молим те, учини нешто. Како уопште можеш да
очекујеш да Зозо проговори? Безброј пута је хтео нешто да изусти! Она
га заиста ошамути брбљањем!“
„Драга моја Софи“, примети Адријен, не мењајући држање, „као
што видиш, потрошила сам све руже. Али, уверавам те, све што је при
руци – послужиће,“ рече, нехајно узевши књигу са стола поред себе.

11

12

„Шта је ово? Господин Зола! Упозоравам те, Софи, господин Зола је
тако гломазан и тежак да ће те одмах оборити на под – треба да будеш
захвална ако ти остане и мало снаге да се подигнеш.“
„Немам ништа против госпођичиних шала, али чак и ако ме отера –
па чак и ако ме обогаљи – рећи ћу да је, по мом мишљењу, госпођица жена
без савести и без срца. Онако мучити човека! Човека? Не, анђела! Сваки
дан долази са тужним и ојађеним изразом лица. ‘Нема вести, Софи?’
‘Не, господине Анри.’
‘Не знате куда је отишла?’
‘Не знам ништа више од оне статуе на тргу, господине.’
‘Може ли се десити да се уопште не врати?‘, пита, лица бледог као
она завеса.
Уверавам га да ћете се вратити за две недеље и преклињем га да
буде стрпљив. Он се вуче, очајан, по соби, и узима и у рукама окреће
госпођичину лепезу, рукавице, ноте. А госпођичину папучицу, коју је
она скинула да би ме њоме гађала док се ужурбано спремала да пође,
и коју сам намерно оставила да стоји на шифоњеру, где беше пала –
пољубио је – видела сам га – и угурао ју је у џеп мислећи да то нисам
приметила.
Иста песма сваког дана. Молила сам га да поједе мало супе коју сам
спремила. ‹Не могу да једем, драга моја Софи.› Пре неку ноћ дошао је и
дуго стајао на прозору посматрајући звезде. Када се окренуо, брисао је
очи – биле су црвене. Рекао је да је јахао у прашини, и да су се од тога
упалиле. Али ја сам знала – плакао је.
Благи боже! Да сам на његовом месту, уопште се не бих освртала на
такву окрутност. Изашла бих и забављала се. Чему младост!“
Адријен је устала, смејући се. Пришла је старој Софи и, ухвативши
је за рамена, продрмала је све док се овој није затресла бела капа на
глави.
„Чему сва ова проповед, добра моја Софи? Из године у годину је
исто! Јеси ли заборавила да сам превалила дуг, прашњав пут железницом
и да умирем од глади и жеђи? Донеси нам боцу Château Yquem-а и кекс,
и моју кутију цигарета.“ Софи се била ослободила, и повлачила се према
вратима. „И Софи! Ако господин Анри још чека, кажи му да се попне!“
Прошло је тачно годину дана. Пролеће је опет стигло, и Париз беше
опијен.
Стара Софи седела је у кухињи и разговарала са сусетком која је
била дошла да од старе служавке позајми неки ситан кухињски предмет.

„Знате, Розали, почињем да верујем да њу једном годишње ухвати
напад лудила. То не бих рекла сваком, али знам да ви то нећете ником
пренети. Требало би је лечити од тога – потребно је обратити се лекару
– такве ствари није добро занемаривати и пуштати их да теку.
Било је то јутрос – као удар грома. Уверавам вас да није било ни
помисли ни говора ни о каквом путовању. У кухињу је ушао пекар – знате
само како је он галантан – увек посвећује пажњу девојкама. Спустио
је хлеб на сто и поред њега букет јоргована. Нисам ни знала да су већ
процветали. ‹За гђицу Флорин, са поздравима›, рекао је, будаласто се
смешкајући.
Ви добро знате да нисам хтела да зовем Флорин и прекидам је у раду
да бих јој уручила цвеће од пекара. Ипак, нисам хтела да га оставим да
вене. Понела сам га у руци, у трпезарију, да бих узела крчаг од мајолике,
који сам била склонила у орман, на горњу полицу, јер му је дршка била
сломљена. Госпођица, која је раноранилац, управо је била изашла из
купатила и ишла ходником који води до трпезарије, у белом огртачу.
Промолила је главу у трпезарију, њушећи ваздух, и узвикнула: ‹Шта то
мирише?›
Приметила је цвеће у мојој руци и бацила се на њега као мачка на
миша. Пригрлила га је к себи и веома дуго држала лице заривено у њега,
изустивши само једно дуго ‘Ах!‘
‘Софи, одлазим – извади онај црни ковчежић, најскромнију одећу
коју имам и моју смеђу хаљину коју још нисам носила.’
‘Али госпођице’ – побунила сам се – ‘заборављате да сте за сутра
наручили доручак који кошта сто франака’.
‘Ућути!’, узвикнула је, лупивши ногом о под.
‘Заборављате како ће управник бити бесан’, наставих ја, ‘и како ће
ме клеветати. И отићи ћете само тако, а да не кажете збогом господину
Полу, који је анђео – ако је икада неки анђео ходао земљом.’ Заиста је
било тако, Розали“, рече она док су јој очи севале.
„‘Уради одмах оно што сам ти рекла’, узвикнула је, ‘или ћу те
удавити – са твојим господином Полом и твојим управником и твојих
сто франака!’“
„Да“, одговорила је Розали, „то је заиста лудило. Имала сам
једну рођаку коју је захватило такво исто лудило једног јутра, када је
намирисала печену телећу џигерицу са луком. Чак двојица мушкараца
морали су да је зауздају пре него што је пала ноћ.“
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„Наравно да сам приметила да је у питању лудило, драга моја
Розали, и нисам рекла ни реч, пошто сам се плашила за свој живот.
Једноставно сам се, ћутећи, повиновала њеним наредбама. А сад је
нестала, тек тако! Ко зна где је. Али, да ти кажем у поверењу, Розали
– ово не бих рекла Флорин да сам на твом месту – мислим да ово неће
изаћи на добро. Да сам на месту господина Пола, пронашла бих неког да
је надзире. Послала бих детектива да је прати.
А сада ћу све затворити – забаракадирати целу кућу. Господин
Пол, управник, посетиоци, сви, сви могу да дођу и куцају и да вичу док
не остану без гласа. Уморна сам од свега. Да ме клеветају и називају
лажовом – у мојим годинама, Розали!“
Адријен је оставила ковчег на малој железничкој станици, пошто
стара кола нису била доступна, и радосно се прошетала дуж миљу или
две дугог пријатног пута који је водио до самостана. Како је бескрајно
мирна и тиха била, и како ју је прожимала, чаролија зелених предела
који су се таласали свуда око ње! Корачала је равном чистином, вртећи
сунцобран у руци, и певушила у себи неку веселу песмицу, откидајући
ту и тамо, са живе ограде дуж пута, понеки пупољак или лист гладак
попут воска, и све време испијала дубоке гутљаје задовољства и спокоја.
Застала је, као што је одувек чинила, да убере јорговане са стазе.
Док се приближавала самостану, учинило јој се да се нека глава
у белој капи на тренутак промолила кроз прозор – али биће да је
погрешила. Сигурно је нису виделе – и овог пута ће их изненадити.
Насмешила се при помисли на то како ће сестра Агата ускликнути
радосно, у запрепашћењу – и у машти је већ осетила топлину и нежност
њеног загрљаја. А како ће се сестра Марселина и остале смејати и шалити
на рачун њених надутих рукава! Јер надути рукави били су у моди од
прошле године, а ћуди моде увек би бескрајно увесељавале часне сестре.
Не, сигурно је нису виделе.
Лаким кораком попела се уз камене степенице и позвонила.
Чула је оштар метални звук како одјекује кроз ходник. Пре него што
се и последњи одјек утишао, врата се отворише – веома мало и веома
опрезно – и једна световна сестра стајаше тамо, обореног погледа и
ужарених образа. Кроз тај уски отвор, она протури Адријени пакет и
писмо и изусти, збуњеним гласом: „По наредби опатице.“ Потом брзо
затвори врата и окрете тешки кључ у великој брави.
Адријен је стајала ошамућена. Није могла да се прибере и схвати
значење овог чудног пријема. Јорговани јој испадоше из руку на камени

трем на којем је стајала. Бесмислено је превртала поруку и завежљај у
рукама, инстинктивно се плашећи оног што би у њима могла наћи.
Кроз омот завежљаја могла се лако опипати фигура распећа и она
претпостави, немајући храбрости да се у то и увери, да се уз њу налазе и
огрлица од драгог камења и прекривач за олтар.
Наслоњена на тешка храстова врата, тражећи потпору, Адријен је
отворила писмо. Изгледало је као да не чита, реч по реч, те малобројне
редове, пуне горчине и прекора – редове који су је заувек прогнали из
овог уточишта мира, у који јој је душа имала обичај да долази да би се
освежила. Утиснули су јој се у мозак, као целина, у свој својој очигледној
суровости – није смела да каже: неправди.
У њеном срцу није било љутње – њоме ће сигурно бити испуњена
касније, када јој бритак ум буде почео трагати за разлозима овог
подмуклог преокрета. Сада је било места само за сузе. Наслонила је
чело на тешку храстову плочу на вратима и заплакала необуздано, као
мало дете.
Сишла је низ степенице изнемогло, вукући се. У једном тренутку,
док је одлазила, окренула се и упутила поглед ка величанственом
прочељу самостана, надајући се да ће видети бар једно познато лице,
или чак руку, која ће јој дати једва приметан знак да и даље постоји бар
једно верно срце које је воли. Али видела је само углачане прозоре, који
су је посматрали попут прегршти хладних, блиставих и прекорних очију.
У белој собици изнад капеле, једна жена клечала је поред кревета на
којем Адријен беше спавала. Лице је зарила дубоко у јастук, у покушајима
да угуши јецаје који су јој потресали тело. Била је то сестра Агата.
Мало касније, једна од световних сестара изађе са метлом у руци и
почисти цветове јоргована које Адријен беше испустила на трем.
(1896)
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У ЈЕДНОМ САТУ
Пошто се знало да госпођа Малард има слабо срце, веома се водило
рачуна о томе да јој се вест о мужевљевој смрти саопшти што пажљивије.
Обавестила ју је њена сестра Џозефина, испрекиданим реченицама,
тајанственим наговештајима чија су полускривена значења откривала
много. Ту, поред ње, био је и Ричардс, пријатељ њеног мужа. Управо је
он био у новинарском уреду када је стигло обавештење о железничкој
несрећи, а име Брентлија Маларда било је прво на списку погинулих.
Сачекао је само толико да се још једним телеграмом увери у истинитост
вести, а затим је пожурио да пренесе тужну поруку и тако предухитри
неког ко би био мање пажљив и обзиран.
Није саслушала вест као што би то учиниле многе друге жене,
паралисане неспособношћу да прихвате њено значење. Зајецала је одмах,
препустивши се плачу изненада и неспутано у сестрином наручју. Када
се бурни излив патње истрошио, отишла је у собу сама. Није дозволила
да је ико прати.
У соби, насупрот отвореном прозору, стајала је удобна пространа
фотеља. Утонула је у њу, притиснута физичком исцрпљеношћу која јој је
опседала тело и као да јој је продирала у душу.
На отвореном путу испред куће видела је крошње дрвећа како дрхте
новим животом пролећа. У ваздуху се осећао опојан мирис кише. Доле
на улици продавац је вичући оглашавао робу. До ње допреше једва чујни
тонови песме коју је неко певао у даљини; мноштво врабаца цвркутало
је под стрехом.
Мрље плавог неба помаљале су се ту и тамо кроз облаке који су се
сретали и окупљали на западу, насупрот њеном прозору.
Седела је главе забачене на јастучић столице, потпуно непомична,
осим када би јој јецај стегао грло и потресао је – као што дете које је
заспало плачући и даље јеца у сну.
Била је млада, лица лепог и смиреног, са борама које су одражавале
спутаност, али и извесну снагу. Сада јој се, међутим, у очима појавио
туп поглед, одлутао и прикован за једну од оних плавих небеских мрља.
Није било мисли у том погледу – само наговештај да је моћ расуђивања
нестала.
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Нешто јој се приближавало – чекала је у страху. Шта је то? Није
знала – било је сувише танано и неухватљиво да би се могло именовати.
Али осећала је како извире из небеског свода и допире до ње преко
звукова, боја и мириса који су испуњавали ваздух.
Груди су јој се узбуђено надимале и спуштале. Полако је
препознавала то што се приближавало да је савлада, трудећи се да се
одбрани помоћу воље, која је била слаба као и њене беле, танке руке.
Када се донекле препустила, из благо раздвојених усана отео
јој се шапат. Тихо, поновила је неколико пута: „Слободна, слободна,
слободна!“ Онај празан поглед, а потом и израз ужаса који га је пратио,
нестадоше јој из очију. У њима остадоше полет и сјај. Пулс јој се убрзао,
а крв која је протицала грејала јој је и опуштала сваки центиметар тела.
Није се тргнула и запитала да ли је можда чудовишна та радост која
ју је држала. Један јасан и задивљујући призор омогућио јој је да такву
претпоставку одбаци као безначајну.
Знала је да ће поново заплакати када буде видела те драге, нежне
руке склопљене у сну смрти, то лице које ју је увек гледало само с
љубављу – сада укочено, сиво и мртво. Али после тог горког тренутка
указао јој се дуги низ година које ће доћи и које ће припадати само њој.
Раширила је руке ка њима у знак добродошлице.
Током година које следе неће живети ни за кога другог – живеће
само за себе. Неће се савијати под заслепљеном упорношћу моћне
воље, услед које мушкарци и жене мисле да имају право да своју личну
вољу наметну другом. Добронамерни или злонамерни, у овом кратком
тренутку просветљења такви поступци чинили су јој се равни злочину.
А ипак, волела га је – понекад. Често и није. Какве то везе има!
Шта уопште значи љубав, та неразрешена загонетка, у односу на ово
самопотврђивање које је изненада осетила као најснажнији порив бића!
„Слободна! Слободна телом и душом!“ – шапутала је. Џозефина је
клечала пред затвореним вратима, усана приљубљених уз кључаоницу,
молећи да уђе. „Луиза, отвори врата! Молим те, отвори – разболећеш се.
Шта радиш, Луиза? За име Бога, отвори врата!“
„Одлази! Нећу се разболети.“ Не, никако – кроз онај отворен прозор
испијала је сам еликсир живота.
Машта јој је необуздано лутала по данима који ће доћи. Пролећни
дани, летњи дани, разни дани који ће припадати само њој, Брзо, у једном
даху, помолила се да јој живот буде дуг. Још колико јуче, уздрхтала би
при помисли да би јој живот могао бити дуг.
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Најзад је устала и, на сестрино наваљивање, отворила врата. У
очима јој се огледао грозничав тријумф; лебдела је несвесно као богиња
Победе. Обгрлила је сестру око струка и заједно су сишле низ степенице.
Доле је стајао Ричардс и чекао их.
Неко је откључавао улазна врата. У кућу је ушао Брентли Малард,
помало прљав од пута, мирно носећи путну торбу и кишобран. Био је
далеко од места несреће – није чак ни чуо за њу. Застао је запрепашћено
чувши Џозефинин продоран крик и видевши Ричардса како брзо
покушава да га сакрије од жениног погледа.
Али Ричардс је закаснио.
Када су доктори стигли, рекли су да је умрла од болести срца – од
радости која убија.
(1894)

КЕЈТ ШОПЕН (Kаte Chopin, 1851–1904) рођена је као Кетрин О’ Флаерти
(Katherine O’ Flaherty) у Сент Луису, држава Мисури. Писала је прозу, а највише
се дивила делу Флобера и Мопасана. Њено најпознатије дело, роман Буђење,
објављен 1899. године, о удатој жени која се заљубљује у млађег мушкарца,
изазвало је скандал, а касније су га критичари прогласили претечом дела Д. Х.
Лоренса и Симон де Бовоар.
Зорана Кокир
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Иђаба Шего

КОБАСИЦЕ
Превео са италијанског Никола Поповић

Vivir con miedo es como vivir a medias1

Данас, у среду 14. августа, у 9.30, догодило ми се нешто чудно. Из
неких и мени самој нејасних разлога купила сам позамашну количину
кобасица. Ништа чудно нема у самој куповини кобасица. Свако то
може учинити, ући у продавницу у некој улици коју је и Бог заборавио
и рећи: „Дајте ми пет кила кобасица, али молим вас да буду фине, оне
што се топе у устима као мед.“ Сваком нешто тог типа може пасти
на памет. Није чудно ни то што сам купила кобасице данас, дан уочи
Ферагоста2. Рим је уосталом већ постао престоница земље која се
сматра делом глобалне мреже, модеран град насељен модерним светом,
дакле отворен, штавише, широм отворен! Било је природно да у овом
глобалном времену, италијански Ферагосто изађе из моде: пусте улице,
спуштени венецијанери, тих летњи дан. Зато наћи тада кобасице није
више надљудски подвиг.
Питате се, онда, шта је ту било чудно? Шта је нарушило устаљену
равнотежу?
Наравно, била сам то ја сама!
Јер ничег чудног није било у купљеној роби, већ у купцу. Јер ја сам
муслиманка, суниткиња.
Не знам шта ми би тог дана, кунем се у то! Нити сам се нагло
пробудила, нити ме ко продрмусао из сна, нисам имала јаку мигрену,
нити ми је крвни притисак био испод нормале, ништа, баш ништа!
Живети у страху је живети напола. (Прим. прев.)
Ферагосто (итал. Ferragosto), назив за празник који се слави 15. августа у Италији као
најтоплији дан лета; то је време када Италијани традиционално одлазе на годишњи
одмор. (Прим. прев.)
1
2
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Било је то јутро као и свако друго, или сам барем мислила да је тако.
Цвркутала је понека птица (не питајте, молим вас, која, јер мени су све
исте), комшије из суседног стана су по обичају псовале, аути испуштали
издувне гасове а моја бешика почела показивати озбиљне знаке потребе
за брзим пражњењем. Било је то уобичајено јутро са уобичајеним
људима. Нико није отишао на одмор, у доба евра то је скоро забрањено.
Речју, дан као и сваки други! Не сећам се да ли је моје лице било
срећно или тужно кад сам се пробудила, али сам сигурна да нипошто, ни
у примисли, нисам имала намеру да згрешим. Откуда онда те проклете
кобасице?
Отишла сам да их купим код Розете, у њеној радњи иза ћошка. Розета
је подебела и симпатична жена, и можда има велике, отегнуте сисе, али
и безгранично вредан осмех који те начас освоји. Ако се урачуна и то да
ми увек да попуст на цену сира, оног најфинијег, јасно је да са Розетом
треба лепо. О чему сам оно говорила…? Да, о томе како сам отишла да
пазарим кобасице код Розете, те слагала без трунке срама. А мрзим да
лажем! Наравно, Розету је мало зачудило кад сам затражила кобасице,
и то у рано јутро. Погледала ме је својим лукавим очицама, набацивши
онај свој осмех по којем је знана у комшилуку, а потом рекла шећерним
гласом: „Шта је, драга, да се ниси преобратила? Зар није код вас грех
да једете кобасице?“ Укочила сам се мало, ваљда на саму реч „грех“.
Поновно помишљање на тежину мог чина није ми олакшавало ствар,
напротив! И тако, након што сам се укочила (ипак не превише), слагала
сам казавши: „За комшиницу су, драга Розета.“
Розета је лепо спаковала, на то немам примедби, али поменувши
комшиницу, остадох без попуста. Розета не подноси ту моју комшиницу
још откако се ова, давне 1999. године, усудила да критикује распоред
божићних украса у њеној радњи.
И тако, без попуста, паковање кобасица и ја одскакутасмо кући.
Ево ме сад у кући, с паковањем тих нечистих кобасица и не знам
шта да радим! Који ме је враг натерао да их купим? Шта сад да радим
с њима? Прва помисао била ми је да их зготовим, али како после то
објаснити мами? Памтим да је једном, кад сам била мала, мама
грешком купила теглицу поврћа са свињским виршлама. Мама, наиме,
није знала да је унутра нечиста свињетина и ставила је садржај теглице у
салату са пиринчем. Резултат: неко је открио ту залуталу виршлу, па смо
морали да повраћамо, до последњег зрна. Најдебљи крај извукла је сама
тава у којој је мама спремила ту саблажњиву смешу. Њој је по кратком

поступку пресуђено на смрт. Јадна тава није имала право ни да се жали
на пресуду; била је сиромашна и адвокате којима се плаћају милијарде
(односно, милиони, пардон, ја још увек рачунам у старим лирама), није
имала.
Него, да ли се кобасице праве у тави? Прже ли се? Или их треба
обарити? А да их ставим у рерну? И како да их једем, једе ли се баш све?
Или, на крају крајева, да попустим страху и бацим их?
Гледам оно грешно паковање и питам се: треба ли ми то уопште?
Ако слистим ове кобасице једну за другом, хоће ли људи већ једном
схватити да сам Италијанка, једнако као и они? Иста као и они? Или ће
то бити подједнако глупо и храбро?
Моја мука је почела када је донет закон Боси-Фини3: Свим
екстракомунитарцима који желе обновити дозволу за боравак биће као
мера предострожности узети отисци прстију. Какве везе то има са мном?
Да ли ћу и ја бити та екстракомунитарка, дакле могућа криминалка,
којој ће држава узети отиске прстију како би спречила злочин који ћу,
ваљда, кад-тад починити? Или пак пажена и мажена Италијанка за коју
држава оставља претпоставку невиности, мада има богат криминални
досије?
Italy или Сомалија?
Сумња.
Отисци или без отисака?
Тешка сумња.
Мој пасош је бордо боје и јасно сведочи да имам италијанско
држављанство. С друге стране, колико је то што пише у пасошу
веродостојно? Јесам ли заиста Италијанка, што кажу, у дубини душе?
Или треба, као многи, да станем у ред и чекам да дам отиске.
Цела та прича о отисцима чинила ми се погрешном, попут
бесмислене шкработине бесног детета. Зашто тако понижавати људе?
И зашто уносити немир у све оне несигурне у сопствени идентитет? Ти
проклети отисци побудили су у мени неког притајеног, заборављеног
ђавола. Надала сам се да се тај ђаво никад неће пробудити. Али онда се
појавише они: ти грозни, проклети отисци.
Са осам година свако дете засипају хрпом идиотских питања, попут:
„Кога више волиш, маму или тату?“ Наравно, дете као интелигентно биће
(мада, поидиотиће како расте), прави забезекнут израз и не проговара.
Закон из 2012. године, назван по првим потписницима Ђанфранку Финију и Умберту
Босију, тадашњим министрима у влади Силвија Берлусконија; закон је строго регулисао
имиграцију у Италију, права азила итд. (Прим. прев.)
3
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Зна да сваки могући одговор може бити употребљен против њега на
породичном суду, уз то не жели да причини бол двема највољенијим
особама. Дете, дакле, ставља фластер на усне и глуми да није разумело.
Исто се дешавало и мени, кад ми је било седам година! Примитивно
питање гласило је: „Волиш ли више Сомалију или Италију?“ Једна
од омиљених варијација на тему гласила је: „Осећаш ли се више као
Сомалка, или као Италијанка?“ У суштини, како год да обрнеш речи,
питање је (онда па и сада) једнако неприхватљиво. На сву срећу, у
детињем добу, можеш пречути, или се правити глув, те да си само
луцкасто чедо глобалног села, хировито и уображено. Кад си дете, увек
је лакше наћи излаз, али како растеш, све је теже хватати кривину. Тај
подухват није изводљив кад се, као да седиш на оптуженичкој клупи,
пријавиш на конкурс за државни посао.
Конкурси су справе за мучење новог времена; ако немаш жестоку
везу, та трка резервисана је за уски круг пробраних. Пада ми на
ум реченица доброг, старог Де Сике, коју говори Алберту Сордију,
саобраћајцу тек примљеном на посао док му се овај захваљује што је
зарад њега „потегао везе“. Де Сика најпре мрко погледа глумчину
Алберта, а онда оштро вели, говорећи слог по слог: „По-ми-ња-ње, тако
се каже, а не везе.“
Ја и још 299 душа, међу којима добар број и те како поменутих
кандидата, прошли смо кроз исцрпљујући дрил. Прво тест са шездесет
питања, онда још два писмена испита, први у трајању од осам, други од
четири сата. Кад се само сетим, да нас је на почетку било 5 000, па се
свело на 300, колена ми клецају од страха. А кад помислим да ће само
38 добити радно место, недостаје ми даха. Најпосле, помислим ли да
је међу њима 30 „поменутих“, придође ми мука. Сетим се и усменог
испита и оног питања, због којег осећам стид, не знам да ли због себе
или оног ко је поставио питање.
Не сећам се ничег у вези с тим испитом. Памтим само како је
огромно, рошаво лице било преда мном. Сећам се плаве, бојене косе,
скупљене у пунђу. Сећам се тог промуклог женског гласа, који ме је,
ко зна зашто, подсећао на спој Ђанкарла Ђанинија и Жана Габена, а то
није тон ласкав за жену. Сад кад помислим, испитивачица ми је личила
на трансвестита, али без оних гигантских груди на којима сам увек
завидела тим дамама. Она, међутим, није била непријатна према мени
и испит је одмицао прилично добро, учествовала сам у тој утакмици
најбоље што сам знала. А онда бум! Одједном чувено блесаво питање о

мом идентитету! Јесам ли више Сомалка? Или Италијанка? Или можда
три четвртине Сомалка а четврт Италијанка? Или је тачно све обрнуто?
Не знам одговор. Све до сада нисам се „делила“, уосталом још у школи
нисам волела разломке, увек су ми били одбојни и непотпуни.
Наравно, на разговору за посао сам слагала. Није ми драго због
тога, али морала сам. Погледала сам је у буљаве очи и казала: „Као
Италијанка, наравно.“ Иако црна као мркла ноћ, поцрвенела сам као
паприка. Једнако бих се будаласто осећала и да сам одговорила „као
Сомалка“. Сто посто нисам ни једно ни друго, никад нисам била и не
верујем да ћу сад постати.
Верујем да сам жена без идентитета.
Или пре, са више идентитета.
Ко зна како би били лепи моји отисци прстију! Анонимни, без
идентитета, безлични као пластика.
Чек, да видимо мало. Као Сомалка, осећам се кад: 1) пијем чај
са кардамомом, каранфилићем и циметом; 2) изговарам свакодневно
пет молитви окренута ка Меки; 3) облачим диру4, 4) кадим кућу
миришљавим штапићима од тамјана и унсија5; 5) одем на венчање где
на једној страни седе мушкарци и досађују се, а жене на другој страни,
плешу, забављају се, једу – речју, уживају у животу; 6) једем банану и
пиринач истовремено; 7) кувамо разно месо, пиринач и једемо га са
инјером6; 8) кад нас посећују рођаци из Канаде, из Сједињених Држава,
Велике Британије, Холандије, Шведске, Немачке, Арапских Емирата
и подуге листе земаља које не бих наводила због недостатка простора,
сви ти рођаци живе искорењени из матице као и ми; 9) кад говорим
сомалски и високим тоном улетим у неку жучну расправу; 10) гледам
свој нос у огледалу и сматрам га савршеним; 11) патим због љубавних
јада; 12) плачем због своје земље разорене грађанским ратом; 13) кад
радим 100 других ствари, ко ће све попамтити!
Као Италијанка, осећам се кад: 1) једем слатко за доручак; 2)
посећујем изложбе, музеје, историјске споменике; 3) разговарам о
сексу, мушкарцима и депресијама с пријатељицама; 4) гледам филмове
Алберта Сордија, Нина Манфредија, Виторија Гасмана, Марчела
Мастројанија, Монике Вити, Тотоа, Ане Мањани, Ђанкарла Ђанинија,
Уга Тоњација, Роберта Бењинија, Масима Троизија; 5) једем сладолед од
Дира (dirac), традиционална женска хаљина у Сомалији, налик на тунику, у две боје.
(Прим. аут.)
5
Унси (unsì), мешавина тамјана и других мириса. (Прим. аут.)
6
Танки сомалски хлеб. (Прим. прев.)
4
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1,80 евра са страчателом, пистаћима и кокосом, без шлага; знам напамет
све стихове 5 маја Алесандра Манцонија; 7) препознам на радију или
телевизији глас Ђанија Морандија; 6) гледам у очи човека кога волим,
слушам како говори својим веселим јужњачким акцентом и знам да нема
будућности за нас; 9) бесним као хијена из разних разлога на премијера,
министра, градоначелника, општинара, актуелног председника државе;
10) гестикулирам по италијански; 11) плачем због партизана, неретко
заборављених; 12) певам Годину љубави од Мине под тушем; 13) радим
још 100 других ствари, ко ће их све попамтити!
Идентитет је тежак проблем, а како би било да га укинемо? Шта
је са отисцима? И њих треба укинути. Осећам да сам све, али некад
осећам да нисам ништа. На пример, осећам се као ништа, кад чујем
реченицу „Ови странци ће упропастити Италију“ и осетим погледе људи
прилепљене за мене као жвакаћа гума. Или кад нека сомалска жена
(обично даља рођака) примети да пишким гласније због јачег млаза него
што је њен. Излазим из купатила свесна да је чак и моје пишкење под
присмотром и осећам њен злурад поглед на левом рамену. Ти си неџис7,
још имаш кинтир8, нећеш се ти, мала, удати...“ Не вреди тој госпођи
објашњавати да инфибулација нема никакве везе с религијом, већ је
само чин насиља над женама. Нажалост, исте неуке жене врше окрутне
обреде над женама, уопште не схватајући да су само сексуално оруђе у
рукама црних робовласника.
Треба ли, дакле, да захвалим Италији што још имам клиторис? Или
пак Сомалији? Не носим ли поштовање према другом и средини управо
из славне земље Пунта9?
Шта сам ја уопште?
Одлучила сам, куд пукло да пукло! Има да обарим оне кобасице!
Ко зна да ли ће то утицати на отиске. Можда, поједем ли кобасицу,
моји отисци неће више бити безлични већ прави, made in Italy, али зар
није то и смисао?
Вода ври, спуштам у њу кобасице и гледам како мењају боју. Била су
црвене а сад су постале благо ружичасте, а какав тек смрад пуштају! Не
знам хоћу ли моћи да их једем, већ ми мањка храбрости.
Нечиста. (Прим. аут.)
Клиторис. (Прим. аут.)
9
Земља Пунта била је старовековна држава на афричком континенту. Иако њен положај
није у потпуности утврђен, верује се да је обухватала обални појас данашње Сомалије,
Џибутија, Еритреје, северне Етиопије и обалу Судана, а имала је и територије на
Арабијском полуострву. (Прим. прев.)
7
8

24

За велики догађај бирам омиљени тањир. Руб је украшен плавим
шарама а у средини је исто тако плави лептир. Волим тај тањир, јер ми
је једини преостао из сервиса који је имао кратко и бурно бивствовање.
Изабрала сам га и зато што не бих могла тек тако да га бацим. Желим
да остане као трајан трофеј мог подвига, тај тањир биће моја Рапсодија
у плавом.
Кобасице изгледају грозно; како се уопште могу јести те сплачине?
Уједно, нисам сигурна да сам погодила начин припреме. Обузима ме
двострука сумња. Шта ако их није требало кувати? Можда их треба јести
свеже, као кавијар. Али сад сам их већ обарила и тако ћу их јести.
Стављам их, не гледајући, на плави тањир. Лепота тањира само
је појачала ружноћу тих лоше обарених кобасица. Седам, устајем да
попијем чашу воде, седам поново. Ноге ми дрхте а пулс се не смирује.
Забадам виљушку у најмању кобасицу, приносим је носу. Ах, какав
смрад! Затварам очи и приносим ту нечист устима. Осетим горак укус,
као код повраћања. Зар такав укус има кобасица, као жуч? А онда ми је
нешто мокро на грудима, отварам очи. Са чуђењем примећујем да сам
повратила јутрошњи доручак, чинију житарица са хладним млеком и
јабуком. А кобасица? Шта је са кобасицом? Још је, цела и нетакнута, на
виљушци. Нисам ни стигла да је ставим у уста, почела сам повраћати.
Значи, било је то знамење!
Не треба да једем ту кобасицу.
Први пут моја глава почиње да пребира свесне мисли. „А шта ако
је све ово грешка?“, то је био резултат неколико френетичних секунди
непрекидног мозгања. Наравно, ако поједем ову псеудокобасицу
прекривену слојем боје канаринца, (можда) постанем Италијанка. Али
шта са Сомалијом? Шта ћу са Сомалијом, да је бацим у ђубре?
А тек моји отисци, шта ћу с њима?
Морам да предахнем. Одлажем виљушку са оном јадном кобасицом,
удишем дубоко и протежем ноге. Грабим новине бачене на сто, тамо
где сам повратила (нисам смогла храбрости да очистим, хоћу све да
заборавим) и полако листам. Нема ту ништа ново: уобичајени нонсенси,
исте глупости. Терористи прете да ће дићи у ваздух пола цивилизованог
света, а тај цивилизовани свет не губи време и већ је исто урадио; у
Бруклину деца пуцају једна на другу, неки милионер распорио је ножем
своју девојку и бацио њену јетру у врт, политичке партије боре се око
ко зна чега, популарна субрета спава са звездом у успону глобалномилионског фудбалског света који је стално у кризи. Уобичајени мени
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вести, са вишњом на врху торте: кроз педесет година, свет ће престати
да постоји. Ух, то је стварно забрињавајућа вест!
Читам даље и шта виде моје очи? Кратку вест: „Афроамеричка
заједница протестује због злостављања црног малолетника од стране
полицајаца белаца.“
Мучно ми је да читам овакве вести! Ког ђавола нас непрестано бију?
Осим тога, ова вест неће ми помоћи да заборавим кобасице! Нарочито
ми неће помоћи да заборавим на оно узимање отисака нас, различитих.
Чини ми се да сам добра кандидаткиња за пребијање. Марвинче
савршено за пребијање, права „црнкиња“. Чудно да се нико тога није
досетио. Црна сам и мислим да је бити црн велика невоља. Нема излаза,
осуђен си на – у бољем случају – криве погледе, или пак на пребијање,
ломаче, каменовање, силовање, распећа, убиства – у горем.
Не може се томе утећи ни кад се родиш у земљи где је свима кожа
исте боје као твоја, у том случају је још горе. Зато што пре свега можеш
скапати од глади након огромне патње, осим тога имаш деведесет одсто
шансе да закачиш сиду а лекове можеш само да сањаш. То јест, само их
у сновима и можеш видети. Ако којим случајем утекнеш од та два бича,
можеш бити сигуран да ће ти ускоро над главом бити неки грађански
рат. Ако ни у том случају ниси задовољан, увек се можеш тешити неким
природним бичем који сигурно неће пропустити да удари по земљи где
су сви црни, где си и ти, несретни црнац, остао да живиш, уморан од
белачких увреда.
Осим тога, мора се знати да ми црнци живимо са сумњом да нас сви
осуђују због боје коже. У ствари је тако, али ми се заваравамо да није
тако! Кажу да смо преосетљиви, да помињемо расизам и на најмању
глупост, али знате шта? Расизам није шала. Дођавола, волела бих да је
то белосветска шала, интернетска фарса или слично, али истина је, ако
си црн, мораш да живиш са том сумњом.
Али и ми сами смо исувише полемични и верујем да је живот са том
сумњом учинио да по неким тачкама будемо исувише осетљиви. На све
планемо, онда оптужујемо расистички свет, иако смо се свађали због
нечег сасвим другог, као што је велика саобраћајна несрећа за коју смо
били једини кривци!
Но нисмо ми једини који полемишу: ту су и Арапи, Јевреји,
аустралијски Абориџини, амерички Индијанци, Курди и свеколики
народи света?
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Шта сад да радим? Да ли да поједем ову кобасицу са повраћком и
покажем да нисам преосетљива? Да покажем да сам и ја кћи Италије,
како Бог заповеда? Да имам отиске made in Italy, са контролисаним
географским пореклом?
Палим телевизор. Хоћу да заборавим на кобасице. Још нисам
одлучила шта ћу урадити с њима. Не знам шта да радим, али још
помишљам на „грех“. Да ли ће заиста бити вредно учинити то?
Вртим канале, трудећи се да заборавим смрад што ми све више
надире у носнице. Повраћка има тежак задах, да није због житарица?
Пажњу ми заокупља сцена из добро познатог филма Хоће ли наши хероји
успети да нађу мистериозно несталог друга у Африци? Етореа Сколе.
То је добар филм, из којег Италијани могу штошта научити. Фабула
је узбудљива: Алберто Сорди и његов секретар крећу у потрагу за
Сордијевим зетом, путујући преко пола Африке. На крају га нађу након
што су доживели свакојаке авантуре. Зет, кога глуми Манфреди са
лажним растафаријанским плетеницама (које су иначе у тренду) сада је
pai-de-santо10 домородачког племена. Тешка срца, Манфреди одлучује (из
неких својих разлога) да напусти племе и пође са грађанином Сордијем
назад у Рим. Управо у том тренутку налећем на тај канал. Манфреди
с тугом чује како га његово племе дозива, вичу „Тити, не напуштај
нас“, али он не попушта! И мене хвата туга док гледам како се пење на
палубу брода а онда скаче у воду и плива назад до оних који су сад његов
народ. Још тужније ми је Сордијево лице обузето осећањем горчине,
запрепашћености и зависти. Креће да скочи за зетом, али секретар
чини исправну ствар, зауставља га и подсећа на његове дужности. Он,
Сорди, нема избора, није слободан као зет, уместо тога осуђен је да увек
буде грађанин који мора да се врати у оквире отуђујућег живота. Нема
избора. Сцена ме доводи до суза. Гледајући тај филмски двојац, схватам
да још имам избор, још имам саму себе. Још могу скочити у море као
Манфреди, односно филмски лик Тити.
Гледам оне кобасице и бацам их у канту за смеће. Како ми је
уопште могло пасти на ум да их једем? Зашто да поричем себе, не бих ли
удовољила оној госпођи са рошавим лицем и гласом трансвестита? Или
да удовољим садистима који су увели понижавајуће узимање отисака?
Хоћу ли бити више Италијанка са једном кобасицом у желуцу? Или
сасвим супротно?
Pai-de-santo (порт.) врач у афробразилској религији макумба, коју одликује синкретизам
традиционалних афричких религија, бразилског спиритуализма и римокатолицизма.
(Прим. прев.)
10
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Не, била бих исто, овај исти микс Сомалије и Италије. И ако то
неком смета, од сад ме за то није брига!
Звони телефон. Моја другарица Валентина. „Еј“, виче, „јеси ли
видела Службени гласник?“. „Не“, одговарам. „Прошла си!“ Не разумем,
тражим да понови други, па трећи пут. Затим опет, и опет. Прошла сам
на конкурсу. И то без „помињања“. Без претеране осетљивости! Без
отисака прстију!
Разломци ми се већ више допадају. Први пут дижем главу овог топлог
августовског јутра, гледам око себе и помишљам: „Какав свињац!“.
Засукаћу рукаве, ваља ми очистити кухињу.

Никола Поповић

БЕЗДОМОВИНСТВО ИЂАБЕ ШЕГО
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Кажу да друга генерација имиграната чува обичаје и језик матице
а уједно проговара без страног акцента језиком земље у којој је почет
нови живот. Мигрантској литератури, како је назива књижевна критика,
припада и опус италијанске ауторске сомалског порекла Иђабе Шего,
рођене 1974. године у Риму као дете сомалских имиграната; у Сомалији
је њен отац био амбасадор, човек од угледа, а 1969. услед војног пуча
напустио је Могадиш и породица је почела живот на другој страни
Медитерана. Иђаба Шего објавила је неколико књига, следећи махом
линију аутофикције и усмеравајући се на теме прожимања култура и
вишеслојног идентитета. Описује живот између две домовине Италије и
Сомалије. Њени су градови подједнако Рим и Могадиш.
У првом роману Рода (Rhoda) из 2004. пише о судбини трију
сомалских жена имигранткиња; 2008. објављује роман Даље од Вавилона
(Oltre Babilonia) а 2010. аутобиографију Моја кућа је тамо где сам (La mia
casa è dove sono). Истом тематском кругу тешког и постепеног срастања
имиграната са новом средином припада и приповетка Кобасице (Salsicce),
коју доносимо у овом броју Мостова, награђена Наградом Екс&Тра за
књигу на тему миграција. Прича је објављена у антологији Црне овце
(Pecore nere), где о имигрантима проговарају, осим Иђабе Шего, и други
гласови мигрантске прозе: Инги Мубиаји – од оца Конголежанина и
мајке Италијанке, рођена у Египту, Габријела Курувила, Италијанка
по мајци и Индијка по оцу рођена у Милану, те Амор Декис и Имед
Мехадхеб, Алжирац и Тунижанин – сада италијански држављани и

аутори који су учинили, као Џозеф Конрад, за писца највећи корак,
заменивши матерњи језик новим.
Живот имиграната у Италији једна је од све присутнијих тема
у италијанској прози. Темом илегалних имиграната бави се у свом
роману Гомора (2006) један од најзначајнијих писаца нове генерације,
Роберто Савијано (1970). О мигрантима у својим књижевним делима и
медијима проговарају Валерија Парела (1974), Карло Лукарели (1960),
Николо Аманити (1966) и други. Крајњи југ Италије – острво Лампедуза,
често помињано у медијима због трагичне судбине многих бродица
са имигрантима – дели од афричких обала нешто више од стотину
километара.
Није случајно да у својој причи Иђаба Шего алудира посредно на
Конрадово Срце таме (ту велику причу о Африци која је више из сна а
мање топографија места) помињући филм Етореа Сколе Хоће ли наши
јунаци успети да нађу мистериозно несталог друга у Африци? (1968).
Филм описује јаз између земље порекла и нове земље у којој се биће
човека отворило ка свету, прилагодивши обичаје из домовине да би
могао примити нове. Као што чини филмски јунак из Сколиног филма,
Иђаба Шего не одбацује наслеђе, традицију и лепе обичаје Сомалије јер,
како пише, носи поштовање према другом и средини управо из славне
земље Пунта.
Иђаба Шего је Римљанка пар екселанс, говори и гестикулира по
римски али носи дуге сомалске хаљине и велике афро-наушнице. Да ли
сам више Италијанка или Сомалијка? И ако јесам, шта сам више, и колико
процената чега? – пита у својој причи Иђаба Шего, раскринкавајући сав
апсурд једностраног гледања на идентитет па тако и човеков унутарњи
свет. Отвара уједно питање расизма, те стереотипије оних погледа у
аутобусу које осећа да је прате, и кад чује „Ови ће странци упропастити
Италију“, што можда боли више него очигледна глупост испитивача на
јавном конкурсу и питање „Шта ти је драже, Италија или Сомалија?“
Службеница државне администрације питала ју је оно за шта се посао у
тој служби губи. Питала је, међутим, оно што многи мисле а не говоре, у
времену нарастајуће ксенофобије, зазирања од новог и другог, а с друге
стране у све глобализованијем свету.
Приповетка Иђабе Шего погађа у срце ствари, у онај мирни,
средњи грађански слој, који „мудро“ ћути, верујући да не може ништа
променити а уједно прекорава и завирује у туђу интиму, и најпосле даје
своје гласове онима који ће донети прописе потакнуте зазирањем од
другог. Исто тако слика Иђаба и затвореност традиционалне заједнице
кроз духовит кроки традиционалног сомалског венчања: мушкарци не
плешу већ седе одвојено од жена, а оне се забављају и плешу; помиње,
међутим, и окрутне обичаје везане за сексуалност жене, али и то уз
ситуациону комику дијалога са старијом Сомалком из породице.
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Управо та способност да се погледамо у огледалу, насмејемо
навикама и самом изгледу („Гледам свој нос у огледалу и сматрам га
савршеним“) пут је ка спознаји и самоспознаји. Протагонисткиња приче
купује кобасице код Розете, која има „безгранично вредан осмех који те
начас освоји“ – и то је права, комшијска Италија, Италија микрокосмоса
четврти и улице описана у бројним филмовима и књижевности. Иђаба
Шего лексиком и жаргоном девојке из краја слика њене становнике са
симпатијама и духовитошћу, како је описана Розета и њена бакалница.
Кроз низ асоцијација препознатљивих Италијану и љубитељу
италијанске културе, ауторка помиње Алберта Сордија и филм у којем
се говори о везама, препорукама потребним за државни посао. Помиње
Иђаба и плејаду италијанских глумаца: Марчела Мастројанија, Монику
Вити, Тотоа, Ану Мањани, Ђанкарла Ђанинија, Уга Тоњација, Роберта
Бењинија, Масима Троизија, италијански ђелато са страчателом и
пистаћима, али у тај низ се уплиће и траг сомалског чаја са кардамомом,
миришљави штапићи од оријенталних трава, и мирис танког сомалског
хлеба. Листа, набрајање по бројкама, како то чини Иђаба у својој причи,
јесте иронизирање обездушеног формуларског језика администрације
која види бројке и отиске прстију а не – човека, са свим оним што људско
биће носи и осећа.
У својим причама Иђаба Шего отвара тематику идентитета који у
себе укључује различита наслеђа, језик, веру, боју коже. Џек Лондон је
написао „Црни човек неће никада схватити белог човека, ни бели црног,
докле год је црно црно, а бело бело.“ Иђаба каже: „Верујем да сам жена без
идентитета. Или пре, са више идентитета.“ Са више идентитета, ритмом
корака између Рима и Могадиша, како пише у својој програмској причи
Бездомовинство: „У Риму људи поваздан некуд јуре, у Могадишу нико
никад. Ја сам негде између Рима и Могадиша: ходам убрзаним кораком.
Рекло би се да трчим, али ипак ходам. Када је моја мајка одлучила да
напусти Сомалију и потражи срећу овде у Риму, то јој је прво пало у
очи код Римљана, та јурњава у ходу. Са ужасом је гледала у листове на
ногама жена: Боже мој, није им лако. Глежњеви су им сигурно дебели као
патлиџани. То уопште није отмено. За моју мајку основна је отменост.
Њени узори нипошто нису Коко Шанел, Жаклина Кенеди, већ извесна
Хова Хараго, жена коју познаје само моја мати, и која је у Могадишу
и околини дизала прашину својим господским манирима. Замишљам
мајку, згађену над неуглађеношћу света. Видим је јасно: врти главом,
скупља нос као да јој је помало мука, а онда следи тишина и лагано,
бескрајно одмахивање.“ Бездомовинство (на италијанском dismatria)
је на силу скројена реч и порука Иђабина је: немогуће је бити без
корена, или више њих, човек тражи свој животни ритам између култура.
Римљани говораху: домовина је тамо где ти је добро, а Римљанка Иђаба
Шего своју аутобиографију насловљава Кућа је тамо где сам.
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Као дете римске четврти, у свом стилском изразу Иђаба Шего често
користи сленг па и покоју псовку, али као вешта, модерна списатељица
слику балансира иронијом и хумором. Она наставља реалистички круг
породичних тема и тиме следи традицију италијанске приповетке,
ослањајући се пре свега на списатељице неореализма које су описале
положај жене у патријархалној средини италијанског југа. Жени, црној
посебно, Сомалки пореклом а Римљанки животом, постићи успех у
новој средини, те литерарни успех, који већ надилази оквире мигрантске
тематике и постаје само модерна италијанска књижевност, ангажована
и свежа, било је зато двоструко теже.
Приповетка Кобасице припада модерној прози егзистенцијализма, а
њен авангардни тон везан је за актуелност теме и, пре свега, стварносни
слој фабуле. Описан је горак укус, осећање мучнине, које се накупило у
тананој женској души током дугог времена; дође човеку да се, као јунак
у филму, баци у хладну воду, или пак да загризе у непознато, макар
то непознато било масно и забрањено, а све како би се, у заједници у
којој живи, осетио прихваћен и вољен. Узимање отиска прста као мера
предострожности према мигрантима, непотребно и понижавајуће као
што су бодљикаве жице и барикаде, настало је из страха и непознавања
другог. Отисак прста постаје код Иђабе Шего знак, као откуцај срца,
метафора истоветности а уједно посебности сваког човека.
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Натаља Пасичник

ПЕСМЕ
Превео са украјинског Јарослав Комбиљ

*

*

*

Бела ноћ, бели врт,
беле вишње виде се издалека.
Бела вечност моја
ограђена је белом оградом.
Бели анђео не спава –
он се труди да умири госпођицу.
Ноћ се бели, иза покрова –
она извирује из грања,
попут јабуке беле,
коју је он дошао да узбере,
побелео од туге
за пепељасто белом љубављу.
Његова девојка је боса
– каква је ово вражија госпођица?
Беле ручице, као струне –
она се тек учи да воли,
не питајући за имена,
не молећи, чак ни за сан,
у којем је њена младост
прекривена бељеним покровом.
Беле ноћи бели анђео
покриће је покривачем,
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срамежљиво прекривши
избелелу своју косу.
Бели врт је већ уснуо.
Плаче госпођица...

*

*

*

-- Ја данас плачем. Трећи дан је пролећа –
тако ми је тешко – ја сам те волела.
Тако ми је лако – ја сам те волела,
а ти си стресао
мене
као снег са спуштеног рамена –
луцкасти дечкић, израњављен до крви
од ледног пољупца, од љубави и од мача.
Будалице! Испричати ову љубав
твојим унуцима ја немам снаге.
Ја данас плачем. Ја сам те изгубила,
а неко те нашао...

*

*

*

Још је тако мало пролећа,
још горке и прозирне траве
не могу скрити собом
кичицом обељену ноћ.
То је тако чудно и необично –
ја сам се јуче исплакала
готово до бесвести,
али, у ствари – није о томе реч.
Једноставно било је и није било –
само је врела земља
закотрљала камење,
као онај млади Сизиф
у плаву душу моју –
да ли сам те волела, мој кнеже,
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или пољубаца твојих
више заувек не треба? –
(као стихове – даћу у бесцење),
код којих се на раменима
назиру два крила –
то су две смрти моје
пелином у твом срцу зарасле.
Још је тако мало пролећа.

*

*

*

скоро да више није остало времена
али ми ћемо успети да искочимо из овог лета
на клизаво блато
уз саму обалу
талас запљускује кићанке трске
која га повлачи као спасилачки канап
а затим пушта поново
још мало па нас је мање за четвртину
или чак за половину
и само ће се патка
усудити да поново прелети језеро
док ти будеш скупљао моју косу
расуту по твојим коленима

*
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*

*

То не бију коњи копитима по јесењој трави,
и не куну преци гласовима кроз воду и земљу
због младића, коме не знам ни годишта, ни имена...
Стадох у страну
против воље људескара, да би ти
ипак први спазио
траг моје љубави – опијен од плаветнила јахач,
да би, напола се преломивши,
мој момчић, блед и несрећан,

погодио сунцем у твоје груди ледене.
Куда те носи коњић млади,
дугокоси Роланде? Да ли ћу ти требати?
Сишла сам доле – хајде, одсеци ми ноге!
Као црна птица подижу се увис две беле руке.

НАТАЉА ПАСИЧНИК објављује у бројним књижевним часописима и на
интернету. Досад је објавила пет збирки песама, једну збирку дечијих приповедака и једну збирку есеја. Песме су јој објављиване у бројним антологијама и
алманасима. Добитник је бројних књижевних награда (23). Преводи са енглеског
и руског.
Члан је Националног удружења писаца Украјине и Националног удружења
новинара Украјине. Године 2015. била је кандидована за Нобелову награду за
књижевност.
Јарослав Комбиљ
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Марија до Самеиро Барозо

ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ
Превела с португалског Ана Стјеља

7.
Рађаш се попут неизбежних неутрона
што пролазе нове циклусе.
Освајаш свет, материју
у заборављеним пехарима
што продубљују алкохол ноћи.
Ништа не може да обузда твој лик
натопљен цвећем
када се скријеш у мраку,
у морима исушеним
oд змија и стихова.
10.
Чујем кораке твоје.
Пробијаш се кроз оборе речи
попут Дионизија у тами,
што рецитује алгама и цвећу.
У твом гласу, уснули календар,
слушам баладе кише
у мору, међу таласима,
у песку, међу власима косе,
празним амфорама што деле маглу,
алгама што рецитују мртвим латицама,
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што прекривају гробље птица.

14.
Ништа не заборављам, ни ко бејах,
нити ко сам сада.
Недостаје само ружа једна од светлости сачињена,
шкољка нека, мимоза или мак
усне, пољубац или корал.
Недостаје још и једна песма
да сенку озари.
Непрегледна је тама плодова.
И лице твоје блиставо што пада
на плавичасте вене мојих руку.
26.
Одавно сам престала да пишем,
о ономe што је скривано.
Одавно сам престала да тражим,
оно што је сенка скривала.
Очи су хибискуси, нарови;
чујем харфе како одзвањају.
Ноћ, небо се прекрило купинама,
светлост се понавља,
призори се множе.
Баштовани Сунца
зелене стабљике саде
на бране светлости.

(из збирке поезије O corpo, lugar de exílio, 2013)
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МАРИЈА ДО САМЕИРО БАРОЗО (1951) португалска је песникиња,
преводилац и научни истраживач. По струци је лекар и гостујући је професор
Медицинског факултета Универзитета у Лисабону. Објавила је четрдесет књига
поезије у Португалу, Бразилу, Шпанији, Француској, САД. Њене песме су
преведене на шеснаест језика. Уредница је књижевног часописа Espaço de ser –
Poesia, Tradução e Ensaio. Добитник је неколико књижевних награда. Њене песме,
у преводу са енглеског на српски језик, објавила је српска издавачка кућа „Алма“
(2019). Песме у овом броју Мостова узете су из збирке Тело, место изгнанства
(O corpo, lugar de exílio), из 2013.

Ана Стјеља
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Патрик Мекгинис

ПЕСМЕ И КРАТКА ПРОЗА
Превео са енглеског Никола Живановић

ОСЕ
Мислили смо да је оно сирће, не мед
У гнезду тик поред нас, а да га не види нико,
Недељама је куцало обешено над трем
И једно њихово велико срце било је тихо
Само кад спава. По цео дан су уз белу буку
Провлачиле свој осињи суморни амбијентал.
Кретањем разлагале кретње у ваздуху
Попут мишића који су сакривени дубоко испод
Коже. Ноћу би кућа постала наша кошница
Собе и ходници су се откривали јасни
А ми смо живели невиђени
Иза тих простора обраслих
Нечујним крзном оса. Одозго мекане
Размотавале су се светлеће лоптице
Љутитости, обазриве, споре, позиване
Ка топлоти док их дневни сјај не хитне
Натраг у вртлог њиховог зујања
Касније би, полако, по једна или две
Поумирале. Нашли смо гнездо, било је дишућа лобања
Без очију, погледа упртог у осе од следеће године.
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ПРОЗА ИЗМЕЂУ СТАНИЦА
Микију Шерингаму
Ствари виђене/ослушнуте са горње платформе међуградског
експреса Брисел-Луксембург (само је воз брз – живот унутар и изван
њега збива се у некој другој временској димензији, тако бестежински
згуснутој као кадар у којем астронаут спрема доручак међу планетама):
Код Синија, бик је опуштено зајахао краву (ово се збива изван
воза) док крава наставља да пасе, лаганим њихањем вилице дробећи
залогаје траве. Она жваће у ритму његових лежерних убода, а сваки
од њих се, као да лепи и одлепљује чичак-траку, грчевито задржавао
на сопственој ивици. Ово је средње растојање, без достојанства даљине
и без наметљивости првог плана. Читава сцена зависи од брзине воза,
која допушта путнику, чела спуштеног на окрепљујуће стакло, да је
покупи разговетно и детаљно, у почетку му је незанимљива, али га убрзо
заинтересује.
У Отињију, студенти из Лувен ла Нева пењу се с ранцима пуним
веша који ће њихове мајке опрати: на двадесетоминутно путовање носе
онолико одеће колико им је потребно за месец дана. Иако натоварени
као да ће емигрирати, силазе, као и увек, двадесет минута касније у Жамблу, где, после дневне смене у фабрици за цинковање, улазе три радника
и причају о свом пријатељу који се обесио јуче, вече након сахране своје
жене, која је прошлог месеца умрла од емболије плућа. Код Намура, три
васпитачице, размењују своја места за седење, расправљају о божићним
декорацијама у школи, с наклоношћу помињу проблематичног дечака
који им је драг, а чији живот је у опасности да испадне… (једна од њих
тражи прави израз, уз благи осмех гестикулира око себе и изговара с
неком врстом нелагоде:)... из колосека, затим се смештају и, суптилним
нијансирањем и палетом атрибута с којом винар расправља о бербама
вина, пореде различите произвођаче пилула за спавање.

Небо је благо, ненаметљиво сиво, прошарано масном мемлом, као
оно мало платно које се ставља на наслон за главу фотеља у старачким
домовима.
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Ова сирова грађа размишља о свим онеобичавањима кроз која би
морала да прође да би постала песма, и одлучује да остане оно што јесте:
неописива, ако не неописана.

ОБЛИК НЕДЕШАВАЊА НИЧЕГА
Пепео зна заборављена, и сад невидљива места
Бележи рубове нашег света: испуцалу фарбу
На прозорском рагастову, криве ивице довратка,
Гипсане и паркет лајсне, загушљиве ненаглашене
Углове наших живота испуњава понор за софом,
Малу домаћу празнину где се губи, заборавља
И изнова налази, што је ту за ствари које су
Надживеле неопходност; и нас што своју у журби
Надживљавамо, честице споро плешу по светлости
Расипају вишак који свакодневно обнављамо.
Мајушност, педаљ на скали, а не може да нестане
То је облик ничег, облик недешавања ничега,
И немогућност ничега; материја распе бриге
Док би да не буде, и све време буде; подсећа нас
Да не постоје крајности, све је степеновано
На скали, и све расте, пролазно и колебљиво.

ПИЋЕ ТОКОМ ДАНА
Први гутљај: нежан као лагани поток,
Гибак као конопац разапет у ваздуху;
Други, дуг као крцкање паркета,
Чврст као стисак лисица.
Трећи, изненадан као врата у поду испод тебе,
Без кормилара исклизнуће натраг у жеђ.
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ПОЕЗИЈА
У филму Певајмо на киши Деби Рејнолдс глуми жену лепога гласа
која замењује прелепу звезду немога филма Лину Ламонт, чија ће се
грубост и вулгарност вокално демаскирати са доласком звука. Лекције
дикције не помажу и она не може да синхронизује усне; не можеш се
научити класи, каже нам филм, и класа је аутентичност.
Касније сам сазнао да је Џоан Хајен, глумица која је глумила Лину
Ламонт, имала леп глас, лепши глас, и управо су њен глас користили
када се Деби Рејнолдс претварала да је то њен глас који се претварао да
је Линин. Глас се преоблачио натраг ка свом извору.
Никада нисам био сигуран шта из тога има да се научи, али сада
ми се чини као прилично добра дефиниција поезије. Почнеш нем, онда
позајмиш туђи глас и покушаваш да га сместиш у своја уста. То не
функционише. Онда настављаш да покушаваш док најзад – да! Имаш
га: сопствени глас. Али сада су уста та која више нису твоја.

ПАТРИК МЕКГИНИС (1968) британски је песник, романсијер, критичар
и академик, професор упоредне књижевности на Оксфорду. Као научник се
претежно бави симболизмом и имажизмом. У песмама му се осећа јак утицај
ових праваца.
Никола Живановић
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Кристијан Химелструп

ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ
Превео са данског Предраг Црнковић

ЗЛАТНИ ДАН
– Сањала сам да ми је мачка појела лице – каже она, тако мирно и
уверљиво да готово не бисте поверовали да је пре само неколико минута била гола, да су њене велике сисе летеле по читавој соби, ударале о
зидове и плафон, остављајући велике овалне трагове, те да су обориле
сушилицу за веш и гомилу старих новина.
– Прво ме је гребала својим канџицама, сасвим опрезно, а онда је
почела да ми цури крв, и када то сад кажем, мислим како мора да сам
себе гледала споља, јер не сумњам у то да сам ја и лежала тамо у сну, и
да сам то и гледала.
Затим отпије гутљај чаја и гурне столицу за љуљање тако да се ова
заљуља, напред-назад, с њом као привидно безвољним путником, њеним
бутинама, које се подижу када пете додирну под уз опрезан удар. Али то
јесте она, она љуља столицу, затвара очи и у потпуности се предаје мислима, или призива споменути сан о мачки, која јој је поручкала лице,
шта ја знам.
Устајем, доносим ћáсу с кексом, сèдам испред ње, смешим се док
покушавам да избегнем сећање на њено дупе, притиснуто о врата моје
терасе, спљескано о под, док она зури у плафон широм отворених очију.
– На крају ми је појела лице, сасвим полако, готово да ми је било
угодно, а нисам се ни бунила. Не знам да ли то нешто значи.
– Сигурно ништа не значи – каже човек који излази из купатила
у мом баде-мантилу. Из њега се и даље диже пара од врелог туша, а с
косе му капље на фротир, док је не обмота пешкиром који држи у руци.
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Он се кези, открива беле зубе и ружичасте десни, и избацује звук као да
искашљава шлајм.
– Имаш дивно купатило – каже он и окреће се према мени. – Лепо
од тебе што сам могао да се њиме послужим, у ствари, лепо од тебе што
сам могао да позајмим читав стан.
Kлимам главом. Пред очима ми је слика његовог огромног курца
који је оборио фикус када се окренуо, и који је погодио музички стуб, а
пре тога оставио фалусне модрице на њеној бледој кожи. Гледам велику
флеку на поду коју је оставио када је изгубио равнотежу и пао.
Она последњи пут гурне столицу за љуљање, тако да готово лежи
водоравно, а покрет се из неког разлога сада репризира као на успореном филму; њене очи, које се полако отварају, гледају у плафон, њена
стопала, која се вуку надоле према тапацирунгу столице, њене сисе што
се меко љуљају према врату.
Познајем твој лет, о, ти летећи таласе.
– Треба да пођемо – каже она и враћа време у нормалу, столица
слеће у усправан положај. Она устаје и склони невидљиве мрвице са сукње.
– Хвала за данас.
Испратим их у ходник и отварам им врата, махнем мало трапаво
за њима пре него што полако затворим врата и вратим се у собу, где подигнем фикус, поправим му листове, нађем крпу у кухињској судопери
и осушим најгоре флеке. Затим седнем у столицу за љуљање. Попијем
последње остатке њеног чаја и опрезно заљуљам столицу уназад. Још
могу да осетим њену топлоту и мирис, зажмурим и предам се ритму
љуљања столице. Рационализовање. Рационализовање осећања да ми
нешто фали.

ЧОВЕК ЛИСАЦ
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Данас мало ко прича о њему. Kада купује у самопослузи, може да
примети да му шапућу иза леђа, како вуку децу да му случајно не приђу
близу, и како му окрећу леђа. Можда то само умишља. Он трпа намирнице у корпу: хреновке у конзерви, тоалетни папир, хлеб са семенкама,
и не зауставља се између полица. Он зна шта је дошао да купи, па не
мора да упоређује робу, чита декларације или проучава цене. Њега не
воде импулси. Да је ово продавница електронске опреме, јамачно би из-

гледало другачије, он је луд за паметним справицама, највише га занима
оно што може да се прикључи на утичницу. На неки начин је то главни
део проблема, због тога је све и почело.
Не, његове кокошке су почеле да нестају, једна за другом, тако је
почело. Kоке су нестајале, а он је био уверен да их мажњава комшијин
пас, велики тршави птичар, и човек би помислио да ће се то лако и брзо
решити уз признање кривице. Пас је вазда трчао по врту, лајао на птице,
на непознате – од среће. Наравно да је повремено утрчавао и у његову
башту и мажњавао кокице. Једном га је готово ухватио на делу, утрчао
му је у врт бајаги за лоптом, али је побегао подвијеног репа када се издрао на њега. Можда је бацио и један камен, оно што је извесно јесте да
је тако после тврдио комшија, сада не може више да се сети.
Није имао претерано близак однос с комшијом, али нису били ни
на ратној нози. Или, боље речено: тада нису били. Нису ишли јадан код
другог на вечеру, нису доносили колаче који су им преостали, нису молили један другог за услугу или помоћ (да узајме шећер, алат, да замоле
један другог да им прошета пса итд.), али су се поздрављали када би се
мимоишли на улици и када би се срели у врту.
Kомшија је радио у рекламном бироу. „Семе за садњу“, тако се звао
биро. Раније је био члан некакве спиритуалне заједнице на Лоланду, а
сада је уместо тога продавао маглу приватним фирмама. Правио је кампање за локалну „слободну основну школу“, фабрику хране за стоку и
продавницу намештаја у Улици Сторегаде. Носио је браду и понекад су
га могли видети како вежба таи чи чуан на травњаку испред куће.

*
Он је много волео своје коке, давао им је имена, причао с њима,
хранио их и појио увек у исто време, прецизно као швајцарски сат. Није
му се чинило да је на било који начин фанатик у погледу свог кокошињца, али коке су му значиле много; пошто га је Ингрид оставила пре неколико година, оне су му постале најближе друштво. Поред јаја, давале
су му и блискост, пажњу, а он је њима пружао мирну рутину. Оне њему,
он њима.
Дуго се решавао пре него што је комшији поверио своју сумњу. Детаљно је анализирао како да представи проблем, објективно, неутрално
и с трунком предусретљивог хумора, али га је комшија ладно одбио. Његов пас никада не би учинио тако нешто, рекао је комшија, он је мила и
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драга куца, а не убица. Осим тога, никада није излазио из његовог дворишта.
– За ово последње одмах могу да кажем да није истина – рекао је
човек. – Видео сам га код мене више пута.
– У то једноставно не верујем, никада он не би преко тарабе. – Kомшија је говорио благо, покровитељски, тако да саговорник не би ни осетио колико су његове речи заиста биле у директном сукобу с тврдњама
власника кокица. Али он је био спреман и на то.
– У псећој природи је да лови кокошке – рекао је он. – То не значи
да је зао, то значи да је животиња.
По свом мишљењу, лепо се контролисао. Имао је жељу да песницом
звизне комшију посред њокалице, али се уместо тога служио аргументима.
– Он то нема у себи, морате то разумети, познајем тог пса – рекао
је комшија.
– Ипак бих желео да га држите на повоцу, или да направите ограђен
терен за њега, ако баш мора да се луфтира.
– Нема шансе. Онда бих и ја могао вас да замолим да ставите брњицу
на певца. Али ја то не тражим од вас, премда нисам баш планирао да имам
кокошињац као најближег комшију, мислим, кад већ живимо у граду.
Ово с градом је био аргумент на климавим ногама, али то му није
замерио. У Виндингеу је живело сто деведесет седам душа, његова кућа
је била последња пре табле са именом града, с друге стране су биле њиве
докле поглед допире.

*
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Одлучио је да прихвати борбу и учинио је једино што је могао: одвезао се до продавнице електронске опреме у робној кући, где је купио
инфрацрвене спољне камере са сензорима, нови сервер, два екрана и
HD-снимач. Све је инсталирао када је дошао кући, камере тако да су
надзирале читав кокошињац и делове баште, а сервер и екране је сместио у вешерницу. Ако буде покрета поред и изнад ограде, снимач ће сâм
да се покрене, али ће он лично ипак морати да проводи доста времена
пред она два екрана у наредним ноћима. Унапред се радовао уверљивом
доказу злочина комшијине шугаве џукеле и неизмерно се веселио што
ће комшији однети DVD у високој резолуцији. Већ је знао шта ће рећи.
Неће ликовати, али ће се осветити.

Четврте ноћи је стигао доказ. Изашао је да пусти кокице напоље и
сместа је установио да једна фали. Било је трагова огорчене борбе; перје
и крвави траг су водили од кокошињца до ограде, испод које је пас ископао пролаз. Осећање туге помешано с тријумфом ширило му се телом,
и похитао је унутра да донесе DVD. Прегледао је ноћне снимке током
доручка – сам је умесио и испекао земичке, насекао сир и скувао кафу – и
у десетом минуту снимка појавио се грешник. И поново га је фасцинирао
квалитет снимка, слика је била оштра као нож, премда је био сумрак. Стомак му се скупио када је могао да види да се нешто креће на међи према
комшијином дворишту, неке гране су се савиле, неко лишће је шушнуло.
Најзад, помислио је он, најзад!
И онда – разочарање и укус кафе му више није ваљао, завалио се с
непоједеном земичком гледајући слику – лисице. Лија је опрезно промолила главу кроз гране живе ограде, и он испрва није видео шта је,
глава јој је личила на оног осумњиченог птичара, али када је лија почела
да се креће по травњаку, није више било места недоумици: то је била
лисица. Kвалитет опреме је био превише добар, снимак као да је приказиван на Дискаверију, то је била јасна слика лисице. Она је прокопала
пролаз испод ограде очас посла, нашла процеп у кокошињцу и недуго
затим изашла с коком у губици. Застала је пре него што се провукла
испод тарабе, њушила је мало ваздух као да је могла да чује нешто, и на
тренутак је зурила право у једну камеру. Он је паузирао снимак и проучавао замрзнуту слику: лисичји поглед право у његове очи. Покушао је
да разуме, да „обради стварност“ да би она могла да одговара његовим
унутрашњим сликама.
Полако је отишао у ходник и узео јакну са чивилука, отворио врата
као у трансу, очи су му у сваком случају биле празне, а покрети механички. Ни сâм није знао зашто је кренуо тим путем, али је очигледно
знао да мора напоље.
Дуго се шетао градом, дуж пута који води према шумарку и густишу. Долазила је јесен, и већина лишћа још је била на дрвећу али се
спремало да опадне, а ветар је био свеж, без икаквог наговештаја лета.
Прошао је поред Мадсенових крава, које су пасле на ливади, и могао је
да чује неку грабљивицу како крешти негде изнад њега.
Kада се вратио, донео је из шупе стару замку за хватање лисица. Испробао ју је, наместио је одмах испред рупе коју је лија била прокопала
– камуфлиравши замку лишћем и травом и вратио се у кућу. Направио
је кафе пунч и сео да чека.
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*
Нико осим ловца на лисице није знао како је птичар завршио у замци за лисице. Али наравно да су људи извлачили сопствене закључке, а
у томе им је много помогао комшија, које је свима причао своју верзију
догађаја једнако жељно и са одушевљењем као што је хвалио предности
намештаја Софа Мелер за локалну продавницу. За њега није постојала
ни сенка сумње у то да је комшија ухватио његовог пса и натерао га у
замку за лисице.
Морали су да успавају пса, кости на једној предњој нози су му биле
смрскане, а шапица је на њој висила о само неколико нити када се напокон избавио. Поред тога пад је био тако несрећан да је куца сломила
и кук. Пас је лежао затворених очију и завијао када га је власник нашао
тек после целодневне потраге. Kомшији заузврат није било ни трага,
узео је своју јакну и некуд отишао да би се вратио тек после неколико
дана, чопор деце га је видео недалеко од града. Личио је на клошара.

*
Од тада га никада нису позвали да се брани, човека лисца, да изнесе
своју верзију догађаја, али у погледима људи које сретне док купује намирнице код бакалина или у супермаркету, док у корпу ставља тоалетни
папир, хлеб са семенкама, понекад мед и хрскаве цереалије – он види
шта мисле, али хита кроз продавницу уздигнуте главе, гура колица до
аутомобила и вози се истом рутом као и увек. Kод куће чита одреднице из енциклопедијског лексикона. Тешко може да се сети како је то
почело, можда као попуст у антикварници, али сада је дао себи реч да
ће прочитати читав, стравично велики лексикон од корица до корица.
Стигао је до слова „М“, „м“, као „малтретирати“, „м“ као „милосрђе“,
„м“ као „Михаил“.
Понекад увече гледа и своје снимке. То чини све ређе, али сваки
пут му то причињава посебно задовољство што је једино он видео шта
се заправо догодило те вечери, да он и само он, и нико више не поседује
истиниту верзију догађаја. А ту је и квалитет снимка, заиста је ненадмашан.
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Ротами Бабатунде

БОМБАЈЕВА РЕПУБЛИКА
Превео са енглеског Никола Петковић

Стари затвор на брду остао је ненастањен током много деценија, за
време подизања прве гимназије у граду и док су непријатни санитарни
инспектори малтретирали људе идући од врата до врата, и током изградње железничке пруге коју су правили грађевинци, једнако успешни
у прављењу беба неким зацопаним девојкама, али се судбина те зграде
променила с повратком Обојеног наредника Бомбаја, ветерана који је
отишао са регрутима у Хитлеров рат као човек, а вратио се као пегави
леопард.
Пре свог одласка, када је све на свету било закључано у засебну кутију, Бомбај није веровао да је таква метаморфоза могућа. Човек је и
даље био човек, а леопард је био леопард, док је стари затвор био напуштено место неприкладно за људско становање. Бели човек је био начелник округа и шеткао се около у упечатљивом белом сакоу, а црни човек је био локални полицијски службеник који салутира док бели човек
пролази. Такво је било устројство света и није било разлога мислити да
би могло бити другачије. Али стигао је рат и почеле су да падају бомбе,
разбацујући ствари изван њихових затвора у кутијама и претурајући их
без логике у нестабилну збрку. Без упозорења, све је постало могуће.

*
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Месецима пре доласка војних оркестара, процуриле су вести да су
се стране силе дохватиле за гуше. У новинама су излазили стрипови који
су показивали колико би било лоше ако би Хитлер победио. Свуда по
граду појавили су се плакати који су охрабривали младиће да се пријаве,
а потом су се појавили регрутери праћени добошарима који су водили
отмено обучене групе улицама. Неосетљиви на корачнице и разнобојне

барјаке што су се вили над парадама, добровољци се нису пријављивали.
Слежући раменима, људи су просто говорили, нека су гекон и гуштер
решили да се венчају, благо њима, али би лептир испао глуп ако би исцепао своју хаљу на фронцле плешући на њиховој свадби. Следећег дана
су традиционални бубњеви пратили оркестре да разбуде елан, али ни то
није имало учинка, па су се појавиле многа нагађања да ће регрутовање
бити обављено као на неким другим местима. Но до тога није дошло
пошто стигоше извештаји како Хитлер лично чека са својом немилосрдном војском на граници и да ће под њим ствари постати много горе него
што би се могло и замислити. Оне које не би поробио испекао би живе да
их поједу његови вољени пси, тако се говорило на улици, и паника поче
да се шири брзином заразе.
Могло се учинити само једно. Хитлер се мора зауставити пре
него што им прегази домовину, па су младићи почели масовно да се
пријављују. Међу њима је био и Обојени наредник Бомбај. Убрзо ће открити како је неко очигледно помешао границе његове земље са неким
местом удаљеним пола света одатле. Једини терен на коме ће он војевати беше 44 дана и неколико налета морске болести удаљен бродом,
у непознатој џунгли, где ће га, након две године кошмарних борби као
део Заборављене армије, запањити схватање да је све што је мислио да је
плод маште заиста било истинито.

*
Када се труба огласила и Бомбај се пробудио тргнувши се у тами, он
није знао где се налази и шта забога ту ради. Простор у ком се затекао
био је превелики у односу на спаваћу собу. Низ двоспратних кревета
који се протезао у помрчини чинио се сабласним на бледој месечини,
а умотане фигуре које су устајале из кревета личиле су на створења из
кошмарног сна. Труба се огласила још једном и тада се Бомбају све вратило, дуга вожња камионом из родног града са осталим регрутима и дебели слој прашине на њиховим телима и, по доласку у камп, окамењено
лице надлежног официра који је надгледао доделу опреме сметеним
регрутима. Бомбајеви зглавци су и даље били болни од куцкања по дрвеној дасци на којој је седео, стешњен са својим колегама у задњем делу
камиона попут грла стоке која се припијају једна уз друге да се угреју.
Није сачекао да се труба огласи по трећи, последњи пут да би искочио из
кревета. То беше почетак његовог првог дана у кампу за обуку.
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Механички је одрадио вежбе за загревање и довршио напорни рад
на изградњи пута. Након брзог доручка стајао је прав као стрела док се
наредник са обуке кретао између колона узвикујући наређења. Касније
тог дана, са болом у мишићима и дамарањем у глави због целодневних
напора, изненада је схватио да му се то допада. Све у војничком животу
било је јасно и уређено. То је оно што је и сâм желео и ништа му није
пријало више од тога.
За време вечере, слушајући регруте доведене са свих страна континента како разговарају на бројним језицима за које није ни знао да постоје, Бомбај се дивио способности својих старешина да сву ту гунгулу
са само пар наређења претворе у јединствену борбену јединицу. Док је
јео, то вишејезично зујање недокучивог говора наставило је да се врзма
по кантини без изазивања џумбуса, упркос Бомбајевим очекивањима.
„Има много тога на овом свету што не знам“, уздахнуо је Бомбај док је
гутао још једну пуну кашику војничких сплачина у уста. Било је ствари
за које није ни помислио да су могуће.

*
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Бомбају се Цејлон морао допасти, макар због тога што је био спас
од морске болести. Током недеља које је провео на мору толико пута се
избљувао да би се обрадовао сваком копну, али је због четири цејлонске
плаже прошаране кокосовим палмама и воловским запрегама што се
вуку по путевима те мајмуна који су им кришом упадали у базу да би
шмугнули мазнувши све што није било под кључем, Бомбај још лакше
заволео ово острво.
Регрути су завршили своју основну обуку пре испловљавања. По
искрцавању отпочели су припреме за борбу у џунгли. База им се налазила у селу одмах на ободима Коломба. Обука у том селу била је добра.
Док су војници пролазили у трку, жене берачице чаја на имањима су их
загледале. Сваке вечери су таљиге довозиле канистере с кокосовим вином за војнике, а Бомбај би чак понекад гуцнуо и локалну ракију укуса
ватренијег од бензина.
Није му сметало што су купатила одвојена, једно за афричке војнике а друго за Европљане. Сеоски старешина је често долазио када су се
мушкарци купали. Светина која је долазила с њим расла је из дана у дан.
Посетиоци су увек долазили да гледају Африканце како се перу, док се
за Европљане нису претерано занимали. Бомбају је то било чудно. Рас-

питао се и уверили су га да сељани нису злонамерни. Прочуло се да су
панталоне афричких војника шивене на дужину три четвртине да би им
сакриле репове, па је старешина доводио своје сељане да провере да ли
је заиста тако. Бомбај се није љутио. Просто му је било занимљиво како
су људи могли и помислити да има реп. Није му ни падало на памет да
би тако нешто било могуће.

*
Бомбајева открића дошла су брже од пијавица из бурманских мрачних џунгли. Испрва су његови задаци били ограничени на управљање
мулама и превоз пртљага. Ако има људи који би да ме убију, било би
глупо с моје стране да нисам у прилици да и ја убијем њих, упорно је
гунђао својим надређенима. Да би га ућуткали, преместили су га у борбену јединицу.
У јеку је била акција за поновно заузимање Батидаунга1. Бомбајева
јединица је била распоређена по мочварном пролазу долине Каладан,
где су недељама били одсечени од главнице војске. Били су у све горој
ситуацији па су морали да се хране дивљим бананама пуним крупног
семења које су имале укус сапуна. Потом је Бомбајев одред налетео на
непријатељску заседу. Нису имали другог избора сем да залежу у заклон
док им је непријатељска ватра ситнила вегетацију над главама у комадиће. Муниција им је већ прилично понестала да би пружили озбиљнији
отпор, али је Бомбај сматрао да је мудрије да наставе са борбом и његов
вод се сложио. Јурнули су урлајући на митраљеске положаје с подигнутим мачетама. Њихова вика и дрека деловала је као да допире од хорде исконских лудака решених да убијају. Пуцњава је престала. Свако би
претпоставио да је нека панична грешка можда оштетила непријатељску
опрему усред операције. Када је махнити јуриш који је Бомбај предводио
стигао до одредишта, непријатеља тамо више није било. Чета је затекла
три митраљеза и неколико остављених реденика. Руковаоци оружјем су
одавно нестали у зеленилу попут кристала леда залуталих у влажну пећницу џунгле. На Бомбајево запрепашћење, оружје је било у одличном
стању. Заплењене пушке су им омогућиле да се врате у базу. По повратку
Бомбају је додељен чин разводника, прво унапређење које ће га уздићи
до ранга наредника и носача заставе пука, као и Медаља за храброст, једно од три одликовања којима ће бити награђен на фронту.
1

Град у западном Мјанмару (Бурми), недалеко од границе са Бангладешом. (Нап. прев.)
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Мало пред церемонију доделе Бомбај је протестовао код свог поручника јер његов поступак није био плод храбрости, већ страха, и сматрао је да није заслужио такву почаст. Надређени се насмејао. То је било
први пут да га је Бомбај видео да се смеши. „Ох сирома’ ти, па ти и не
знаш зашто су Јапанци побегли,“ рече поручник. „Приче које су пре тебе
стигле у овај рат говориле су да долазе Африканци и да они једу људе.
Подмазали смо те гласине бацајући непријатељу летке са упозорењем
да их нећете само убијати, него их потом радосно скувати за вечеру. Јапанци су, као што већ добро знаш, обучени да се у борби не боје смрти.
Не смета им да их убију али, као и сви други, нису баш вољни да их неко
поједе. Њихова обука их за то није припремила. Зато су здимили када су
видели како јурите на њих урлајући као крвожедни дивљаци. Било како
било, то што не знаш ништа о тој ситуацији твој поступак само чини одважнијим. Јави се за сат времена на доделу медаље. У реду?“
Бомбај је салутирао. Поручник обично строгог лица је, присетивши
се догађаја, одбацио своју уздржаност. Смејуљио се док је одлазио, јер
је налазио да је сусрет с Јапанцима тако урнебесно смешан да су му
сузе потекле низ образе од гласног смеха. Размишљао је како ли су се
осећали јапански војници док је Бомбајева чета јуришала на њих и о
ужасу који мора да је обузео непријатеља када је закључио да их клан
канибала из језивих прича Хенрија Рајдера Хагарда лови за ручак. Смех
му је одзвањао и минут касније када је ушао у кантину, одлучивши да се
умири једном чашицом.
Бомбај је после тога стајао збуњен прилично дуго, и покушавао да
схвати откриће до ког је управо дошао. Можда је људетина првокласно
месо, али њему никада није пало на памет да икога поједе, па макар и
само залогај. Што је више размишљао о томе, његов желудац се све више
бунио па је морао да умирује нагон за повраћањем. Није мислио да би га
људи могли сматрати канибалом.

*
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Бомбај више никада неће чути поручников смех. Пар недеља после
одликовања, поручникову јединицу је од дивизије одвојила ватра из хаубица током великог напора да се Јапанци отерају с кривудавог пута што
води за Калеву. Пре вечери на броју су били сви из групе осим поручника.
Бомбај се дивио том официру упркос његовој претераној озбиљности. Тактика којом је спровео лукави напад на незгодну батерију на

брду Бомбају се чинила изузетном, а у оним тескобним тренуцима када
је само цигарета давала олакшање, ниси морао ни да питаш, тај човек би
понудио своју последњу коме год је то највише требало. Често би седео
докасно са Бомбајем и приповедао му о свом детињству на селу покрај
маленог језера близу Камбријских планина, с чежњом говорио колико
му недостаје мукање крава у повратку са испаше по непредвидивој магли. Због тога је Бомбај био срећан што је убачен у јединицу која је имала задатак да нађе несталог официра.
Истрајније групице непријатељских бораца и даље су постављале
замке по џунгли. Капетан који је предводио потрагу недавно је стигао
из Европе на фронт. Људи су се жалили на његово непријатно шефовање и хвалисање као да је он тај посебни неко ко је послат да лично
и самостално оконча рат. Неко се једном запитао зашто је човеку који
није могао добро да се уклопи ни међу свој народ дато заповедништво
над војницима с континента о чијој култури није знао ништа. Бомбај се
никад није освртао на такве ствари. Фронт му је био добар учитељ. Био
је убеђен да ће капетан, након неког времена проведеног као новајлија
у џунгли, научити да су живот и рат сложенији него што пише у приручницима које је читао на војној академији.
Лекције које је новом надређеном делила та експедиција биле су
бруталне. Доба монсуна било је у највећем јеку и киша је недељама
сипала са кужном одлучношћу. Тек што је потрага започела пљусак је
постао још снажнији. Огромна влага је била део свакодневице. Шљапкање у влажним чизмама и заморно капање били су стални напори које
су подносили са издржљивошћу водоземаца, али је људе јако нервирало капетанова непрестана кукњава на временске прилике. Престао је с
причом када су наишли на гомилу угљенисаних непријатељских лешева у јарку који је служио као митраљеско гнездо. Опекотине им нису
нанеле гранате или сличне експлозивне направе. Лешеви су бацачима
пламена спалили они који су им пресудили да би се спречила зараза.
Извршавање таквих кремација је за Бомбаја одавно постало рутина. Мисија је наставила даље.
Разбијено мутно светло било је једино осветљење које је успевало
да се пробије кроз густе крошње. Пробијање нових стаза кроз густиш у
том полумраку био је незахвална работа. Много горе од жарећих коприва и свакаквих других мука у прашуми, била је свеприсутна претња
тиграстих пијавица. Те крвопије биле су налик правичној казни за обе
стране због њиховог заједничког суделовања у општем покољу.
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Од сусрета са спаљеним телима капетан је постајао све узнемиренији. Стање му се погоршало након што је група наишла на једног од
својих војника који је пао у непријатељску отровну јаму. Није се могло закључити да ли је насмрт искрварио од убода оштрих бамбусових
шиљака или је подлегао услед тровања крви од трулог меса којим су
шиљци били обмотани. Због поодмаклог стања распаднутости је било
очигледно да је ту лежао већ неко време. Група је наставила након што
су му узели војне ознаке и прибележили локацију. Тада је капетан већ
почео да смета у потрази. Његово стално заостајање ометало је напредовање групе, а његова непрестана кукњава и брбљање толерисани су само
зато што је због пригушеног шуштања кише то био прихватљив ризик.
Следећи официр по чину је заправо преузео команду и, док се ноћ убрзано ближила, размишљао је да откаже потрагу када су Бомбај и његови
компањони лампама осветлили нечији обрис. Човек је био го голцат и
привезан за дрво, као да очекује стрељање. Био је то нестали поручник.
Био је мртав, али није било рупа од метака. Тело му је било препуно
убода. Призор његовог дроба како виси из распореног трбуха све до прстију на ногама није могао бити ужаснији. Бомбај се стресао. Бол који
је заувек остао урезан на поручниковом укоченом лицу несумњиво је
указивао на то да га је непријатељ искористио за вежбу са бајонетима
док је још био жив.
Капетаново лице је, суочено с тим ужасом, постало пепељасто. Чинило се да ће му исколачене очи искочити из дупљи. Дисање му се претворило у гушење и борбу за ваздух, као да му плућа отказују. Потом је
почео да плаче и запомаже да његова мртва мајка устане из гроба и спасе свог невиног сина од Јапанаца и прождрљивих пијавица, да га одведе
из чудовишног лавиринта џунгле јер он није имао појма шта тражи ту,
нити како да се одатле извуче. Приметна празнина у његовим очима је
била доказ да је у њему нешто пукло. Капетанова воља није могла да га
одржи на ногама. Два војника су га, по један са сваке стране, одвукли
назад до базе.
Следећих неколико дана капетаново стање се погоршало. По цео
дан је лежао у постељи, дрхтећи и цмиздрећи. Све га је ужасавало,
укључујући и дневну светлост, па је лице стално прекривао ћебетом.
Смрад који је допирао од њега био је неподношљив јер је кревет који
није никада напуштао користио и за вршење нужде, а ноћу је увек био
под седативима из страха да би његова изненадна дрека могла да привуче пажњу трупа што су нападале под окриљем таме.

Капетанова покојна мајка није дошла да га извуче из џунгле, можда
због ужасне судбине претходника њеног сина и непријатељских бајонета
што парају утробе. Уместо ње је стигао једномоторни авион за евакуацију само једног пацијента који га је напокон превезао до психијатријске
болнице. Бомбај је био дубоко погођен капетановом судбином. Сетио се
окружног начелника у белом блузону тамо код куће, са уредним ноктима и заповедничким држањем особе која има апсолутну контролу над
свемиром; белог човека који је зрачио надмоћношћу над локалним полицајцима у униформама боје земље, као да само вежба своје рођењем
стечено право. То што се капетан, земљак колонијалног управника, разорио до тако јадног стања, значило је да је и беспрекорни окружни начелник могао да потоне у исте такве животињске дубине.
Бомбај се нагледао свачега у рату. Дијарејичних Европљана које су
гњавиле ситне мушице док су људи срали као стока по пољу. Плавих
очију што колутају у смртном страху док им над главама звижди непријатељска паљба. Али никада раније није ни замишљао да би један од
његових империјалних господара могао пропасти до тако јадног стања.
Открио је да је добро знати да је и то могуће.

*
Бомбајев универзум могућности настављао је да се шири све више
и брже. Буситаунг је успешно окупиран па је његов вод наставио низ
долину реке Мају, постављајући се у позицију клешта којима је требало спречити Јапанце да побегну преко каладанског коридора. Уз Мајуин ток Бомбајев вод је морао да прође кроз повелики потез слоновске
траве. Биљке су биле изузетно високе, а њихово је лишће секло попут
бритви, засецајући им лица и чинећи да пролаз кроз њихов оштри шпалир делује бескрајно. Насред тог травнатог потеза вод је наишао на тела
пријатељског батаљона. Лешеви Европљана били су нетакнути, али су
тела Африканаца била исецкана.
„Јапанци су убеђени да црни војници устају из мртвих,“ рече водник, „зато им комадају лешеве да не би морали двапут да их убијају.“
Бомбај је био затечен. „Мислите... они верују да је могуће да устанемо и наставимо да се боримо против њих након што нас убију?“ упита.
„Да,“ одговори водник уз кикот.
„Сви до једног?“
„Да.“
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„Исто као Лазар?“
„Зашто?“
„И исто као Исус Христ, ваш спаситељ?“
Водниково насмејано лице се намрштило. „Да,“ рече.
Тишину која је уследила реметило је једино шуштање слонове траве. Никад ми не би пало на памет да би ико могао помислити да црнци
могу да устану из мртвих, размишљао је Бомбај. То никада неће заборавити. Одред је кренуо даље.

*
У Бомбајевој новој бази је један бомбаш кажњен након туче с колегом-пилотом с којим се надметао за пажњу лепе војне болничарке.
Болничарка је гајила симпатије према бомбашевом супарнику, али је
он свеједно носио њену слику, као предачку амајлију, у свом новчанику.
Морао је да одслужи казну у импровизованом затвору када је због непотребне страсти постао превише агресиван.
Пар дана након затварања бомбаш је побегао усред ноћи и савладао војника који га је чувао. Бомбај је био на стражарском месту изван
касарне те ноћи. Помахнитали бомбаш је убио једног човека и повредио
још тројицу брновком коју је отео од стражара пре него што га је Бомбај
погодио. Једним метком. Бомбаш је скончао на месту.
Касније након тога, пушећи док је зора рудела на истоку, Бомбај
се сетио свог земљака Оконква, чија ће прича постати чувена неколико година након рата, кад буде објављена у књизи под насловом Свет
који нестаје. Деценију пре тога Оконкво је убио охолог чиновника нових
колонизатора. Како би белцима ускратио задовољство да и њему учине
исто, Оконкво се обесио. Јесте, они које је Бомбај убијао у рату били су
светлије пути од њега, али нису били белци, али су његови империјални
господари кажњавали њихово убијање. Сада је Бомбај убио белог човека,
не црног слугу белог човека, или туђинског противника Еропе. Бомбај се
зарече да ће пре поћи Оконквовим храбрим путем него допустити да га
ико одведе до вешала.
Следећег дана примио је писмо од свог водника. На његово запрепашћење била је то честитка што је брзо делао и тако спречио већи покољ у касарни.
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*
И сада је Бомбаја изненадило то што је могуће бити похваљен за
убиство белца, као што ће такође бити запањен у долини Кабо кад увиди
да јапански снајперисти и даље одлучно одбијају да наишане у носаче
носила с рањеницима на његовој страни. То је био исти онај непријатељ
који не само што је масакрирао непријатељске рањенике у заробљеним
болницама, већ је убијао и сопствене повређене људе ако нису имали
могућности да их евакуишу током брзих повлачења, а ипак, и даље су
одбијали да пуцају на противничке носаче рањеника. Бомбај је одмахивао главом, као и увек када је био потпуно збуњен, када му је водник те
вечери рекао да стратешки мост преко притоке реке Иравади више не
мора да се заузима.
– Шта је са непријатељским војницима са друге стране? – упита
Бомбај.
– Више нема непријатеља са друге стране – рече вођа.
– Пуцали су на нас до пре само десетак минута.
– Да, али више немамо непријатеља са те стране.
Бомбају ништа није било јасно, али је отресао своју збуњеност. –
Ако су отишли, то значи да ћемо ускоро кренути за Малају – рече. –
Људи кажу да ћемо ускоро извршити инвазију на Малају пошто овде
више нема толико борби.
– Нећемо ићи нигде.
Бомбај примети да је вођа вода деловао необично исцрпљено. – Шта
се дешава? – упита са растућом стрепњом.
– Ништа. Рат је већ завршен, знаш. Неће бити ничега осим повратка
сваког од нас својој кући – одговори водник.
– Велика бомба је развила своје печурке пре више од недељу дана.
Документи о предаји су већ потписани, али су вести о престанку ратних
дејстава споро стизале до трупа које су се, у незнању, и даље бориле данима након што је проглашен крај рата. Добили смо овај проклети рат
– рече водник без имало усхићења. – Једино где сада идемо је кући.
По обореним погледима обојице могло би се закључили и да су изгубили. Рат им је уз све грубости донео и некакву дечју сигурност, убиј
или буди убијен, а потврда краја свега тога није доносила радост, само
немогућност схватања изненадног нестанка нечега што је било свеприсутно ових последњих година. При доласку на фронт Бомбај је као и
сваки други војник лебдео на варљивом уверењу да ће, за разлику од

59

оних што гину око њега, преживети непријатељске метке. С временом
су таква размишљања нестала и једино на шта је обраћао пажњу биле су
практичне свакодневне ствари, као сушење мокрих чизама, или пуњење
пушке мецима, или подношење угриза чељусти вечито жедних тиграстих
пијавица. У таквом роботизованом битисању Бомбај није имао луксуз да
се препусти нагађањима о победи или поразу.
– Требало би да почнемо да се пакујемо – рече Бомбај.
– Да.
Водник се одлазећи окрену ка Бомбају.
– При повратку кући немој да се замараш размишљањима о томе
шта ћеш рећи вољенима или пријатељима о улози коју смо ми одиграли
у овом рату – рече. – Нико неће знати где си био, па и ако покушаш да
им објасниш, опет неће знати где је ово. Ово овде зовемо Заборављени
фронт, а ми смо Заборављена војска. То је лаж којом ласкамо себи. Да ти
ја кажем, ово није Заборављени фронт и ми нисмо Заборављена војска.
Нико никад није ни чуо за нас, па не могу чак ни да покушају да нас
забораве. То ти је цела истина. Што се света тиче, ми као да нисмо ни
постојали.
Водник, озбиљан човек са велшких обронака, готово да је бризнуо
у плач размишљајући о судбини њихове заједничке борбе на том запостављеном фронту, о напорима који ће, према његовом обистињеном
пророчанству, остати непознати, попут мука безличних и безимених
ликова сахрањених у роману који никада неће бити написан. Водник
је лагано одлазио тешким корацима, духа исцрпљеног талогом његових
опроштајних патњи.
Бомбај га је посматрао како одлази. Уздахнуо је. Није много марио за сећање или заборављање. За њега ствари више никада неће бити
закључане у кутије и свест о томе, та неповратна спознаја која је Бомбају дата не из милосрђа, већ коју је присвојио од џунгле с правом и без
захвалности, била је довољна ратна надокнада. Након окончања борби
једина ствар која је Бомбају била важна био је сасвим нови универзум
могућности који ће са собом понети кући с фронта.

*
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Када се Бомбај вратио у своју домовину, ваздух је био презасићен
опорим мирисом политике. Националистичке вође су све гласније критиковале колонијалисте, а било је и чланака у дисидентским новинама

који су проглашавали бацање великих бомби за расистичко зато што их
не би бацили на Европљане. Атмосфера је додатно подгревана вечерњим
окупљањима под дрветом акације близу пазаришта. Пошто су открили неопходност парламентарног представљања и права на самоуправу током
својих путовања, најпаметнији међу ветеранима који су тек пристигли из
Бурме ревносно су цитирали Гандија и Ду Бојса на запаљивим скуповима
које су службеници Домородачке полиције често морали да растурају.
Много се очекивало и од ветерана који се истицао изнад многих
не само због тога што је примио Медаљу истакнутог борца и орден Светог Ђорђа већ и ретко додељиван Викторијин крст за изузетну храброст.
Људи су, међутим, били разочарани јер Обојени наредник Бомбај није
показивао ни најмање интересовања за агитацију народа. Тај уздржани
човек је деловао задовољно док се шепурио около у војној одећи за тренинг зурећи с невиђеном празнином у очима ка свакоме ко би погледао
у његовом смеру. Кад год би га одрасли упитали да ли су Јапанци заиста били тако свирепи као што су остали ветерани говорили, Бомбај би
одговарао једном од својих новооткривених чудних мисли. Нисмо им
нашкодили, а нису ни они нама, одговарао је, само смо покушавали да
се убијамо што смо чешће могли. А када би га људи још више притисли
да каже нешто конкретно о рату и јапанским непријатељима, окончао
би дискусију речима: белац је бацио велику бомбу на њих, али они сада
разговарају једни с другима. Раније су били добри пријатељи и сада су
то поново.
Постало је очигледно да су Бомбају пријатнији разговори са млађаријом. Причао им је о тиграстим пијавицама и ужасу који ти запљусне
цело тело истог тренутка кад осетиш њихове очњаке како ти се заривају
у месо. Некадашњи наредник је учио запрепашћену децу како пијавице
не смеју да се откидају, јер им зуби остају у ткиву, већ их уместо тога
ваља спаљивати шибицом или упаљачем јер су опекотине на кожи боље
од сепсе и тровања које изазивају заостали очњаци. Показивао им је грудни кош и деца су могла да виде тамне мрље од пламена свуда по кожи,
као мрље на крзну леопарда. И ето тако сам постао пегави леопард, рекао би, а његова млађана публика би весело одскочила уназад тобоже
уплашена када би зарежао на њих као та велика зверка.
Добио је име које му је заменило оно првобитно због прича које је
причао о Бомбају. Град је назван Бомбај јер су улице биле претрпане
бомбама преко којих су пешаци морали да пролазе на прстима, говорио
је ветеран, осим ако би неко желео да одлети у небо као млевено месо.
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Омладинци су у школи чули од неког наставника за Црну јаму у
Калкути2. Питали су Бомбаја да ли је наишао на ту јаму током свог боравка у иностранству и он је одговорио – наравно. Бомбај је описивао
злокобну таму амбиса у коме бисте након бацања новчића могли да чекате читаву вечност а да ни најтиша назнака одјека не допре из недокучиве дубине. Зато се и зове Црна јама Калкуте, казао је ветеран. Када
би овца упала у јаму, што је била честа и нимало изненађујућа појава,
пошто су овце најглупља створења на свету, настављао је Бомбај, она
би данима падала низ Црну Јаму Калкуте, која је пролазила право кроз
центар Земље, али је уверавао своје раздрагане слушаоце да би, срећом
по блесаве овце, власници увек налазили збуњене животиње како весело
пасу на другој страни глобуса, недалеко од места где би излетеле из окна
црног као ноћ.
Деца су задовољно слушала приповести о његовим голоруким борбама с крокодилима што су вребали у мутним водама Иравадија, ветеран им је шапатом говорио да су женке имале златно грумење уместо
очију, а да су мужјаци свет посматрали хладним дијамантима величине
песнице које сте, ако бисте успели да им их ишчупате, могли да продате
за тако велики новац, да би вам и најбогатији човек ког знате деловао
као најбеднији сиромах.
Прича коју су га деца терала да понавља изнова и изнова била је она
о племену јецајућих духова који су га пратили седам дана и седам ноћи
кроз џунглу, молећи га да купе његову ретку афричку душу највећим богатствима које свет може понудити. Помало завидни због пажње коју је
Бомбај посвећивао младима, неки одрасли су му се ругали говорећи да,
с обзиром на чудно светло које гори у Бомбајевим очима, није немогуће
да је ветеран уместо своје троструко одликоване душе, понудио делић
здравог разума тим очајним створењима.
Досетка се преметнула у стварност када је потврђено да је Бомбај
запосео давно напуштени затвор, занемарујући духове и ужасе који су
дуго држали свакога подаље од те зграде. На дан усељења Обојени наредник Бомбај је спустио империјалну заставу у свом новом боравишту
и прогласио себе и свој дом отада па убудуће независним од Британске
империје. Тај поступак је многе навео да се запитају да му нису можда
те прождрљиве пијавице, због којих је Бомбај толико кукао, појеле све
у глави током рата у џунгли, исисавши му мозак и остављајући га да се
врати кући у Африку само са најидиотскијим талогом.
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2

Озлоглашена тамница у Калкути. (Нап. прев.)

*
Тог јутра кад су порезници посетили стари затвор Бомбај је пио
палмино вино из велике тикве и пућкао цигарету на тераси на спрату.
Испред зграде је застава са леопардом који се пропиње у централном
делу бунтовно вијорила уместо колонијалног барјака чије је свргавање
било кулминација његовог ексцентричног усељења. Најновија слободна
нација на свету, тако је ветеран описивао своју новонасталу Народну
Републику Бомбај.
Поред јарбола, грубо истесане бисте одавале су почаст оснивачима те младе републике. Ликови су били поређани по висини, према
Бомбајевом схватању њиховог значаја. Мајор генерал, „Чупко“ Фолкс,
командант Бомбајеве дивизије у Бурми. Поручник генерал Слим, командант свих дивизија Заборављене армије. Лорд Луис Маунтбатен,
први заповедник Савезничке војске на источној позорници. И, на крају,
као апогеј те еволуције, попут неког највећег генерала, стајала је биста
Обојеног наредника Бомбаја, првог председника и главног команданта
новорођене Републике Бомбај.
Порезници су се зауставили да прочитају имена урезана испод кипова, збуњени дрскошћу којом је зрачио Бомбајев минијатурни Маунт
Рашмор3. И даље су се смејали ветерановом безобразлуку када су стигли до степеништа које води на спрат старог затвора. Бомбај их је све
време посматрао, бесно уздишући док су гостујуће бирократе прстима
показивале и исмевале његове предачке тотеме. Кад су подигли поглед,
порезнике је изненадио призор Бомбаја како стоји одмах изнад њих.
Поздравили су га. Није им одговорио. Након пар секунди је проговорио.
– Имате ли неопходне визе?
Порезници беху затечени.
– Јесте ли глуви? Питао сам је ли неко од вас добио визу пре него
што је прешао границу?
– Ми смо порезници. Доносимо ти рачун за порез.
Бомбај се разбеснео.
– Ово је независна република! – Загрмео је. – И добро ово утувите
у те ваше шупље главе, ова нација није део вашег крвавог Комонвелта и
никада неће то бити. Ви и ваша деца ћете увек морати да тражите визе
да уђете овамо. Следећи пут кад недозвољено уђете на ову територију,
Амерички национални споменик у виду ликова председника Џорџа Вашингтона,
Томаса Џеферсона, Теодора Рузвелта и Абрахама Линколна уклесаних у планину. (Нап.
прев.)
3
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пуцаћу да вас убијем. Као непријатељске шпијуне што и јесте. Сваког од
вас. Је ли то јасно?
Претња пуцњавом је унервозила порезнике. Њихов вођа, навикнут
да га се плаше, а не да му се супротстављају, покушао је да примени свој
ауторитет што је деликатније могао.
– Дошли смо овде само да обавимо свој посао – рекао је – Нисмо
овде да правимо проблеме, али ако ти нама направиш проблем, онда
ћемо ми морати да узвратимо на исти начин.
– Да ли вас је онај кловн, Чарлс, послао овамо?
– Чарлс? Није нас послао никакав Чарлс. Ми смо порезници. Начелник округа би био љут ако бисмо му те пријавили. Наравно, ти то не
би желео, зар не?
– Ах, начелник оруга. Тај јарац се зове Чарлс. Зар му то није име?
– Називаш окружног начелника, белца... како год да се зове... јарцем. Начелник је начелник. Уваљујеш се у велику невољу – узврати запрепашћени предводник.
– Чарлс је име које му је дао отац, па нека га користи. Од данас морате да га зовете по имену, а не начелник. Је ли то јасно?
Бомбај је запретио да ће пуцати. Порезници су нелагодно и у тишини пажљиво пратили припитог ветерана надвијеног над њима попут
убиства. Нервозно су се врпољили питајући се како ће се даље ситуација
развијати.
– Ти га зови како хоћеш, а ми ћемо га звати како ми хоћемо. – Један од њих је скупио довољно храбрости да се огласи. – Али, молим те,
реци нам да ли си платио порез за колибу? Овде смо да наплатимо порез
за колибу. Ако не будеш сарађивао, позваћемо домородачку полицију и
одвешће те право у затвор.
Бомбај се насмејао.
– Реците Чарлсу да је ова велика зграда направљена од камена. Није
колиба и много је већа од оне његове бескорисне куће у којој сваке вечери губи време сликајући цвеће које у овој клими не може да расте и
гајећи мачке као бела вештица. Како се усуђујете да сви дођете овамо и
тражите од мене нешто тако смешно попут пореза за колибу? Штета је
што сте, у својој заблуделости, сви окренули празне главе у истом смеру.
Ако је ваш послодавац Чарлс слепа будала, јесте ли и сви ви исто тако
глупи па не можете да му кажете да ово није колиба, него слободна и
независна република у коју нема право да упада?
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– Али не ради се о томе. – Порезници су наставили да објашњавају
када је Бомбај излетео залупивши врата њиховим објашњењима да је
порез неопходан за несметано вођење колоније.
Порезници су расправљали шта ће им бити следећи потез када је
Бомбај изашао обучен у свечану униформу. Викторијин крст му је блистао усаглашен са осталим медаљама што су му се љуљале око врата.
Издрао се на службенике захтевајући да зна где су били када је, након
преласка реке Чиндвин, десеторо људи из његове дивизије умрло јер су
пили воду из језера које је непријатељ затровао. Питао их је шта су радили када су му посилни рекли да не скида панталоне док се пере на
потоку да људе не би уплашио његов мајмунски реп.
И даље бесно урлајући на порезнике, Бомбај је упитао да ли Чарлс,
тај глупи човек који себе зове начелником округа, ишта зна о Кабау, где су
се, у Долини смрти, тиграсте пијавице спуштале на његов вод као убице из
заседе, и да ли ће ико од њих, тај надобудни бели господар или његове пузеће црне слуге, икада у својим бедним животима посетити Рангун, где га
је главни генерал одликовао једном од многих медаља око његовог врата
док је војни оркестар свирао њему у част. Онда је Бомбај престао да прича. Почео је да отвара и затвара рајсфершлус и да урла једну песму Гурки4
чије речи су на језику који ниједан од порезника није разумео.
Касније ће, у извештају који су поднели окружној канцеларији по
повратку у Колонијалну кућу, порезници признати да су мислили да је
Бомбаја прошла његова бандоглавост и да се спрема да извади новац за
порез из џепова својих панталона, па су били затечени када је уместо
тога из њих излетео ветеранов уд и мокраћа почела да пљушти на њих
као водопад с висине. Купати се у излучевинама је у нашој култури табу,
нагласиће, па смо морали да побегнемо од одвратног ужаса који нам је
прштао по главама.
Још су брже трчали када се огласио први пуцањ. Порезници, који
су на основу приказаног тога дана могли себи направити добре каријере
као олимпијски тркачи, већ беху код капије имања када се зачуо други
пуцањ. Подалеко од зграде, једини међу порезницима који се усудио да
се осврне, видео је златну течност како и даље штрца из Бомбајеве алатке, бескрајну бујицу од силних литара палминог вина што их је испијао
још од ране зоре.
Окружни начелник је данима размишљао о том инциденту. Бомбај је био несаломив у свом одбијању да плати порез и преплашио је
4

Већински народ у Непалу. (Нап. прев.)
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представнике Круне па је заслужио да буде ухапшен. Потпуно неваспитан нитков, тако је окружни начелник описивао Бомбаја. Колонијални управник, међутим, није био тако наиван да закључи да би решење
могло бити једноставно. Жалио је што Бомбај има ватрено оружје чиме
се ствар компликује. Да, било је довољно наоружаних домородачких
полицајаца да изврше успешан упад у стари затвор, али је ветеран био
лујка са довољно знања о ратовању да пружи јак и самоубилачки отпор
са свог узвишеног положаја. Тај подухват би такође могао бити фаталан
и за значајан број полицајаца. Неки посланик ком је доста Империје
могао би се заинтересовати за ту ствар, упркос чињеници да Бомбај није
ништа друго до још један домородачки регрут, побуњени ветеран би могао постати заштитно лице за противнике Империје, које би подржали
домаћи смутљивци због његовог статуса вишеструко одликованог ратног хероја. Окружном начелнику се није допала могућност да мора да
правда убиство такве особе пред Министарством спољних послова или
у парламенту. Умешаност у незгодну ситуацију попут ове могла би врло
лако да буде и крај његове каријере.
Да ствар буде још гора, домородачки подстрекачи који се залажу за
независност могли би да од ове ствари направе замајац за своју кампању.
Та последња могућност је утврдила коначну одлуку окружног начелника. Не дирај лава док спава, закључио је. Бомбај је био попут заразе која
је саму себе изоловала. Нема ничег паметнијег него пустити га, макар
само да би се гарантовала његова неповезаност са широм политичком
активношћу, одлучио је начелник, невољно допуштајући Бомбају независност чији легитимитет ветеран није могао да препозна јер ју је много
пре тога он једнострано сам себи доделио.

*
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Расуђивање окружног начелника се испоставило као исправно. Бомбај се клонио националистичких подстрекача, посветивши се
уместо тога писању устава од 792 стране за своју републику наврх брда
и шаљући дописе светској штампи о првим изборима у његовој држави
који су, неизбежно, довели до тога да једини становник енклаве постане
и њен председник.
Много година након што је Бомбајева одметничка република проглашена, колонијална застава се спустила последњи пут у ветерановој
напуштеној домовини. Бомбај је писао свом колеги у земљи рођења,

честитајући му на закаснелој независности и обећавши да ће Бомбајева старија република радо понудити мудри савет новој држави кад год
да затреба. На то писмо никада није стигао одговор, али је то одбијање
само потпалило одлучност председника Бомбаја.
Написао је безброј писама председницима нових независних нација
Африке и дозволио интервјуе сваком новинару који би га желео. Ускоро
су људи почели да обраћају пажњу. Импресионирани његовим ратним
заслугама и интригирани његовом реториком, шефови држава широм
Африке позивали су га на свечане церемоније у својим земљама. Бомбај
је та путовања називао државним посетама. Увек је подсећао своје домаћине да је давање поклона гостима, по могућности новца, била стара
афричка традиција, па се са својих путовања никада није враћао празних шака. Кад год би се десио неки државни удар или промена режима,
Бомбајева република би била прва која би признавала нову владу. У знак
захвалности је у Бомбајевом правцу стизало још поклона па је стандард
његове републике наставио да има здрав годишњи раст.
Што је дуже био на власти, то је више Обојени наредник Бомбај сматрао за неохподно да себи додаје још живописније титуле. Лорд флоре и
фауне. Бич Британске Империје. Небески чувар Сунца, Месеца и звезда.
Једини проналазач Велике уједињујуће теореме. Патријарх Уједињених
Држава Африке. Главнокомандујући Реда пустиње Сахаре и Атлантског
океана. Отац интернета. Када би Бомбај напуштао своју брдску републику, то је било у конвоју трубећих возила, бесконачном попут оних код
владара са којима се дружио на својим путовањима широм континента,
а увек би га обузео бес ако му се неко не би обратио са ваша екселенцијо,
председниче Републике Бомбај, праћено списком титула које су биле
тако многобројне да чак ни сам Бомбај није могао све да их попамти.
Бомбај ће изменити устав своје републике 11 пута и биће председник те енклаве током још 47 мандата уз убедљиву подршку јединог
грађанина његове републике, самог себе, све док га смрт најзад није
сменила са положаја.
Читуља коју је прибележио колумниста запослен у новинама у Бомбајевој родној земљи, под насловом Бомбајева република, допала би се
ветерану. Обојени наредник Бомбај, ратни херој и доживотни председник, био је вољен од стране свих грађана његове Народне Републике
Бомбај, гласила је последња пошта. Нико није оспоравао ту тврдњу јер
је било сасвим природно да човек безрезервно воли самог себе.
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Пре него што је Хитлеров рат изнедрио могућности у његовом универзуму, попут врећа за лешеве на Бурманском фронту, Обојени наредник Бомбај никада не би поверовао да би тако дирљива читуља могла
стићи од новина из земље коју је сматрао туђом.

РОТИМИ БАБАТУНДЕ је књижевник и сценариста из Нигерије. Добитник
је више књижевних и позоришних награда. Представе рађене по његовим сценаријима извођене су у Стокхолму, Чикагу и Лондону. Објавио је роман Тајни
живот Баба Сегијевих жена. За дело Бомбајева република добио је награду за
најбољу афричку причу 2012. године. Живи у Ибадану у Нигерији.
Никола Петковић
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Јусеф Идрис

ДРАГОЦЕНОСТ
Превео са арапског Мирослав Б. Митровић

Абдул Ал је полицијски детектив високог стаса, тамне пути. На
унутрашњој страни његове десне руке је тетоважа рибе отворених уста,
раширеног репа и с тачком на оку.
Абдул Ал је детектив. Поред тога има децу, и жену, која му понеки
пут звоца а каткад је задовољна њиме. Понекад се заклиње како ће се
развести од ње, али претњу никад не оствари.
Абдул Ал има месечна примања од десет фунти, укључујући и додатке које прима или их не прима.
Абдул Ал је веома срећан што је детектив. Када уђе у аутобус и
приђе му кондуктер, он само каже „полиција“. Осећа се важним када
каже „полиција“ а људи буље у њега и поздрављају га погледом.
Као и сви људи, и Абдул Ал сања о будућности. Међутим, не сања
обичан сан, на пример да постане официр или помоћник шефа полиције. У ствари, он сања да је министар полиције! Невероватно! Замислите неког ко се пробуди и открије да је министар који има ауто и вратара,
а испред његове куће стоји бар један војник са најмање два ширита. То
је једноставно остварити! Није то за Бога немогуће учинити. Уосталом,
онај ко је ни из чега створио земљу и небо, зар не може од обичног полицајца да створи министра?! А затим, зашто од њега не би створио министра када једини међу колегама уме да чита и пише, понекад промрмља
и неку енглеску реч, гута новине, упознат је са дешавањима у Кореји и
може правилно да изговори Хамаршелд?
Пре извесног времена над Абдулом Алом спроведена је истрага.
Наиме, учествовао је у акцији неке заплене па је преузео доказни материјал и потписао пријем. После неколико дана извршен је преглед
одузетих ствари и установљено да један предмет недостаје. Довели су
Абдула Ала и испитивали га, али он је порекао да било шта зна о томе.
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Притисли су га питањима и били оштри док није почео да замуцкује.
Официр је посумњао и запретио му претресом. Абдул Ал је из његових
очију видео да заиста намерава да га претресе. Тада је завукао руку у
џеп и извукао предмет који је недостајао из заплене. У питању је био
материјални доказ случаја – кривотворен чек... чек на сто хиљада египатских фунти, врхунски кривотворен.
Официр је био изненађен. Почео је да саставља записник и да поставља још више питања. Када га је упитао „Зашто си код себе задржао
фалсификовани чек?“, Абдул Ал није могао да пружи јасан одговор. Мрмљао је, неразговетно причао и изговарао много испразних речи које
нису убедиле официра и у које ни сам није веровао.
На крају дана Абдул Ал се вратио из полицијске станице изнурен и
сломљен. Пола плате му је одузето, премештен је из истражног одељења
и упозорен да може бити отпуштен. Вратио се кући тужан и љут, али и
поред тога дубоко у себи био је задовољан и срећан. Нико није сазнао да
је сачувао кривотворени чек како би сачинио копију истоветну са оригиналом. Фотокопију која га је много коштала и за коју је платио петнаест
куруша.
Прошао је тај дан као и дани који су уследили, и ишчезле су туга и
зловоља Абдула Ала, али фотокопија фалсификованог чека му је остала. И дан-данас најсретнији тренуци за Абдула Ала су они када побегне
од гужве и осами се. Пошто се увери да је сам и да га нико не гледа
нити посматра, он пажљиво вади новчаник и из посебне преграде извлачи копију чека. Док гледа заштитни знак банке и одшампана слова,
осећа грмљавину у ушима и треперење у удовима. Затим чита једну те
исту реченицу прстима је милујући „Доносиоцу овог чека исплатити сто
хиљада египатских фунти“. И наставља да буљи у чек све док се не слегне бура у његовом стомаку. Затим га пажљиво пресавија и враћа у посебну преграду новчаника, дубоко уздахнувши као да је управо завршио
испосвест или молитву. Потом се лагано враћа свету и његовој вреви и
поново постаје оно што је био: полицајац високог стаса, тамне пути, с
тетоважом рибе отворених уста, раширеног репа и с тачком на оку на
унутрашњој страни десне руке.
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ЈУСЕФ ИДРИС (1927–1991). Убраја се међу најбоље писце кратке приче у
савременој египатској књижевности. Ј. Идрис је главни представник радикалног
покрета који одбацује бежање у романтизам у савременој египатској књижевности и окреће се реализму, посебно у области кратке прозе. Његов књижевни
хуманизам делом потиче из детињства проведеног међу феласима у родном
селу. По преласку у Каиро Идрис је дипломирао медицину. Радио је као лекар и
психијатар више од деценије, али средином 60-их напушта лекарску праксу да
би се потпуно посветио књижевној каријери. Позив психијатра омогућио му је
да изблиза посматра друштво и стекне дубок увид у људску природу.
Прву збирку кратких прича, (Најјефтиније ноћи и друге приче) објавио је
1954. године. Критичари су је одмах оценили као велики књижевни допринос
египатској краткој причи. Објавио је више романа, драма, збирки кратких прича и критичких есеја. Касније постаје политички активан, а његови левичарски
политички ставови и писање о опасностима од верског фундаментализма резултирали су хапшењима и боравком по затворима. Умро је у августу 1991. године.
Прича Драгоценост објављена је у збирци кратких прича Зар није тако?
(„А лејса казалика?“) 1958.
Мирослав Б. Митровић
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Анастасија Строкина

ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
Превела с руског Ана Смутна

МАЧОР СА ШЕСТ ШАПА
По Његошевој улици,
Ужасан, мада згодан,
Шест шапа, дуги очњаци,
Дух-мачор ноћу хода.
На поду су му бркови
Дугачки један метар,
У њима ветар живи,
Магловит, димљив ветар.
Кад пожели, он се успне
На највиши зид,
И гледа свет одатле
Расположен и сит.
А кад је мачор гладан,
Тад режи као луд
И неће онда чељуст
Да отвара узалуд.
Нег’ смаже одмах пса он,
И врану још уз квас
И побегните сместа,
Јер појешће и вас!
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Страшан, крзнен мачор
Шест шапа, дуги реп,
Нећете приметити
И вас ће греб, греб, греб!
Запамтите заувек
У Његошевој кућу,
Где сваког јутра обични
Мачор, ено, мјауче.
Нестало je чудовиште:
Обичан, пругаст мачор,
Да вране мирно гледа,
На прозор свој је враћен.
И чека он домаћицу
Да му сипа млеко,
Док лиже своје крзно,
Топло, лепо, меко.
И не знам зашто наиме
Тај мачор таму прати,
Ал’ чини ми се да то,
Не морате знати!

ЧУДОВИШНО ЧУДОВИШТЕ
Чудовишно Чудовиште
Живи под великим дрветом,
Под најсеновитијим дрветом,
У длакавој и влажној трави.
Чудовишно Чудовиште
Са канџама је и зубато,
Велико је и дебело,
Крзнено је и маховинасто цело.
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Мува лети – смаже је,
Веверица трчи – смаже је,
Црвић пузи – смаже га,
Дрозд запева – смаже га,
Нови пасус већ почињем,
Док оно све смаз, смаз, смаз!
Чудовишно Чудовиште
Ноћима све нешто тражи,
Ноћима све нешто гледа,
Не спава по ноћи.
И уши су му прљаве,
И шапе су неопране,
И цело је неочешљано,
Крзна и маховине грудве.
И једе оно мачке,
И једе оно псе,
Имамо и комшију
Који нема ногу!
Погодите, где му је!
Чудовишно Чудовиште
Широм Китај-града је познато,
Заједно с огромним дрветом
Живи у нашем дворишту.
Толико је оно чудовишно,
Толико је оно непријатно,
Да га нико не воли уопште
Осим наравно – мене!
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УСАМЉЕНИ ДУХ ИЗ УЛИЦЕ
БОЉШАЈА СПАСКАЈА
Усамљени је дух
Усамљен као вук,
Кô велики,
Кô зубати,
Кô прави шумски
Вук!
Са страхом због доласка
Полети изнад Спаске,
Док вичу они други
Сви духови без туге:
„Каква је то несрећа!
Самоће имаш печат!
И како ти живиш на свету,
Кад ти нико не дође у посету?!
Како је то кад кријеш очи,
Лутајући у потпуној самоћи?!”
Па ће му са жалошћу рећи:
„Никога немаш крај себе,
Самоћа ће појести тебе!”
И онда намести дух шешир,
Навуче и чарапе онда,
„Радије бих умро од туге,
Него да растужим друге!
И од јутра и докасно
Због самоће патим гласно,
Нисам ником потребан,
Нисам ником страшан!”
Тако кружи дух над градом,
Тако виче над тим градом:
„Волите једни друге!
Грлите једни друге!”
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ПЉУСАК ЖЕЛИ ДА СЕ ДРУЖИ
Црња од мрклог мрака
Туга велика и јака
У пљусак се уселила
Из куће га протерала
И сад он изнад Горице
На небу над Подгорицом
Удара, лупа, грми.
А можда неко чуће га,
А можда неко срешће га
И причаће са њим...
„Добро јутро, марљив ђаче,
Ајд’ да трчимо до брега!
Или можемо до циркуса,
Знам да није он далеко!
Јутро, драга мамице!
Јел’ хоћемо да причамо?
Ал’ нећемо о кашама,
Ал’ нећемо о кашљу ми,
Већ хоћемо опуштено
О било чему другом!
Јутро, леп господине! Куд идете?
Ваш кишобран кô пушка пуца:
Пуц! – и отворен је.
Чини ми се да сте сунце погодили
Баш у срце: наранџасто
И црвено је небо постало.
Немојте да журите! Причаћемо, останите!
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Или нисам пријатан?
Можда сам чак одвратан?
Важи, онда нећу ја,
Мало још – и повратак.
Тужан сам, ал’ ћутаћу,
Отићи ћу ја ваљда,

Али пре мог одласка,
Нек лије ко из кабла!”
Али људи мрште се,
Окрећу ми леђа.
Драги мој учениче,
Покисни до танке свеске у ранцу,
Буди мало хулиган, дај ми шансу!
Драга моја мамице,
Заборавите бриге, помислите на нешто пријатно,
Видите на небу облак плива црн, леп је изузетно!
Драги мој човече,
Станите, удахните пуним плућима,
Ни о чему,
Ни о чему,
Ни о чему,
Не бринући! И немојте кући!
Молим вас, саслушајте
Уцвељени пљусак,
Молим вас, загрлите
Усамљени пљусак,
Или ће поквасити наше лето,
Па га и потопити,
Па га и заледити
И на крају ће га заувек
По – бе – ди – ти.

***
Чак и звезде горе гасну,
Топе се ледене санте
Код рибетине-мутанта
Зуби испадају опасни,
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Нестају и горостаси,
Чак и градови и земље,
Храстове, чемпресе дивље
Нико не може да спаси.
Кентаури нестају, дракони,
И смеђе боје бронтосауруси
И преци аустралопитекуси,
Лисице, вукови и коњи.
Све нестаје, све је далеко
И речи, мириси и звуци
И само баке и унуци
На свету остају довека.

АНАСТАСИЈА СТРОКИНА је руски писац, песник и преводилац. Рођена је 1984. године изнад арктичког поларног круга. Дипломирала је на Књижевном институту у Москви, смер поезија. Лауреат је руских и међународних
књижевних награда, укључујући Награду „КЊИГЕ.РУ” за најбоље дело за децу,
Награду „Нова дечја књига”, Награду „Волошин” (номинација „Рукопис песничке књиге”), Награду за превод „Соломон Апт” часописа „Страна књижевност”.
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избор за Награду „Деби”. Добитник је почасне књижевне ознаке „Ово се свиђа
деци Санкт-Петербуршког подручја”. Њене књиге су неколико пута биле на
топ-листи Међународног сајма књига „Non-fiction”. По њеној књизи „Кит плива
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Ана Смутна

78

Ерик Олдер

БОГУ ИЗА ЛЕЂА
Превела са француског Сања Жиро Пантелић

1
Најпознатији сам писац Тјерсељеа, у седамдесет седмом департману – Сени и Марни. Тјерсеље броји педесетак душа и немојте губити
време да његово име тражите на карти. Реч је о засеоку у коме нема
ни градске већнице, ни продавнице, ни цркве, нити кафића. Припада
општини удаљеној свега неколико километара. А што се тиче департмана Сена и Марна, а не, није Тјерсеље у оном његовом чувеном делу
где су Фонтенбло и Провен. Већ на месту где се последње парче области
Бри наслања на прве обронке Шампање. Завршни потези оловке која
је исцртала административне границе спречили су наше припајање департману Марна или Ена.
Узалудна је шетња на две-три њиве даље, у Марни или Ени, сумњам
да се примећује било каква разлика. Сумњам и да знамо тачно где се
налазимо. Сумњам и да осећамо да, уопштеније гледано, стојимо негде
другде осим на земљи.
Да, могу слободно рећи да сам у Тјерсељеу признати писац, вероватно мање него Виктор Иго, али барем исто колико и моји савременици. Понека моја књига вуче се по полицима које баш и немају обичај да
буду пуне, између енциклопедије печурки и књиге кулинарских рецепата. Понекад им друштво прави последњи добитник Гонкурове награде,
вероватно рођендански поклон, који неће пробудити више интересовања него моја маленкост.
79

Чуо сам да још један писац живи на неколико километара одавде,
у Монтанилу. Пише упуства за употребу. Не бих да га упознам. Он ми је
конкуренција.
Историја је исувише велика како би је занимали овако мајушни засеоци. Њена путања нас заобилази, и води горе, до Монмираја, кроз који је
прошла Јованка Орлеанка, где је Наполеон добио једну од четири битке
из 1814. године и у којем се родио Пол де Гонди, будући кардинал Реца.
Њена путања пролази и доле, код Ла Ферте-Гоше, и води, кроз остатаке
римске цивилизације, до потпуно очуваног моста на реци Морен преко
којег су се тискале хиљаде и хиљаде француских војника у Првом светском рату. Не успевам да уђем у траг оној старој разгледници на којој је
мост. На њој се налазило и име једне родољупке која је дојавила нашој
војсци за постојање моста. А на тој фотографији видело се да се мост налази иза једне куће. Да ли је она припадала тој госпођи? Питам се какав
је осећај када на хиљаде француских војника крећу на фронт пролазећи
кроз ваше имање, када вам редови запрежних кола избраздају бегоније?
Осећај, управо тај, да сте део историје.
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Овде се ништа не дешава, и тако је већ вековима.
Сказаљке времена одбијају се о тромост земље. Слика смо и прилика наших давних предака – и зато, када се, приликом обрађивања земље,
ископа неки стари дрен или жрвањ, пажљиво се спусти покрај пута, јер
је квалитетно израђен и моћи ће поново да послужи.
Регрутација, а потом и мобилизација, пружили су људима могућност да путују, до Париза или пак до Тонкина. По повратку нису више
томе придавали велику важност. Већ сутрадан поново су навукли своју
кошуљу за косидбу и почели да се брину каква ће бити жетва. Историја
се тако овде мање бави човеком, а више годишњим добима, дугим зимама, и летима у којима фали радне снаге.
Два, и само два догађаја, обележиће овај век: пролазак једног америчког тенка кроз велике њиве у горњем делу области у тренутку када
је жито кренуло да расте (схвативши да се још један рат завршио, људи
су почели да се брину да ли ће добити одштету за пшеницу); пад једног
ловца ратног ваздухопловства (пилот се катапултирао), пре двадесет година, са друге стране поточића, близу Ла Бита.
Чини вам се да то и није нешто? Е, па јесте. И дебели Рене тако прича на сва уста како је 1944, у њивама у горњем делу области, или можда

ипак негде између поточића и Ла Бита, набасао на пољску припадницу
Покрета отпора док је паковала свој падобран. Преклињала га је да је
сакрије. И он јој је дозволио да преспава у његовој соби. На шта му се
она захвалила у натури.
Извињавам се што већ, овако рано, поезији пуштам на вољу.

2
И ево је, стиже зима. Треба купити џепну лампу коју ћу оставити у
ауту. Треба напунити дрвљаник. Узећу шест кубика дрва код Брошоа, он
има букве и сувог граба старог четири године, сече га на метар.
У њивама земља већ пуца под ногама. Ускоро ће груде земље постати тврде као камење, а у башти ће мраз заковати празилук за хумове,
колико празилука, толико мачева које је немогуће извадити из камена.
Почеће да се нижу ирски дани са ветром и кишом која пада укосо тако
да када нагнемо главу како бисмо што мање покисли, имамо осећај да
се налазимо на лоше кадрирарној фотографији и да патимо од морске
болести. Након тога ће доћи још севернији дани, са зубатим сунцем,
толико зубатим да када будемо за сва времена раскрстили са хелиоцентричном теоријом, више на њега нећемо гледати као на раскошно небеско тело из Рамоових балета, већ као на много релативније небеско
тело, оно о којем нам причају астрономи.
А доћи ће и она јутра када ће у нашем сеоцету прво светло засијати
у седам часова и то у млекари, велика сијалица закачена испод избледелог тањирића, и која ће нам дати знак да, упркос ономе што видимо,
ипак више није ноћ. У тим јутрима ћемо, ако устајемо довољно рано,
моћи да видимо децу како лупкају ногама и дувају у руке док чекају
школски аутобус. Овде деца још увек личе на ону из песама Мориса
Фомбера,
Они у својим џеповима носе
јабуке, кликере, шачицу гундеља.
О, драгоценог ли плена
Све оно што друга деца нису стигла да покосе.
Након чега ће се нанизати дани осванули у блату које ни поштаровом реноу 4 неће допустити да се попне уз пут. Марна није далеко, али
рено 4 није један од оних таксија који су нам донели спас 1914. Поштар
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је савестан. Писма и пакети послати на моју адресу морају да стигну до
сандучета које ће угледати пошто пређе двадесет метара сирове глине.
Нема околишања.
Посао обавља гунђајући. Чујем како му ђонови гласно шљапћу када
се одлепе од тла. Чујем га и када намерно тресне вратанцима на сандучету, у знак протеста. Вероватно би требало да своје сандуче ставим на
неко друго место, да га закуцам за неки дрвени стубић на почетку пута...
немам за то снаге.
И шта онда? Да ми, на милост и немилост, поред пута оставља сва
писма, све пакете и, веома ретко, чекове? Не из страха да ће ми их неко
украсти, него како да знам да су стигли? А, на селу, долазак поштара није
баш тако мален догађај. Одређеним данима то је чак једини догађај.
И ове године смо одлучили да се сакријемо када наиђе, како нас не
би угледао кроз прозоре без завеса. А он ће остати равнодушан када, у
јутрима, подстакнути јунаштвом, пошто смо чули звук реноа 4, стрчимо
низ пут да покупимо пошту, да он не би морао да излази из аута. У знак
извињења што му у децембру нећу дати новогодишњи поклон који свакако у већини случајева и немам.

3
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А зима није зима без шпорета, као што ни лето није лето без веша
који ветар шамара, и као што јесен није јесен без јабука.
Шпорет, веш, јабуке. Интимна трилогија. Три ствари које се спајају
у разлог из ког сам се и настанио баш овде.
Шпорет на дрва, бео, без икаквих шара. Цев за пећ представља врат
ове звери коју једва да три човека заједно могу да помере. Ложиште, које
се отвара помоћу вратанаца са стране, јако је мало. Због њега дрва сечем
на цепанице од двадесет центиметара. И то сваког јутра.
За његово паљење потребно је знање и умеће које не бих био у стању
да на некога пренесем, јер га у потпуности дугујем тајном споразуму између шпорета и себе. Шпорет ме је укротио, показао шта хоће да у њега
ујутру ставим у зависности од температуре и квалитета ваздуха: мало
пепела од претходног дана, гранчице крушковог дрвета, или остатке дрвене гајбице. Заклетве.
Понекада, али све ређе и ређе, он одбија да повуче. Као да се, ту
унутра, насмеши, попут неке надмене жене коју забавља да мисли, а да

то не каже наглас, да вам, шта год урадите, никада неће у потпуности
припадати (баш због тога, када напишем да се шпорет мало задими пре
него што повуче, имам осећај да сам индискретан и да превише у вези с
њим откривам).
Мој шпорет је захтеван управо због свог малог ложишта. Не могу да
га оставим више од сат-два уврх главе. У том случају морам да смањим
проток ваздуха захваљујући једној ручки, а да га притом поптуно не затворим. Да у ватру бацим једну једину цепаницу, округлу и пуну, брижљиво одабрану, такве горе спорије него оне које сам морао да расцепам.
Око пет часова, када вече почне да пада, мој шпорет је спреман да
запева, не оперу, већ једну стару, тиху мелодију, мелодију која нас враћа
у детинство наших прадедова. Док напољу оштро иње почиње да светлуца, док камење постаје тешко и тврдо, а пси усамљено лају. Тада се у
шталама зачују удари крављих копита и мук, позив на мужу. Каква се то
тама, тамнија од таме, каква се то студен студенија од студени, надвија
над земљом?
У кухињи вода на великим усијаним ринглама од ливеног гвожђа
чека да проври. А доле, са промуклим дахом младог џина, мешају се
шиштање, пуцкетање, весело прдуцкање и праскање цепаница. У ваздуху мирис греда и сланине која се суши.
Вода, ливено гвожђе, дрва, припремани у тишини још од јутра, планули су сигурно, моћно, без жеље да изазову дивљење.
Између плакара, покрај судопере, појављују се облине. У искушењу
смо да пружимо руку како бисмо помиловали пуноћу.
Топлота постаје опипљива.
Хоризонт се стапа с планетином кривуљом, повија се у лук над ораницама које се простиру унедоглед. Испреметана земљана пустиња у
којој, као и у свакој другој пустињи, једино животиње навикнуте на живот у њој – у овом случају гавранови – могу да се надају опстанку. Сива
небеска оштрица мацка је с једног краја света ка другом. И не слутимо
да, само мало даље, постоје градови, улице, продавнице.
Понекад, у пољу, неко усамљено дрво бори се против северца. Није
посечено из корена, јер означава место на коме је дрљача ударила у
нешто тврдо, а све уситњено камење које је том приликом изнела на
површину, остављено је око њега. Личи на неког избезумљеног путника.
Безбројне ситнице притискају човека. Чине га суморним. И тежим,
упркос тежини коју му стварају промрзле руке и бутине увијене у дебело платно.
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Земљорадници, громког смеха током жетве, затварају се у себе. Од
обавеза стварају око себе зид. У кафани има оних који почињу да пију
више него обично. Овде није ни Бретања, ни Прованса, овде се не прича,
већ се испија чаша. По која више свакога дана.
Присуствовао си паду једног од њих. Кроз прозор биртије, посматрао је земљу као да га она позива, а он одбија да изађе. Једном смо
дошли да му кажемо да су му краве побегле и да се вуку по путу. Није се
ни померио.
Други пут пак није успео, толико му је рука дрхтала, да дохвати
чашу вина. Испустио ју је. Потом је у неверици посматрао парчиће стакла на поду. Док је унутра пећ шуштала, а напољу гаврани грактали,
толико суморно да је изгледало као да се ругају.
А онда је нестао. Дао се видети неколико месеци касније. Трава је
поново прекрила земљу, а зова све засула латицама, попут пиринча који
се баца на младенце. Лутао је поред пута у прекратким панталонама,
видно ослабио. На лицу је имао ушкопљен израз који краси лица свих
оних који се врате из душевне болнице.
Овога је, кажеш себи, обузело дивљаштво.
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Тако се сеоца, варошице, паланке, како се то овде каже, тек десетак
километара даље, боре на свој начин против пространог села, које као
да, баш зато што је празно, представља опасност по човека. Та борба
почиње чим прођете таблу уоквирену црвеним, која вам на веома званичан начин, попут полицијске карте, казује где сте, ту, богу иза леђа,
борба, дакле, почиње тротоаром који задире у њиву засејану пшеницом.
Пшеница која почиње да избија из земље изгледа кокетно, тротоар би
деловао апсурдно, да одмах поред њега нису означена места за паркинг.
Оно што је требало да буде пут који води кроз насеље претворило се у
улицу оивичену бројевима.
Да би се окачили бројеви, а и да би све вредело труда, требало је
поставити камене стубиће, а између њих капију. Кога је брига што ће
се иза куће трактор, који креће низбрдо, суочити са пустоши: одавде
се виде само шљунак из ког не вири ни једна једина травчица, нова
новцијата стаклена стреха, четинари који се издижу изнад врта украшеног шкољкама и каменчићима и покошени травњак.
Жива ограда је марљиво подшишана. Виде се патуљци од фајанса, печурке, непомичне мачке по тек постављеним цреповима. Све је у
савршеном реду, све је лажно: од тога нам се срце топи.

А ево их, најзад и продавнице. Једино банке и апотеке изгледају модерно. Што се свега осталог тиче, натпис на аутомеханичарској радњи и
на продавници за кројачки прибор, исти су као у време наших родитеља.
Звонце на улазу у дрогерију још звони. Продавачица у Аu vrai chich de
Paris помера мердевине како би дохватила ствари са полица од дрвета
превученог патином. Из рафа вади пљоснату кутију с кристалним прозорчићем. Модел који се у њој налази увијен је у свилени папир.
У гвожђарској радњи, можете наоштрити свој џепни нож на тоцилу
поред тезге. Са плафона висе тестере за сечење дрва. Све се рачуна ручно, на полеђини амбалажа.
Кафану од пиљарнице одвајају врата која никада нису затворена.
Све мирише на шунку и рендани качкаваљ. А када пиљарица сиђе са
спрата, пре него што отвори врата која деле продавницу од њеног дома,
она провери да јој крагна није искривљена и истресе кецељу. На специјалним полицама имена на изложеним кесицама семена нас позивају
на маштање: главати кељ вертус, рана шаргарепа из Нанта, путерица
(врста зелене салате).
С друге стране излога, на тргу који краси малена фонтана, сељаци
стоје у кругу у раскораку и прелиставају породичне албуме. Девојке, држећи се за руке, две по две, прелазе трг оборених очију. Доколенице, хулахопке, прекратке сукње за то доба године, ципеле купљене у Мелуну
или у Шато Тјерију, имају задатак да скрену пажњу и на оне делове тела
који нису створени само за село – и моле се да што пре одрасту.
Газдинске куће за то не хају. Иза високих гомила парчића стакла – и
ко је све то испио? не газда – оне тако дивно немају појма где се налазе.
Тек у јесен пожари у њиховим парковима у којима ће изгорети стогодишња стабла исцртаће везу између њих. Код нотара ће тада засијати
жута лампица, а код лекара црвена.
Варош полако почиње да се разуђује. Још једна кафана – продавница цигарета – пиљарница. Грађевина сва искривљена, као да је пијана, са мушкатлама на прозорима, које су због нечије небриге промрзле.
Бензинска пумпа на којој сваког другог дана пише да више нема супера,
прилаз њој већ полако зараста у траву.
Након тога опет нигде ничег, што ће рећи, земља у груменима, понеки гавран ту и тамо, и пут, попут црног влакна вуне.
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Када сам свој бицикл наслонио на зид, мали ме је упитао:
– Јеси дошао издалека?
До кафане ми је требало да пређем двадесет километара.
– Зависи.
У кафани је раја већ била загрејана. Њих шест-седам, не више, уз
ону пригушену грају људи у биртији, далеко од својих кућа, недељом,
када нису отишли у лов и када су попили.
Она се пред нама појавила попут привиђења. Уморног лица, али
прелепа. Двадесет? Двадесет пет година?
На први поглед видело се да газда кафане припада старој гарди.
Коју ли је то казну издржавао ван Париза?
Обратио јој се:
– Шта ћеш да попијеш?
– Ко плаћа пиће?
– Ја.
Одговор на питање дао је један од типова из биртије. Наручила је
шкотски виски с водом. А потом још један и још један, који су платили
неки други типови.
Мали је ушао. Газда му је показао прстом на врата поред тоалета,
без љутње, али гласом који није трпео непослушност – шиц, бежи тамо!
Иза отворених врата назирао се кухињски сто пресвучен линолеумом
и на њему школске свеске. Да би их затворио, морао је да се пропне на
врхове прстију, ходајући уназад, држећи се чврсто за кваку.
Чим се тај интермецо завршио, у кафани је атмосфера почела да се
затеже попут жице на гитари.
– Хоћеш ли да нам показеш груди?
Брзо ме је погледала.
– Не знам да ли смем.
– Због њега?
Показао је на мене брадом. Завршио сам пиће.
– У реду је – рекао сам – одлазим.
На то је она подигла рамена попут војвоткиње када се неки наивко
диви њеним имитацијама уметничких дела. Чак је и њен глас звучао тако:
– Ма не. Останите.
Свлачећи одећу, није скидала поглед са мене. Помало уплашен поглед који се тицао мене и једино мене, јер, какво год да је друштво у

коме се налазите, неке жене тачно знају коме треба да се обрате. Са
другима је знала како да се носи.
А била је лепа. Груди су јој биле дивне, бујне, а кожа тако мекана
и бела, попут тканине од које се израђују столњаци. Обузео ме је очај.
Величанственост њене лепоте, заједно с њеном самоувереношћу,
следили су све око ње. Гледали су је отворених уста. Из којих није излазила никаква опаска. Једино је газда, који их се у животу нагледао,
и који је у тренутку када је крочила у његову кафану све схватио, у њу
пиљио очима човека који се у то разуме, полусклопљених капака, са осмехом који је одисао поносом, и као да је говорио: „Браво, мала!“
– Само да знате! – рекла је, овога пута избегавајући мој поглед –
Још нисте видели моје дупе. Оно је најбоље што имам. Хоћете да видите
моје дупе?
„Да“ одговорио је неко, готово шапућући. Било је то стидљиво, одлучно, дивље „да“.
– Још један виски – рекла је заповеднички.
И док јој је газда пунио чашу, она је завршила са свлачењем. А потом је изнова почела да гледа само у мене, продорније, одлучна да ме
убеди.
Грешила је: део тела који је открила није био најлепше што има.
Цело тело одисало је невероватном свежином, крепкошћу, младошћу.
Чак ни њено лице, под дејством алкохола, више није изгледало уморно.
То лице које вас, попут оних на које налећемо листајући часописе, просто уздрма.
Почела је да прича брже, помало промуклим гласом.
– Да пређемо на озбиљније ствари? Двеста кинти по глави. Ако вам
одговара, могу да снизим цену али да платите сви одједном.
Газда је, чим је то зачуо, напустио шанк, претрчао салу и стигавши
до улазних врата, окренуо кључ.
– Чекајте!
Све до тог тренутка успео сам да издржим девојчин поглед а да не
трепнем. Сад више није било лако да напустим кафану бленући у под.
На леђима сам осетио сву тежину њене туге и беса.
У тренутку док ме је пуштао да прођем, газда се нагнуо ка мени и
пријатељски, готово, нежно рекао:
– Ниси фер, она жели баш тебе.
– Знам.
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Бицикл је још био ту, наслоњен на зид. У једном фасадном камену,
пуном земље, цркавале су чуваркуће. Сунце, јарко црвено, залазило је
изнад кровова на којима су се пушили оџаци. Влажност је избијала из
тла: сутра ће бити магле.
На излазу из вароши једна старица је секла траву за зечеве и трпала
је у, за њу, исувише велику торбу. А онда је кренула она дугачка узвишица уз коју сам се успео одабравши најтежу брзину на својој брзинки.
Била је то моја казна.
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Седам месеци, тачно од овог тренутка, дели нас од крунисања мукотрпног рада жетвом.
Седам, као седам класова-амајлија, првих седам које пожње комбајн и који сада висе негде у кући и злате се. У себи носе обећање да
ће све поново кренути испочетка, они су опипљиви доказ да ће једнога
дана сунце поново жарко засијати, и да ћемо, по огранцима њива изнова
тражити хладовину.
Време које на земљи протиче за нас је непојмљиво. Да ли бисмо,
без тих класова, који заиста и јесу амајлије, фетиши, били у стању да
замислимо, у тренутку када мраз коси црвендаће по ивицама путева,
када ветар фијуче по телефонским жицама, да ће наша рамена, обливена знојем касније, док стојимо наслоњени на ограду тракторске приколице, тражити свежину?
Жетве се сећамо, јер она представља прастари празник. Годишњи
плод. Већ од месеца децембра, она сија, попут светлости на врху бунара.
Већ од почетка јула, у њивама почиње да се осећа некаква тежина.
Та пшеница коју смо, читаве године, од орања до сетве, преко ђубрења,
засипали родитељском бригом, сада води свој сопствени живот. Као да
надилази сељака. Сада када је готово исте висине као он.
А у домаћинствима се, за то време, диже неубичајена бука. Чује се
ратна граја оружја које се гланца: у двориштима, комбајни, спремни,
чекају.
Поред њих, механичаров камионет као да се смањио. А механичар
скакуће са спрата на спрат, куцка по сваком лименом делу не би ли се
уверио да ништа неће попустити у том најважнијем добу године.
Још је рано. У првим јутарњим часовима, у ваздуху покушавамо да
намиришемо олују која се диже на хоризонту, уз наду да под њом класје

неће полегнути. Уздишемо за сваку ситницу. Све се одвија успорено. Расејани носимо телади млеко.
Срце се претворило у зрно, руке више не знају шта ће. Састајемо
се пред градским већницама, окупљамо се у кругове, држећи руке на
боковима. Чим неки трактор, вукући за собом празну приколицу, прође
поред нас, заћутимо, гледамо ко је у њему. Какав призор.
Колико се генерација земљорадника у време жетве скупи у једном
пољопривреднику? То његов отац, и отац његовог оца, у том тренутку
вребају прави тренутак, савршене околности, што ће рећи довољно сунца и одличан проценат влажности зрна, који ће одушевити узоркивача
пред силосом.
Увече, док бледуњав ваздух решетају инсекти у лету, ето га како,
помало стидљиво, паркира ауто на ивици њиве, и, уверивши се да га
нико не види, опипава један клас, ставља га на длан, не убравши га, јер
не жели да га изгуби, како би осетио да ли је зрео.
Упркос свему, неће ни време ни оклоности дати знак за полазак, већ,
једног јутра, у седам часова, карактеристично брујање првог комбајна.
Тај више није могао да издржи. Не рекавши никоме ништа, претходног
дана извадио је своје плаво радно одело и напунио резервоар. Легао је
рано, а сутрадан је попио кафу срећан што је завршио са чекањем и што
најзад може да крене да се млати. Што најзад може да млати.
Два сата касније, без претходног договора, у околини ће се видети
њих десетак како кроз њиве праве ходнике, док их син или жена, у трактору у дну њиве, чекају да довезу прву корпу пшенице.
Све се злати. Земља, жута и трошна, баца облак прашине на сунце
сваки пут када кроз њу прођу машине. И најмањи дашак ветра исцрта у
ваздуху сламене завесе, кроз које се, на путевима, провлаче пренеражени возачи.
Кроз мајушне међупросторе приколице испадају сићушни делићи
зрна пшенице, готово уљевитог, колико је лепо. Пред силосима, где
трактори стрпљиво чекају у реду, прашина која се ствара приликом истовара иде у небо попут дима из димњака неке фабрике.
Пушење је забрањено након што је узоркивач почео да ради. Већ
се десило да то злато, попут оног црног, одлети у ваздух у експлозији
метана.
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Људи су изгорели на сунцу. Престали су да се брију. Њихове очи и
зуби, радосни и дивљи, сијају.
Када им у њиви, у касно поподне, донесеш свеже воде, када се успнеш горе одакле они све надгледају, они ти не кажу ни хвала. Мотор
су ставили на лер, а поглед им се, као неком великопоседнику, губи у
даљини.
Пију похлепно, стежући флашу коју, попут бисера, красе капљице воде, и намерно пуштају да им оно вишка воде које су узели у уста
склизне низ прса, слепи длаке, и по комбинезону исцрта гаографске
карте које се готово истог тренутка осуше.
А ти, ти са ортацима скупљаш сламу. Тамо где су тракторске грабуље
претходно прошле, ето сада балирке која иза себе избацује, попут пакета који ту слећу, бале сламе увезане плавим канапом. Деца, која се као
црне тачкице издвајају из тог мора сламе, скупљају их на гомиле од по
дванаест. Потом их вилама треба натоварити на кола на којима су момци
који ће их, помоћу кука, наређати по давно утврђеном реду од шест слојева, на које ће се на крају додати и седми и чија ће улога бити да их својом
тежином учврсти. Тај седми слој зове се популарно „високи кревет“.
Потом трактор, брзином човека у ходу, одвлачи товар до имања.
Под хангаром поново се вилама ваде бале како би се спустиле на покретну траку која их одводи петнаест метара више, где их, пошто их
сместе, више неће дирати.
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Ујутру никако не почињеш много рано, јер роса отежава бале. За
први покрет вила, треба сацекати да сат откуца девет часова и да сунце
осуши њиве. Комбајни већ одавно раде. Чујеш њихово брујање иза хоризонта. Понекад се неки од њих појави на врху брда, исцртавши своје
огромне контуре на небу, а онда се врати својим клиповима.
Врло брзо, зној почиње да ти пече очи, осећаш со на уснама. Дрво
од кога су израђене виле, исполирано радом, глађе и нежније од пера,
засеца ти се у дланове. На твојим рукама исцртавају се мишићи. У том
надметању између оних који раде вилама и оних који раде кукама, чују
се само гласни уздаси.
А онда, најзад, ето га високи кревет и заслужени одмор: попећеш се
на њега, одмор ће трајати колико и пут до имања, уз ветрић који ствара
трактор својим кретањем. Одатле се твој поглед простире далеко. Толико далеко да једном-двапут лети пустиш себи на вољу и прођеш путем
дуж зида који окружује Летицијину кућу.

Летиција је некада учествовала на такмичењу за мис Француске.
Можеш се у то и уверити уколико си срећник, и ако се она у том тренутку сунча покрај базена.
Ако ме моје земљорадничко сећање не вара, Летиција се никад у
том тренутку није поново обукла нити побунила. А када се у октобру
појави на парохијској свечаности, овога пута са шеширом украшеним
перјем, обучена у Барберијев комплет, и када се рукује са свештеником
и председником општине, упарађени људи, зарумењених образа, обарају поглед, и почињу да пребирају по својим сновима.

У комбајну немамо право да пијемо алкохол. Али када радимо
сламу, да. Слатко вино од јабука из буренцета помало горчи. Жене
га расхлађују док мушкарци товаре сламу на кола. И ти га испијаш,
пуштајући га да ти се слива низ груди. Зној пенуша по твојој кожи.
Пред крај послеподнева, постајеш заслепљен од толико сјаја, толико сунца, вина од јабука, замаха вилама и куком, толико топлоте под
лименим кровом хангара. Изнад шума, вече задржава свој дах. Као да
оклева, што му се ретко дешава током године. Дневне птице почињу да
се мешају с ноћним. Све је обојено у црвено. Већ се помаља месец и његови кратери. Брујање комбајна неће престати до поноћи. За сада успевамо да их видимо захваљујући облацима које назиремо кроз светлост.
Просипаш своје помало дивљачке шале. Шале које би насмејале
Папуанце. На покретној траци, на којој би требало правити размаке
између свежњева, они пролазе натрпани једни на друге, искачу попут
лоптица за пинг-понг. Не знамо више шта с њима. А онда пак, током два
круга, ниједног на траци.
Дерњамо се једни на друге тек онако, зато што тако треба. Уз речи
које у тим ситуацијама приличе. Руке постају све теже и теже. Више
није тако топло. Размишљамо да попијемо нешто јаче. Под колима, од
отпадака сламе могли бисмо да повежемо још бала.
Кући се враћаш тетурајући се, што од умора, што од онога што си из
резерве себи наточио у чашу. Сручивши се на пораслу траву, прекрштених руку, осећаш да се под тобом земља окреће, посматраш џивџане
како по дивљој трешњи, уз црвкут, кљуцају воћке. Деца у групицама –
летњи је распуст – трчкарају по ливади. Глас који допире из куће позива
на вечеру.
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Његова камп кућица, нахерена на падини, гледа на багрење, нешто
ниже. С десне стране види се стара пруга и кућа чувара железничке рампе, коју су садашњи власници, ништа богатији од претходних, пробали
да осавремене. После чега се тло, две њиве даље, успиње до пута који
води од Ферте Гоше до Сезана, и чији платани, попут решетака, затварају видик.
Мраз, киша, па поново мраз, изменили су изглед предмета разбацаних око камп кућице. Котлови са којих отпада глеђ, столице којима
фали један ногар, алтернатори без навоја изгледају као поклони који
су ту случајно, чудом, испали неком Деда Мразу: неко је најзад хтео да
размази Жоржа – не користим овде његово право име, биће му због тога
драго.
Код њега се пара у облику капљица скупља по дуплим пластичним
окнима која красе његове прозоре, замандаљене помоћу великих котура. Кревет, који се претвара у клупу ако се склопи сто који је испред
њега, увек је беспрекорно затегнут, а ормарићи који се налазе у висини
очију, пуни су бочица колоњске воде, средства за полирање метала и
ракије од аниса. Наслоњена на један зид, у једином слободном простору
између плакара, стоји урамљена извезена Олимпија, опружена на кревету, на позадини слезове боје урађене крстастим везом, овога пута без
служавке и мачке, и окренута леђима. Жорж ћесто у њу упире поглед.
Он ју је извезао. „Колики труд“, обично каже када је погледа, чудећи се
како је успео да доврши какво-такво дело. Види се да данас за то више
није способан.
Жорж је изгубио жељу да ради. Жене му купују цигарете, тутну му
понекад у џеп неку новчаницу, јер Жорж је и даље леп човек који брине
о свом изгледу. Што се тиче осталог, с времена на време направи, што би
се рекло, омању глупост. Ретко му се деси да га ухвате.
Чак и усред зиме, као што је то тренутно случај, носи кошуље јарких боја, веома деколтиране, тако да се на његовим прсима може видети
дебели златни ланац и на њему привезак са Девицом Маријом. Изнад
горње усне, танки, фини бркови подсећају на бркове Џанга Ренарта, на
кога он, уосталом, и личи. Када сам му то једном рекао, Жоржoве уморне очи засијале су од радости.
Такве су Жоржове очи већ тридесет година. Откада се вратио из
Алжира. Отишао је у Алжир, како ми је објаснио, зато што су сви његови

другари били тамо. У то време било је срамота остати у залеђу. Зато је и
отишао напред, у падобранце.
Ох, сада Жорж радо за све иде у залеђе. Жорж се сада пази другара,
осим оних из кафане који су небитни, и мене.
Чим је тамо стигао, послали су га, са још некима, да притекне у помоћ конвоју који је упао у заседу. Стигли су прекасно. Преживелих готово
да није било. Један једини. Тај је био успео да се сакрије у шипражје. Алжирски борци за незвисност су узалуд за њим трагали током ноћи, изнова и изнова пролазећи поред њега. Коса му је, од корена до врха длаке,
потпуно поседела. Сви његови другови, без изузетка, угасили су фењере.
Потом је, први пут, на граници са Тунисом, учествовао у окршајима. Заклао је више стражара у мраку, без буке. Током једног пушкарања
наставио је да се обраћа телеграфисти, свом најбољем пријатељу, не
знајући да је он мртав – с рупицом у челу и разнетом лобањом.
Једнога дана део његовог пука издао је – по њиховом веровању –
човек који је био на челу једне од савезничких покрајина. Упали су у
клопку – три погинула, више рањених.
Жорж и неколицина других послати су да доведу издајицу – касније
ће сазнати да није он издао – кога су натерали да сам себи ископа раку
на сеоском тргу. Жене су све то испратиле урлицима.
Када је јама била довољно дубока, изрешетали су га по ногама и
препонама – за пример. Човек је подсећао на планинске козе, сув, јак,
жељан да дуго проживи. Његова агонија трајала је више сати, а Жорж и
његови другови су за то време бранили прилаз раки.
Жорж је у Паризу имао вереницу. Када је добио одсуство и дошао да
је види, нашли су се у једном кафеу. Жорж није знао шта да јој каже и остао је без речи више од сат времена. Она се расплакала схвативши да он
више није способан да воли. Када је напустила кафе, Жорж је извређао
муштерије, испребијао једну која се усудила да му се успротиви, да би га
на крају конобари ухватили и поломили му нос ударајући га столицом.
Више није тражио да иде на одсуство.
Дан пред Жоржов рођендан, током једног извиђачког похода у планинама, напала их је позамашна војна јединица. Њих је било само тридесетак. Успели су да се на брзину повуку на узвишицу с које су могли
да се бране. Затражили су помоћ.
Пало је вече, а помоћ још није стизала.
Слушали су како се у подножју брда на које су се склонили гомилају
трупе. Људи пристигли из оближњих села су им се придружили. Жене су
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им донеле храну и остале да их храбре. Касније, када у ноћи буду кренули у прве јурише, жене ће их бодрити својим повицима.
За капетана и Жоржа важило је мишљење да су талични. Другови
су им прилазили и кришом им у руке стављали последње поруке пуне
нежности или медаљоне које је требало некоме уручити. Свако је проверавао да ли код себе има гранату, у случају да падне у руке непријатељу.
Међу собом су поделили муницију уз савет да се она користи само у
крајњој нужди.
Када се потпуно смрачило, и након што су их покрили паљбом митраљеза, први борци успели су да достигну брдски гребен, одакле су Жорж
и његови другови успели да их потисну. Од тог тренутка борба се више
није прекидала, час у даљини, час у близини, час у окршају прса у прса,
где се на непријатеља насртало шакама, рукама, ножевима, песницама,
главом, зубима, чупало га за косу. Непријатељ би се појављивао попут
плиме, на метар растојања, нестајао попут осеке односећи за собом војнике. У пола ноћи забринули су се за капетана. Неколико минута касније, нешто ниже на низбрдици, одјекнула је граната.
Капетан више није био таличан, али зато Жорж јесте. Био је један од
ретких још увек на ногама када су се сутрадан у зору зачули хеликоптери. Свуда унаоколо простирао се бедем од тела двадесетогодишњих момака који су некада јурцали по кугланама у предграђу Лила измешаних
с телима момака који су негде по околини Орана плесали на свадбама
својих сестара.
Специјалне службе биле су задужене да обавесте породице да им је
син погинуо и да им предају писма и медаље.
Онда је на ред дошла тајна организација ОАС. Контактирали су
Жоржа, али он је одбио да им се придружи. Обучавао је регруте у Калвију и Монлују. Продефиловао је Паризом под ударима комунистичких
активиста. Исте вечери његови другови су, као да иду на велики одмор,
нахватали ове на изласку са митинга – у рукама су носили кратке пендреке.
Жорж је већ гледао даље, како да се врати нормалном животу, чија
углађена површина и није била баш тако глатка. Отворио је папирницу
и банкротирао. Затим ресторан и опет банкротирао.
Склопио је сто, кревет се претворио у клупу. Цигарета му је остала
у ваздуху док је, кроз замагљен прозор, гледао напоље. Упркос мразу,
ловци су се, носећи пушке, пели уз падину.
– Давим те својим причама...

– Не, знаш добро да није тако.
Уздишући, вади испод клупе једну навлаку и ставља је на сто. У њој
су нови џемпери, уредно сложени, са етикетама.
„Испали су из једног сандука за робу“, обожава да каже.
– Узми који ти се свиђа, за тебе: педесет сома.
– Не допадају ми се боје.
– Онда за твоју жену...
– Ни она га неће носити.
Поглед му у том тренутку пада на женску у крстастом везу, иза
мојих леђа. Махинално се хвата за флашу ракије од аниса. Или за, како
он воли да је зове, мелем.

7
Одмах након жетве и скупљања сламе, као да је лето хтело да потврди своје присуство, Луиза ме је позвала на вечеру.
Неколико дана раније сам јој нешто помогао. Луиза живи сама,
ћерка јој ретко долази у посету; неке ствари жена не може да уради,
упркос свој доброј вољи. Овога пута сам јој помогао у поправци ограде.
У знак захвалности, на мом радном столу – јер Луиза зна да сам у
то доба године често одсутан и да било ко може да код мене уђе ако му
нешто затреба – нашла се флаша ракије од аниса, марке „Грас“, чији
ми се облик и етикета толико допадају. И тога се Луиза сетила. А испод
флаше, њеном руком исписана позивница да исте вечери у осам дођем
на вечеру.
Било је тек шест часова. Имао сам времена да залијем парадајз,
зелену салату, ротквице – остало поврће не тражи воду – као и дан и
ноћ који је умирао од жеђи у својој саксији. Наслонио сам на кућу једну
малену камену клупу коју у касним поподневним сатима сунце облива
својим бојама, и одакле се поглед пружа на засеок. Поседевши на њој,
испио сам једну чашу ракије од аниса. Неколико особа је прошло испред
моје куће, пар њих се зауставило да са мном испије чашу. Реч је о веома посебном тренутку у току дана када се све птице чују у једном гласу
и изгледају као да траже припаднике своје врсте, као и ми када увече,
пред почетак концерта, тражимо у предворју своје пријатеље. Наши гласови громко су одјекивали, громко, али не и прејако. Разменили смо
неколико реченица о времену. Констатовали да смо имали добро лето
уз осећај да га са задовољством одлажемо у амбар: добро одрађен посао.
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Бициклом сам прешао десет сунцем обојених километара који су
ме одвајали од Луизе. Још увек је било толико вруће да ми се асфалт
са тих малих путева лепио за црева. Близу Везјеа, један пас је напао
точкове мог бицикла јер су га нервирали. Наједном је прекинуо да за
њима трчи, већ након педесет метара, скоро па слегнувши раменима.
Када сам стигао до Луизине куће, пре него што сам се с њом поздравио,
погледао сам на сат, тачно у минут. Пролазно време ми је и даље било
лоше. Али сам овога пута барем имао изговор да ме је појурио пас и да
ме је намучио врели асфалт.
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Луизина кућа помало личи на Колетину. Књиге, цвеће, али не и
мачке. Намештај превучен патином и изгланцан – моји смеђи лепотани,
како их она зове – чува стражу у ћошковима великих белих зидова. Све
је чисто, али не претерано, удобно, али не млитаво, слатко али не сладуњаво. Ништа се ту не налази у жељи да изазове дивљење, али све што
је ту поштује одређени начин размишљања. Сви предмети су ту добили
место тек пошто им је Луиза поклонила довољно нежности. И они су јој
за то захвални у тишини просторија у којима никада нећете чути музику
– то је њен избор – ни телевизор – на томе јој не можемо замерити.
Већина прозора и неколико врата гледају на врт који је по њеној
мери, и који краси једно перило. У алеју, над којом се надноси настрешница са пузавицом старе винове лозе, не може да се уђе удвоје. Цветне
леје показују да су осмишљене – и оплевљене – садницу по садницу, а
спој међу биљкама у њима је, колико чудан, толико и дирљив. Шумске
јагоде су тик уз беле љиљане, малине праве хлад врбени, док се нешто
кросуљица меша са сребрним пепељугама.
Требало би да поткрешем трешњу, каже ми, исувише је висока за
мене. Бршљани су се успузали и преплавили страну где се срушило камење оградног зида које лежи нагомилано – до сада прихватљиве рушевине. Требало би да видим како то да поправим, каже изнова, потом следи пет минута дубоког размишљања, као да ја нисам ту, уз прст савијен
преко браде и лакат једне руке наслоњен на подлактицу друге.
Чини ми се да сам исувише велик, исувише тежак, исувише висок.
Да дишем исувише бучно.
Сто је поставила напољу, под последњим зрацима сунца. Окитила га
је бојама свега што волим: седефасто црвена тучених паприка, беспрекорна белина младог козјег сира, а по салати из сопственог врта посула
је латице драгољуба које јој дају укус бибера.

Али тек што смо сели, сунце се сакрило иза једног дрвета и сада
обасјава други кутак врта. Најзад сам схватио у чему ћу бити користан:
да подигнем сто, као да је огроман послужавник и да га пренесем на
сунце, док ме она, гунђајући весело, одушевљена мојом снагом, задихано прати с виљушком у руци. И тако ћемо се селити пет пута, све док не
падне ноћ и док не испијемо све вино.
Улазимо у кућу. Она је мало припита. Расклања сто ситним корацима и понекад мора да се заустави како би исправила своју путању и
кренула сугурнијим кораком.
Требало би да кренем, Луиза, немам светло на бициклу. Пст, пст,
каже ми, сачекај да завршим, па да попијемо кафицу са ракијицом.
И када ме напокон пусти да кренем, по пољупцима које ми лепи за
образе она као да поново има двадесет година.
Те ноћи није било месечине, и све звезде још нису сијале на небу.
Како не бих сишао са пута, управљао сам се по белој линији која га је
делила напола.
Све то је у мени будило сећања. Сећања, али која? Дуго ми је требало да у свему томе препознам лета свога детињства, када сам се искрадао у поноћ кроз прозор. Већ тада сам имао бајс без светла. Али се
нисам враћао ни од кога.
Волео сам да осетим врућ ветар у коси, брзину бицикла који је у
ноћи јурио као луд, тамну тежину дрвећа које сам ослушкивао како
дише. Као и данас, и тада сам, започињући спуштање низбрдицом, имао
утисак да ћу полетети. Као и данас, лебдео сам око мрклих сенки успаваних сеоских имања. Пси, вукући своје ланце, уплашено су лајали када
бих пролазио поред њих. Са дванаест година осећао сам се као господар
света, јер тај свет није спавао, а ја сам то једини видео. Одједном, зачуо
би се удар крила изнад вас – совуљага би вам прелетела преко главе,
скоро се о вас очешавши. Бојажљиве виле помолиле би нос из шумарка.
Када сам стигао у Тјерсеље, звезде су јаче засијале. Разазнао сам дебелог Ренеа како запишава своје двориште. Мало даље, у две-три куће,
и даље је горело светло. Знао сам да у то доба у те куће могу да уђем без
куцања, да седнем за сто и бацим се на картање.
Нисам то учинио, нисам желео да начнем лето, или пак срећу, не
знам баш тачно шта, тај танушни, неизрециви осећај, то плаветнило, положено ту, на моме длану.
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ЕРИК ОЛДЕР (1960–2019), маштао је да постане писац још у својим гимназијским данима. Прву књигу приповедака објавио је са само двадесет четири
године. Поред приповедака писао је и приче и романе, од којих су два преточена
у филмове. Добитник је више престижних награда, а његово дело често је упоређивано са делом Филипа Делерма. Читав његов опус одише носталгијом, сетом
и грациозном једноставношћу. Реченице су му толико изглачане, да у себи не
садрже ниједну сувишну реч, ниједно сувишно осећање. Волео је да говори: „Било
којом професијом да се бавите, све што ваља долази ујутру. Три добре странице
дневно, каква милина! Свака успела реченица је попут бата поткованог коња по
поплочаном дворишту: она просто одзвања. Може наићи док сте ударили дланом
о длан, или је пак треба исковати у више дана рада.“
Сања Жиро Пантелић
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Хуго фон Хофманстал

БУДАЛА И СМРТ
Превела са немачког Николина Зобеница
Лица:
СМРТ
КЛАУДИО, ПЛЕМИЋ
СОБАР
КЛАУДИЈЕВА МАЈКА
КЛАУДИЈЕВА ДЕВОЈКА
ПРИЈАТЕЉ ИЗ МЛАДОСТИ, СВЕ ТРОЈЕ ПРЕМИНУЛИ
(Клаудијева кућа.
Костим двадесетих година прошлог века.)
(Клаудијева радна соба, у ампир стилу. У позадини лево и десно велики прозори, у средини стаклена врата која воде на балкон, а с њега се
дрвене степенице спуштају у башту. Лево су бела двокрилна врата, десно
иста таква воде ка спаваћој соби, скривена иза зелене сомотске завесе.
Поред прозора лево се налази писаћи сто, испред њега столица с наслоном.
На стубовима стоје стаклене кутије са старинама. Уза зид лево готска,
тамна, изрезбарена шкриња; на њој старински музички инструменти.
Скоро црна потамнела слика италијанског мајстора. Основни тон тапета је светао, скоро бео; са штукатуром и златом.)
КЛАУДИО (Сам. Седи поред прозора. Залазак сунца):
Последња брда се купају у сјају,
Влажним преливом осунчаног ваздуха огрнута,
Изнад њих венац алабастер белих облака лебди
Са сивим сенкама, златом уоквирени:
Тако од раних дана сликари сликају
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Облаке што носе нашу Госпу.
На обронку почивају плаве сенке облака,
Сенка брда се над далеком долином надвија
Зеленило и сјај ливада у сиво преображава;
Врх под последњим пуним зраком блиста.
Колико ли су се мојој чежњи они приближили
Што усамљено живе на широким обронцима
И којима њихова добра, руком обрана,
Надокнађују праву исцрпљеност удова.
Чудесно благи ветар јутарњи
Босоног трчи у мирису пустара,
Он их буди; дивље су пчеле
Око њих и Божији јасан, ваздух врели.
За рад им се природа препустила,
У свим њиховим жељама извире природа,
У наизменичној игри свежих и уморних снага
Настаје мрвица сваке топле среће.
Сад се златна кугла помера, и тоне
У зеленкасти кристал најдаљих мора;
Последње светло трепери кроз стабла далека,
Сада црвени дим дише, бедем ужарени
Обалу испуњава на којој леже градови
Који с рукама Најада, уроњени у бујицу,
У високим бродовима љуљају своју децу,
Народ тај, дрзак, лукав и узвишен.
Преко далеке, ћутљиве бујице пуне чуда,
Коју кобилица никада није поделила,
Гнев дивљих мора груди покреће,
Тамо се сваком заблуда и бол залече.
Тако смисао и благослов свуда видим
И нетремице пун чежње увек преко гледам,
Али како се мој поглед оближњем приближи,
Све пусто постаје, увредљивије и мутније;
Као да читав мој живот пропуштени,
Задовољство изгубљено и сузе никад исплакане,
Око ових улица, око ове куће лебде
И вечна потрага без смисла, чежња збркана.
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(Стоји на прозору.)
Сада пале светла, а међ тим зидовима
Уским крије се свет њихов мемљиви
Са свим даровима заноса и суза
И свим другим шта срце њихово заточи.
Од срца су драги једни другима
И тугују за онима у даљинама;
И ако се некоме нешто лоше деси,
Онда теше… ја никада не научих тешити.
Могу једноставне речи изнаћи
Шта су за сузе и смех потребне.
Не морају прстима крвавим лупати
На седам капија а све заковане.
Шта ја знам о људском животу?
Додуше, привидно стајах у њему,
Али га само разумедох у најбољем случају,
Никада се у њега укључити нисам могао.
Никада се у њему нисам изгубио.
Где други узимају, други дају,
Ја остах по страни, нем рођен изнутра.
Са свих мени драгих усана
Никада нисам испио прави напитак живота,
Никада нисам, потресен правим болом,
Усамљен путем, јецајући, никада! ходио.
Кад бих од добрих дарова природе
Неки покрет душе, неки дах осетио,
Тада би га правим именом мој ум пребудни,
Неспособан да заборави, јасно назвао.
И како би онда хиљаде поређења наврло,
Нестало би поверења, нестала би срећа.
А такође и патња! распупана и прождрана
Од размишљања, избледела и исцрпљена!
Како ли сам желео да је привијем на груди,
Како бих из бола радост црпео:
Њена крила би ме дотакла, изнурен бих постао,
И нелагодност би дошла уместо бола …
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(Тргне се.)
Већ се смркава. Запао сам у разглабање.
Да, да: ово доба различиту децу изнедри.
Али уморан сам и треба да идем на спавање.
(Слуга доноси лампу, затим одлази.)
Сада се под сјајем лампе поново види
Соба за старудије пуна мртвих безвредности,
Којима сам мислио да ћу се ушуњати,
Кад већ никад директан пут нисам нашао,
У живот за којим само тако жудео.
(Пред распећем.)
Под твојим рањеним ногама од слоноваче,
Господе на крсту, неки су већ лежали,
Молећи пламенове, оне слатке, да сиђу
У њихово срце, да чудесно душу покрену,
И када уместо жара пуста хладноћа стигне,
У кајању, страху и стиду пропадну.
(Пред старом сликом.)
Ђоконда, ти, из чудесног разлога,
Исијаваш сјајем продуховљених удова,
Загонетних, слатких, опорих усана,
Раскошних капака тешких од снова:
Одала си ми живот само онолико
Колико сам могао да уткам питањима!
(Окреће се, пред шкрињом.)
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Ви, пехари, ви на чије хладне ивице
Понеке усне блажено се спустише,
Ви старе лауте, ви, уз чије звуке
Понеко срце најдубљу ганутост откри,

Шта бих дао да ме ваша магија обузме,
Како бих волео да ме ухвати!
Ви дрвени, бронзани натписи,
Збуњујуће слике из којих форма избија
Ви крастаче, анђели, хипогрифи, фауни,
Фантастичне птице, златне вреже плодова,
Ствари које опијају и страх уносе,
Све вас је неко једном осетио,
Жива расположења вас у заносу зачела,
Велико море вас увис понело,
И форма вас као мрежа рибу ухватила!
Узалуд сам, узалуд сам ишао за вама,
Превише обузет вашим чарима:
И мада сам од ваших самовољних душа
Сваку, као маске, у потпуности осетио,
Скривен ми оста живот, срце и свет,
Непрестано сте ме, лепршаво јато, опседали,
Неумољиве харпије што пред собом бришу све,
На свежим изворима свако свеже цветање …
Толико сам се изгубио у вештачком,
Да сам сунце из мртвих очију видео
И само сам кроз мртве уши чути могао:
Увек сам за собом загонетну клетву вукао,
Никада сасвим свестан, никада сасвим несвестан,
С малом патњом и устајалим задовољством
Да свој живот као књигу доживљавам
Која се допола не схвата још, а пола више не,
И иза које смисао тек након живога лута –
И што ме је мучило и што ме је радовало,
Било је као да само себе никада не представља,
Не, већ изнајмљени сјај будућег живота
И шупљу слику неког пунијег бивстовања.
Тако сам се у патњи и свакој љубави
Само збуњено са сенкама борио,
Истрошен, али ипак нисам све нагоне иживео,
У тупом сањању да ће коначно сванути.
Окренуо сам се и у живот погледао:
У њему бити брз не користи у трчању
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И храброст у свађи не помаже; у њему
Несрећа не води ка тузи а срећа ка радости;
На питање без смисла одговор без смисла следи;
С тамног прага се успиње заплетени сан,
А срећа је све, тренутак, ветар и талас!
Тако болно мудар и тако духа разочарана
У уморној охолости се чувајући, у одрицања
Дубоко упреден, живим даље без жалопојки
У овим собама, у овом граду.
Људи су изгубили навику да питају
И сматрају да сам сасвим обична особа.
(Слуга долази и ставља тањир с трешњама на сто, па хоће да затвори балконска врата.)
КЛАУДИО:
Остави отворена врата... Чега се то плашиш?
СЛУГА:
Ваша милост ми сигурно неће веровати.
(Напола за себе, уплашено.):
Сада су се сакрили у сеници.
КЛАУДИО:
Ма ко?
СЛУГА:
Извините, не знам.
Цела група мрачног полусвета.
КЛАУДИО:
Просјаци?
СЛУГА:
Не знам.
КЛАУДИО:
Онда закључај врата,
Она што с улице у башту воде,
И лези да спаваш и остави ме сама.
СЛУГА:
Управо због тога ме подилази језа.
Баштенска врата сам забравио. Али…
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КЛАУДИО:
Но?
СЛУГА:
Сада седе у башти. На клупи,
Код Аполона од пешчаног камена,
Неколико њих поред фонтане у сенци,
А један на сфингу седа.
Не види се, испред је тисовина.
КЛАУДИО:
Да ли су мушкарци?
ДИЕНЕР:
Неки. Али има и жена.
Нису обучени као просјаци,
Одећа им старомодна, с бакрореза.
Тако застрашујуће мирно
Седети и мртвим очима
У некога као упразно гледати,
То не могу бити људи. Нек ми ваша милост
Не замери, само ни за шта
На свету им се не желим приближити.
Уз божју вољу, сутра ујутро ће нестати;
Ја ћу – с вашим допуштењем – сада
Врата од куће забравити и браву
Посвећеном водицом попрскати.
Јер такве људе нисам видео никада,
А људи и немају такве очи.
КЛАУДИО:
Уради како хоћеш, и лаку ноћ.
(Неко време замишљено хода тамо-амо. Иза сцене се зачује чезнутљива и потресна свирка виолине, прво удаљена, затим све ближа, на
крају топла и пуна, као да допире из суседне собе.)
Музика?
И тако се чудно души обраћа!
Да ли су и мене пореметиле бесмислице тог човека?
Чини ми се да таквих тонова
С људских виолина чуо нисам никада…
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(Стоји и ослушкује окренут надесно.)
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Као дубока језа, наоко дуго жељена,
Снажно у мене продире;
Подсећа на бесконачно жаљење,
На бескрајну наду подсећа,
Као да мој живот у бујици и преображају
Из старих, мирних зидова избија.
Као долазак вољене, као мајке,
Као повратак свих давно изгубљених,
Мисли, топле, побожне буди,
И баца ме у море младости:
Као дечак сам стајао у пролећном сјају
И мислио да ћу се лебдећи у свемир винути,
Бескрајна чежња ван свих граница
Прошла ме у таласу пуном слутње!
И године лутања су дошле, заносом обузете,
Тада би понекада читав свет блистао,
И руже су блистале, и звона су звонила,
Кличући и непознатим светлом обасјана:
Како су живе биле све ствари,
Близу обухватању у љубави,
Како сам се надахнут и дубоко усхићен осећао,
У великом кругу живота живи део!
Тада сам, вођен срцем својим, наслућивао
Бујицу љубави која сва срца храни,
И моје Ја се надимало од довољности
Која данас једва да ми сан озари.
Настави да свираш тако, музико, још мало
И дирај ми душу тако присно:
Полако уображавам да ми је живот топао и радостан,
Кад тако уназад његов ток очаран проживљавам:
Јер сви слатки пламенови, огањ на огањ
Крутост отапају, сада увис избијају.
Превише старог, превише збрканог знања
Терет на овом потиљку нагомилан
Нестаје под додиром гласа прасавести,
Ових детињасто-дубоких тонова.

Издалека се с великом звоњавом звона
Један једва наслућени живот најављује,
У облицима који бескрајно много значе,
Силовито-једноставно кад узима и даје.
(Музика скоро нагло утихне.)
Ето, ето занеми оно што ме дирнуло дубоко,
У чему сам осетио божанско-људско!
Тај што ни не знајући овај чаробни свет посла,
Сад капу за бакарним новцем пружа,
Ноћни музичар и просјак.
(На прозору десно.)
Нема га овде доле. Како необично!
Где је онда? Погледаћу кроз други прозор …
(Док прилази вратима десно, застор се лагано повуче, а на вратима стоји смрт, с гудалом у руци, а виолина јој виси о појасу. Мирно
посматра Клаудија, који престрављено узмакне.)
Обузима ме бесмислени неименовани ужас!
Ако је звук овог гудала био тако љубак,
Откуда такав грч кад те погледам?
И то стезање грла и дизање косе на глави?
Одлази! Ти си смрт. Шта ти хоћеш овде?
Бојим се. Одлази! Не могу да вичем.
(Стропошта се.)
Чврстина, животни дах ми нестаје!
Одлази! Ко те звао? Одлази! Ко те пустио унутра?
СМРТ:
Устани! Одбаци тај наслеђени ужас!
Нисам страшан, нисам костур ја!
Из Дионизијевог, Венериног племена,
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Велики бог душе пред тобом стоји.
Кад за славља током благих летњих вечери
Кроз златни ваздух лист пролебди,
Задрхтао би због мог даха,
Што попут сна око зрелих ствари тка;
Кад би душа преплављеност осећањима
С топлом бујицом дрхтећи осетила,
Кад би се у изненадном трзају
Страшно као сродно показало,
А ти, предајући се великом кругу,
Свет као свој сопствени прихватао:
У сваком истински великом часу,
Због ког би уздрхтао твој облик земаљски,
Додирнуо бих те дубоко у душу
Светом, тајанственом моћи.
КЛАУДИО:
Довољно. Поздрављам те, мада неспокојно.
(Кратка пауза.)
Али зашто си, у ствари, дошла?
СМРТ:
Мој долазак, пријатељу, увек само једно значи!
КЛАУДИО:
Код мене има још времена дотле!
Пази: пре него што лист до тла долебди,
Свој сок до краја посиса!
До тога још много има: Нисам живео!
СМРТ:
Ишао си путем својим као сви!
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КЛАУДИО:
Као што ишчупано ливадско цвеће
Тамна вода са собом однесе,

Тако су ми дани младости клизили,
И не знадох да се већ то живот зове.
Тада … стајах на решеткама живота,
У стрепњи, слатко оптерећен чежњом
Да у величанственим олујама
Чуда узлете, чудесно се рашире.
Није било тако… и некоћ сам стајао унутра,
Непосвећен и нисам могао себе
И своје најдубље жеље да освестим,
Обузет чаролијом која се није повлачила.
Збуњен сумраком и као затрпан,
Мрзовољан и у свом бићу уздрман,
На пола срца, везаних чула
У свему загонетно спречен,
Никада се нисам осећао прожет ватром изнутра,
Великим таласима никада право преплављен,
Никада на свом путу бога срео нисам,
С којим се човек бори док га не благослови.
СМРТ:
Што и свима, и теби је било дато,
Земаљски живот, да га живиш земаљски.
У свима вама дух извире постојано,
Што вам заповеда да овом хаосу
Мртвих ствари неки однос удахнете
И да од тога направите своју башту
За делотворност, срећу и незадовољство.
Јао теби, ако ти тек ја то морам рећи!
Човек везује и бива везиван,
Развој подстичу мучни и дивљи часови;
У сну исплакани и уморно измучени,
Још хотећи, тешки од чежње, напола малодушни,
Дубоко уздишући и топли од жудње за животом…
Али сви зрели, у моје наручје падате.
КЛАУДИО:
Ја ипак нисам зрео, зато ме остави.
Ја више нећу будаласто кукати,
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Ја ћу се чврсто земаљске груде држати,
Најдубља чежња за животом у мени вришти.
Најузвишенији страх стару чаролију кида;
Сада осећам – остави ме – да живети могу ја!
Ја то осећам у овој безграничној жудњи:
Ја могу да вежем срце за земаљске ствари.
Ох, видећеш, други ми више бити неће
Као неме животиње, као лутке!
Мом ће срцу говорити све њихово,
Предаћу се сваком задовољству и болу.
Усвојићу верност која је ослонац
Свег живота … Прилагодићу се тако
Да добро и лоше моћ нада мном има
И у мени необузданост и радост изазива.
Онда ће ми сенке постати живе!
Наћи ћу људе на том путу,
Не више нем у узимању и давању,
Бићу везиван – да! – и снажно ћу везивати.
(Пошто је по изразу лица смрти приметио да није ганута, говори са
све већим страхом.):
Јер гледај, веруј ми, то није било тако раније:
Ти мислиш да сам ипак волео, мрзео …
Не, никада нисам суштину тога схватио,
Била је то празна размена привида и речи!
Гледај овде, могу ти показати: писма, види,
(Отвара фиоку и из ње вади свежњеве сложених старих писама.)
Пуна обећања и љубавних речи и жалопојки;
Мислиш ли да сам икада осетио шта она –
Осетио, шта сам наизглед као одговор давао?!
(Баци јој пакете пред ноге, тако да се поједина писма разлете.)
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Ту ти је читав тај љубавни живот
Из ког сам само ја и ја само одјекивао,

Како ли сам дрхтећи уз потресе и смираје
Расположења, сваки свети ослонац презирао!
Ето! Ето! и све друго је попут тога:
Без смисла, без среће, без бола, без љубави, без мржње!
СМРТ:
Ти будало! Ти ништавна будало, научићу те
Да бар једном живот пре краја цениш.
Стани тамо и ћути и посматрај
И спознај да су сви други из ове груде
Са земаљским духом пуним љубави настали,
А само ти уз гласну звоњаву и празан.
(Смрт повуче гудалом неколико пута, као да позива. Стоји на вратима спаваће собе, напред десно, Клаудио је поред зида лево, у полутами.
На врата с десне стране излази мајка. Није много стара. Носи дугачку
црну сомотску хаљину, црну сомотску капу с белом чипком која јој уоквирује лице. Финим бледим прстима држи белу чипкану марамицу. Тихо
пролази кроз врата и бешумно хода по соби.)
МАЈКА:
Колико слатког бола удишем
С овим ваздухом. Као од лаванде
Фини мртви дах једна половина
Мог земаљског бивстовања овде провејава:
Живот мајке је, ето, једна трећина патњи,
трећина мука, трећина брига. Шта мушкарац зна
О томе?
(Поред шкриње.)
Ова ивица овде је још оштра?
Ту је једном слепоочницу раскрварио;
Додуше, мали је и жесток, диваљ био
У трчању, незадржив. Тамо, прозор!
Тамо сам често стајала и у ноћи ослушкивала
Споља његов корак с таквом жудњом,
Кад од страха нисам дуже у кревету издржала,
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Кад не би дошао, а већ би одзвонило два, и звонило
Три и већ почела да свиће бледа зора…
Колико често… Али он није ништа знао никада –
И дању сам прилично често била сама.
Рука која залива цвеће, прашину отреса
С јастука, месингане кваке гланца,
Тако пролази дан: само глава нема шта
Да ради: ту укруг тупи точак иде
Са слутњама и обеспокојен од снова
Тајанственим осећањем бола, што је,
Додуше, с мајчинством несхватљиво
Тајном светошћу повезано
И са свим најдубљим ткањем овог света
Сродан. Али мени није дато
Да ваздух прошлог живота удишем
што слатки неспокој уноси, храни болно.
Морам да идем, идем …
(Одлази кроз средња врата.)
КЛАУДИО:
Мајко!
СМРТ:
Ућути!
Нећеш је вратити.
КЛАУДИО:
Ах! Мајко, дођи!
Дозволи да ти једном овде уснама
Што играју, које су увек чврсто стиснуте
Охоло ћутале, дозволи да пред тобом
Овако на коленима ипак… Зови је! Задржи је!
Није хтела! Зар ниси видео?!
Зашто је присиљаваш, ужасни створе, да оде?
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СМРТ:
Остави ми оно што је моје. Твоје је било.

КЛАУДИО:
Ах! И никада
Осетио! Пусто, све пусто! Кад сам то
Осетио да све корење мог бивства
Дрхтећи за њом тежи, њена ме близина
Као близина божанства чудесно
Језом прожима и треба да ме навирући испуни
Људском чежњом, људским задовољством – и – авај?!
(Смрт, не обазирући се на његове жалопојке, свира мелодију старе
народне песме. Полако улази једна млада девојка; носи једноставну хаљину с великим цветовима, ципеле с кајишићима, око врата комадић вела,
гологлава.)
МЛАДА ДЕВОЈКА:
Ипак је било лепо … Мислиш ли икада на то?
Додуше, нанео си ми бол, такав бол …
Али шта се не завршава у болу?
Видела сам тако мало радосних дана,
А они, они су били лепи као сан!
Цвеће пред прозором, моје цвеће,
Мали климави шпинет, ормар
У који сам стављала твоја писма
И све што си ми поклонио… све то
– не исмејавај ме – све је то постало лепо
И говорило је живим драгим уснама!
Кад би након спарне вечери стигла киша
А ми стајали на прозору – ах, мирис
Мокрог дрвећа! – Све је то нестало,
Умрло, шта ли је у томе и било живо!
И лежи у малом гробу наше љубави.
Само што је било тако лепо, и ти си крив
Што је било тако лепо. И што си ме онда
Одбацио, безобзирно сурово, као дете
Уморно од игре које пусти да цвеће падне…
Боже мој, нисам имала чиме да те вежем.
(Кратка пауза.)
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Како је твоје последње писмо, оно лоше, стигло,
Хтела сам да умрем. Не говорим ти све ово
Да бих те мучила. За растанак сам хтела
Да ти напишем писмо, без оптуживања,
Без прекости, без дивљег туговања;
Само да би за мојом љубављу и за мном
Чежњу осетио бар још једном,
Мало заплакао јер је прекасно.
Нисам ти писала. Не. Чему то?
Шта ја знам колико си ти свог срца
У све то дао од чега је моја душа сирота
Сјајем и грозницом била тако испуњена
Да сам као у сну у по бела дана ходала.
Из невере ни добра воља верност не ствара,
И сузе не оживљавају оно што је умрло.
Од тога се и не умире. Тек много касније,
Након дугог, пустог јада смела сам
Да легнем, да умрем. И молила сам
Да у тренутку твоје смрти уз тебе будем.
Не страшна, не да бих те мучила,
Само као кад неко пехар вина
Испије и мирис га опомене површно
На тихо задовољство негде заборављено.
(Одлази; Клаудио зарије руке у лице. Непосредно након њеног одласка улази мушкарац. Отприлике је Клаудијевих година. Носи неуредно,
прашњаво путничко одело. У левом делу груди заривен му је нож с дрвеном дршком. Стане на средини позорнице, окренут према Клаудију.)
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МУШКАРАЦ:
Жив ли си још, ти који се вечито играш?
Читаш ли још Хорација и уживаш
у подругљиво-паметном духу без немира?
Приближио си ми се финим речима,
Привидно освојен оним што је и мене дирало …
Ја сам те, рекао си, на ствари подсетио
Које су у теби тајно спавале, попут ветра
Који ноћу некад о неком далеком циљу прича…

О да, фина игра струна на ветру
Ти си био, а зато ветар заљубљени
Увек искоришћени дах неког другога,
Мој или нечији. Ми смо били
Веома дуго пријатељи. Пријатељи? Значи: заједнички
Разговор између нас дању и ноћу,
Дружење с истим људима, флертовање
С истом женом. Заједнички: као што су
Заједнички између господара и роба
Кућа, носиљка, пас и подневни сто и бич:
Оном је кућа за задовољство, овоме затвор,
Онога носи носиљка, овоме од притиска резбарија
На раменима ране ствара; онај пса у башти тера
Да скаче кроз обруче, а овај га служи! …
Напола готова осећања, моје душе
Болно рођене бисере, узео си
И у ветар их као играчку бацио,
Ти, брзо спријатељен, брзо готов са сваким,
Ја с немим удварањем у души
И зуба стиснутих, ти без бојазни
Све додирујући, док реч ми
Неповерљиво и заплашено успут није замрла.
Тада нам је на пут наишла жена. Што је мене
Обузело, као болест која некога спопадне,
Где сва чула заплићу, превише пробуђена
Од превише гледања за циљем…
За таквим циљем, пун слатке сете
И дивљег сјаја и мириса, из дубоке таме
Као одсјај муња ткајући … Све то,
И ти си видео, мамило те!… „Да, јер
И ја сам сличан понекада,
Тако ме је мамила те девојке трома природа
И опора узвишеност, тако разочараног духа
При таквој младости.“ Зар ми ниси
Онда касније тако причао? Мамило те!
Мени је значило више од ове крви и мозга!
И сит игре добацио си ми лутку,
Мени, целу њену слику од презасићености
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У теби извитоперену, тако страшно изобличену,
Дивних чари тако лишену,
Црта лица без смисла, живе косе
Што мртво пада, добацио си ми маску
Претворивши с одбојном вештином
У презриво ништа загонетно слатку драж.
Због тога сам те на крају тако замрзео,
Као што те моја тамна слутња одувек мрзела,
И избегавао сам те.
Затим ме је потерала судбина,
Која ме коначно сломљеног благословила
С једним циљем и жељом у грудима –
Које нису у твојој отровној близини сасвим
За све нагоне замрле –
Да, на нешто узвишено ме је терала судбина,
У опору смрт ове убилачке оштрице
Која ме је у улични јарак бацила,
У којем сам лежећи полако трулио
Због ствари које ти не можеш схватити,
А ипак три пута благословен наспрам тебе,
Који никоме ништа био ниси, нити је ко теби ишта био.
(Одлази.)
КЛАУДИО:
Заиста нисам никоме ништа, нити је ко мени ишта био.
(Полако се усправи.)
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Као лош комедијаш на позорници –
Дође на знак, изговори свој део и одлази,
Равнодушан преме свему другоме, туп,
Звуком сопственог гласа недирнут
И празним тоном друге не дирајући:
Тако сам преко ове позорнице живота
Ја прошао без снаге и вредности.
Зашто ми се то десило? Зашто ти, смрти,
Тек мораш да ме научиш да живот видим,

Не као кроз вео, чио и цео,
Будећи нешто ту, да тако пролази?
Због чега дечији дух обузме
Узвишена слутња о животним стварима,
Да онда те ствари, када стварност постану,
Само изветрелу језу сећања донесу?
Зашто нам твоја виолина не засвира,
Скривени свет духова ускомеша,
Који наше груди под велом тајне држе,
Покривен, од свести скривен тако немо
Као што цвеће у камењу лежи покривено?
Да сам бар био где те човек може само чути,
Непометен заплетеним тричаријама!
Могу! Оно чиме си ми претио ми пружи:
Пошто ми је живот био мртав, буди ми ти живот, смрти!
Шта присиљава мене, који ниједно не спознајем,
Да тебе смрћу а оно животом називам?
У један тренутак можеш више живота сажети
Него што читав живот може да садржи,
Што је сенки налик сасвим ћу заборавити
И посвећујем се твојим чудима и моћима.
(Размисли на трен.)
Можда је ово само освешћивање на самрти,
Што га смртно будна крв наноси,
Ипак никада нисам свим животним чулима
Толико тога обухватио, и то називам добрим!
Ако сада треба избрисан да умрем,
С главом тако испуњеном овим сатом,
Нека онда сав тај бледи живот нестане:
Тек кад умирем, осетим да јесам.
Кад неко сања, може од изливања
Сањаног осећања да се пробуди,
Тако се ја сада будим, у преобиљу осећања,
Из животног сна у смртној будности.
(Стропошта се мртав пред ноге Смрти.)

117

СМРТ (одмахује главом и полагано одлази):
Како су чудна ова бића,
Што се не може тумачити, они ипак тумаче,
Што никада није написано, они читају,
Заплетено обуздају и везују
И стазе још у вечно мрачном откривају.
(Нестане кроз средња врата, њене речи одзвањају. У соби остаје
тишина. Напољу се кроз прозор види смрт како пролази и свира виолину, а иза ње мајка, и девојка, а одмах за њима лик налик Клаудију.)

ХУГО ФОН ХОФМАНСТАЛ (Hugo von Hofmannsthal, 1874–1929) рођен је
1. фебруара 1874. године у Бечу као син банкара племићког порекла. Студирао
је право, затим и француску филологију, из које је стекао и докторат. Својим
песмама, лирским драмама и кратким прозним текстовима сврстао се у сам врх
Бечке модерне на прелазу из деветнаестог у двадесети век. Већ са седамнаест
година је објавио прву драму Јуче (Gestern) под псеудонимом Теофил Морен
(Тheophil Morren) и као „чудо од детета“ изазвао велику пажњу јавности. Исте
године је под псеудонимом Лорис објавио и прве песме у часопису чувеног
немачког симболисте Штефана Георгеа Листови за уметност (Stefan George,
Blätter für die Kunst). Током студија је написао лирске драме Тицијанова смрт
(Der Tod des Tizian, 1892) и Будала и смрт (Der Thor und der Tod, 1893). Као књижевни жанр карактеристичан за немачку модерну, лирска драма повезује одлике
лирике (стих, музички елементи, унутрашњи свет ликова, емоције) и драме
(драмска форма, конфликти). Код Хофманстала се врло рано јавља и критика
естетицизма, који се науштрб уметности и вештачког окреће од стварности и
од живота. То је водило ка све већем дистанцирању од модерне, као и раскиду
сарадње са Штефаном Георгеом. Након прекретнице у његовом стваралаштву
1902. године, када је објављено чувено Писмо (Ein Brief), Хофманстал је престао
да пише и лирику и лирску драму, посветио се другим драмским формама, пре
свега опери и сарадњи с композитором Рихардом Штраусом (Richard Strauss).
Био је ожењен и имао је троје деце, а умро је на дан сахране свог најстаријег
сина који је починио самоубиство у јулу 1929. године.
Николина Зобеница
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Андреј Сен-Сењков

ПЕСМЕ
Превела с руског Ана Ростокина

ЧАК И ОВЕ МОРАШ ЛАГАТИ ДА ИХ ВОЛИШ
преко лежећег полицајца
прелазе аутомобили
утискују његову кичму у асфалт
обећано му је: посао је љубав
биће вољен
за сада није
нико од оних који су прошли ниједном се није вратио
нико није пожелео да га прегази поново
па љубав је кад се враћа
ја немам ауто
али понекад му тако приђем
нагазим на њега
сачекам мало
па опет нагазим

ПИЈ, БЕЈБИ, ПИЈ
висока
скоро двометарска
скоро бодлеровска
горостасица
одбојкашица
после катастрофалног пораза
седи сама
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у ноћи
у хотелској соби
отвори мини-бар
загледа малене бочице алкохола
одврне један чеп
па други
два чепића јој делују
као она два сата пре чекирања
за можда последњи лет у животу
или
као очи
које се полако
навикавају
на таму

ИЗ ПОДМОСКОВЉА С ЉУБАВЉУ
педесетих година лас вегас је мамио туристе
још нечим поред својих казина
на стотинак километара
од америчке коцкарске престонице
војска је испробавала нуклеарно оружје
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људи су седели на терасама
за шанковима
излежавали се крај базена
уз чашу сувог мартинија и гледали
како иза експлозија
ничу лепе нуклеарне печурке
разне боровњаче
смрчци вргањи
мухаре пупавке
шампињони лисичарке
избацују споре
о свачему се споре

почиње кишни
помало хладан
рат

ШПИЈУНАЖА ЗА КАПИТАЛИЗМОМ
када се касно увече возиш метроом
сав срозан дванаесточасовним радом
да би се оправдао
пред својом женом
за ове зарађене као паре
умишљаш да је твоја
линија, љубљинска,
маслинасте боје,
баш она маслина у џејмс бондовој чаши
разгажена скупом ципелом онога
ко те исплаћује
зато је тако издужена
чак седам станица
с неподношљиво превозном коштицом унутра

КАРТА ЗА МЕТРО СЕ МАЛО
ИЗГУЖВАЛА У ЏЕПУ
сваког јутра
мој мали метро
учитава се споро
као УСБ
који је неко упорно месецима
вадио из рачунара на погрешан начин
мегабајти вагона
једва се вуку
пластично
према
месту где увек имаш сићушне фајлове
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ЦРКВА СВЕТЕ РИТЕ
последње недеље париске јесени
ту се одржава богослужење за животиње
људи донесу болесне
мачке акваријумске рибице плишане медведе
последње недеље париског пролећа
ту се одржава богослужење за власнике животиња
пси једнорози пластични диносауруси
доведу болесне власнике
у тишини гласно дише све мртво
плишано и пластично

ПЛАЖА У ОРБИТИ
пре белки и стрелки најпре су слали мачке
мачке су путовале али се никад нису враћале
просто нису хтеле
просто нису схватале зашто
излазиле су у отворени свемир
и низале на канџе
звезде светлуцаве попут мишева у мраку
излазиле су опрезно лепо
као ти
када додирнеш стопалом воду
пре него што уђеш у голо море
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АНДРЕЈ СЕН-СЕЊКОВ је рођен 1968. у Таџикистану. Завршио је Медицинску академију у Јарослављу, живи у Москви. Објавио је 15 књига поезије,
кратке прозе и визуелне поезије, збирку прича за децу, превео десет књига поезије. Лауреат је Фестивала кратке прозе „Тургењев“ (2006), добитник Награде
„Андреј Бели“ (2018) и Специјалне награде „Московски рачун“ (2019). Његова
поезија је преведена на 25 језика. Изабрана поезија је објављена у САД (добитник Награде америчког ПЕН центра за најбољу преведену књигу поезије 2015),

Србији, Италији и Холандији. У Србији спада међу најпревођеније савремене
руске песнике. Избори из његове поезије су излазили у часописима „Кораци“,
„Књижевни лист“, „Поља“, „Градина“, „Hyperborea“, „Повеља“, „Агон“, „Сент“,
„Руски алманах“, „Либартес“. Заступљен је у избору из руске андерграунд поезије
„Не излази из собе“, а објављене су и књига поезије „Нелегална смрт у позоришту
Лилипутанаца“ (2011, превела Мирјана Петровић) и приче за децу „Мачка звана
Миш“ (2019, превела Мирјана Петровић).
Ана Ростокина
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Лидија Дејвис

ДВЕ ПРЕВОДИЛАЧКЕ ПРИЧЕ
Превела са енглеског Аријана Божовић

ФУКО И ОЛОВКА
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Села да читам Фукоа с оловком у руци. Пролила чашу воде на под
у чекаоници. Оставила Фукоа и оловку, покупила воду, поново напунила
чашу. Села да читам Фукоа с оловком у руци. Застала да нешто прибележим у свесци. Прихватила се Фукоа с оловком у руци. Терапеут махнуо
с врата. Одложила Фукоа и оловку као и свеску и хемијску. Седела с
терапеутом и разговарала о конфликтној ситуацији која се очитује кроз
учестале жучне расправе. Терапеут указао на опасност, подигао црвену
заставицу. Опростила се од терапеута, отишла до подземне железнице.
Села у подземну, извадила Фукоа и оловку али уместо да читам, размишљала о конфликтној ситуацији, црвеној заставици, недавној расправи о
путовању: и сама се расправа претворила у један облик путовања, где
свака реченица учеснике у расправи води до следеће реченице, следећа
реченица опет до следеће, тако да, на крају, учесници у расправи нису
тамо одакле су кренули, а уморни су од путовања и толиког времена
проведеног заједно лицем у лице. После две-три станице размишљања
о расправи, престала да размишљам и отворила Фукоа. Установила да је
Фуко, на француском, тешко разумљив. А да су кратке реченице лакше
разумљиве него дуге. Неке од тих дугих разумљиве су део по део, али
толико се одуже да заборавиш почетак док стигнеш до краја. Вратила
се на почетак, разумела почетак, читала даље, и опет заборавила почетак док сам стигла до краја. Читала даље, без враћања на почетак и
без разумевања, без памћења, без нових сазнања, оловка у руци мировала. Наишла на реченицу која је била јасна, оловком уписала знак на
маргини. Знак указивао на разумевање, указивао на напредак у кретању
кроз књигу. Подигла поглед с Фукоа, осмотрила остале путнике. Изва-

дила свеску и хемијску да нешто прибележим о путницима, нехотице
уписала знак оловком на маргини Фукоа, одложила свеску, избрисала
знак. Вратила се мислима о расправи. Расправа не само као превозно
средство, носи учеснике напред, већ и као биљка, расте попут живе ограде, окружује учеснике испрва танушно, донекле пропуштајући светлост,
потом гушће, заклањајући светлост, или је пак помрачујући. Кад стигну
до краја расправе, учесници не могу да напусте живу ограду, не могу да
напусте једно друго, а светлост је помрачена. Сетила се једног умесног
питања о расправи, извадила свеску и хемијску и прибележила га. Одложила свеску и вратила се Фукоу. Боље разумела на којим је местима
Фуко теже разумљив а на којим местима лакше: теже разумљив кад је
реченица дуга па именица која означава субјекат реченице остане далеко на почетку, а уместо ње искрсне заменица мушког или женског
рода, кад заборавиш коју именицу заменица замењује па ти на путовању
кроз реченицу друштво прави само заменица. Онда понекад усред реченице уместо заменице искрсне нова именица, ту нову именицу опет
замени нова заменица која потом тече даље све до краја реченице. Исто
тако, теже разумљив кад је субјекат реченице нека именица као мисао, одсуство, правосуђе; лакше разумљив кад је субјекат именица као
плажа, талас, песак, санаторијум, пансион, врата, ходник или државни
службеник. И пре и после реченице о песку, државном службенику или
пансиону, међутим, стоји реченица о привлачности, немару, празнини,
одсуству или правосуђу, тако да се између разумљивих делова књиге испречују неразумљиви делови. Одложила Фукоа и оловку, извадила свеску и прибележила бар оно што се дотле дало разумети о мањку разумевања при читању Фукоа, подигла поглед на остале путнике, опет се сетила расправе, прибележила исто оно питање о расправи мада с нагласком
на једној другој речи.1

ПИСМО
Њен љубавник лежи крај ње и пита када се завршило то што је поменула. Каже му да се завршило пре неких годину дана и не зна шта би
више рекла. Он мало сачека па онда пита како се завршило, на шта му
она каже да се завршило бурно. Он опрезно каже да жели да зна о томе,
и све о њеном животу, али да не жели да она о томе прича ако не жели.
1

Foucault and Pencil, збирка Almost No Memory, 1997. (Нап. прев.)
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Она мало искрене лице од њега тако да јој лампа осветљава склопљене
очи. Мислила је да жели да му каже, али сада није у стању и осећа сузе
испод капака. Изненађена је јер то јој је данас други пут да заплаче, а
већ недељама није плакала.
Не може искрено рећи да је то заиста свршено, мада би свако други рекао да је свршено, јер он се преселио у други град, не јавља се већ
дуже од годину дана, и ожењен је другом женом. Ту и тамо чује понеку вест. Неко добије писмо од њега и вест је то да се скоро извукао из
финансијских тешкоћа и размишља о покретању часописа. Пре тога,
неко други преноси вест да он живи у центру града с том женом с којом
се касније венчава. Немају телефон, јер телефонској компанији дугују
тако много новца. Телефонска компанија, у то доба, позива је с времена на време и учтиво се распитује где је он. Пријатељица јој каже да се
запослио на доковима, где ноћу пакује морске јежеве, и кући се враћа
у четири ујутру. Потом јој иста пријатељица каже да је нешто понудио
једној усамљеној жени у замену за велику своту новца због чега се та
жена осећа јако увређено и несрећно.
Пре тога, док је још радио у крају, одлазила је колима да га посети
и да се с њим расправља на бензинској пумпи, где би он под неонским
светлом у канцеларији читао Фокнера, и подигао би очи пуне опреза кад
је види како улази. Расправљали би се између долазака муштерија, а док
би он неком пунио резервоар, она је размишљала шта би следеће могла
да каже. Касније, кад је престала тамо да одлази, ходала би по граду
трагајући за његовим колима. Једном приликом, по киши, одједном је
иза угла налетео неки камионет па је завршила у јарку спотакавши се о
сопствене чизме и тада је себе јасно видела: жена на прагу средњих година која у гуменим чизмама хода по мраку трагајући за белим колима,
а ево сад и падајући у јарак, спремна да настави да хода и да се задовољи
сликом белих кола која је неки мушкарац оставио на паркингу све и ако
је тај мушкарац негде другде и с неком другом женом. Дуго је те ноћи
пешачила и кружила градом, стално изнова обилазећи иста места, мислећи да се за тих петнаест минута колико јој је требало да стигне с краја
на крај града он можда довезао до места које је она напустила петнаест
минута раније, али кола није пронашла.
А кола су један стари бели волво; лепих су и меких линија. Виђа
разне друге старе волвое готово сваког дана, и неки су смеђе или крем
боје – сличне боји његовог – а неки су његове боје, бели, али нису ни
улубљени ни зарђали. На регистарским таблицама никад немају К, док

су возачи, увек у виду силуета, или жене или мушкарци с наочарима или
мушкарци с главама мањим од његове.
Преводила је тог пролећа неку књигу, пошто је то било једино што
је могла да ради. Кад год би престала да куца и посегнула за речником,
његово лице би залебдело између ње и странице и опет би је преплавио
бол, а кад год би одложила речник и наставила да куца, његово лице и
бол би ишчезли. Много је труда улагала у тај превод само да би себе
поштедела бола.
Пре тога, крајем марта, у препуном бару, рекао јој је оно што је
очекивала да чује и што је страховала да ће чути. Сместа је изгубила апетит, али он је слатко јео тако да је појео и њену вечеру. Није имао новца
да плати за вечеру па је платила она. После вечере, рекао је: Можда кроз
десет година. Она је рекла: Можда кроз пет, али на то није одговорио.

*
Свраћа до поште да подигне неки чек. Већ касни тамо куда је кренула, али новац јој је неопходан. Уочава његов рукопис на коверту у свом
прегратку. Иако јој је јако познат, или баш зато што јој је толико познат,
не зна одмах чији је то рукопис. Кад схвати чији је, опсује на сав глас и
псује целим путем до кола. Док псује, истовремено и размишља, и закључује да је у коверту сигурно чек на део суме коју јој он дугује. Дугује
јој преко триста долара. Ако му је непријатно због дуга, то би објаснило
годину дана ћутања, па ако сада има нешто новца да јој пошаље, то би
објаснило зашто сада прекида тишину. Смешта се у кола, гура кључ у
бравицу, па отвара коверат. Нема унутра чека, а није то ни писмо већ
некаква песма на француском, брижљиво преписана његовим рукописом. Песма се завршава речима compagnon de silence. Потом његово име.
Не чита цело писмо јер касни на састанак с људима које не познаје баш
најбоље.
Наставља да га псује све док не избије на ауто-пут. Љута је због тога
што јој је послао писмо, и због тога што ју је то писмо у први мах обрадовало, па јој се онда због радости вратио бол. И љута је јер ништа на
свету тај бол не може да надокнади. Мада је, наравно, тешко то назвати
писмом, јер реч је о песми, песма је на француском, а песму је написао
неко други. Љута је и због природе те песме. А љута је исто тако, мада
ће касније покушати да смисли како да на њу одговори, и зато што је
одмах видела да никакав одговор није могућ. Хватају је вртоглавица и
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мучнина. Вози полако у десној траци и крвнички се штипка за потиљак
док је слабост не прође.
Читавог тог дана окружена је људима па не може поново да погледа писмо. Увече, кад остане сама, ради на једном преводу, некој тешкој
песми у прози. Јавља јој се љубавник и она му каже колико је превод
тежак, али писмо не помиње. Кад престане с радом, веома брижљиво
поспрема кућу. Потом вади писмо из ташне и одлази у кревет да види
како јој сада делује.
Прво разгледа поштански жиг. Датум и време и име града веома су
јасни. Потом разгледа сопствено име изнад адресе. Могуће да је оклевао
док је писао њено презиме, јер мастило је мало закрмачено на завоју
једног слова. У адреси му се поткрала ситна грешка и није то њен поштански код. Гледа његово име, тачније његов први иницијал, слово Г.
веома добро обликовано, па онда презиме. Потом његову адресу, и пита
се зашто је на писмо ставио повратну адресу. Није ваљда да жели одговор? Пре ће бити да није сигуран да ли она још ту живи, па ако не живи,
жели да му се писмо врати како би сазнао. Поштански код му није исти
као онај на поштанском жигу. Биће да је писмо убацио у сандуче негде
изван свог краја. Је ли га и писао изван куће? Где?
Отвара коверат и развија папир, који је чист и свеж. Сад има тачнији
преглед садржине странице. Датум, десети мај, написан је у горњем десном углу, ситнијим, гушћим и збијенијим рукописом него све остало на
страници, као да га је писао у неко друго време, или пре или после свега
осталог. Прво напише датум, онда застане да размисли, чврсто стиснутих усана, или тражи књигу из које ће преузети песму – мада је ово мање
вероватно, јер зацело ју је имао при руци кад је сео да пише. Или мисли
да ће датум додати кад заврши. Прочита написано, па стави датум. Сад
јој пада у очи да је у заглављу написао њено име, са запетом, у линији са
сопственим именом испод песме. Датум, њено име, запета, па песма, па
његово име, тачка. Писмо се дакле састоји од те песме.
Сагледавши све то, чита песму пажљивије, више пута. Једну реч не
може да одгонетне. Пошто реч стоји на крају стиха, проверава шему
римовања и реч с којом би се ова морала римовати гласи pures, чисте (чисте мисли), тако да реч коју не може да прочита вероватно гласи
obscures, тамни (тамни цветови). Онда не може да прочита још две речи
на почетку последњег стиха у октави. Проверава како је написао остала
велика слова и увиђа да би то велико слово морало бити Л, па мора бити
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да речи гласе La lune, месец, месец који је великодушан или благонаклон aux insensés – према безумницима.
Оно што је прво уочила и једино чега је могла да се сети док је
ауто-путем возила ка северу биле су речи compagnon de silence, друг у
тишини, као и неки стих о држању за руке, и још један о зеленим ливадама, преријама на француском, о месецу, и о умирању на маховини.
Није одмах видела то што овог пута види, наиме да иако су умрли, или
је бар то двоје из песме умрло, они се касније поново налазе, nous nous
retrouvions, поново смо се нашли, тамо горе, у нечему immense, негде,
што мора бити да су небеса. Нашли су се уплакани. И тако се песма
завршава, мање-више, нашли смо се уплакани, драги друже у тишини.
Полако изучава реч retrouvions, како би била сигурна у рукопис, у то
да речи заиста подразумевају поновно налажење. Бави се тим словима
тако усредсређено да начас осети како јој се све у њој самој, и у тој соби,
и у њеном дотадашњем животу, сабира негде дубоко иза очију као да све
зависи од тога да ли је један мастилом исписани редак усмерен куда треба а други заокружен онако како се она нада да јесте. Ако retrouvions не
оставља места сумњи, а чини се да сумње нема, онда може веровати да
он и сада, на осамсто миља удаљености, мисли да ће то бити могуће кроз
десет година, или пет година, или, пошто је годину дана већ истекло,
кроз девет година, или четири.
Али брине је тај део о умирању: могло би то значити да он заправо
и не очекује да ће је поново срести, јер обоје су мртви, на крају крајева;
или да ће се време толико одужити да ће трајати довека. Или је можда
ту песму пронашао као најприближнију песми која би нешто говорила
о ономе што је тог тренутка мислио о друговању, тишини, плакању и
крају свега, па може бити да није баш тако мислио; или је на ту песму
налетео док је читао неку збирку француске поезије, начас се сетио ње,
па осетио потребу да је пошаље, и послао је на брзину без јасне намере.
Пресавија писмо и враћа га у коверат, полаже га на груди и покрива
руком, склапа очи, и после неког времена, и даље са упаљеним светлом,
лагано тоне у сан. У полусну, помишља да је траг његовог мириса можда
заостао на папиру, и буди се. Вади папир из коверта и развија га и дубоко
удише широку белу маргину при дну странице. Ништа. Потом и песму,
и помишља да ту нешто може да намирише, мада је то вероватно само
мирис мастила.2

2

The Letter, збирка Break It Down, 1986.
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ЛИДИЈА ДЕЈВИС (Lydia Davis, 1947), америчка књижевница и преводитељка
са француског, објавила је један роман и седам збирки оригиналне и утицајне
кратке прозе. Добитница је многих значајних признања, попут награде Међународни Букер за целокупно дело 2013. и „стипендије за геније“ Фондације Макартур. Између осталог, превела је на енглески дела Мориса Бланшоа, Мишела
Фукоа, Мишела Лејриса, Гистава Флобера (Госпођа Бовари), Марсела Пруста (У
Свановом крају). Приче објављене у овом броју „Мостова“ узете су из збирки
Almost No Memory, 1997 (Foucault and Pencil) и Break It Down, 1986. (The Letter).
Аријана Божовић
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ДИВЉЕЊЕ, ЉУБАВ, ЗАХВАЛНОСТ
Посвећено Милици Николић (1925–2019)

Оно што ме везује за Милицу Николић и што чини да је доживљавам
као неодвојиви део свога живота не допушта ми да говорим о њој у прошлом времену: о њеном одласку, одсуству, о нашем губитку. Све што сам
раније осећала према њој исто је и сада, можда још и нараста. Ако се то
све икако може сажети, онда само у речи огромне запремине: дивљење,
љубав, захвалност. Наш живот чине људи које познајемо, понајвише они
који нам посебно значе, на које се угледамо, које волимо. Право, дубоко
пријатељство ретка је и велика срећа. Прилика за такву срећу даје нам
се као дар, али још како је важан и наш улог. Он треба да буде безусловно чист и несебичан. Узајамно разумевање и уважавање предуслов
су људске блискости, и трајности сваког односа. Како би, за прозрачну
кутијицу драгоцености, гласио сажетак вишедеценијске сарадње и уједно дивног пријатељства? Увек тако да се повезујемо: у опредељености за
добро, честито, узвишено. Тако стеченим благом да меримо живот.

ПОДВИЗИ
Дивљење, дакле, изнад свега. Можда највеће – при ишчитавању Милицине бриљантне, неупоредиве студије, књиге Игра противречја или
Кротка Достојевског. Не знам да ли постоји иједна књижевна анализа у
тој мери саобразна тумаченом делу. С коликом суптилношћу Достојевски
ослушкује, разгрће и прати мисаоне токове јунака у беспоштедној суочености с драматичним, непоправиво трагичним исходом психолошког
дуела – с толиком тананошћу Милица то наслућује, поима, разлаже, преиспитује, раслојава, укршта, здева, продева кроз призме и аутора и јунака, уједно показујући и невероватно осетљиве пулсације својих мисли и
чула, остављајући траг и о трепетности својих сопствених етичко-естетских мерила, и о дубинама људске психе уопште. Уистину фасцинантно.
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Не схватам како ова књига није преведена на руски. Не једном, кад год
сам била у прилици, у Москви, Петербургу, Минску, спомињала сам овај
и набрајала друге подвиге Милице Николић, настојећи да саговорницима
приближим њен гигантски труд. Приређивање, с Наном Богдановић, значајне Антологије модерне руске поезије (1961), или, самостално, Антологије
руске фантастике XIX и XX века (1966), онда када се с тешком муком могло доћи до многих битних оригиналних дела. Низ студија у књизи Руске
поетске теме (1972), низ проденут кроз двадесети век, од Андреја Белог,
преко Мандељштама, Хлебњикова, Цветајеве, Пастернака, Заболоцког, до
Вознесенског, Ахмадуљине и, закључно, Бродског. На крају почетног а сабирног текста, читамо: „Ако у закључак овога прегледа ипак треба унети
нешто од историјског погледа, онда би се он, свакако, окренуо Јосифу
Бродском, којег сам склона да сматрам најзначајнијом личношћу у савременој руској поезији“. Петнаест година пре Нобелове. Можда и нисмо
до краја свесни колико је откривалачког било у њеном раду. Има ли крупнијег поготка од превођења надземаљски луцидне а питке теоријске књиге мудрог Михаила Бахтина, Проблеми поетике Достојевског. Прва страна
земља у којој се та генијална књига појавила била је наша, управо у преводу Милице Николић. Та одана окренутост сфери руске књижевности,
разуме се, није једносмеран процес, јер њени се плодови убиру за српског
читаоца. Од изузетног је значаја то што низом подухвата остварених у нашој књижевности Милица стиче једнако висок углед поузданог истраживача, виспреног тумача, језичког стручњака првога реда. Велики је опсег
њене делатности и подједнако смо далеко и од исцрпног набрајања и од
детаљних приступа. Зна се колика је њена посвећеност делу Оскара Давича (1979, 1986, и током низа година), колико је подржавала дело Александра Тишме (1987), колико је труда уложила у дела Александра Ристовића (1995)... Можда се не зна довољно, не истиче довољно то, какву уникатну књигу, Mare mediterraneum Ivana V. Lalića (1996), Милица Николић
исписује над само једном Лалићевом песмом, „Море“. Као што је и сама
песма потресне снаге, тако је и анализа у књизи дубинска и раскошна,
префињена до прозирности, величанствена, безмало свеобухватна. Сама
по себи, та песма је чудо, а заједно, песма и тумачење, пример су надилажења трагичног и болног снагом духа, поверењем у смисао, уздањем у
свепостојање. Није баш да морамо вагати, али наспрам таса који се зове
анализа Кротке, анализа прозе, не би се могла начинити боља равнотежа
анализом поезије, анализом Мора, на другом тасу.
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ПОСВЕЋЕНОСТ, ЗВАНА – ЦВЕТАЈЕВА
Друго дивљење, сасвим посебно, Милица побуђује трајном приврженошћу поезији Марине Цветајеве. Којој се враћала и враћала. Данас,
у доба интернета, тешко је и замислити некадашње почетке њеног рада
на будућим издањима код нас: преписивање стихова, па и прозе, руком
(!), у неколиким европским библиотекама, доношење силних папира у
Београд, прекуцавање, превођење прозе и есеја, окупљање екипе преводилаца за поезију, редактура, предговор, коментари, приређивање за
штампу... Захваљујући њеном слуху за поезију и посвећеничком раду
врсног познаваоца објављено је прво издање поезије и прозе Цветајеве
код нас, с њеним предговором (Земаљска обележја, Просвета, Београд
1973), као и капитално, тротомно издање Изабрана дела Марине Цветајеве: „Песме и поеме“, „О уметности и песништву; Портрети“ и „Аутобиографска проза; О Пушкину; Писма“, с њеним предговором и коментарима (подухват „Народне књиге“ и „Српске књижевне задруге“, 1990). На
тај подухват Милицу је подстакла Тања Крагујевић и свој допринос дала
не само као уредник, већ и одличним преводима. Рад на том пројекту још је више учврстио њихово пријатељство, судбински предодређено и, при свему, подржано још и земунским суседством. Није неважна
чињеница да су безмало сви преводиоци укључени том приликом уједно
и блиски Милицини пријатељи, сасвим је слично и код највећег броја
њених текстова о овдашњим ствараоцима – то говори о духовној мапи
њенога живљења и рада, о оријентацији према високом квалитету, у свему, као константи број један. А тираж тог тротомног издања, од 4000
примерака, из данашњих прилика нам се чини нестварним; ипак, тражити те томове у књижарама, па и код антиквара, већ одавно је узалудан
труд. Да није било воље и умешности Драгана Стојановића, такође Милициног пријатеља, непогрешивог трагача за књигама, не бих могла да
одржим обећање и пошаљем томове Дому-музеју Цветајеве у Москви.
На сличан начин, брзо је отишло и издање избора из поезије Цветајеве
Хвала времену („Ков“, Вршац, 1997). То говори и о Маринином широком
читалачком кругу код нас, и о подвигу оне која је за то најзаслужнија – и
као приређивач, и као тумач, и као преводилац. „Цветајева песник била
је једнака Цветајевој човеку: између уметности и постојања за њу није
стајала ни запета, чак ни повлака. Цветајева је ту ставила знак једнакости“ – пише Бродски. Када Милица наводи ове речи, примамо их и као
срећан сажетак и њеног најдубљег уверења, јер је њен предговор делима

133

Цветајеве конципиран у том духу, и реализован као дубински продор
у спрегу живота и дела Цветајеве, у то јединствено укрштање, тотално
прожимање. Више од тога: сличну спрегу и идентично прожимање видимо и код саме Милице Николић.

СПРЕГА ЖИВОТА И ДЕЛА
Милица је доиста посвећеник – максимално предана своме призвању, изабраним књижевним пословима. Али, исто тако, она и у пријатељства уме да уложи себе без остатка. И једно и друго су јој насушна
потреба, и без једног и без другог живот би напросто губио од смисла. И
ниједно од овога двога не може угрозити оно друго, напротив, допуњују
се и узајамно потхрањују. Није она једина којој таква спрега испуњава живот, али начин на који тај баланс остварује својствен је само њој.
Рекло би се да загонетке ту и нема. Организација дана, беспрекорна,
наложена изнутра, усвојена искуством. Ритам се може унеколико изменити, колико околности захтевају. Преподневни сати одређени су за рад,
у тишини: писање, читање, превођење, истраживање... Подневни – за
припремање оброка. Често и за заједнички ручак с неким од пријатеља,
коме се посвећују и поподневни сати. Или гост долази после ручка и
кратког њеног одмора. Углавном, у разговор се она уноси увек с дубоком
пажњом. Неким урођеним и финим сеизмометром, осећа гибање душе,
испод спољних израза и покрета открива дубља стања, расположења
другог, без трунчице напора успоставља поуздан мост, широку раван за
узајамно сагледавање, за равноправна саморазоткривања, за слободно
мишљење које се обликује управо ту, у том тренутку, у том контакту, на
обострану радост. Нема топлијег и драгоценијег осећања у пријатељству
од те и такве лакоће узајамног разумевања и општења. Па ако се намах
и учинило да је одгонетка сапостојања двеју посвећености у организованој свакодневици, то напросто пада у воду. Одгонетка је у самом бићу
отвореном за спознаје и неговање људскости, жељном непрекидних потврда да живот вреди онолико колико лепоте, достојанства, љубави унесемо у њега.
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ТЕРАЗИЈЕ
А како је почело, како ми се посрећило да се сретнем с Милицом
Николић? Позвала ме у Нолит, да попричамо. Негде око средине осамдесетих, чини ми се. Повод – раван фантастици. Изузетно јој се допао
мој текст у „Пољима“, „Два симбола у Дивном чуду Миодрага Павловића“. Ухватим се за главу: Боже, па тамо има толико штампарских грешака! „Зар има? – чуди се. Како да ја, то не приметим? Ето, колико ме
очарала анализа“. Обазриво пита колико сам везана за рад у школи. Кажем: Веома. А мислим: Толико, да не умем да се штедим, а навршава се
десет година, и осећам да, ако ћу овом мером, а само тако умем, неће ме
бити за оно што ми је, ипак, прво, и чему желим да се потпуно посветим.
„Али, верујем, не морате да вагате, ваше је – поезија“ – каже, као да ми
чита мисли. Смешкам се, потврдно. Враћа се тексту, све време док га
хвали покушавам, с нелагодом и без резултата, да је прекинем, јер шта
је то у поређењу с оним што је она исписивала о поезији, или с њеном
чудесном књигом о Кроткој?! Но испоставља се, тај мој текст учинио је
да коначно донесе одлуку о којој размишља већ дуже време. Ближи јој
се одлазак у пензију, желела би да некога предложи као замену. Знала је
моје песме, преводе, од Људмиле Лисине сазнала да имам необјављене,
нахваљене препеве Цветајеве. Сад ме открива као тумача поезије. Да ли
се слажем да ме предложи, без икакве извесности у исход, јер поступак
има свој нужни ток и подразумева конкуренцију. Уз напомену да би примања била врло скромна, мања него у школи, а сви ми... То није важно! –
излети ми, коначно успем да је прекинем и, постиђено, покушавајући да
ублажим брзоплетост, сасвим се спетљам, док се обе не засмејемо. Да.
Околности које се слажу онако како и не слутимо, увек су потврда нечега што ја зовем вишом вољом, која непогрешиво брине о тасовима ваге.
Милица има другачије виђење. Али да се, пре или касније, наш сусрет
морао догодити, у томе смо сагласне. Било би неприродно и неправедно
да није тако.

МИЛИЦА
Уистину мила, ведра, срдачна особа, топао човек. Смирена, увиђавна, веома знатижељна, аналитична, увек отворена за другог. Лепа жена,
лепом је чини осмех, то је најпре уочљиво, али убрзо схватите да је то
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она лепота која избија из самога бића. Разговори су нам од самог почетка тако спонтани, отворени, садржајни, дубоки, присни, као да се знамо
одувек, као да смо вршњакиње, као да једна другој у очима видимо широм и заувек отворену капију. Њу интересује све. Јесам ли заљубљена.
Шта читам, каква ми је свакодневица. Како ми долазе песме, кроз шта
пролазим исписујући циклусе и књиге. Детињство, родитељи. Ја запиткујем више на књижевном плану, пуштам да ми сама изнесе своја сећања
кад је и колико за то расположена. Истински се уноси у живот блиских:
ако је радост, уме да учествује у њој, ако је невоља, хоће да прискочи,
ако се негде затегло, замрсило, увезало у чвор, има стрпљења и воље
за анализирање које води разрешавању. Воли да угости, не жали труда
ни времена да би специјалитети били перфектно припремљени, ужива
у сервирању и уопште, уме да створи пријатну атмосферу. Све обавља
смирено, неусиљено, радосно. Иста таква је и као драг гост. Када је најтеже, једна другој дотурамо припремљену храну, из Земуна на Звездару,
са Звездаре у Земун. Иначе се нећка и грди ме кад уђем с пуним торбама, што ми не прија, али знам јој слабе тачке и довијам се – најпре
театрално извучем жито са шлагом: „Бонђорно“ – у руке Милици, силици-стилици! И измамим осмех. Кад се посећујемо, а по природи ствари
чешће су моје посете, то траје необично дуго, али нема замора. Скраћиваће их па и ускраћивати тек присила животних вртлога.

МИЛИЦА СВИЛИЦА И МУЊИНА ЖИЛИЦА
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Већ је и заборављено шта сам то била донела као рођендански дар,
али обе памтимо – обрадовала се као дете најпре мајушном свитку, привезаном уз пакетић. Где пише: Милица свилица и муњина жилица. Јесте
то моја језичка играрија, али излетела из дна душе, а до дна душе, сасвим
очигледно, и допрла. Не може се препричати та нема дирнутост. Одлагање отварања поклона. Напор да се изборимо с нечим што изненада
стеже грло. Код мене, прорадило је дотле недотакнуто: обоје мојих родитеља млађи су од ње, по годинама, могла би ми бити мајка... могла би
имати овакву сцену са својом кћерком... Код ње, можда нешто слично,
можда пак сећање на неку давну сцену с њеном мајком... Тек, згуснуло
се нешто ново, ту, између нас. Узајамно се изузетно уважавамо, ја задивљена њеним посвећеништвом, она у мени види некога ко у једном
њој важном сегменту наставља њеним путем. А ово ново, као да је из

неке дубоко личне сфере... нешто као рођачко. Понављамо ту играрију
као стих, најпре је, смејући се, варирамо, а потом, реч по реч, долази и
до својеврсне „анализе“. Устврдимо да је погодак пун, карактеристика
језгровита, да се у ономе што подразумевамо под „свилицом“ углавном
слажемо (њен мек, благ приступ, људима и песми, нелагодно јој да о
томе говоримо, али порећи се не може). Али да је с „муњином жилицом“
теже бити начисто. У реду то, од чега полазим, имајући у виду њену стваралачку суптилност и, истовремено, снагу. Али несвесно је захваћено,
каже, и нешто из њене нарави. Не знам на шта мисли. По мени, слика
„муњине жилице“ безмало би могла проћи као неми филм, да није овога
„ц“. А и с њим, далеко смо од било каквога пропратнога грома. Е сад, јесте да се то „ц“ чује чак три пута... али опет верујем да, чак ако би благо
лице које гледам некад и плануло, то би морао бити неки праведнички
гнев, онај „са сунцем у очима“. Како би иначе и могла бити такав борац
какав јесте. Чини ми се да је њен главни штит њена смиреност, а смиреност је потврда изузетне снаге личности. Добро, нека остане на томе,
рекло је то лице, али било је ту и неке резервисаности, неког присенка.
Проћи ће године доносећи болести, односећи ближње, притискаће нас
опште невоље. У једном делићу секунде, из телефонске слушалице излетеће искра неразумевања, али мирно ћу је распршити. Мислећи управо
у оној њеној интонацији: Добро, нека остане на томе, а наглас рекавши
само – Добро, муњина жилице. Тајац, па смех. И отпадну сви ожиљци
овога света. Шта их отресе, ако не љубав. Уме она то.
Бонђорно. Жито. Без.
Злата Коцић
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АКТИВНОСТИ УКПС
МАЈ – ОКТОБАР 2019.
13 – 15. мај – И ове године, у оквиру манифестације „Молијерови дани“, додељена је Награда „Бранко Јелић“, коју додељују Француски институт у Београду и Удружење књижевних преводилаца Србије за
најбоље преводе са француског на српски језик. Награда је, као и увек,
додељена у три категорије, „Фикција“, „Открића“ и „Идеје“. Жири, који
је радио у саставу: Светлана Стојановић, преводилац, Александра Тадић, преводилац и Милош Константиновић, преводилац (председник
жирија) у категорији „Фикција“ награду је доделио Ивани Велимирац
за превод романа Дидјеа Декоана Надлештво за баште и рибњаке, у издању Геопоетике; у категорији „Открића“ награда је припала Мелити
Лого Милутиновић за превод стрипа Гошињија и Удерза Астерикс, у
издању Чаробне књиге, док је у категорији „Идеје“ награђен Владимир
Павловић за превод дела Драгољуба Јовановића Економске и друштвене
последице рата у Србији, у издању Службеног гласника.
30. септембар – први пут смо у оквиру Удружења прославили Међународни дан преводилаца. Међународни дан преводилаца прославља се
сваке године на дан светог Јеронима, преводиоца Библије са старогрчког и хебрејског на латински језик, који се сматра за свеца-заштитника
преводилаца. Прослављање овог дана покренула је Међународна преводилачка федерација (ФИТ) још 1953. године. Двадесетак преводилаца
окупило се у башти ресторана „Литл беј“, недалеко од самог Удружења,
да се у опуштеној атмосфери, уз кафу, бави другом најомиљенијом преводилачком активношћу, а то је разговор о превођењу.
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15. октобар – Као загревање за 44. Међународне београдске преводилачке сусрете, који су ове године били у потпуности посвећени
превођењу поезије, у оквиру Јесењег салона УКПС, представљена је
двојезична збирка поезије „Плаве ријечи“ Аните Вуцо, коју је издава
чка кућа Албатрос Плус објавила у преводу саме ауторке. У разговору
о књизи, Анита Вуцо, Биљана Миловановић Живак и Мила Гавриловић

објасниле су окупљенима зашто је меланхолија „плава“, и како речима
очувати снагу обично-необичних животних тренутака.
17 – 19. октобар – У просторијама Удружења књижевних преводилаца у Београду одржани су 44. Међународни београдски преводилачки сусрети. Ове године, Сусрети су били у потпуности посвећени превођењу поезије, одржани су под називом СВИ ЈЕЗИЦИ ПЕСМЕ, и слоганом Имате ли нешто од поезије?, преузетим из песме овогодишњег
почасног госта-песника, Енеса Халиловића. Сусрете је у целини финансирало Министарство за културу и информисање Републике Србије.
Званични програм Сусрета отворен је извлачењем „Песме из шешира“
– гости Сусрета позвани су да извуку једну од седам одабраних песама
почасног госта песника, да их током трајања Сусрета преведу на своје
језике, и да их потом прочитају на завршном округлом столу, а преко
друштвених мрежа и шира публика могла је да учествује у овом огледу.
Први округли сто овогодишњих сусрета, Океан песме, био је посвећен
разговору о различитим приступима, техникама и проблемима специфичним за превод поезије. Овај округли сто водила је Биљана Исаиловић. На послеподневном округлом столу о томе ко данас и у коликој
мери чита и објављује поезију са преводиоцима и уредницима издавачких кућа разговарала је Весна Стаменковић. Након завршетка другог
округлог стола, у просторијама ПЕН центра на Теразијама уручена је и
награда за најбољи превод са српског језика у протеклој години, која је
ове године припала преводитељки на словеначки, Ђурђи Стрсоглавец.
Други дан Међународних београдских преводилачких сусрета био
је посвећен сусрету преводилаца са почасним гостом сусрета, песником
Енесом Халиловићем. Песник је пре подне разговарао са својим преводиоцима, док су се на послеподневном окупљању читали сакупљени
преводи његових одабраних песама настали током сусрета – између осталих, његови су стихови преведени на шпански, португалски, енглески,
француски, белоруски, јерменски, словеначки и латински језик. Први
округли сто водио је Милош Константиновић, а други Владимир Д. Јанковић.
19. октобар – На иницијативу чланица Управног одбора УКПС и
Одбора за БЕПС и међународну сарадњу, Ксеније Влатковић и Весне
Стаменковић, у оквиру 44. Међународних београдских преводилачких
сусрета ове је године први пут одржан догађај под називом Преводаџи-
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сање, осмишљен тако да пружи прилику квалитетним младим ауторима са нашег говорног подручја који још увек нису превођени на стране
језике да свој рад представе гостима Београдских преводилачких сусрета који преводе нашу књижевност. Шесторо аутора из шест различитих
издавачких кућа представило је шест стилски и жанровски сасвим различитих дела у догађају налик на „брзинско упознавање“ („speed dating“),
у петоминутном појединачном разговору са сваким од десеторо преводилаца са српског на словеначки, француски, португалски, јерменски,
албански, каталонски, италијански и руски језик. Преводаџисање је одржано у Кафе бару 16 у Цетињској улици, који запошљава децу улице.
25. октобар – У оквиру овогодишњег Сајма књига, у сали „Иво
Андрић“ одржана је трибина под називом „Књижевни преводиоци у
медијима“. О томе у којој је мери наш књижевнопреводилачки допринос, без којег би ова манифестација изгледала сасвим другачије, заиста
признат, и да ли смо и како заступљени када се у медијима говори о преводној књижевности, са Драганом Игњић (РТС), Драганом Ковачевић
и Мелихом Правдић (Радио Београд 2), Владимиром Матковићем
(Данас) и Татјаном Њежић (Блиц), разговарао је потпредседник УКПС,
Владимир Д. Јанковић.

Весна Стаменковић
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Марко Витас

ЛУКАН – ПЕСНИК У СРЕДИШТУ
ПОЛИТИЧКОГ ИНФЕРНА

ЛУКАНОВ ЖИВОТ
Како сазнајемо из најдетаљнијег античког животописа (за који је
заслужан извесни Vacca, који нам иначе није познат), Марко Анеј Лукан
је рођен 3. новембра 39. године нове ере у Кордови, у Шпанији. Отац му
је био Марко Анеј Мела, брат чувеног филозофа Луција Анеја Сенеке,
а мајка Ацилија, кћи неког Ацилија Лукана, који је у оно доба словио
за славног ретора. Већ са осам месеци је из Кордове допремљен у Рим,
како би добио најбоље могуће образовање (cf. Vacca 1–5).
Био је весело дете, како у једном интересантном и раном опису
сведочи његов стриц Сенека, тешећи мајку уцвељену због Сенекиног
прогонства: „Сети се својих унука. Како је мали Марко један сладак
дечачић! Довољно је човеку да га само погледа, па да га мине сва туга.
Нема те жалости – ма како велике и свеже – коју један његов загрљај
не би залечио. Чије сузе његова веселост не би отрла? Чији дух опхрван
бригама не би одобровољили они његови штосови? Кога његове играрије
не би натерале у смех? Коме она брбљивост, које се нико никад не засити,
неће скренути пажњу на себе и пренути га из мрачних промишљања?
Молим богове да нас он надживи!“1 (Sen. Cons. Helv. 18).
Филозофији је Лукана подучавао чувени филозоф Марко Анеј
Корнут. Када је стасао, послат је, као и многи римски младићи из
угледних породица, у Атину на усавршавање. Није јасно када тачно
Сенекина жеља да их Лукан све надживи добија нарочито на значају ако узмемо у обзир
да им се породица још опорављала од губитка многих чланова, те да је и сам њен опстанак
био доведен у питање. На почетку свог писма утехе мајци (Cons. Helv. 2), Сенека наводи да
је она (која је приде мајку изгубила на рођењу) у кратком временском периоду изгубила и
ујака и мужа и троје унука, док је њен син (то јест, сам Сенека) отеран у прогонство.
1
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је отпутовао у Атину, а много се спекулише и око могућих скривених
разлога за његов одлазак. Ако смо једну окрњену реченицу у Светонијевој
биографији Лукана правилно протумачили, онда може бити да је infestum
matrimonium („неуспели брак“) његовог оца послужио родитељима као
разлог да дете склоне у далеку Грчку. Још занимљивија претпоставка би
била да је Сенека решио да Лукана склони с Нероновог двора, на којем
су се у току прве године владавине младог цара водиле династичке
борбе које су се окончале смрћу младог Британика, Нероновог усвојеног
брата (Fantham 2011, 6).2 У сваком случају, у неком тренутку је сам
Нерон позвао Лукана да се врати у Рим и да се, штавише, придружи
кругу најближих пријатеља царевих (Suet. Vita. Luc. 4. Revocatus Athenis a
Nerone cohortique amicorum additus).
Ту почиње за Лукана период великих књижевних и политичких
успеха. Често се сматра да је уметник Нерон у песнику Лукану пронашао
сродну душу. Већ 58. године он држи Беседе за и против Октавија
Сагите.3 Затим, на Нероновим свечаностима, „Неронијади“ (Neronalia),
60. године, Лукан је освојио прву награду за своју похвалу Нерону
(Neronis laudes). Потом га је цар номиновао за магистратуре квестора и
аугура (претпоставља се за 62. годину нове ере, cf. Ahl 1976, 37), што је
било скандалозно јер Лукан још није напунио ни двадесет пет година,
колико се према традиционалном уставу морало имати да би се држале
магистратуре. С друге стране, није се могло очекивати да ће Нерон, који
је и сам постао цар са свега шеснаест година, много марити за старосну
доб својих поданика.
Том срећном периоду вероватно припада и Луканов брак са
Аргентаријом Полом, која је, како дознајемо од Стација (Silv. 2. 7),
успомену на њега чувала много година пошто је изгубио живот.
Британик је био син цара Клаудија и његове злогласне жене Месалине. Пошто је
Месалина погубљена 48. године, а Клаудије се оженио Агрипином Млађом и усвојио
њеног сина Луција Домиција (будућег Нерона), постало је јасно да ће овај други, а не
Британик, бити Клаудијев наследник. Ипак, по Нероновом ступању на престо 54. године
владао је страх да би Британик, биолошки син бившег цара, могао представљати претњу
његовој власти. Умро је под мистериозним околностима 55. године, у четрнаестој години
живота, и влада опште уверење да је његову смрт наредио сам Нерон.
3
Реч је била о скандалозном случају убиства. Народни трибун Октавије Сагита заљубио
се у неку удату жену Понтију. Она је прво пристала да напусти мужа, али се доцније
предомислила и решила да пође за неког трећег, за кога је мислила да је боља прилика.
Разочарани Сагита је од ње измолио да, у име старе љубави, проведу још једну ноћ
заједно, којом приликом је и њу и њену служавку избо мачем. Служавка је, међутим,
преживела и открила истину, после чега је Сенат Сагиту лишио трибунског имунитета
и осудио на прогонство (детаље види у Тац. Ann. 13. 44). Лукан је зацело написао две
беседе – једну тужилачку и једну бранитељску – како је био обичај у реторским школама
оног времена.
2
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Претпоставља се да је у том периоду Лукан написао и већи део
других својих раних списа, од којих нам готово ништа није сачувано.
Списи Orpheus („Орфеј“) и Catachtonion („Подземни свет“) могли би бити
један те исти спис о Орфејевом покушају да из Подземног света извуче
Еуридику (Bourgery 1967, vii).4 Други наслови које имамо укључују
Iliacon („Песма о Илију“), која је морала бити по угледу на Хомера и
из које је сачувано неколико фрагмената, недовршену трагедију Medea,
збирку Saturnalia,5 Silvae у десет књига (које су вероватно имале лак
карактер и свакодневне теме Стацијевог дела под истим именом), те
Epistulae еx Campania („Писма из Кампаније“)6. Знамо да је пре раскида
с Нероном Лукан још стигао да објави три књиге своје Фарсалије.
То је био збиља богат опус за једног тако младог песника, што га
је вероватно и подстакло да једном приликом изјави Et quantum mihi
restat ad Culicem?,7 реченицу коју ће му у својој биографији замерати
Светоније (Vita. Luc. 1).
После неког времена је, међутим, дошло до раскида са Нероном,
мада није сасвим јасно како. Све је, изгледа, почело тако што је, баш
док је Лукан рецитовао, Нерон одлучио да сазове седницу сената „да би
га збунио“ (Suet. Vita. Luc. 4. refrigerandi sui causa). Реконструкција ових
догађаја није поуздано утврђена, али је могуће да се Нерон први пут
Сервије ad G. 4. 492. доноси нам, чини се, један стих из Лукановог Орфеја (Лucanus
in Orpheo dicit factum strepitum redeunte Eurydice ob hoc, quia „gaudent a luce relictam
Eurydicen, iterum sperantes Orphea manes“. „Лукан каже у Орфеју да се подигла бука кад
се Еуридика враћала у Подземни свет јер „су се утваре радовале што се Еуридика враћа
са светлости дана, надајући се да ће им због тога поново доћи Орфеј“).
5
Песме у збирци Saturnalia вероватно су личиле на 13. и 14. књиге Марцијалове, где се
говори о гостинским даровима који су се у Риму, док се празнују Сатурналије, давали
гостима да их понесу кући.
6
Из списка Луканових дела који нам нуди Vacca не може се закључити да ли су Писма из
Кампаније била прозно или песничко дело, јер не знамо да ли се навод „у прози“ (prosa)
односи само на прво дело које се иза њега наводи (Беседе за и против Октавија Сагите)
или на сва дела која иза њега долазе на листи, што би укључивало и Писма из Кампаније
(cf. Ahl 1967, 335–336).
7
Постоји неколико начина да се ова изјава преведе. Може да значи „Колико сам још
далеко од Комарца?“ (Culex, „Комарац“, сматрало се за најраније и по квалитету
најслабије Вергилијево дело) у смислу „Колико још мом делу недостаје, па да досегне
квалитет Вергилијевог Комарца“. Проблем са овом интерпретацијом је што није
нарочито хвалисава, а Светонијеви наводи имплицирају такво тумачење (Suet. Vita. Luc.
1. ausus sit dicere „усудио се да каже“). Други превод, који захтева мало више учитавања,
био би „Колико сам млађи од аутора Комарца?“, чиме би Лукан охоло поручивао да је
он написао многа дела (можда чак и неколико певања великог епа, ако је ова реченица
изговорена пре читања Фарсалије) у млађим годинама него што је Вергилије уопште и
загазио у песничке воде. У прилог таквој интерпретацији иде и Стацијев стих, где хвали
Лукана што је Фарсалију спевао пре него што је Верглије кренуо да пише Culex: haec
primo iuvenis canes sub aevo, Ante annos culicis Maroniani.
4
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разљутио управо при рецитацији прва три певања Луканове Фарсалије.
Могао је Лукану замерити неки стих или помислити да је уперен против
њега,8 те, да би понизио песника, сазвати сенат.9 У неком тренутку
после тога, цар је издао и наређење којим се Лукану забрањивало да
се бави јавним рецитацијама и адвокатуром (Vacca 14. interdictum est
ei poetica, interdictum est etiam causarum actionibus), што је иначе била
одскочна даска за све који су намеравали да се баве политиком. Сматра
се да је цара на овакав прогон некада вољеног друга могла нагнати
једино нека заиста страшна увреда с Луканове стране. На ум одмах пада
мистериозни Луканов спис De incendio urbis („Римски пожар“), у ком је,
ако је веровати Стацију,10 оптуживао Нерона да је одговоран за пожар
у Риму.11 У данима после великог пожара, који је 64. године нове ере,
у мањој или већој мери уништио десет од четрнаест римских општина,
Нерон је чинио све што је могао да угуши оптужбе да га је он подметнуо12
и морало га је силно наљутити, ако је Лукан такве оптужбе потпиривао.
Одлука да му забрани јавна обраћања сведочи да га је цар видео и као
политичку претњу.
Према Светонијевом сведочанству, Лукан, огорчен овим казнама, није
бирао начина да јавно искаже свој презир према цару. Злогласан пример
говори о томе како је једном приликом, у јавном купатилу, тако гласно
пустио ветар, да је растерао све око себе, а потом прокоментарисао sub
terris tonuisse putes („помислио би да је загрмело под земљом!“), што је био
Неронов стих. Притом се, кажу, отворено дивио славним тираноубицама
из историје и чак претио да ће Нерону одсећи главу (Сует. Vita. Luc. 4, 6).
Сви ови наводи ипак се морају узети с малом задршком.
Истраживачи до данашњег дана нису успели да се договоре да ли је злогласна похвала
Нерону (1. 33–66) одраз Луканових искрених осећања према цару или груба сатира
(Fantham 2011, 15 мисли да је похвала искрена, Ahl 1976, 30 да није). На пример у ст.
56–58 Лукан поручује Нерону да, када се једном нађе на небу као бог, пази да не седи
само на једној страни неба, да се оно не би преврнуло. Та изјава се може тумачити и
као химнички израз дивљења царевој божанској величини и као оштра сатира на рачун
Неронове гојазности.
9
Као бивши квестор и Лукан је био сенатор, што значи да је морао да прекине рецитацију
да би отишао на заседање сената.
10
Стат. Silv. 2. 7. 60–61. dices culminibus Remi vagantis / infandos domini nocentis ignes „Опеваћеш злочиначке ватре поремећеног цара како се шире по крововима града Ремовог“.
Остаје, наравно, питање да ли је оптужбу против Нерона додао Стације у свом синопсису
или је она била присутна већ у Лукановом изворнику. Мада Ahl (1967, 339–341) износи
аргументе у прилог другој опцији, на ово питање ипак се не може дати сигуран одговор.
11
Ако је наша интерпретација тачна, онда је De incendio urbis ona famosum carmen
(„увредљива песма“) коју Светоније (Vita. Luc. 5) ставља Лукану на терет.
12
У ту сврху је за пожар и оптужио хришћане, како сведочи Тацит (Ann. 15. 44).
8
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Било како било, 65. године Лукан се придружио групи сенатора,
предвођеној Пизоном, који су планирали атентат на Нерона. Није јасно
да ли је у завери био коловођа (Сует. Vita. Luc. 6. paene signifer Pisonianae
conjurationis) или га је Пизон преваром намамио у заверу (Vacca 16.
deceptus est enim a Pisone). Тацит (Ann. 15. 49) наводи да се Лукан завери
прикључио из себичних мотива, зато да изравна рачуне с Нероном,
и пореди га с другим завереником, Латераном, који је наводно био
искрено забринут за правац у коме му се кретала отаџбина. Пошто су
неколико пута мењали план, завереници напослетку одлуче да Нерона
убију у Циркусу, за време игара посвећених Церери. Завера у коју су
били упућени многи људи различитог порекла, положаја и материјалног
стања ипак је дуго остала тајна, да би је, на дан пре атентата, издајством
осујетио роб једног од завереника, сенатора Флавија Сцевина, који је
Нерону имао да зада први ударац.
Последице завере биле су катастрофалне. Многима је наложено да
се убију, укључујући и Сенеку, чија је смрт, коју Тацит описује у чувеном
одломку (Ann. 15. 60–64), постала симбол за мир стоичког филозофа
пред смрћу. Према неким изворима, Лукан је на саслушању, не би
ли спасао главу, за учешће у завери окривио и своју недужну мајку.
Светоније иде чак толико далеко да инсинуира да је Лукан сматрао да ће
тим чином придобити Нерона, који је и сам био матероубица (Сует. Vita.
Luc. 8. sperans impietatem sibi apud parricidam principem profuturam). Иако
су ти наводи мало вероватни јер нам је познато да Ацилија, Луканова
мајка, није од Нерона претрпела никакву казну (Тац. Ann. 15. 71), што
свакако не би био случај да ју је Лукан потказао (cf. Bourgery 1967,
vii), ипак је Луканова репутација у наредним вековима због тога много
претрпела. Сам Лукан је добио наређење да изврши самоубиство, што
је и учинио отворивши вене после велике гозбе на којој је пуно појео и
попио.13 Оцу је послао неке стихове за које је хтео да буду поправљени
(Suet. Vita. Luc. 9), а пред саму смрт, кад је осетио да му живот истиче
Око детаља Луканове смрти има пуно неслагања. Према једнима, дао је лекару да му исече
вене (Suet. Vita. Luc. 9. bracchia ad secandas venac praebuit medico), према другима, исекао
их је сам (Vacca. 17. venas sibi praecidit). Такер (1987) сматра да се Лукан није убио, већ да је
погубљен, што се заснива на алтернативном тумачењу Тацитовог описа, узимајући да историчар хоће да читалац Луканову смрт повеже са смрћу конзула Вестина, која се описује непосредно пре Луканове и која је била резултат погубљења пре него самоубиства. Он приде додаје да је за Луканову смрт употребљена реч caedes која алудира на убиство. Вилсон (1990),
међутим, успешно побија његове аргументе, наводећи четири друга места код Тацита где
реч caedes означава самоубиство (3. 58, 15. 23, 15. 64, 16. 11), оспоравајући да језички израз
датог одломка на било који начин подржава хипотезу да Луканову смрт треба повезивати с
претходним одломком о смрти Вестиновој.
13
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из вена, изрецитовао је неку своју песму14 која приказује војника који
умире.
Како с Аргентаријом Полом није имао деце – макар не деце која би
доживела одраслу доб – његова је смрт означила крај славне шпанске
лозе Анеја.

ЛУКАНОВА ФАРСАЛИЈА
Фарсалија говори о грађанском рату између Цезара и Помпеја који
се водио 49–48. године п.н.е. Луканов еп је по много чему специфичан
и особен, али тема узета из историје није била ништа неуобичајено у
Риму (док је у Грчкој једини пример еп о Персијском рату Херила са
Сама). Већ су први римски епски песници писали на такве теме – Невије
о Првом пунском рату, Еније о целокупној римској историји. Њихов
пример следили су и други песници касне републике. У Августово
доба је наступио релативни процват митолошког епа у Риму, али су и
онда многи песници бирали историјске теме – Албинован Педо пише о
Германиковој експедицији на Северном мору, Корнелије Север о рату
са Секстом Помпејем, а имамо и пар фрагмената анонимног епа о бици
код Акцијума. Извесни Секстилије Ена је такође написао еп о грађанском
рату, као и Лукан, али нам је од њега преостао само један једини стих, који
се тиче смрти Цицеронове (cf. Reed 2011, 21–22; Williams 2017, 95–96).
Који је, онда, историјски контекст историјског спева Лукановог?
Године 59. су Цезар, Помпеј и Марко Крас, тројица најмоћнијих људи
у Риму, склопила договор којим су међу собом разделили интересне
сфере. Овај договор (познат као први тријумвират) који је нарушавао
основне постулате републике изазвао је гнев међу многим сенаторима,
али с обзиром на то да они на располагању нису имали војску која би
могла да се супротстави тријумвирима, неколико година нису могли
много шта да ураде. Сенатски оптимати попут Цицерона и Луција
Домиција трудили су се да посвађају тријумвире, али је њихов договор
на састанку у Луки 56. потврђен и ојачан.
Ипак, с временом су се створили услови за нестанак тријумвирата.
Смрт Јулије, Помпејеве жене, а Цезареве кћери, 54. године пресекла је
једину преосталу пријатељску везу која је остала између двојице моћника.
Наредне године је трећи тријумвир, Марко Лициније Крас, неславно
Док једни сматрају да се под „песмом“ (carmen) овде мисли на стихове из Фарсалије 3.
635–647. где се описује Ликидина смрт (cf. Crepajac 1970 ad Tac. Ann. 15. 70), други држе да
ништа сачувано не одговара сасвим овом опису (Fantham 2011, 19).
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погинуо у бици против Парћана код Каре. Сада је републиканско
крило Сената увидело своју шансу и почело да гура Помпеја, као свог
претходника, у сукоб против Цезара. Помпеј је био толико неодлучан, а
његова стремљења толико непрозирна, да су и његови савременици дуго
само могли да нагађају о његовим намерама. Једна група сенатора се
заносила мишљу да ће Цезара ослободити команде у Галији, која му је
давала имунитет, те да ће моћи да га у Сенату кривично гоне за употребу
силе на изборима за конзула 59. године. Сам Цезар је покушавао да
своју команду у Галији продужи све до 49. године, с намером да постане
конзул 48. године, чиме би његов имунитет остао непрекинут. Сенатори
предвођени Марком Клаудијем Марцелом су, међутим, тражили насупрот
томе да му се команда у Галији скрати, то јест да се оконча већ пролећа
50. године, али тај екстремистички предлог је тад спречио сам Помпеј.
Било је, с друге стране, и покушаја да се држава скрене с пута којим је
незаустављиво ишла према грађанском рату. Плебејски трибун Курион,
Цезаров човек, предлагао је да и Помпеј распусти своје легије у Италији
и Шпанији када Цезар распусти своје у Галији. Опште разоружање могло
је да спречи грађански рат. Овај предлог је усвојен великом већином, али
је група екстремних републиканаца у Сенату и даље сматрала да Цезар
не треба да избегне казну. Стога су извршили притисак на Помпеја да
окупи своје легије у Италији, на шта је Цезар одговорио окупљајући своје
легије у Галији. Цезар је неколико пута покушавао да Помпеју пружи
руку помирења, обећавајући, на пример, да ће одмах вратити једну, а
на дан када буде изабран за конзула за 48. годину, и другу провинцију
коју је држао. Цицерон је и даље покушавао да испослује неки споразум,
предлажући да Цезар задржи Илирик, а да Помпеј оде у Шпанију, али
је његов предлог поражен на гласању. Преломна тачка је била када су
плебејског трибуна Марка Антонија, који је ставио вето на сенатску
одлуку да Луције Домиције одмах од Цезара преузме Трансалпинску
Галију, у сенату напали републикански екстремисти, тиме нарушавајући
трибунску неповредивост и гурајући Цезару прст у око. Према њиховој
одлуци, Цезар је имао да напусти своју војску и дође у Рим да се подвргне
суђењу. Три дана касније, међутим, Цезар је прешао реку Рубикон, која је
Галију одвајала од Италије, и грађански рат је почео.
Преласком Рубикона отпочиње и радња Луканове Фарсалије. Следи
кратак синопсис у ком ће се читалац упознати са садржајем читавог
дела, укључујући и Пето певање, чији превод следи овом предговору.
147

148

Прво певање започиње критиком грађанског рата којим се Рим
обрушио на самог себе уместо да се посвети страним душманима (1–
183). У ову критику је уплетена и ноторна похвала Нерону (33–66), за
коју се слути да би могла бити саркастична. Даље се описује како Цезар
прелази Рубикон, осваја погранични град Арминиј, како беседом храбри
своје војнике и како му се они, оличени у снисходљивом Лелију, заклињу
на нездраву лојалност, коју претпостављају животима сопствене браће,
родитеља, жена и деце (184–468). Шире се гласине, Цезара замишљају
још страшнијим него што је био (469–520). У чувеном завршном сегменту
Лукан описује злослутна знамења и пророчанства која су пропратила
Цезаров прелазак Рубикона (521–690).
Друго певање се отвара још једном дугачком расправом о ужасима
грађанског рата, у којој се евоцирају гнусни злочини почињени у време
Марија и Суле (1–231). Потом затичемо Брута, који тражи савет од
Катона, представљеног као стоичког мудраца: треба ли се придружити
грозном грађанском рату у ком нико не остаје морално неумрљан –
Катон одлучује да се придружи Помпејевој страни да би га држао на оку
и постарао се да се рат за очување републиканских слобода не претвори
у једноставну борбу двојице вођа за превласт (232–390). У наставку
певања се описује Цезарово хитро напредовање кроз Италију током
ког му у руке падну многи градови, и бег Помпеја и његових снага из
Италије у Грчку преко Јадрана (391–735).
Треће певање отпочиње чувеном сценом у којој се Помпеју у сну
јавља покојна жена Јулија и упозорава га да ће се рат против Цезара
показати као опаснији него сви претходни (1–39). У међувремену Цезар
упада у Рим и отима благо из државних ризница (40–167). Набрајају се
бројни народи који су се сјатили око Помпеја (168–296). Остатак певања
(297–761) посвећен је Цезаровој опсади Масилије која је одбила да му се
покори када је то од ње затражио на путу ка Шпанији, где је хтео да порази
тамошње помпејанце пре него што крене на самог Помпеја. Опис опсаде
садржи две чувене сцене: сечу светог масилског гаја, коју спроводи Цезар
да би добио дрво за опсадне машине (398–451), и драматичну поморску
битку у којој Масилци доживе коначни пораз (508–761).
Четврто певање садржи опис Цезаровог ратовања против Помпејевих присталица у Шпанији, које коначно успе да опколи и измори жеђу,
што их натера на предају (1–400). Ипак се описује хероизам Помпејевог
присталице Вултеја, који са малом четом ратника дуго одолева надмоћном непријатељу (401–580). Напослетку се још описује и ратовање Це-

заровог команданта Куриона по Африци (581–823). Њега је у одлучној
бици поразио нумидски краљ Јуба, Помпејев присталица. Ова афричка
догађања подстичу Лукана да исприча мит о борби Херакла против дива
Антеја (581–659), која се догодила на тим просторима.
Пето певање почиње описом заседања Сената у Епиру, на коме
Лентул, вођа екстремне републиканске фракције, убеђује сенаторе да
изгласају Помпеја за свог вођу и припреме се за рат против Цезара
(1–63). Потом сазнајемо како је Апије, присталица Помпејев, отишао у
Делфијско пророчиште да се распита за исход грађанског рата и добио
двосмислен одговор (64–235). Лукан затим описује како је Цезар угушио
побуну која се распламсала у његовој војци (236–372), те стигао у Рим
где је преузео све полуге власти (373–401). Прилике на мору спречавају
Цезара да преведе целу своју војску преко Јадрана услед чега он одлучује
да сам у малом чамцу пређе назад у Италију и подстакне их. У томе га
спречи велика олуја из које једва успе да изнесе живу главу (402–720).
У дирљивој завршној сцени Помпеј, свестан да је коначни окршај на
помолу, опрашта се од своје жене Корнелије, коју шаље на безбедно, на
острво Лезбос, далеко од рата (721–815).
Шесто певање почиње описом битке код Дирахија у којој се Сцева,
присталица Цезара, одликује нарочитом храброшћу и пожртвовањем.
Битка се ипак завршава Цезаровим поразом, али Помпеј у својој
неодлучности оклева и не зада му коначни ударац (1–328). Лукан описује
Тесалију, област у којој се рат одвија (329–411). Цео остатак певања
попуњен је описом посете Помпејевог сина Секста једној тесалској
вештици која му путем некромантије прориче будућност (412–829).
Седмо певање, вероватно најчувеније, почиње припремама за
битку код Фарсале. Помпеј позива своје присталице на стрпљење, али
они, предвођени Цицероном, на њега изврше притисак да се у битку иде
одмах. Ужасна знамења најављују надолазећу катастрофу (1–199). Цезар
и Помпеј охрабрују војнике говорима (200–381). Затим долази сама
битка код Фарсале, чији ток се Лукан због ужаса устеже да исприча. Битка
се завршава потпуним поразом Помпејевих снага. Цезар се изругује
умирућем републиканцу Домицију, али му овај одговара застрашујућим
пророчанством. Сам Помпеј бежи са бојног поља (382–720). На крају
певања преносе се и догађаји који су уследили непосредно после битке:
између осталог, Цезар дозвољава војницима да пљачкају противнички
логор и сурово наређује да се погинули непријатељи не сахрањују (720–
871).
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Осмо певање посвећено је последњим Помпејевим данима. Најпре
га затичемо како стиже на Лезбос код потресене и забринуте Корнелије,
те како одлучује, упркос понудама добронамерних Митилењана, да
сместа исплови даље (1–191). Он би хтео да иде у Партију јер се нада да
би Парћани могли да униште Цезара. Лентул га одвраћа од те намере
и уместо тога му предлаже да иде у Египат, чији краљ своје жезло
дугује управо њему (192–452). Помпеј стиже у Египат. Зли Потин је у
краљевом савету надгласао мудрог Акореја, те Помпеј одмах по изласку
са брода буде мучки убијен. Корнелија прати догађај са брода (453–677).
Помпејева глава је одсечена и набијена на копље, а тело одбачено. Неки
квестор у потаји и на брзину држи обред за Помпеја (678–871).
Девето певање отвара се Корнелијиним доласком у Катонов табор,
где га она извештава о Помпејевој судбини. Катонови војници мисле
да је с Помпејевом смрћу дошао крај грађанском рату, али их Катон
запаљивим говором одврати од бега, јер и није требало да се они боре
за Помпеја, већ за слободу. Војници се тада врате под Катоново вођство
(1–292). Да би здружио снаге с нумидским краљем Јубом, Катон и
његови војници подузимају јуначки марш преко либијске пустиње (293–
948). Успут пролазе и поред Амоновог пророчишта, које Катон одбија
да консултује, јер врлом човеку није потребно да зна будућност (510–
585). У току марша многе војнике нападну и убију змије, којих Лукан
у необичном каталогу набраја многе врсте (604–940). На крају певања
Лукан се окреће Цезару, који, на путу ка Египту, посећује тројанске
рушевине и медитира о својој бесмртној слави (949–1002). Цезар долази
у Египат и разбесни се кад сазна да је убијен Помпеј, коме је наводно
хтео да опрости (1003–1107).
Десето певање отвара се Лукановом оштром критиком Александра
Великог, који је освојио цео свет само да би га својом смрћу оставио у
расулу (1–51). Затим се говори о сусрету Цезара и Клеопатре. Она брзо
успева да га заведе (52–170). На гозби која је приређена у његову част
Цезар моли мудрог старца Акореја да му говори о египатским старинама,
чему овај удовољава дугачком беседом (171–332). Птолемејев саветник
Потин планира Цезарово убиство и у ту сврху унајмљује убицу Ахилу
(333–397). Цезар узима Птолемеја за таоца, шаље преговарача кога Потин
убије (398–477). Еп се нагло прекида у тренутку када Цезара нападају са
свих страна и када његов положај делује безизлазан (488–545).
Еп је остао недовршен јер је Лукан, као што смо видели, на
самоубиство био натеран врло млад (у двадесет шестој години). Стога

је разумно запитати се где би Лукан завршио Фарсалију да је преживео
Неронову тиранију. То питање је, независно од читалачке радозналости,
важно и зато јер од тога где би Лукан ставио тачку на сторију о грађанском
рату зависи и како ћемо гледати на његов став према том рату и његовим
учесницима. Данас се у науци препознаје пет различитих места на
којима је Лукан могао стати:
1. Александријски рат 47. године пре нове ере (то јест, Фарсалија је
завршена или скоро завршена);
2. Битка код Тапса и Катонова смрт, 46. године пре нове ере;
3. Цезарова смрт, 44. године пре нове ере;
4. Битка код Филипа, 42. године пре нове ере;
5. Битка код Акцијума, 31. године пре нове ере.
Осврнимо се укратко на свако од предложених решења. Став да је
Фарсалија завршена, односно да је Луканов наум био да је заврши усред
наизглед неизвесног сукоба између Цезара и египатских побуњеника,
није нов и заснива се на томе да Лукан у Десетом певању стиже у свом
наративу отприлике до оног места где Цезар завршава свој „Спис о
грађанском рату“, који је Лукану морао бити важан извор; даље, да би
било непримерено да се еп настави после смрти Помпеја, једног од
главних јунака. Ови аргументи ипак нису нарочито јаки: Цезар завршава
ту где завршава, то јест не пише о ратовима у Шпанији и Африци, јер
је хтео да их представи као ратове против спољног непријатеља, а не
као грађанске ратове, што су они свакако били и како очекујемо да их
је доживљавао и Лукан (Ahl 1976, 307–308). Даље, Помпеј је убијен у
Осмом певању, иза ког у сваком случају долазе још најмање два. Теза о
завршености Фарсалије је у последње време ревитализована.15
Став да је Лукан намеравао да тера Фарсалију све до битке код
Акцијума представља другу крајност. Ова теза почива на аргументу
Трејси (2011) напомиње да је Лукан био свестан да се еп мора завршити победом
било Цезара било снага наклоњених царству – чак је и Цезарова смрт представљала
тек тренутну сметњу за устоличење царства у Риму. Стога је могао изабрати да заврши
усред Александријског рата, у тренутку када је Цезар био у највећој опасности и
када је деловао рањиво, уплашено и несигурно. Опис Птолемејевог двора, притом,
садржи алузије на распусништво двора Нероновог, те би Лукан оваквим крајем могао
поручивати, у контексту Пизонове завере у којој је учествовао, да је Цезар, односно
Нерон, само човек и да је рањив. Он напомиње и да се Акорејева беседа о Нилу у десетој
књизи завршава нагло, пре него што опише Делту, коју антички писци, укључујући и
Луканов извор, Сенекина Questiones naturales, нису пропуштали да темељно објасне –
абруптан завршетак Акорејеве беседе могао је да буде најава за абруптан и неочекиван
завршетак целог спева. И поред домишљатости ових аргумената, они мало уверавају у
завршеност Фарсалије – нагли завршетак беседе о Нилу можда је срачунат да подсети
како је живот самог Цезара 44. године нагло окончан.
15
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да је Лукан, у каталогу окршаја у грађанском рату (1. 38–45), као и на
другим местима диљем епа, спомињао Акцијум посредно и непосредно,
те на уверењу да су Римљани период од 49. до 29. године пре нове ере,
када се Октавијан тријумфално вратио у Рим, сматрали јединственим,
монолитним периодом непрекинутог грађанског рата, услед чега се не
би могло очекивати да Лукан стане било где у средини. Придаје се и
одређена важност томе што Лукан спремно у еп уноси и неке неисторичне
догађаје, као што је присуство Секста Помпеја у Тесалији у Шестој књизи,
само зато да би на време увео ликове који ће у доцнијем делу епа добити
на важности (cf. Bruère 1950).16 Ипак, и ови аргументи пате од бројних
ограничења. На првом месту, с обзиром на то да је Лукан двема ратним
годинама (49–48) попунио десет књига, може се очекивати да би му за
опис двадесетогодишњег ратовања било потребно, по неким проценама,
и до шездесет књига, што би Фарсалију учинило монструозним спевом,
далеко најмасивнијим у историји латинске поезије. Даље, Лукан би за
период после Цезарове смрти био принуђен да уведе читаву лепезу
нових ликова који се не појављују или се једва појављују у првих десет
певања (cf. Ahl 1976, 308–310). Притом је нејасно ко би после Филипа и
Брутове смрти имао да игра улогу републиканског хероја – према Сексту
Помпеју Лукан већ у Шестом певању показује нескривену одвратност, а
према Марку Антонију већ у нашем Петом певању (ст. 479).17 Треба се
притом подсетити и на то да је Лукан песник, а не историчар, те да није
морао следити строге историографске норме у погледу почетка и краја
свог описа грађанског рата.
Битка код Филипа свакако јесте била значајан догађај, али Лукан
ту битку и не помиње у свом каталогу (1. 38–45). Она би, у суштини,
представљала антиклимакс јер је Лукан већ за битку код Фарсале рекао
да је означила слом републике – а ако би се спев некако наставио и
после Филипа, поново бисмо се затекли у Египту, поново би Клеопатра
заводила једног римског војсковођу, а то је врста репетитивности коју
Лукан, колико смо га у очуваном материјалу упознали, није трпео (cf. Ahl
1976, 314–316). С друге стране, Цезарова смрт се такође испоставља као
Секст Помпеј се утаборио на Сицилији и дуго се тамо одржавао, ратујући против
Октавијана.
17
Неки поклоници идеје да је крај био код Акцијума иду толико далеко да у Лукановом
спеву некако препознају империјалистичке тенденције и наклоност према царском
режиму (Brisset 1964), услед чега би се Октавијан испоставио као природан јунак другог
дела спева, а његов тријумф као природан крај. Но, са оваквим виђењем се не може
помирити нико ко је прочитао страсне Луканове инвективе против царства у Седмој
књизи Фарсалије.
16
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примамљива алтернатива (ibid, 318–319). Не треба, међутим, губити из
вида да тај догађај заправо није довео до тектонских поремећаја у развоју
римске државе, да је царство надживело свог оснивача, те да је Лукан
„тираноубицу“ Брута тешко могао на веродостојан начин приказати као
победоносног шампиона републике кад добро знамо да је овај свега пар
година касније и сам погинуо заједно са свим републиканским надама.
Коначно, остаје и свршетак смрћу Катоновом после битке код Тапса.
Ово решење се чини најизгледнијим из више разлога. Наиме, сама битка
код Тапса би лако могла да се обради као климакс целог рата јер ту се
догодио нечувен покољ у ком су живот изгубиле, осим Катона, и многе
друге републиканске вође (Јуба, Петреј). Приде, Катона Лукан у целом
спеву истиче као антипод Цезаров, као лучоношу републиканске идеје.
Катон је својим самоубиством постао нека врста стоичког хероја јер се до
последњег даха није измирио са Цезаром нити покорио његовом царском
режиму, већ је умро слободан (Ahl 1976, 320–326). Стовер (2008) подупире
ову теорију указујући на то да Катон грађански рат види као борбу између
Цезара, који оличава тиранију, и себе, који оличава слободу (cf. 2. 302–
303), те вели да ће крај грађанског рата (а самим тим и Луканове песме)
доћи онда када пропадне слобода, односно сам Катон (cf. 2. 317).18
Оваквом крају се, додуше, опире неколико спорних питања. Најпре,
делује да се Катон убио пре других републиканских војсковођа који су се
борили у бици код Тапса, а свакако пре битке код Мунде, те би цео један
део наратива о Цезаровим победама остао одсечен ако би се еп завршио
његовом смрћу. Треба ипак дозволити да је на те потоње догађаје Лукан
могао указати простом алузијом, не упуштајући се у детаљно описивање.
Озбиљнија замерка је да Катонова смрт не представља никакву моралну
победу, већ обичан чин стоичког ескапизма, и да на њу тако гледа и
Сенека (cf. Tracy 2011, 44–45).
Не губећи из вида речене замерке, ипак остаје да закључимо да је
Катонова смрт била највероватније исходиште Луканове епске песме.
Уско повезано са овим питањем је и тешко питање изворног назива
Лукановог епа. У оптицају су два назива, De bello civili („О грађанском
рату“) и Pharsalia („Фарсалија“, илити „Еп о бици код Фарсале“). Први
назив има рукописну потврду, док се чини да на други указује сам Лукан
када његов Цезар говори о Pharsalia nostra (9. 985. „наша Фарсалија“).
Стовер (2008, 577) такође занимљиво истиче да се Катонова тврдња да ће његова смрт
означити finis laborum може односити и на крај рата, а, метапоетички, и на крај песме,
јер се реч labor често употребљава и за поетско стварање (и код Лукана, cf. 7. 209, 9. 980).
18
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У вези са овим питањем, као и претходно обрађеним питањем опсега
епа, можемо напоменути да је још 1654. Вебер претпоставио да Луканов
еп садржи два предговора, од којих је ранији (1. 8–66), оптимистичнији и
срачунат на еп који треба да иде до Акцијума и коначног мира, био предвиђен за еп под називом De bello civili, а доцнији (1. 1–7), песимистичнији и срачунат на еп који треба да иде до Филипа и до краја републике,
био предвиђен за еп под називом Pharsalia. Они који подржавају назив
Pharsalia позивају се и на то да је Луканов спев требало да има дванаест
певања (то одговара завршетку с Катоновом смрћу), те да би опис битке
код Фарсале у Седмом певању, како и доликује, пао у само средиште епа.
С друге стране, они који завршетак виде код Филипа или Акцијума, те
претпостављају велики број ненаписаних књига, држе да назив Pharsalia
није прикладан већ и због тога што би у завршеном епу сама битка код
Фарсале била и даље међу почетним књигама, никако у центру. Тако
увиђамо да су питања опсега песме и њеног назива уско повезана.
Доста се дискутовало о значају Луканових навода у 9. 985 (Pharsalia
nostra), где се стиче утисак да Лукан даје назив спева. Бруер (1950, 218)
оспорава вредност тог стиха без дискусије, позивајући се на аргументе
које су изнели Постгејт и Хаусман. Утврђено је, међутим, да је Постгејт
у свом третману овог стиха само злоупотребио латински текст и из њега
извукао значење које он нема и не може да има („the memory of Pharsalia
in which you and I, Caesar, have a share“), а да је Хаусман без дискусије
закључио да се реч Pharsalia може односити само на битку (proelium), а не
и на цео рат који Лукан описује, што је констатација свакако исхитрена
и погрешна јер многи писци, Луканови савременици, користе Фарсалију
да опишу цео рат, а не само битку – Стацијево Pharsalica bella (2. 7. 68)
односи се управо на садржај Луканове песме (cf. Ahl 1976, 328–330).19
Ако се подсетимо да је за Лукана управо битка код Фарсале догађај
од највећег значаја који је једном и за свагда уништио римску републику,
те да смо већ утврдили да је цео еп највероватније требало да иде до
Катонове смрти и да, сходно томе, садржи дванаест књига, даћемо
предност називу Pharsalia. Назив De Bello Civili могао је доћи од неког
издавача који је тиме настојао да Луканов еп историографски обележи –
већ смо споменули да су Лукана често држали више за историчара него
за песника (cf. Ahl 1976, 331–332).
Други пример је Sen. Ep. 71. 8. nihil interest utrum Pharsalica acie Cato vincatur an vincat
(„зар је неважно да ли је у Фарсалском рату Катон победио или био побеђен?“). Јасно је
да се овде Pharsalica мора односити на цео рат, а не на саму битку код Фарсале, јер Катон
и није био побеђен у њој, већ у бици код Тапса.
19
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Треба, међутим, обратити пажњу и на то да, иако писање епа на
историјске теме није за Рим представљало ништа неуобичајено, када је
реч о приступу и начину вођења те историјске теме, увиђамо да је Лукан
крајње атипичан епски песник.
На првом месту, Луканов еп не барата божанским апаратом и не призива традиционална олимпска божанства, која су били нужни саставни
део сваког епа од хомерских епова, где се у Тројански рат, па и у Одисејев
повратак на Итаку богови непрестано по својој вољи мешају, па све до
Вергилија, где мудри и благонаклони Јупитер прориче будућу бесмртност
римског царства, а фуриозна, ирационална Јунона покушава да Римљанима помрси конце. Неко други је, заправо, у овом спеву заузео место
богова – крволочни Цезар. У трећем певању, војници, иако се плаше божанског гаја, по Цезаровом наређењу узимају секире у руке: 437–439.
Tunc paruit omnis / Imperiis, non sublato secura pavore / Turba, sed expensa
superorum, et Caesaris ira. Већ ту видимо приказивање Цезара као бога,
или чак јачег од богова. Такве тенденције постају још јасније када дође до
битке код Фарсале – Цезар постане нова Јунона која дивља бојним пољем,
оличење зажареног ратничког Лудила. Цезар се пореди и са лавом и са
богињом неконтролисане борбе – Белоном. У току саме битке каже се да
Цезар својеручно tela ministrat (дели копља), што је реминисценција на
сцену из „Енејиде” где се каже да furor arma ministrat – Луканов Цезар је,
дакле, надмоћни бог и побеснела фурија, furor impius Вергилијеве Јуноне
пуштен с ланца.
Не треба, притом, сматрати да је одрицање од традиционалне митологије лишило Луканов спев натприродног. Већ у нашем певању читамо о мистичним пророчким заносима делфијске Питије. Лукан, иначе
веома склон астрологији, такође набраја читав низ застрашујућих наговештаја које су богови послали пошто је Цезар прешао реку Рубикон.20
Колико год застрашујућа била, ова знамења представљају једну врсту
помоћи богова. Приде, иако немамо непосредног учествовања богова,
авети се зато веома често појављују и на јави и у сновима: примера ради,
Помпеја у сну походи његова мртва жена Јулија, Цезарова кћи, која му
прориче ужасе грађанскога рата, а у чувеној сцени у Шестом певању
Помпејев син и вештица Ерихто призивају мртваца да им открије будућност и исход рата.
I 553 – 555: dirasque diem foedasse volucres / Accipimus, silvisque feras sub nocte relictis /
Audaces media posuisse cubilia Roma. („кажу да су злослутне птице замрачиле небо, а да су
дивље животиње, остављајући шуме по ноћи смело свијале брлоге насред града Рима“)
20
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Луканова Фарсалија се понекад сматра анти-Енејидом. Знамо да је
већ Стације у својој похвалној песми о Лукану (Silv. 2. 7) поменуо ово
ривалство и дао предност млађем песнику. Примећено је да се Луканов
спев отвара упозорењем да Рим мачем пара сопствену утробу (1. 3), те
је повучена паралела са Енејидом која се затвара сценом у којој Енеја
тријумфално побеђује Турна и тако обезбеђује основе за будући римски
процват (cf. Williams 2017, 98).
Иако данас признајемо да Енејида има веома сложену текстуру, и
иако је пуно урађено на разоткривању субверзивних елемената и у делу
Вергилијевом, њему се ипак не може оспорити известан оптимизам
и приврженост новонасталом царском поретку, као што се види већ у
предговору Георгика. Лукан, с друге стране, како је већ сасвим јасно,
критикује царство. Он говори о пропасти Рима коју је Вергилије
само наговестио. За Лукана је владавина једног човека нужно једнака
чистом деспотизму, а о томе упечатљиво говоре стихови осмог певања
„Фарсалије“ где погани Птолемејев саветник Потин саветује свога краља:
493–495 Exeat aula / Qui vult esse pius: virtus, et summa potestas / Non
coeunt; semper metuet, quem sæva pudebunt („Коме је стало до честитости,
нека напусти трон. Врлина и врховна власт не иду заједно! Кога је
стид да чини дивљаштва, вазда ће бити у страху“). И само неочекивано
зазивање Нерона, као сурогат-музе, на почетку овако језивог епа врло је
индикативно (И 44 – 45: Multum Roma tamen debet civilibus armis, / Quod
tibi res acta est. „Много дугује Рим грађанском рату, јер он дао је (сц.
Нероне) тебе!“). Из свега што Лукан у свом делу каже, његови ставови
према Нерону, иако их не говори наглас, постају више него очигледни.
Још једну Луканову атипичност препознајемо у његовом односу
према традиционалној епској теми: супротстављености два света.
Наиме, позната је карактеристика јуначке епске поезије да пред
читаоцима разложи оштру цивилизацијску супротстављеност оне силе
којој припада аутор епа, и њених непријатеља, замишљених у руху
дивљачних варвара. У „Илијади” је тај сукоб изражен кроз судар Запада и
Истока, што је тема која ће заокупљати и Херодотово дело. Истраживачи
су дошли до закључка да, и поред свих сличности којима се Тројанци
и Грци одликују у епу, одређена места указују на источњачку раскош
Тројанаца (Vidal-Naquet 2000, 53–54). Они се често ките златом: када
Глаук и Диомед пријатељски размене оружје, примећујемо да је оружје
Тројанца Глаука све од злата (τεύχε᾽ ἄμειβε χρύσεα χαλκείων21). И на
Хом. Ил. VI 234 – 235. „јер оружје златно Диомеду даде за медено“ (прев. Милош Н.
Ђурић). Добар пример за тројанско богатство представља такође и опрема трачког краља
21
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другим местима срећемо наговештаје тројанског богатства. Важно је у
овом контексту напоменути и то, да је краљ Пријам имао педесеторицу
синова и дванаест ћерки, што већ само по себи сугерише да је морао
имати више жена, што је обичај који се везује пре свега за Оријент
(Vidal-Naquet 2000, 55).
Коначно, ову тему поново срећемо у једном уметничком епу, код
Аполонија са Родоса, у „Епу о Аргонаутима”. Европа и Азија и овде се
сукобљавају не само због тога што Јасон тражи да од краља Ајета отме
златно руно, већ и због разлике у целокупном поимању света. Медеја
дискретно, али јасно сажима европску позицију када, молећи Јасона да
је поведе са собом, каже: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν…’.22
Римски епови такође супротстављају оно што је „типично римско“
ономе што је друго и другачије, најчешће источњацима, као што је
био случај код Невија (Пуни), Енија, па и Вергилија, где се својеврсна
„римштина“ супроставља Тројанцима, Картагињанима, Италима и
Грцима. Лукан, међутим, пева о грађанском рату где је тешко једну
страну цивилизацијски супротставити другој. Та збрканост се огледа
већ у чињеници да на појединим местима у Фарсалији Лукан и Помпеја
и Цезара поистовећује са источњачким варварима. После пораза
код Фарсале Помпеј ће се чак и заносити идејом да потражи помоћ и
уточиште на Истоку. Код Лукана се домен традиционалних римских
вредности ограничава и смањује, а домен Цезара, који се опире свакој
традицији, нараста и јача (cf. Reed 2011, 28–30).
Nachleben Лукановог епског спева одликује се турбулентном
променљивошћу. Песник који је живот завршио по наредби, чији карактер
куди Тацит (Ann. 15. 71), а књижевна постигнућа критикује Квинтилијан
(10. 90), а пародира Петроније (Sat. 118), у десетлећима после смрти,
када је смена политичког режима то дозволила, ипак је био у великој
Реса, тројанског савезника, описана у X певању „Илијаде“.
22
Бројни други епови, укључујући и средњовековне, одликују се истом темом. У „Песми
о Роланду” реч је о сучељавању „нас” хришћана и Сарацена. У песниковом универзуму
то су две потпуно одвојене групе, а он себе пристрасно сврстава у хришћански табор већ
у првом стиху спева (Carles li reis, nostre emperere magnes ) – једни се клањају Христу, а
други Мухамеду и, ни мање ни више, Аполону. Сличну поделу на два света срећемо и у
Калевали, где с једне стране имамо Калеву, земљу јунака, одакле и потичу главни јунаци
спева Вејнемејнен, Илмаринен и Леминкајнен, а са друге северну земљу звану Похјола
(то је Лапонија), земљу мрака и хладноће, у којој је све пуно опасности, злих људи и
опасних чаробњака, те се ту налази и Манала – Туонела, царство мртвих.
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мери и рехабилитован, као што се види из већ навођене песме Стацијеве
(2. 7), а и из неколико похвалних епиграма Марцијалових (7. 21–23) (cf.
Newlands 2011). Доцније, у средњем веку, утисак о његовој популарности
стичемо захваљујући бројним рукописима и коментарима. Значајно је
да је Данте уврстио Лукана, заједно са Хомером, Вергилијем, Хорацијем
и Овидијем међу велике песнике с којима се сусреће у лимбу, а постоје
индиције да је Фарсалија остварила значајан утицај на разне аспекте
Комедије – на пример, Катона Утичког Данте је представио по угледу
на Луканов опис истог лика (cf. Marchesi 2011, 489). И касније је Лукан
увек био популаран, нарочито у револуционарним и републиканским
круговима, па је један његов стих красио мачеве француске националне
гарде након Француске револуције (cf. Budimir-Flašar 1963, 478). Таква
репутација нашкодила му је у XIX веку међу енглеским и немачким
критичарима који су се заносили идејом царства и обожавали Цезара и
Августа (cf. Ahl 1976, 59) до те мере да Хендерсон (1903, 264) тврди да
је Лукан „умро млад, али не и прерано“. Истраживачи, као, на пример,
Брис (1964), покушали су да Лукана поново рехабилитују радикалном
реинтерпретацијом спева, према којој би он био присталица цара и
царства, што се, као што смо већ објаснили, не може озбиљно разматрати.
Данас, међутим, у свету Лукан доживљава својеврсну ренесансу и
постаје предмет све већег интересовања. До сада, по мојим сазнањима,
никада није превођен ни на српски, ни на хрватски, са изузетком два
кратка одломка која је Радмила Шалабалић превела за Преглед римске
књижевности Милана Будимира и Мирона Флашара (1963, 474–477;
Luc. 3. 399–425, 4. 292–336). Надам се да ће овај превод узбудљивог
Петог певања и на нашим просторима пробудити интересовање за ову
контроверзну епопеју.
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ПЕТО ПЕВАЊЕ ЛУКАНОВЕ
ФАРСАЛИЈЕ
Превeo с латинског Марко Витас

ПЕТО ПЕВАЊЕ23*
1–64. Састанак Сената у Тесалији. Лентул запаљивим говором
подстиче сенаторе на рат. Страни народи и краљеви који подрже Помпеја
добијају награде.
		
Тако је Судбина срећу с несрећом сплела, те вође24
		
ране што један од другог претрпеше, једнаких снага
		
тлу македонском посла.25 Већ Хем26 се забелео снегом,

Најтоплије се захваљујем професорки Марјанци Пакиж, која је прочитала цео превод.
Захваљујући њеним саветима и исправкама, превод је видно побољшан и обогаћен.
24
duces – „вође”. Мисли се на Гаја Јулија Цезара и на Гнеја Помпеја, вође двеју супротстављених струја (популара и оптимата) у грађанском рату 49-48. године пре нове ере.
25
in Macetum terras – „македонском тлу“. Цезаров неочекивани прелазак Рубикона,
који је симболички означио почетак грађанског рата, натерао је Помпеја, сенаторе и
њихове присталице да се из Рима склоне преко Јадрана. Цезар није успео да спречи
њихов прелазак, па је стога одлучујућа битка морала да се одигра с друге стране Јадрана,
крај тесалске Фарсале. Мада се Фарсала, дакле, налази у Тесалији, Лукан је овде смешта
у Македонију јер многи антички писци нису правили разлику између Тесалије и
Македоније. За исту област се једнако нехајно употребљавао и термин Епир (види већ у
8. стиху овог певања).
26
Haemo – „планина Хем” – данашње Балканске планине, које се кроз Србију и Бугарску
протежу све до Црног мора.
23 *
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cadens Atlantis – „Атласа кћи“ – иако Лукан спомиње једну кћер, реч је заправо о
„Атласовим кћерима“ илити о Плејадама, препознатљивом седмочланом скупу звезда.
Успон Плејада у мају и њихов залазак у новембру уоквирују део године погодан за
пољопривредне и риболовачке активности и у том својству их спомињу дидактички
песници (Хесиод Op. 383–384, 614–616; Арат 265). Говорећи о њиховом новембарском
залажењу, Лукан заправо перифрастички смешта радњу певања на почетак зиме, пред
крај календарске године.
28
Olympo – „Олимп“ – на планини Олимпу је, према грчкој митологији, било седиште
богова. Сходно томе, за песнике је та реч неретко метонимијски означавала само небо.
29
Fastis – „Фастима“ – под Фастима се мисли на званични римски календар. Дан који
ће дати нова имена (nova nomina) Фастима је дан којим почиње нова година. Под новим
именима се мисли на нове конзуле, који традиционално ступају на дужност с почетком
нове године, и по којима се година њиховог мандата и називала.
30
Ianum – „Јана“ – Јан је, између осталог, био бог почетка. Сматрало се и да је месец
јануар назван по њему (због чега Лукан и тврди да је Јан божанство „године младе“, тј.
да он предводи младу годину). Овидије започиње своје Фасте зазивањем Јана (63–65.
„Германиче, моја песма започиње Јаном, који ти најављује срећно ново лето, двоглавим
Јаном из ког извире тихо промичућа година...“).
31
consul uterque – конзули 49. године пре нове ере били су Гај Корнелије Лентул и Гај
Клаудије Марцел Старији.
32
emeriti... pars ultima iuris – „власти већ блиске свом крају“. Мандат римских конзула
завршавао се с календарском годином.
33
curia – „курија“ – тако се називало здање у ком се састајао римски Сенат. У пренесеном
значењу, тај се термин могао односити и на сенатска заседања, тј. сенаторе окупљене
на заседању независно од места одржавања седнице, у ком значењу га и Лукан овде
употребљава.
34
securis... fasces – „секире и пруће“ – термин fasces означавао је симбол сачињен од
прућа и секире који су ликтори носили за највишим римским званичницима, и који се
односио на imperium, односно власт највиших магистрата и на њихова судска овлашења,
која су укључивала и изрицање смртне пресуде (о чему сведочи симболичко присуство
секире).
35
venerabilis ordo – „часни ред“ – мисли се на Сенат.
36
Magni – „Помпеја“. Magnus (дословно „Велики“) био је Помпејев надимак. Пошто је
Помпеј у Африци извојевао победу против Гнеја Домиција и нумидског краља Јарбаса,
диктатор Сула му је наредио да већи део своје војске распусти и пошаље у Рим. Војска
се, међутим, побунила и стала да сипа увреде на Сулу, хотећи да радије остане под
Помпејевом влашћу, иако њему није било до побуне. До самог Суле је већ била стигла
27
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већ се и Атласа кћи27 низ ледени спуштала Олимп28,
уочи дана што нова имена Фастима даје,29
први славећи Јана, божанство године младе.30
Оце што ратна их служба на далека отпосла места
конзули31 зову у Епир, док дани им последњи теку
власти већ блиске свом крају.32 Проста и туђинска кућа
римске прима прваке, док подобна обичном госту
курија33 слуша државне тајне на огњишту страном.
Ко би тек логором пуким те секире звао и пруће,34
дигнуто с правом? Ту часни је ред35 подучио народ:
„Нисмо ми странка Помпеја,36 већ Помпеј у нашој је странци!“.
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А када тешка тишина на скуп тај суморни паде,
Лентул37 са седишта свога високог поносно рече:
„Снага достојна латинског рода и предачке крви
пламти ли срцима нашим, ви немојте клонути духом
што смо у далекој земљи, док Град нам допада ропства,
него сву снагу овога реда препознајте, оци!
Кад све одлучити можете, прво одлучите оно
што сваки краљ и народ већ зна: да смо Сенат ми сами!
Стога, било да Судба под ледена кола нас баци
северне Мечке, ил’ пак у област спржену, врелу,
пределе застрте паром, где дужине су дана и ноћи
једнаке увек,38 и тамо ће уз нас и држава ићи,
власт ће и тамо наша да буде. Кад галске су бакље
тарпејски спалиле храм, док Камил наставаше Веје,39
тамо је био и Рим. Ако Сенат и мењаше стана,
није губио власти. И зато Цезар сад држи
жалосне куће, домове празне и законе неме,
тргове с којих је прогнано судство, док курији празној
они тек долазе оци, што пуна их видети не хте.
Ко није прогнан из угледног реда, овде је с нама.

вест о Помпејевом одметништву. Међутим, када се Помпеј вратио у Рим, сви су похитали
да га најљубазније дочекају, а Сула, да би надмашио остале и да би Помпеја приволео
себи, тада га је ословио са Magnus и наредио и осталима да га тако називају. Према
другим изворима, Помпеју је тај надимак доделила сама војска. (cf. Plut. Vit. Pomp. 13)
37
Lentulus – „Лентул“ – Луције Корнелије Лентул Крус, конзул 49. године пре нове ере,
био је ватрени присталица Помпеја и оптимата. Уочи грађанског рата играо је пресудну
улогу у спречавању помирења међу завађеним странама (cf. Plut. Vit. Pomp. 59).
38
plaga – „област“. Овде Лукан мисли на поделу света, која је посведочена још код
Аристотела (2. 5. 362а32), на области или зоне. Према том учењу, постоји пет области:
две ледене на крајевима (поларне области), једна врела у средини (екватор) и две
области погодне за живот између ледених области и вреле области. Лентул овде хоће да
каже да чак и када би Сенат био бачен на места где су услови за живот најнепогоднији
– било у ледене, било у неподношљиво вреле пределе – он би и даље задржао своју моћ.
Карактеристично је за Лукана да обе области уводи на перифрастички начин – ледену
област поменом сазвежђа Медведице, које је најистакнутије сазвежђе на северној
небеској хемисфери и песнички симбол за хладни север, а врелу област поменом
карактеристичне одлике екваторијалних области да су тамо дан и ноћ једнаки.
39
Veiosque habitante Camillo – „кад Камил наставаше Веје“ – године 390. Гали су потукли
Римљане на речици Алији и пошли на сам Рим. Лентулова централна порука – да место
где се Сенат окупља није од значаја – не би имала смисла када би се Лукан позивао
на верзију тог рата против Гала о којој сведочи Тит Ливије (5. 47), а према којој сам
Капитол ипак није био заузет. Овде је реч о некој другој традицији према којој је цео
Рим, укључујући и Капитол, пао, што је приморало Сенат да се одатле премести у Веје,
етрурски град који је римски војсковођа Камил заузео непосредно пре рата са Галима,
око 396. године пре нове ере.
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omnia rursus membra loco redeunt – „сад већ на место се враћају уди“ – овде се сенатори
са њиховим разноврсним дужностима метафорички поистовећују са удовима тела који
такође обављају различите функције. Најпознатији пример такве метафорике потиче
из приче о првој сецесији плебејаца 494. године пре нове године. Пошто су се плебејци
повукли из Рима на Свето брдо зато што су им патрицији ограничавали права, патрицији
су упутили као свог изасланика Мененија Агрипу, који је плебејце убедио да се врате у
Рим тако што је њихову побуну метафорички упоредио са побуном појединих делова тела
(плебејци), који нису хтели да и даље прибављају храну желудцу (патрицији), за који им
се чинило да је лењ и да ничему не доприноси – да би убрзо схватили да ће и сами веома
омршавити ако буду изгладњивали желудац. Причу преноси Тит Ливије (2. 32).
41
Hesperiam – „шпански... пораз“ – Цезар је поразио део Помпејеве војске стациониран
у Шпанији под вођством Луција Афранија и Марка Петреја у бици код Илерде јуна 49.
године пре нове ере. Цезарову победу Лукан описује у Четвртој књизи Фарсалије.
42
in undis... Illyricis – „Илирско море“ – Илирско море је Јадран, с обзиром на то да се
Илирија протезала дуж јадранске обале на западном Балкану. Лентул овде вероватно
циља на чињеницу да део Цезарових трупа, предвођених Марком Антонијем, није могао
да пређе из Италије преко Јадрана због неповољног времена, о чему ће бити више речи
у другој половини овог певања.
43
Curio – „Курион“ – Гај Скрибоније Курион (90–49. год. п.н.е) био је претор 49. године
и борио се на Цезаревој страни. Послат да савлада Јубу Првог, нумидског владара који је
подржавао Помпеја, после победе код Утике доживео је потпуни пораз на реци Баградас
у северној Африци (која је у латинској поезији често називана Либијом) и погинуо у
бици.
44
signa – „знакове“ – овде се мисли на орла (aquila) ког је носио један легионар (aquilifer)
у свакој легији и ког је била страшна срамота изгубити. Поред орла, свака легија је
носила и знак са грбом и именом легије (познат као vehillum или signum).
45
Rhodos – „Родос“ – Родос, велико острво у југоисточном Егејском мору. Родос се назива
„краљицом мора“ зато што је био велика поморска сила, а Phoebeia (посвећен Фебу) зато
што се на родоској акрополи налазио храм Аполона Питијског.
40
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Оци што дотад у слози и дугом живљаху миру
на све се стране разлетеше, ратно кад лудило поче:
сад већ на место се враћају уди.40 За шпански се пораз41
нама свим силама света вишњи искупљују бози:
душмане прогута Илирско море,42 а Курион дотле,
дика лажног Сената, у либијској пустоши паде.43
Знакове44 дижите, оци! Пожурујте токове судбе!
С неба очекујте помоћ! Нек Судбина дадне вам снагу
какву за бекство од душмана дадоше прилике онда!
С истеком године конзулска власт ће нама да мине:
ваша пак моћ ни за хиљаду хиљада година неће!
Стога се, оци, за опште заложите добро: нека нам вођа
буде Помпеј!“. Сенат се веселом заори кликом,
предавши судбину земље и сенатског реда Помпеју.
Краљеве тада и народе верне хвале и часте,
Родос, ту краљицу мора, тај Фебов даривају драгуљ,45

		
		
		
		
55		
		
		
		
		
60		
		

грубу даривају војску што с Тајгета хладног је сишла.46
Тад се помињу оци славних дана Атине,
дају слободу Фокеји у спомен на масилску варош,47
тада Садала и храброг Котина48 и ратника верног
тад Дејотара,49 тад и Раскипола похвале, краља
ледене земље,50 и Либији Сенат нареди тада
жезлу да клања се Јубином.51 Тада – о Судбино горка! –
теби је дато да пелском круном52 главу овенчаш,
теби, краљу што народа свог си лажљивог вредан,53
о, Птолемеју, срамото судбе и злочину вишњих!54
Дечак је добио мач земљаке своје да коси,
– али и не само своје! Дворе је добио Лага,55
с њима и живот Помпејев, сестри је узео круну,56

Taygeti – „с Тајгета“ – Тајгет је планина у Лаконији. Под грубом војском са Тајгета се
мисли на Спартанце.
47
Phocis – „Фокеји“ – исељеници из Фокеје, грчког града у западној Анадолији, основали
су Масилију (данашњи Марсеј) око 600. године пре нове ере. Зато што је одбила да му се
покори, Цезар је Масилију уништио на путу ка Шпанији, о чему Лукан детаљно говори
у Трећем певању.
48
Cotyn – „Котина“ – Котин је био трачки краљ који је подржао Помпеја и послао му
војску под вођством свог сина Садала.
49
Deiotarum – „Дејотара“ – Дејотар је био врховни тетрарх (један од четири владара)
Толистобогија, племена из западне Галатије у Малој Азији. У време Трећег рата против
Митридата помогао је Помпеју, који га је наградио титулом краља и проширењем
територије. Било је очекивано да ће услед тог дуга, Дејотар у грађанском рату подржати
Помпеја.
50
Rhascypolin – „Раскипола“ – Раскипол је био трачки краљ (владао 49–41. године пре
нове ере). Сам Цезар је хвалио његову нечувену храброст (Caes. BC 3. 4. 4. excellenti
virtute). Његова „ледена земља“ (gelidae orae), како о њој говори Лукан, је Тракија.
51
Iubae – „Јубином“ – Јуба Први је био краљ Нумидије и присталица Помпеја (в. белешку
16). Лукан претерује кад под његово жезло меће Либију, термин који се могао односити
и на целу северну Африку.
52
Pellaeo... diademate – „пелском круном“ – Пела је била престоница Македоније и родно
место Александра Великог. Овде се алудира на чињеницу да су хеленистички владари
Египта водили порекло од Птолемеја Лага, Александровог генерала.
53
non fidae gentis – „лажљивог народа“ – Луканов „лажљиви народ“ су Египћани. О њима је
иначе у старом свету било опречних мишљења – некад су поштовани због своје старости
и мудрости (тако, на пример, Херодот опису Египта посвећује целу другу књигу своје
Историје), а понекад понижавани и одбацивани због готово пословичне лажљивости и
сујеверја (поред овог места, види Cic. DND 1. 43; Hor. Carm. 1. 37).
54
Ptolemaee – „Птолемеју“ – Птолемеј XIII Теос Филопатер (ц. 62 – 47. године пре нове
ере) био је египатски фараон. Правио се да хоће да Помпеју пружи склониште кад је овај
код њега потражио уточиште после одлучног пораза код Фарсале, али је убрзо наредио
његово погубљење. Цезару је понудио Помпејеву главу да би му се додворио.
55
regia Lagi – „дворе... Лага“ – династија Птолемејида се такође називала и династијом
Лагида, по Лагу, оцу првог Птолемеја, зачетника династије и Александровог генерала.
56
sorori – „сестри“ – Птолемејева сестра је била чувена Клеопатра. Она је била у браку
46
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тасту је отео злочин.57
64–236. Помпејев официр Апије одлази у Делфијско пророчиште да
сазна исход рата.
					
Скуп кад сврши се тако,
65		
сви се оружати стану. А докле војници и вође
		
припреме врше, и не знају шта ће им донети сутра,
		
само један плаши се човек да коцка се с Марсом:
		
Апије58 тражи од вишњих да исход му открију рата.
		
Стога одлази делфијском храму пророчког Феба
70		
многа што лета и многе зиме је затворен био.59
		
Тамо где запад се с истоком среће, у средишту земље,60
		
Парнас61 лежи, двоглава гора62 што облаке пара,
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са својим осам година млађим братом, али није намеравала да с њим дели власт (тако
је, на пример, само њено име фигурирало на званичним документима). Птолемеј се
стога удружио с евнухом Потином, својим регентом, и успео да на кратко време истисне
Клеопатру, која је побегла у Сирију.
57
socero – „тасту“ – Цезар је био Помпејев таст, јер је овај био ожењен Цезаровом ћерком
Јулијом (која је преминула још пре грађанског рата). Луканов коментар имплицира да
би Цезар погубио Помпеја да то Птолемеј већ за њега није учинио. Реч је, наравно, о
догађајима који ће се одиграти тек неколико месеци после скупа који се овде описује.
Лукан овде тек наговештава будуће догађаје: у тренутку у ком је смештено ово певање
Помпеј је још жив и здрав.
58
Appius – „Апије“ – Апије Клаудије Пулкер (Appius Claudius Pulcher), управник
провинције Грчке у време грађанског рата, конзул 54. године пре нове ере. Апије је био
ожењен Клаудијом, ћерком Помпејевом. Притом је био заинтересован за натприродно
и поклоник пророчких вештина (Cic. Ad fam. 3. 4. 2; De div. 1. 132), па је Лукан вероватно
зато изабрао да представи баш њега како посећује Делфе (cf. Dick 1965, 461).
59
multosque obducta per annos – „многа што лета и многе зиме је затворен био“ –
Истраживачи (Parke–Wormell 1956, 283; Ahl 1976, 122) налазе да Делфијско пророчиште
није било затворено ни средином првог века пре нове ере, у време Апија, ни средином
првог века нове ере, у време самог Лукана. Ипак, Луканове наводе подупире Јувеналово
сведочанство (6. 555. quoniam Delphis oracula cessant – „пошто је пророчиште у Делфима
престало с радом“). Плутарх, у свом спису о опадању пророчишта, не наводи да је оно
икада престајало с радом, али признаје да је број запослених пророчица спао са три на
једну, што је стање које затичемо и у овом певању (Плут. De def. or. 8).
60
Hesperio tantum quantum summotus eoo – „тамо где запад се с истоком среће, у средишту
земље“ – према античком миту, Делфи се налазе у самом средишту земље. Зевс је послао
два орла, једног с најудаљеније тачке на западу, а другог са најудаљеније тачке на истоку,
да лете један према другом и они су се сусрели баш у Делфима.
61
Parnasos – „Парнас“ – Парнас, планина у централној Грчкој, близу Делфа, северно од
Коринтског залива.
62
gemino... colle – „двоглава гора“. Парнас је имао два врха. Они су се некада називали
Cyrrha и Nissa. Лукан у Првом певању (1. 63–66) повезује Нису са Бахом (то јест,
Бромијом), што оставља Циру за Аполона. Мотив два врха Парнаса, чест у античкој
књижевности, опстао је и дуго после антике. Тако, на пример, Пјетро Алигијери, Дантеов
син, повезује један од два врха са земаљским наукама, а други са небеском мудрошћу.
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Бромија63 ту је и Феба дом, где кô једног их славе
сваке године треће у Делфима тебанске бакхе.64
Када је море ономад валима покрило земљу
врх тај једини изби и растави воду од звезда.65
Сâм си тек стеном свог највишег врха напустио вале,
једном оставши главом, Парнасе, скривен у мору.
Ту је Пеан66 осветио с трудноће гоњену мајку
невештим стрелама67 смирив’ Питонове завоје змијске,68
док је још Темида држала Делфе и троножац онај.69
Тамошњи бездани пусти божанске издишу речи,
ветрови говору вични из дубоких допиру јама.70
Када Пеан то виде, у пећину сакри се свету,
својим је начини храмом и богом пророчким поста.
Ко се од вишњих онамо сакри? С неба ко сишав’

Bromio – „Бромија“ – Бромије (грч. βρόμιος „бучан“) било је име наденуто Баху због
тога што су његове свечаности биле бучне.
64
Thebanae... Bacchae – „тебанске бакхе“ – баханткиње или бакхе биле су следбенице
Баха, односно Диониса, које су, славећи га, тонуле у оргијастички занос. Називају се
„тебанским“ било зато што је Дионисова мајка, Семела, била кћи Кадма, оснивача и
првог краља Тебе, било зато што је Тебом доцније владао и Пентеј, кога је, заједно са
његовом мајком Агавом, Дионис казнио јер није признавао његову моћ. Овај чувени мит
је овековечен у једној од најважнијих грчких трагедија, Еурипидовим Баханткињама.
65
Према верзији мита о потопу коју излаже Овидије у Првој књизи својих Метаморфоза
(318ff), лађа Деукалиона (који је, заједно са женом Пиром, био одређен да једини
катастрофу и преживи) после девет дана потопа зауставила се управо на обронцима
планине Парнаса. Друге верзије мита наводе, међутим, друге планине: Етну на Сицилији
(Higin, Fabulae 153), Атос на Халкидикију (Сервијев коментар на Вергилијеве Буколике
6. 41) и Отрис у Тесалији (схолија на Пиндарову Олимпијску оду 9. 62).
66
Paean – „Пеан“ – Paean (грч. Παιάν) је епитет Аполона као исцелитељског божанства.
67
rudibus... sagittis – „невештим стрелама“ – Аполонове стреле су овде невеште, то јест
неизвежбане зато што је у време сукоба са Питоном још увек био млад и неискусан.
68
Pythona – „Питонове“ – према легенди (изложеној код Хигина, cf. Fabulae 140), пошто
је Лето спавала са Зевсом и тако затруднела с Аполоном и Артемидом, Зевсова супруга
Хера послала је чудовишног Питона да је прогони. Пошто је одрастао, Аполон је решио
да се освети Питону, ког је сустигао у Делфима, његовом тадашњем седишту, и тамо га
убио.
69
Themis – „Темида“ – према хронологији коју износи Есхил у Еуменидама (1–8),
пророчиштем у Делфима је најпре управљала Земља, потом Темида, а затим Аполон. У
тренутку када је Аполон убио Питона, дакле, Делфима је још управљала Темида. Темида
је била једна од титанида и персонификација реда, права и обичаја. Делфски троножац
био је свети троножац на ком је свештеница Питија седела у току прорицања.
70
ventosque loquaces – „ветрови говору вични“ – у антици је занос делфијске свештенице
тумачен на различите начине: традиционално објашњење које је подразумевало
екстатички спој са Аполоном у првом веку пре нове ере уступа место рационализацији
према којој је свештеница екстазу дуговала отровним испарењима која су долазила из
некаквог древног процепа у земљи под Делфима. Француски археолози нису, међутим,
нашли доказа за ово друго објашњење (cf. Dick 1965, 461–462).
63
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totius pars magna Iovis – „свеопштег Зевса он као део“ – Зевс је овде тек друго име
за једног (и јединог) бога ког је признавала стоичка филозофска школа. Према овом,
алтернативном, тумачењу питијског заноса које доноси стоик Лукан, заслугу за
пророштва не би имао ни традиционални хомерски бог Аполон, ни некаква испарења,
већ то што свештеница удише свеприсутног Бога. Сенека, Луканов стриц, о стоичком
богу пише да је „он сам све оно што видиш, прожима све своје делове и садржи и себе и
све своје“ (Sen. QNat. 45. 3).
72
Cirrhaea per antra – „кирхејском... шпиљом“ – Cirrha (грч. Κίρρα) древна је лука у
Фокиди, у близини Делфа. Неретко се користи као синоним за саме Делфе.
73
Tonanti – „богом... грома“ – реч је о Јупитеру.
74
Typhoeus – „Тифоеј“ – Тифоеј или Тифон, син Земље, изазвао је Зевса и покушао да од
њега преотме власт над васељеном. Поражен након страхотне битке, заточен је, према
неким изворима, управо испод вулканског острва Искије, док се према другим изворима
налази испод Етне (коју у овом пасажу Лукан такође наводи као пример) или у самом
Тартару, то јест подземном свету.
75
Inarimes – „под Инармом“ – Inarime (грч. εἰν Ἀρίμοις; данас острво Искија) италијанско
је острво преко пута Кампаније.
76
Tyriis – „Тирцима“ – Тир, стари фенички град на територији данашњег Либана, наводно
је патио од честих земљотреса (cf. Lukan 3. 217. Tyros instabilis), услед чега је његовим
становницима пророчиште у Делфима препоручило да оснивају колоније. Према
легенди, неке од њихових колонија су Гадес (данашњи Кадиз на Гибралтару), Сидон
(стари фенички град на обали Средоземног мора) и Тир (аркадски град на Пелопонезу).
71
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достојним својега друштва учини пећине слепе?
Који бесмртни бог на земљи смртничкој живи,
тајне кад вечности зна и све што спрема будућност,
рад да се људима укаже, рад да и с малим и слабим
збори човеком, иако бог је и велик и моћан,
било да песмом прориче судбу, ил’ судбом да бива
оно што нареди песмом. Ил’ је пак скривен у земљи,
њоме да влада свеопштег Зевса он као део,71
те тако нашу придржава лопту у ваздуху празном
кирхејском идући шпиљом72 с богом да споји се грома.73
Када у девиним грудима моћ божанска се зачне,
људско она тад удара срце и гласа му даје,
као кад оно врх затутњи сицилске Етне,
бљујући ватру, ил’ кад Тифоеј74 под Инармом75 скривен,
риком растаче кампанске стене у вечитој патњи.
Људи богу нек приђу и помоћ им одрећи неће,
одбија једино љагу лудила њиног и беса.
Тамо нема места за жамор молитви злобних –
пошто одлуке пева донете једном за свагда,
промене никакве нема и нема за шта да се моли.
Праведним помаже људима: своју кад напусте варош,
ново им станиште даје, кô Тирцима оно кад даде;76
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даје да ратна мине опасност, као што памти
море саламинско,77 земљи враћа плодност, те чисти
загађен ваздух.78 Ал’ судбина стаде да плаши владаре
који бозима тада забранише пророчки говор:79
Делфи заћуташе тако и тако изгубисмо јадни
највећи дар што га икад од богова добише људи.
Кирхејске деве,80 међутим, веселе се принудном муку,
мир уживају храмски – јер Бог кад се спусти у груди,
казна је прерани умор – ил’ је то награда – пошто
бога кад прими, под налетом лудила бесног,
људско се распада тело и крхке страдавају душе
вишњом скршене силом. Тишину големе стене,
троножац давно што напуштен беше Апије буди
решен да крајњу судбину сазна западног света.
Нареди тада чувару тај стан да отвори страшни,
деву да пошље унутра ма и од страха се тресла.
Чувар тад нађе Фемону81 где ведро и безбрижно лута

Salaminiacum... mare – „море саламинско“ – у време Персијских растова, Атињани су
питали Делфијско пророчиште за савет. Било им је речено да је Зевсова воља да сам
град Атина падне, „ал’ премудри Зевс је сазд’о Тритогенејски дрвени зид, / Једини што
освојит’ се не мож’ за заштиту деци и теби“ (прев. Милош Арсенић). Под „дрвеним
зидом“ пророчиште је мислило на бродове, на којима ће атинско становништво наћи
уточиште и који ће одиграти кључну улогу у бици код Саламине, у којој је скршена
персијска флота (Hdt. 7. 141–142).
78
resoluit aera tabificum – „чисти загађен ваздух“ – пророчиште у Делфима саветом је
често помагало да се из градова уклоне куга или глад. Познат пример је делфијски савет
упућен становницима Тебе, које је морила куга: пророчиште им је наложило да из града
протерају убицу краља Лаја, што је довело до Едиповог пада (cf. Софокловог Краља
Едипа). Другом приликом је Атињанима наредило да Миноју као надокнаду за убиство
његовог сина Андрогеја понуде шта год да затражи, што је резултирало дугогодишњим
данком у крви за критског Минотаура (cf, на пример, Cat. 64. 76–79). Исто тако,
Делфијско пророчиште је консултовано и када се куга појавила у Риму (cf. Ov. Met. 15.
626–640; cf. такође Лив. 10. 47. 7).
79
postquam reges timuere futura / et superos vetuere loqui – „ал’ судбина стаде да плаши владаре
/ који бозима тада забранише пророчки говор“ – ово може да буде и дискретна критика
на рачун Нерона коме је, према легенди, питијска пророчица као матероубици одбила да
изда пророчанство, након чега је он покушао да затрпа делфијску пећину мртвим телима
и тако затвори пророчиште (Parke–Wormell 1956, 284; cf. Suet. Ner. 39. 10).
80
Cirrhaeae... vates – „Кирхејске деве“ – реч је о делфијским свештеницама. О Кирхи види
напомену 40.
81
Phemonoen – „Фемону“ – свештеница се зове Фемона, што је, према предању, било и
име прве питијске пророчице (Paus. 10. 5. 7; Stob. Flor. 21. 26). Није искључено да Лукан
овде намерно хоће да направи паралелизам између почетака Делфијског пророчишта и
времена грађанског рата које је посведочило његовом опадању и крају.
77
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Castalios... latices – „касталским жалом“ – Касталија је био извор на Парнасу, посвећен
Аполону и Музама.
83
Sibyllae – „Сибиле“ – Сибиле су, још према веровањима старих Грка (грч. Σίβυλλα), биле
пророчице. Римљана се највише тицала куманска Сибила, која је последњем римском
краљу, Тарквинију Охолом, продала такозване Сибилинске књиге, збирку пророштава
на грчком и у хексаметру, које су Римљани консултовали у тренуцима највећих
криза и опасности. Сибилу је овековечио Вергилије у Шестом певању своје Енејиде,
представљајући је као Енејиног водича кроз Подземни свет до стана његовог оца Анхиза.
82
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тихим касталским жалом,82 у миру сеновите шуме,
шчепа је нагло и гурну кроз двери храмске да прође.
Страшног се грозећи прага застаје Фебова дева,
причама празним главешину тера да мане се жеље
судбу да сазна, и вели: „Зашто се, војниче римски,
дрском заносиш надом да истину чућеш од мене?
Бездани Парнаса ћуте, свога затомивши бога,
било да дух је у далека пошао беспућа светска,
ову напустивши шпиљу, било што варварском лучом
Питон ономад сејаше пламен, па пепео паде
кроз таму пећина пустих и Фебу препречи пролаз.
Ил’ божјом вољом умуче Кирха, јер довољно тајни
које крије будућност већ чусте од древне Сибиле,83
или пак Пеан, што грешнике гони из својега храма,
не нађе уста достојна себе у овоме веку.“
Провидне беху девине сплетке: јер пориче бога
чију пак силу доказује страхом. Тад свијеном траком
увојке склони са чела, док косу по леђима расу,
ловором украси фочким и белом је повеза чипком.
Док је у страху оклевала дева, ударцем снажним
жрец је гурну унутра. Ал’ плашећ се пророчке собе
доле дубоко у храму, у предворју застане она,
почне да глуми грудима превише мирним,
говори лажна пророштва гласом превише чујним,
превише јасним да светим би гневом подстакнут био.
Није толико вређала вођу, ком певаше лажи,
колико троножац свети и Феба. Грцала није
трептавим ропцем, нити је кадра била да гласом
испуни шпиљу широку, нити у ужасу грозном
с косе ловор да збаци, ни темељ да храма затресе,
Фебу да препусти груди. Апија обузе срџба
троножац празан кад виде, па дрекну: „Злочина жено!
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Платићеш казну и мени и богу коме се ругаш
ако у пећину не сиђеш сместа, манув’ се лажи,
потрес страшни да певаш света штоно се руши,
када о томе те питам.“ Најзад згрожена дева
троношцу приђе и гротло је усиса простране шпиље
док јој ненавикле груди страшна запоседну сила
духа што настава стене и даље, неисцрпљен јоште
бескрајних векова низом. Најзад се докопа Пеан
кирхејских груди, па јаче но икад испуни тело
Фебове деве, пређашњи ум јој уклонивши цели,
наредбу даде јој тада сва да пред њиме се склони.
Блуди кроз шпиљу у бесу, кô својом да не влада главом,
с расуте збацујућ косе Фебове траке и венце
трзањем дрхтавог чела их баца по празноме храму.
Јурну на троножац свети, у заносу одбаци њега,
плам док је жестоки пржи твоје јарости, Фебе.
Али и горе од мамуза твојих девојка трпи,
горе од ватре коју у утроби разгараш њеној,
узде јер ти си јој дао, да не би одала више
него што вољан си открит. У једно сви су се слили
векови, јадне те груди силно је притисло време.
Нижу се збитија једно до другог и цела будућност
видна поста одједном, за гласом док судбина трага.
Све о постанку света и све о нестанку ту је,
све о пространствима мора и сабир свих пешчаних зрна.
Кô што је куманска дева у свом еубејском стану,84
гневна што њезин занос племенима робује многим,
охолом извукла руком из збрке судбина силних
славну судбину римску, тако се мучи Фемона,
препуна Феба, док најзад не изнађе, Апије, тебе,
савет што тражиш од бога ког касталска покрива земља,
дуго те маленог тражећ међ толиким судбама дичним.
Тада на јаросна уста бесовита изби јој пена,
стаде гласно да јечи и промукло стаде да вришти.
Потом се тужно запевање пећином проломи пустом.
Најзад се једном девица смири и поче да прича:

О куманској Сибили види белешку 50. Лукан овде говори о њеном „еубејском“ стану
зато што су Куму основали насељеници из еубејске Халкиде (заједно са становницима
Куме у Еолиди).
84
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Hesperio... sanguine – „хесперску... крвцу“. Хесперија је био грчки назив за „западну
земљу“ који је означавао Италију и који је заживео и код римских песника.
86
Овде се циља на Марка Јунија Брута, који је одиграо значајну улогу у у завери која
је резултирала атентатом на Јулија Цезара у Сенату 15. марта 44. године пре нове ере.
Лукан повлачи паралелу са Луцијем Јунијем Брутом, који је одиграо кључну улогу у
збацивању с власти последњег римског краља, Тарквинија Охолог, и у успостављању
Републике („тиранску власт што опет од Брутове руке ће пасти“).
87
Lethen – „Лете“ – Лета је била једна од пет река које су текле Подземним светом, према
античкој митологији. Свако ко би отпио гутљај из ње заборавио би цео свој претходни
живот и био би, према неким предањима, спреман да у новом телу започне нови живот
на земљи.
85
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„Ти ћеш, војниче римски, опасност избећи силну,
ратна ће претња поштедети једино тебе, док будеш
дуги уживао мир крај еубејске обале ширне.“
Рече толико и стаде јер глас јој узе Аполон.
Троношци свети што штитите судбе! Васељенска тајно!
Боже, што истином владаш, боже, ком открише вишњи
све што крије будућност! Зашто у страху нам тајиш
последњи дани да дошли су царству што срља у пропаст?
Зашто нам скриваш посечене вође и краљеве пале,
зашто народе силне у мору од хесперске крви?85
Зар се не решише вишњи на злочин? Зар већају звезде
још о Помпеју, док морају чекати судбине других?
Подвиге тајиш ли осветног мача и кажњену јарост,
тиранску власт што опет од Брутове руке ће пасти,86
зато да све би извршио случај? Тад паде унапред
дева и пред њом попустише врата, те излете вани.
Бесни и даље и бога из груди не пушта својих,
истину целу јер жели да рекне. Рогачећи очи
дивље и луде, цело њима претражује небо,
одајућ лицем час дрхтаву зебњу, час сурову срџбу,
уста се њена без престанка криве, док пламена црвен
оловне образе боји и чело – ал’ ипак је бледа:
бледило њено не одаје страх, већ га задаје оно.
Срце уморно бубња. Кô сиње море што риче
када га туче северац, и девица уздише тако.
А кад од лучи божанске, под којом виде будућност,
светлу се обичном врати, тмина је прогута густа.
Пеан јој даде са Стигијске Лете87 воду да пије:
тако јој тајне оте божанске. Истина деви
напусти груди и светом се троношцу врати будућност.

		
Она скрхана паде. Близина те не плаши смрти
225
пошто те мутно пророштво, Апије, храбри и теши!
		
Свет се нагиње цео час једној страни час другој
		
ти док се јалово надаш да краљ Еубеје ћеш бити!
		
Безумна лудо! Који те бог заштитити може
		
ратну да избегнеш карму и посвуда недаће тол’ке,
230
који бог, осим смрти? На жалу еубејског мора
		
место наставаћеш тајно: ту гроб ће те скривати славни,
		
тамо где камени Карист88 морски сужава пролаз,
		
Рамн где богове штује што дрзнике ради су рушит,89
		
уско где море дивљим брзацима кључа и бесни,
235
тамо Еурип90 где вуче превртљивим валима својим
		
халкидске лађе91 Аулиди страшној што мрзи морнаре.92
237–373. Цезарова војска се буни и захтева да се рат прекине. Цезар
слама побуну оштром и суровом беседом.
		
Пошто Шпанија паде,93 Цезар се враћати стаде,
		
орлове победне своје у други свет94 да понесе,
		
када му бози замало не спречише победе даље.
240
Вођа што никада није у рату претрпео пораз
		
стаде да стрепи међ шатрама логорским95 крај да ће бити
Carystos – „Карист“ – Карист је обалски град на грчком острву Еубеји (данашња Евија).
Rhamnus – „Рамн“ – Рамнунт је град у Атици који гледа на Еурипов теснац. У антици
је био славан по томе што се у њему налазио храм Немезе, богиње освете, на шта се
алудира и у овом Лукановом стиху.
90
Euripus – „Еурип“ – Еурипов теснац је морски теснац који одваја Еубеју од
континенталне Грчке (пре свега Беотије).
91
Chalcidicas puppes – „халкидске лађе“ – Халкида је била (и остала) један од највећих
градова на острву Еубеји. Налази се у непосредној близини опасних обала Аулиде које
се спомињу у овом стиху.
92
Aulin – „Аулиди“ – Аулида је била град на обали Беотије која се отварала према
Еуриповом теснацу. У антици су постојали извештаји према којима су се плима и осека
на том подручју смењивали и до седам пута дневно, те упркос ветру носили лађе ка
аулидској обали и ту их уништавали (cf. Barrat 1979, ad loc). Аулида је приде била позната
као лука из које су, према предању, грчке лађе испловиле у рат против Троје. Ни њима
због олујних ветрова није било дато да исплове све док Агамемнон није жртвовао кћер
Ифигенију и тако умирио Артемиду.
93
domitis... Hibernis – „пошто Шпанија паде“ – Цезарова одлучна победа над Помпејевим
присталицама у Шпанији описана је у Четвртом певању Луканове Фарсалије.
94
alium... in orbem – „у други свет“ – и поред овако театралних наговештаја, „други свет“
на који се овде мисли је заправо одмах с друге стране Јадранског мора, то јест Тесалија
у Грчкој. Неки истраживачи сматрају да је Лукан за овај израз (и, уопште, за ову сцену)
бирао да се угледа на еп о Германиковим подвизима Албинована Педа, и то зато да би у
опис ових догађаја утиснуо патетику херојског епа (Fantham 1985, 127).
95
intra castrorum... tentoria – „међ шатрама логорским“ – Лукан нигде географски не
88
89
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његових злочина силних кад војсци што Цезару беше
верна у биткама многим најзад дојади клање,
скоро кад напусте вођу, било што фурије ратне
ратничка отера труба кад жалосну прекиде свирку,
било да мач их отера хладни, у корице скривен,
било да сами војници осудише вођу и повод,
спремни да мач препродају крвав за знатнију плату.96
Мука ниједна Цезара није подучила боље
како је климав и клизав врх с којег презире људе,
како варљив је ослонац његов и несталан посве.
Бројне кад изгуби руке, са својим оставши мачем
готово самцит – он који силну је водио војску,
схвати да чете у бици потежу мач, а не вођа:
не беше страшљиви жагор, тајна то не беше срџба,
страха не беше оног што кочи плашљива срца,
када се свако онога плаши ко плаши се њега,
мислећ да једини пати под жрвњем тиранске власти.
Руља се решила страха баш тако што била је руља
знајући добро да злочине многих не испашта нико.
Падоше претње: „Нећемо, Цезаре, трпети даље
помаму бесну, грла да наша излажеш гвожђу
широм копна и мора, на разне да душмане трошиш
јефтине наше животе. Део Галија оте,97
део неста у суровој тами шпанскога рата,98

одређује побуну како би цела прича попримила тон универзалне параболе. Такође, ова
историјски посведочена побуна догодила се у Пјаченци (лат. Placentia), на северу Италије,
док је Цезар још био у Масилији, те није могао одмах да се суочи са побуњеницима, што
Лукан вешто скрива избегавајући географске одреднице (cf. Fantham 1985, 125). Иначе,
овим стихом и поменом „логорских шатри“ (у, подразумева се, Цезаровом логору) Лукан
хоће да истакне да је војсковођа који је поразио толике туђе војске замало претрпео
пораз од своје сопствене.
96
et scelere inbutos etiamnum venditat enses – „спремни да мач препродају крвав за знатнију
плату“. И Апијан (B Civ. 2. 191–194) и Дион Касије (41. 27–34) сведоче да су се војници
жалили на мале плате и недовољне прилике за пљачку, али Цезар о таквој мотивацији
не говори баш ништа у својим белешкама о грађанском рату. Само једанпут спомиње да
његови војници негодују, и то у Шпанији, када ни мање ни више захтевају да се што пре
крене у борбу (мотивација им је, дакле, претерани ратнички ентузијазам, а не приземна
похлепа). Штавише, у својим белешкама Цезар чак и претерано хвали Девету легију,
чију побуну Лукан овде описује, вероватно управо зато да би избрисао свако сећање на
то да су му били нелојални.
97
Gallia – „Галија“ – мисли се на Цезаров чувени Галски поход 58–50. године пре нове
ере.
98
Hispanis bellis – „шпанскога рата“ – види фусноту 59 за Цезарово ратовање у Шпанији.
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део пак италска прогута земља.99 По целоме свету
војска гине рад’ победа твојих. С којим смо циљем
мрели на северу хладном, освајајућ Рону и Рајну?100
Грађанским ратом ми враћаш за године силне у служби?
Пошто смо прогнали Сенат и куће повратили своје,
које смо људе, богове које пљачкати смели?101
Кривим нас чине недела бројна руке и мача,
невиним чини нас беда! Ал’ има ли насиљу краја?
Шта ли је доста, Рим ако није? Погледај сада
своје старе војнике, млитаве, слабе и седе.
Цео нам прохуја живот: у рату изгубисмо њега.
Пусти да умремо барем у миру! Зар тражимо пуно?
Нећу у самртном часу на тврду земљу да паднем,
нећу да кацигу носим док душа ме напушта нежна,
нећу залуд да тражим ко ће ми склопити очи –
хоћу да жена ме испрати плачем, хоћу да мене
самог102 смести под хумку. Болест нек покоси старце
смрт да под Цезаром не би стизала само од мача.
Зашто надом нас мамиш, кад ратне све ужасе знамо?
Зар у грађанском рату ми једини нећемо знати
коме злочини ови највећу доносе корист?
Рат те не научи ништа, ако још сумњаш да чете
све су учинити кадре. Ни божји се закон ни људски
овом не противи чину. Вођа си био на Рајни,
Цезаре, овде си друг,103 јер злочинства нас једначи љага.
Притом и храброст наша од суда нечасног пати
сви јер се успеси наши пуком називају Срећом.
Ми смо судбина твоја: то, Цезаре, јасно нек буде!

Hesperia – „италска... земља“ – вероватно се мисли на Цезаров тријумфални марш
на Рим после преласка Рубикона. Тада, додуше, није дошло до великих крвопролића
– Помпејев генерал Луције Домиције Ахенобарб се, опкољен у близини градића
Корфинија, предао са своје три легије.
100
Rheno – „Рајну“ – Галски рат се 58. године проширио и преко Рајне када је Цезар напао
Ариовиста, вођу Свеба, једног од германских племена, као одговор на његово насиље
против галског племена Едуа, које је било под Цезаровим протекторатом.
101
quos hominum vel quos licuit spoliare deorum? – „које смо људе, богове које пљачкати
смели?“ – ово је један од ретких стихова у којима Лукан представља Цезара у позитивном
светлу: није допустио војницима да пљачкају Рим (али види и стихове 305–307).
102
unique – „самог“ – тј. неће да заврши, као толики други у грађанском рату, у заједничкој
гробници.
103
hic socius – „овде си друг“. Овде војници заправо праве алузију на беседу коју је сам
Цезар одржао у Првом певању, када је војнике назвао својим „друговима“ (1. 299. o socii).
99
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finem civili faciat discordia belli – „нека раздор донесе конац грађанског рата!“ – овакву
молитву могао је изговорити неко ко је живео у време грађанског рата и ко се још могао
надати да ће побуна ослабити Цезара и тако прекинути грађански рат. Занимљиво је,
међутим, да је овде изговара сам Лукан, те она тако постаје својеврсна молитва за
преокретање прошлости.
105
Tarpeiam... sedem – „Тарпејско седиште“ – такозвани Тарпејски камен јужни је врх
Капитолског брега у Риму. На њему се налазио Јупитеров храм који је подигао последњи
римски краљ, Тарквиније Охоли.
106
absentem – „одсутног“. Овде сазнајемо да је Цезар ипак био одсутан (био је у Масилији)
у време беседе коју су одржали војници (види белешку 72).
104
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Сви нек те бози подрже, ал’ ако се замериш војсци,
мир ћеш да склапаш!“ Грђаху тако по логору целом,
тражећи гневнога лица вођу свога да виде.
Тако нам, вишњи, у овом безбожном, безнадном веку
спас и једину наду гадне наваде нуде:
нека раздор донесе конац грађанског рата!104
Таква би побуна силна сваког престравила вођу!
Цезар, међутим, што судбини вазда гледа у очи,
жељан да срећу окуша своју на испиту тешком
хита и неће да чека док гомиле стиша се срџба.
Јури у жељи да фурије саме на бој изазове.
Дао би војсци да градове плачка и храмове свете,
Тарпејско седиште врховног бога,105 а мајке и кћери
нашег Сената он би нечувеном извргô руглу.
Жели војску дивљака склону суровом Марсу,
плашећ се само разума здравог у бунтовној глави.
Срам нек те, Цезаре, буде, што ратове снујеш и битке
које проклиње војска. Зар њима да смучи се клање
брже но теби? Зар они да ратно чувају право
ти док правду и неправду сваку равнодушно делиш?
Учи без мача да живиш, научи кад с клањем да станеш!
Куда, дивљаче, журиш? Војску зар невољну тераш?
Побеже грађански рат! Ал’ он на травнату хумку
стаде, незастрашен ничим и страшан у храбрости својој,
поче војсци да збори, а гнев му је бирао речи:
„Вођа, ког одсутног106 хтеде речју да сечеш и мачем,
сада ти, војниче, нуди прса за ударце спремна.
Конац желиш ли рата, мач одбаци и бежи!
Ваш кукавичлук ми ова побуна открива бедна,
ова војска где свако само на бежање мисли –
успеси вашег вас вође учинише слабим и меким!
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Идите сместа, а мене препустите ратничкој судби,
идите – оружје ваше друге наћи ће руке,
идите – мени ће вратити Срећа довољно људи!
Када Помпеја у бег буде хесперска нагнала момчад
својом великом флотом, по победи прећи ће мени
гомиле људи да покупе награде свршеног рата,
плен да покупе ратни, вашим освојен трудом,
кола да кићена ловором следе, не окусив’ рата!
Ви онда будите старци, будите бескрвна руља,
будите светина пука и тријумфе гледајте наше.
Мислите л’ стварно да бегом можете нанети штету
напретку Цезара силног? Кад све би запретиле реке
воде да своје у море неће уливати више
водостај тад тек онол’ко би пао, колико сад расте.
Мислите л’ стварно да икакву помоћ видим у вама?
Никад се брига божанска толико понизити неће
вашом смрћу и вашим животом да замара судбу
пажњу јер обраћа она само на дела племића:
васцели људски род за ретке тек моћнике живи.
Под мојим си вођством југом и севером ширио ужас:
Помпеј да вођа ти беше, бегунац би, војниче, био.
Гле Лабијена:107 ономад под Цезаром велики беше,
с новим сад вођом кô бедник блуди и копном и морем.
Брига ме није коме сте верни, мени док нисте
нити душману моме. Брига ме није за оног
ко Помпејевој страни оружје не даде своје,
ако и напусти мене. За логор овај се брину
богови вишњи, који нису хтели да пусте
рат да ратујем силни са војском старом и бедном.
Каквог ми бремена Срећа ослобађа уморна плећа!
Даде да развргнем војску што све је покрасти хтела,
војску што свет јој се цео пленом чинио скромним.
Рат ћу од сада за себе да водим: напустите логор,

Labienus – „Лабијена“ – Тит Лабијен (100–45. године пре нове ере) био је један од
војсковођа које су под Цезаром служиле у Галији. У Галском рату је постигао неколико
великих победа (над Атребатима и Нервима, као и над Тревирима), захваљујући којима
га је Цезар чак и поставио за управника Цисалпинске Галије. У време грађанског рата
стао је ипак на Помпејеву страну, али није успео да постигне никакав запажени успех.
Погинуо је у бици код Мунде.
107
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Квирити108 јадни, и правим мушкарцима предајте знаке.
		
Шаку пак бедних хушкача што распали лудило ово
360
ја не држим, већ држи их казна коју су дужни.
		
Клекните сада и неверна грла препустите мачу.
		
Новаче млади што једина снага си логора сада,
		
гледај и учи како живот да даш и да узмеш!“
		
Дивљачке претње кад зачу, кукавна задрхта руља,
365
силна тресла се момчад у страху од једног човека,
		
ког је и збацити могла, јер он није витлати могô
		
гвозденим мачем војника и против њихове воље.
		
Сам је Цезар у страху да војска му помоћи неће
		
копљем ни руком тај злочин да сврши, ал’ ропска послушност
370
премаши вођине наде, те главе му дадоше с мачем.
		
Чиме се баве духови људи злочину вичних,
		
него ли смрћу, својом ил’ туђом! Тај споразум гадни
		
смирак Цезару даде, а казна умири војску.
374–402. Цезар преузима све полуге власти у Риму.
		
Нареди: с предаха десет у Брундизиј109 имају стићи.
375
Бродове опозва силне, да стари напусте Хидро,110
		
древни Таранто111 такође и скровите леучке луке,112
		
салапску мочвару113 потом и Сип што га скривају брда,114

Quirites – „Квирити“ – овај назив је означавао Римљане, пре свега цивиле, услед чега
се може тумачити и као увреда када је, као овде, упућен војницима. Потврђено је да
је Цезар заиста побуњене војнике називао Квиритима, али не 49. године п. н. е. у току
побуне Девете легије која се овде описује, већ 47. године п. н. е. када су се војници
побунили јер нису хтели да ратују и у Африци. Лукан је овај чувени узвик преместио на
ранију побуну зацело зато што ону каснију није ни намеравао да опише – један догађај
ове врсте био је, са књижевног становишта, сасвим довољан за један еп (cf. Fantham
1985, 126).
109
Brundisium – „Брундизиј“ – Брундизиј је град у Апулији, у јужној Италији, на обали
Јадранског мора. Био је римска лука од првог значаја.
110
Hydrus – „Хидро“ – Хидро је такође град у Апулији, данашњи Отранто на Јадранском
мору (то јест на споју Јадранског и Средоземног мора који се налази у такозваном
Отрантском теснацу).
111
Taras – „Таранто“ – Таранто је велики апулски град и важна лука на Јонском мору.
112
litora Leucae – „леучке луке“ – Леука је такође град у Апулији, данашњи Santa Maria di
Leuca на Јадранском мору.
113
Salapina palus – „салапску мочвару“ – Салапија (Саплија или Салапина) био је такође
град у Апулији. Према Витрувију (1. 4. 12), основао га је Диомед на повратку из Троје.
О мочварном тлу слабо погодном за живот и земљорадњу обавештава нас Цицерон (Cic.
Agr. 71).
114
Sipus – „Сип“ – Сип је такође био град у Апулији, јужно од планине Гарган (на чије се
обронке вероватно односи Луканов помен брда која скривају Сип).
108
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плодни где апулски Гарган115 кривуда аузонским116 жалом,
далматинским тучен северцем и јужним калабријским ветром
пре но што нагло се сручи у валове Јадранског мора.
Безбедан већ и без војске у Рим се упути плашни,
који већ научен беше да клања се вођи у тоги:
народу услиши тобожњу жељу, па диктатор117 поста,
срећним прогласивши дане што њега конзулом виде.
Његово изнађе доба сва та лажна имена
којим смо деспоте праве кроз дуге године звали.
Тад му се прохте да аузонске секире споји са мачем
свако да ратно би право припало једино њему.
Снопу додаде орла и титулу преузе празну
достојним белегом ово тужно означивши време.
Година Фарсале страшне достојног конзула доби.
Одмах на Марсовом пољу118 осмисли свечаност неку,
гласове силне где преброја оних што гласали нису,
трибе где тобоже позва и гласачку проџара урну.119
Слепи за знаке смо с громовног неба због аугура глувог120
птице што измишља срећне, док хучи злокобна сова.121
Моћ што некад је штована била тад ишчезе сасвим

Garganus – „Гарган“ – Гарган је планина у Апулији.
Ausoniam – „аузонским“ – Аузонија је други назив за Италију, који је у вези са племеном
Аурунка (чије име је настало ротацизмом, односно преласком с у р у интервокалском
положају).
117
dictator – „диктатор“ – диктатор је, као ванредна магистратура, изгласаван само у
тренуцима највећих криза. Власт му је била ограничена једино временски (обично шест
месеци), а подређени су му били сви остали магистрати. Цезар је први пут проглашен
за диктатора по повратку из Шпаније, а пре битке код Фарсале, 49. године пре нове ере.
После битке код Фарсале добио је диктатуру на неодређено време, а после битке код
Тапса на десет година. Коначно, 44. године пре нове ере наименован је за доживотног
диктатора (dictator in perpetuum).
118
Campus – „на Марсовом пољу“ – то је била област у Риму. Служила је за одржавање
скупштина (comitia centuriata) и сенатских седница (у здању curia hostilia), а Цезар је
планирао да ту изгради Saepta Julia, здање намењено гласању.
119
et non admissae dirimit suffragia plebis decantatque tribus et vana versat in urna – „гласове
силне преброја оних што гласали нису, трибе где тобоже позва и гласачку проџара урну“
– Лукан обрће нормалан редослед догађаја (разуме се да су прво позване трибе, а да су
тек онда бројани гласови).
120
augure surdo – „због аугура глувог“ – аугури су били свештеници који су прорицали
вољу богова на основу лета птица. У време грађанског рата Цезар је већ дуго имао
религијска овлашћења, јер је још 63. године изабран за великог понтифика (pontifex
maximus), врховног свештеника у Риму. Лукан овим хоће да каже да је Цезар лажно
обавештавао народ о томе да је, као аугур, добио подршку од богова за своје подухвате
121
bubone sinistro – „злокобна сова“ – сова је важила за птицу која најављује несрећу (cf.
на пример Hor Car. 3. 27. 1).
115
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сваког лишена права. Ал’ њему су називи битни:
		
зато се сваки назива месец по конзулу новом.122
400
Оном незаслужном богу123 што чува тројанску Албу124
		
свечане феште и латинске жртве у пламеној ноћи
		
дали су радо јер допусти Лациј да окова падне.
403–475. Цезар са делом војске прелази Јадран упркос сувише мирном
мору.
		
Заждивши тад преко поља што лењи их апулски сељак
		
свог је поштедео плуга и јаловој предао трави,
405
бржи од небеске муње и љуте матере тигра,
		
стиже до Минојских кућа125 у Брундизиј обала кривих
		
море где нађе под кључем олујних ветрова зимских,126
		
своје где нађе морнаре у страху од времена хладног.
		
Вођи се учини срамним да војска кукавно чека,
410
ратно време да трати и једнако седи у луци
		
други док мање су среће, ал’ плове по ширноме мору.
		
Душе невичне мору Цезар стаде да храбри:
		
„Зимски кад ветрови груну по мору и сивоме небу,
		
чвршћи њихов је стисак од благих ветрова оних
menstruus... consul – дословно „конзул на месец дана“ – с обзиром на то да су у Риму
највишу власт држала два конзула, изабирана на дванаест месеци, свака година се
обично називала по именима тих конзула. Ако би се конзули мењали сваког месеца
уместо сваке године, онда би се и месецима морали давати називи по њима. Истина је
да су се конзули у време Царства, када је њихова власт већ постајала све мање важна,
смењивали у краћим временским размацима (мада никад на месец дана), али када је
реч о 48. години пре нове ере, у којој се дешава ова радња, Луканова тврдња је зацело
претерана јер су те године била изгласана само два конзула (поред самог Цезара и
Публије Сервилије Вација Изаурик).
123
numen... haud meritum – „незаслужном богу“ – реч је о Јупитеру Лацијском (Jupiter
Latiaris), који је био задужен за заштиту Лација, области у Италији у којој се налази и
сам Рим. Лукан тврди да он није заслужио да му се свечаним жртвама одаје пошта зато
што је допустио „Лациј да окова падне“, то јест да се Цезар домогне власти у Лацију.
Светилиште Јупитера Лацијског налазило се на mons Albanus (албанској гори – види
наредну белешку) и ту су се сваке године одржавале feriae Latinae („латинске игре“) о
којим Лукан овде вероватно говори.
124
Iliacae... Albae – „тројанску Албу“ – Алба Лонга је био древни град у Лацију и оснивач
Латинске лиге. Алба Лонгу Лукан овде назива „тројанском“ јер ју је, према предању,
основао Асканије, син Енеје, који је, као што је познато, био један од главних ратника
који су се у Тројанском рату борили на страни Тројанаца.
125
Minoia tecta – „Минојских кућа“ – овде се мисли на Миноја, који је био легендарни
краљ Крита. У антици се веровало да је Брундизиј критска колонија, о чему, поред
Страбона (6. 3. 6), сведочи и сам Лукан у Другом певању Фарсалије (2. 610).
126
clausas ventis brumalibus undas – „море... под кључем олујних ветрова зимских“ – опис
неповољних временских прилика на мору које спречавају Цезарову флоту да исплови
(ст. 403–475) Лукан је додао из чисто књижевних разлога јер није историјски.
122
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које одашиљу претворног пролећа облачни дани.
Обале нема ни заливи морски не леже на путу,
право ми ћемо ићи, северним вођени ветром.
Тај нека искриви ветар кош на нашему једру,
нека задува журно и грчкој нас обали преда
слуге Помпеја да не би с феачке обале127 могле
веслима силним да наша уморна сустигну једра.128
Скршите ланце што бродове срећне држе у луци,
пустите прамце к сумрачном небу и валима дивљим.“
Феб129 кад неста у мору, кад свод се озари ноћни,
звездама првим и сенке кад падоше Месеца мрачног
лађе морнари одвезаше тад и отпустише ужад,
развише једра. Кад јарболска пречка на лево се нагну,
посада накриви платно и рашири највише једро
дашке да сакупи ветра што неће потрајат дуго.
Ветар чим стаде да лагано дува у платнена једра
мало се надуше она, ал’ убрзо падоше натраг,
натраг у седиште брода и ветар што покрену лађе
не беше кадар да води их даље по пучини ширној.
Мирује пучина тиха, трома мирује вода,
трома и лења ко пуста пространства мочвара мртвих,
Босфор мирује тако, скитске увезујућ вале,130
Истар131 док, окован ледом, у море не пушта воду,
ширна док пучина стоји и вали док спавају силни,
мраз док окива лађе и море што не прима једра
коњи док газе и точак док Беса132 номадских сече

Phaeacum e litore – „с феачке обале“ – Крф. Острво Феачана је, према Одисеји, била
последња станица на Одисејевом путу назад према Итаци. Аполоније са Родоса спомиње
ово митско острво у свом Епу о Аргонаутима (4. 991) и идентификује га са острвом
Крфом, те и на овом месту код Лукана без сумње треба усвојити ову идентификацију.
128
languida... carbassa – „уморна једра“ – Цезар је располагао трговачким једрилицама, а
Помпеј ратним лађама које су користиле весла (cf. Barrat 1979, ad loc).
129
Phoebus – „Феб“ – Феб је старо име за бога Аполона, које потиче од грчке речи φοῖβος
(„светао“, „сјајан“). Лукан га овде користи као синоним за Сунце, што је честа песничка
употреба.
130
Scythicas... undas – „скитске вале“. Босфор је мореуз који повезује Црно и Мраморно
море. Њега Лукан овде, прилично слободно, назива и „скитским валима“ зато што су
номадска скитска племена насељавала, између осталог, и северне обале Црног мора.
131
Hister – „Истар“ – грчко име за доњи ток Дунава.
132
Bessi – „Беса“ – Беси су били трачко племе које је махом настањивало планински
венац Хема (то јест, данашње Балканске планине).
127
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Maeotida – „Меотским“ – Меотско море је данашње Азовско море. С обзиром на то
да је оно најплиће море на свету и да има мали салинитет, веома се лако замрзавало, о
чему сведочи и овај Луканов стих.
134
Ceraunia – „Кераун“ – Кераунијске планине налазе се у југозападној Албанији и
простиру дуж обале Јонског мора.
135
Palaestinas – „палестинског“ – Палеста је била лучка варош у Епиру.
136
Genusus... Apsus – „Генуза и Апсо“ – Генуза је данашња река Шкумбин, односно
Шкумба, која је дугачка 181 километар и улива се у лагуну Караваста директно повезану
са Јадранским морем. Апсо је данашња река Семан, дугачка 85 километара, која се
улива у Јадранско море.
133
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скривене вале што теку под звучним Меотским133 жалом.
Дивље се одмара море, ленствују сетне дубине,
пучина ћути кô природа сиње да устави вале,
жал кô да морски своју нарав напусти стару,
плимом и осеком као да престаде море да кипти,
шум кô да утрну ветра, кô трептај да Сунчев је замро.
Лађама силне опасности прете док стоје у луци.
С једне су стране душманске флоте с веслима својим
спремне да пучином крену, с друге гладомора грозна
напада оне што лења дубина их ланцима држи.
Нове се молитве моле за страшне страхове нове,
моле да учмалу воду разбије талас и моле,
моле за истинско море. Обала никаквих нема,
нема ни претећих вала, небо је ведро и мирно
море је цело. За бродолом одвећ танке су шансе.
Ноћи кад неста и дан када светлост облачну расу,
морска се заљуља бездан, Кераун134 се заљуља силни.
Потом кренуше лађе низ окоме завоје морске,
флота се отисну силна, те ношена валом и ветром
котвама стаде да рије по дну палестинског жала.135
Земљу на којој су вође први подигле логор
брзи окружује Генуз и Апсо136 што спорије тече.
Мочвара чини да бродови Апсом могу да плове
спором јер њезином водом река се потајно храни.
Снегови бели што Сунце их топи и обилне кише
брзом чине Генузу, ал’ обе реке су кратке
близу јер обале теку, од ње се не одмичућ никад.
Двојицу славних људи је тамо сазвала срећа
хотећи кукавни свет да лажном окрепи надом
мир да ће вође да склопе, крај да учиниће рату,
узан јер простор их дели. Чини се скоро да могу

		
гласа један другоме чути и видети лица.
		
Ипак те неће, Помпеју, таст твој видети драги,
		
с којим те злокобна крв и унучки повеза умор,137
475
пре но што заспао будеш на пешчаној обали Нила!
476–497. Цезар захтева од Марка Антонија да преведе остатак
трупа преко Јадрана.
		
Мада је Цезар грозничаво хрлио крвавој бици,
		
део заостаде трупа и злочин одгоди силни.
		
Вожд је свим тим четама био Антоније138 смели,
		
који се спремао веће за бој крај кршне Лефкаде.139
480
Њега је молбама Цезар и претњама молио многим:
		
„Лудо, што разлог си био за многе већ патње на свету,
		
зашто задржаваш вишње и судбу? Ја успехе бројне
		
дугујем својој брзини, од тебе док тражи Фортуна
		
тек да на крилима победа мојих завршиш битку.
485
Плитке нас не деле Сирте140 превртљивим либијским морем!
		
Твоју зар шаљемо војску на какву пучину нову?
		
Твоју зар војску у какав неиспитан гонимо понор?
		
Цезар неће да „идеш“, Цезар хоће да „стигнеш“!
		
Ја се кроз душмане пробих до туђинског копна, слабићу,
490
ти се мог логора плашиш. Патим јер пролеће време,
		
патим јер трошим драгоцене жеље на пучину муклу!
		
Пусти ратнике орне да пођу на опасно море!
mortemque nepotum – „унучки... умор“ – Цезарова кћи Јулија била је удата за Помпеја.
Она је, међутим, умрла на порођају свог другог детета, а и оба њена детета – Цезарови
несуђени унуци – такође су умрла.
138
Antonius – „Антоније“ – Марко Антоније (83–30. године пре нове ере) био је један од
Цезарових генерала још у Галском рату. Пошто је Цезару био изузетно лојалан, овај је
средио да га 49. године пре нове ере изаберу за плебејског трибуна, што му је обезбедило
приступ Сенату и могућност да, помоћу вета, блокира све законе и предлоге који би били
изгласани против Цезара. У предвечерје грађанског рата је покушавао да измири Цезара
и Помпеја, али су његови предлози одбијени, а Лентул (који се појављује на почетку овог
певања) чак га је на силу истерао из Сената. Ово насиље против иначе неповредивог
трибуна дало је Цезару изговор за прелазак преко Рубикона. Тада је Антонија поставио
за своју десну руку, у ком својству му је и било поверено заповедништво над делом трупа.
139
Leucada – „Лефкаде“ – Лефкада је острво при западној обали Грчке, у Јонском мору.
Налази се у непосредној близини рта Акцијум, код којег се 31. године одиграла последња
и најзначајнија битка у грађанском рату. Удружене снаге Марка Антонија и Клеопатре ту
су доживеле одлучан пораз од младог Цезара (Октавијана), будућег Августа.
140
Syrtibus – „Сирте“ – Мала Сирта (Syrtis minor, данашњи залив Габес) и Велика Сирта
(Syrtis maior, данашњи залив Сидра) два су залива на обали северне Африке (коју су
на латинском често слободно називали заједничким именом Либија), између Туниса и
Триполија. Ови заливи су у антици били познати по превртљивом и опасном мору (види,
на пример, Verg. Aen. 1. 111; Prop. 2. 9. 33).
137
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Знам ли своје војнике, мом ће да похрле строју,
		
макар потонули с бродом. Још једну притужбу имам:
495
свет поделили нисмо на имало праведан начин.
		
Цезар се гура у Епиру дивљем са целим Сенатом,
		
ти се по Западу башкариш ширном.“
497–721. Цезар покушава да у малом рибарском чамцу пређе преко
Јадранског мора и сам се постара за прелазак остатка трупа, али га у
томе спречава апокалиптична олуја у којој замало не изгуби живот.
							Кад увиде Цезар
		
трипут четирпут да веће је јалове сипао молбе,
		
схватив’ да Цезар не треба вишње, већ Цезара вишњи,
500
својом се упути вољом у немир ноћнога мора,
		
мора ког други се плаше и дужност кад пловидбу тражи,
		
сигуран посве да богови штите делије нагле.
		
Море што потапа флоте он изазва маленом лађом.
		
Уморну војску трома кад ноћца стаде да блажи,
505
мир када бедним четама даде, кад скромно блаженство
		
срце им оснажи санком, логор утихну тада,
		
трећи тад откуца час и друге позва стражаре.
		
Цезар кроз пусту тишину тад крену кораком брзим
		
спреман за подвиге ратне, превише смеле за роба.
510
Не позва друга ниједног, следи га једино Срећа.
		
Кад је напустио логор, тад уснуле обиђе страже,
		
гунђајућ себи у браду што ласно је прећи вратаре.
		
Обалу потом претражи криву и пронађе чамчић
		
везан на немирном жалу за стене дубљене валом.
515
Власник је чамца живео мирно у маленој кући
		
близу обале шумне, у кући без дрвене грађе,
		
кући што сплетена беше од трске и јаловог плетра,
		
с једне стране покривена чамцем уместо зида.
		
Цезар кад покуца жустро, тад кров се затресе трошни,
520
постељу меку од алги напусти тада Амикла:
		
„Који бродоломник јадни на моја удара врата?
		
Кога је нагнала судба да помоћ тражи од мене?
		
Кога да склониште тражи у мојој колиби скромној?“
		
Узвикну тако и проџара хрпицу пепела млаког,
525
хладну распири искру у титрај пламена жутог.
		
Ратна је драма далеко и одвећ су колибе скромне
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плен да славни би биле, плен у грађанском рату!
О слатки животе убогих људи! О сироти лари!
Мили дарови божји, зашто вас не мари човек?
Који ће храм и која то тврђава остати храбра
попут страћаре трошне кад Цезар покуца страшни?
„Надај се успеху какав ни сањао, дечаче, ниси!
Вози ме западној земљи и нећеш проводити живот
пловећи лађом по мору ил’ рукама ријући земљу,
нити ћеш живети бедно и бедну чекати старост!
Подај се богу склоном да твоју поправи судбу,
склоном да брвнару твоју ненадним испуни благом.“
Скромним рухом покривен, ал’ невешт у говору простом,
Цезар говораше тако. Тад рече сиротан Амикла:
„Бројни ми разлози бране да ноћас верујем мору.
Црвено не беше небо кад паде у море са Сунцем,
не беху сложни блистави зраци, већ расутим светлом
злаћани Феб је и јужни ветар и северни звао.
Средиште Сунца се смркну у пучину клизећи споро,
слаба док даваше светлост да људске је гледају очи.
Месец тад устао није у светлу треперавих зрака,
нит му се бистра црнина у средиште сместила круга,
нити је усправан тада узнео танушне вршке,
већ је трепером риђим оркане предвиђао љуте,
клизећи блед и све блеђи у таму облака кишног.
Нит ми је имало мило што ветар повија крошње,
вали што бију о брегове, дупин што праћка се сметен,
ни што корморан хита на копно, а чапља на небо,
премда би крилима својим могла да таласе сече,
нити што врана, та весница кише, отреса воду
с гараве главе и гаца по клизавом обалском муљу.
Ал’ несавитљива тражи ли нужда тај ризичан потхват,
ипак ћу помоћи теби у жељену земљу да стигнеш,
ако нам вали и пучина дивља не помрсе конце.“
Тад он одвеза чамац и једра повери ветру,
ветру који немирне звезде што падају нагло
вуче по високом небу где зује путањама кривим,
ветру што чини да сводом стабилне заплешу звезде.
Ширно је морско пространство мрачна подишла језа,
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de quo male tunc Fortuna meretur, cum post vota venit – „несрећан својом је срећом кад
је дозивати мора“ – Цезар хоће да каже да њему Срећа обично испуњава све жеље и
пре него што он стигне да их пожели, односно пре него што стигне да је дозове да би
затражио њихово испуњење. Он је несрећан, дакле, кад мора да се помучи да нешто
пожели. Испуњење његових захтева се уопште не доводи у питање.
142
proderit undis ista ratis – „одушак даће лађица ова уморном мору“ – Цезар хоће да каже
да ће се због њега умирити вали и ветрови који би иначе наставили да замарају и муче
море. То објашњење је присутно и у схолијама (quia propter me venti qui eas commoveant
sedabuntur, „зато што ће се, захваљујући мени, ветрови који га [море] узнемиравају
умирити“, cf. Barrat 1979, ad loc)
143
Calabro portu – „Брутијску... луку“. Реч је о Бриндизију. Област Калабрија се у антици
такође звала и Bruttium. Интересантно је да се лука Бриндизи уопште не налази у
Калабрији, већ у Апулији. Реч „калабријски“, односно „брутијски“ овде највероватније
треба да означава целу Италију, као да је Лукан написао „италијанска лука“.
141

184

злослутни жал је киптео гневом окомитих вала,
пучина бесна што многи је ветар изродила дивљи
не зна ни сама одакле ће нови ветрови стићи.
Бура кад затресе лађу, овако рече капетан:
„Гледај какве нам покоре грозне пучина снева:
не знам да ли са севера дува ил’ с пустога југа –
мрак док претећег неба јужни најављује ветар,
хука док јаросног мора о бури сведочи ледној.
Неће ни лађа ни морнар обали западној стићи.
Једини спас нам у повратку лежи с погубног курса.
Крми допусти шибаној ветром да обалу шчепа,
најближа земља јер после ће превише далека бити.“
Држећ да вали му нису дорасли, Цезар тад рече:
„Презри пучинске грожње и једра повери ветру,
мани се неба: за Цезаром крени у западну земљу!
Само зато се плашиш што путника познао ниси,
путника кога богови никад не издаше силни.
Несрећан својом је срећом кад је дозивати мора.141
Јурни ка срцу олује у окриљу безбедан моме!
Небо и море сада се муче – не крмица наша,
која Цезара носи, сигурна с путником таквим.
Неће још дуго бучати море у громовном бесу,
одушак даће лађица ова уморном мору.142
Кормило шчепај па бежи од копна на крилима ветра.
Брутијску познаћеш луку143 по томе што једина биће
крми спасоносна нашој и жићу на обзорју лука.
Не схваташ зашто, морнару, вировита бура се спрема.
Не знаш да провалом олујног неба и невером морском

		
		
595
		
		
		
		
600
		
		
		
		
605
		
		
		
		
610
		
		
		
		

Срећа грозничаво тражи како да помогне мени.“
Заћута Цезар, а грозни ураган се сручи на крму,
ужад потрга бродску и сурва јарбол на једра,
стаде бродићу да јецавом кида парче по парче.
Цело се небо отвори тада и покоре посла:
ти си први помолио главу из Атлантског мора,
ти си, Кореју,144 први гневне развирио вире
собом повлачећи море да хриди разбија кршне
Бореј145 тад наиђе ледни и с хуком се сурва у вале.
Ком ли ће силноме ветру попустити пучина бурна?
Сила пак превагну скитског северца и зацари морем,
песак из дубоке тмине на валовну гонећи површ.
Бореј не разбија море о мраморје обала белих,
већ га обрушава силно о вале што Кореј их води.
Чак и да ветрови замру, не би се смирили вали!
Минуле нису Еура146 претње нити су, мислим,
мрачни пљускови Нота147 под Еоловим остали стењем.148
Сви су се ветрови дигли из самотних станова својих
орканском риком да заклоне копно од таласа бурних.
Барем Океан оста на месту због олујне спреге,
али малена мора из корита ишчупа бура,
Егеј пљусну Етрурце,149 Јадран се створи код Крфа!150

Core – „Кореју“. Цорус или Цаурус је северозападни ветар, римски пандан грчког
Скирона.
145
Boreas – „Бореј“. Бореј (грч. Βορέας), односно латински Aquilo, био је ледени северни
ветар и весник зиме.
146
Euri – „Еура“. Еур (грч. Εὖρος) источни је ветар. Иако би латински назив био Volturnus,
песници најчешће користе грчко Еурус.
147
Notum – „Нота“ – Нот (грч. Νότος) јужни је ветар. Римски пандан му је био Аустер, али
се и грчки назив често употребљавао.
148
Aeolii... sub carcere saxi – „под Еоловим... стењем“. Еол је био грчки, а потом и римски,
бог ветрова. У Вергилијевој Енејиди (1. 50–91) описује се како Еол држи све ветрове у
великој тамници, ослобађајући их на захтев богова. То што, према Лукановом исказу,
ни Еур ни Нот нису остали под Еоловим стењем једноставно значи да су и ти ветрови
задували.
149
Aegeas transit in undas Tyrrhenum – „Егеј пљусну Етрурце“. Егејско море се налази
између обала Грчке и Мале Азије, док су Етрурци живели у западној Италији, у областима
које су се наслањале на Тиренско море. Ако је Егеј запљуснуо обале на којима живе
Етрурци, значи да су се мора, излетевши их својих корита, преместила с једног на други
крај света. Реч је, наравно, о реторичком претеривању (види и следећу фусноту).
150
sonat Ionio vagus Adira ponto – „Јадран се створи код Крфа“ (дословно: „залутали
Јадран зашуме у Јонском мору“). Јадранско море, као што је познато, дели Италију
од територије ондашњих Илира, док се Јонско море простире уз западну обалу Грчке,
између осталог крај Крфа. И овде је реч о очигледном претеривању. Изрази објашњени
144

185

615
		
		
		
		
620
		
		
		
		
625
		
		
		
		
630
		
		
		
		
635
		

186

Кол’ке се сурваше горе што дуго су трпеле вале!
Кол’ке висове вишње прогута пучина модра!
Тако силовити вали у нашем не ничу царству,
већ са другога дођоше света, из великог мора,
воде што неманским удима васцелу обвија земљу.151
Владар се олимпске горе послужио братовим жезлом152
уморном муњом да згуби векове колена људских.
Смртничка земља се тада другом примакла царству,153
народе силне је тада морска оборила пена,
Тетија154 тада проби међе копна и неба.
Тада би водена брда стигла до самих небеса,
владар да богова вишњих не потисну облаком вале.
Ноћ је побегла с неба – ваздух је био сакривен
бледилом подземног света и отежан облаком тустим
који је дивље море товио олујном кишом.
Светлост већ стравична чили и блиставе нестају муње,
али облачна магла грми у мраку и даље.
Станови богова дрхте и небеска оса се слама
небо док само се, део по део, кида и руши.
Природу обузе страх да власт се хаоса спрема,
страх равнотежа основних твари да нестаће сасвим,
страх да густа ће тама пакао смешати с небом.

у овој и претходној фусноти примери су за adynaton („немогућност“), стилски поступак
којим се, из различитих побуда, набрајају немогући и неоствариви догађаји.
151
a magno venere mari... – „из великог мора“ – реч је о Океану. Према митолошким
схватањима, присутним већ код Хомера (Ил. 14. 200–204; 18. 607–608), Океан је велика
вода која окружује цео свет и из чијих вода се, путем подземних канала, хране све
реке света. С митолошким Океаном је повезивана космичка моћ, а уз његове обале су
наводно живеле Горгоне и Герион, као и чудновата племена Кимеријаца, Етиопљана и
Пигмеја, што је све могло бити подстицај Лукану да Океанове уде назове „неманским“
(monstriferos).
152
cuspide fraterna – „братовим жезлом“. Владар олимпске горе је, наравно, Јупитер.
Његов брат је Нептун чије је жезло трозубац.
153
regnoque... secundo – „другом царству“ – мисли се на море. Када су жребом делили
свет, Јупитер је као први добио небо и земљу, Нептун као други море, а Плутон као трећи
Подземни свет. И сам Лукан назива Нептунов домен „другим“ (4. 110. sorte secunda), а
још од Хомера је познато да је Посејдон са својим морем други по ауторитету иза Зевса
(Ил. 15. 188. Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ᾽ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων, „Зевс и ја, и, као трећи, Хад,
који господари мртвима“).
154
Tethys – „Тетија“ – Тетија је Океанова жена. Иначе нису познати неки посебни митови
о њој, али је у хеленистичкој и римској поезији (па тако и код Лукана) њено име почело
да се користи као учена метонимија за велико спољашње море, то јест сам Океан, као и
за сва мора уопште. (cf. West 1996, 147)
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Наду нам једну пружа што сви још пропали нисмо!
Мора колико се види са слемена беле Лефкаде,155
када мирна светлуца бонаца, толико сад виде
с врхова окомих вала морнари, дрхтећ у страху,
јарбол док једвице држе над водом што безданом зева.
Лађа час дотиче небо, час к амбису пропада морском.
Пешчано дно се не скрива више у дубокој тами
сва јер се водена маса у градњу таласа дала.
Искусан бродар ту не зна који талас да сече,
ког да се клони. Спас је у валима једнаких снага:
не може један да другог надјача и потопи лађу.
Талас без отпора гура и диже бочнице бродске,
тако да ветрови лађу на врх избацују вала.
Морнаре не мучи страх због плитког газа Сасоне156
нити их плаши камењар кривудавог тесалског жала,157
као ни злокобне амбрачке луке,158 већ гребени вишњи
епирских гора њих прогоне јадне ужасом плашним.
Погибељ ову Цезар сматра достојном себе:
„Силно се богови муче да једног потопе мене
бескрајном пучином морском док седим на маленом чамцу.
Ако ће море славу због смрти моје да пожње,
ако се нећу домоћи рата, претрпећу храбро
сваки усуд који спремате, богови, мени.
Нек ме и устави смрт – већ сад су ми подвизи бројни!
Покорих северне народе,159 поплаших душманске војске,
великог збацих Помпеја на друго место у Риму,
народ ми предаде пруће160 које не добих ратом!
Све су се полуге власти у мојим рукама нашле.

Leucadio... de vertice – „са слемена беле Лефкаде“. Лефкада је острво крај западне обале
Грчке, у Јонском мору. Види белешку 116.
156
Sasona – „Сасоне“ – Сасона (данашње острво Сазан) – острво при илирској обали на
граници између Јадранског и Јонског мора.
157
Thessaliae... orae – „тесалског жала“. Тесалија је област у североисточној Грчкој.
158
Ambraciae portus – „амбрачке луке“. Амбракија је била град (на месту данашње Арте)
и залив у јужном Епиру у северозападној Грчкој.
159
arctoas domui gentes – „покорих северне народе“. Цезар мисли на Гале, Германе и
Британце.
160
fasces – „пруће“. Пруће (звано fasces), носило се у старом Риму испред магистрата,
првенствено конзула, и симболисало њихову власт и ауторитет (такозвани imperium).
Понекад је у пруће додавана и секира (bipennis) да означи судску власт, која је укључивала
и изрицање смртне казне. Види белешку 11.
155

187

665
		
		
		
		
670
		
		
		
		
675
		
		
		
		
680
		
		
		
		
685
		
		
		
		
690
		
		
		
		
695
		
		

Довољно ваљда поможе судба исходу ратном
када те живог и здравог на обалу дотера нашу.

Stygias... ad umbras – „мрачној... Стиги“. Стига или Стикс била је једна од пет река
које су, према античкој митологији, текле Подземним светом (остале четири реке су
Флегетонт, Кокит, Лета и Ахеронт). Помен реке Стикс често, као овде, метонимијски
означава цео Подземни свет.
162
privatum – „кô обичан човек“. Цезар хоће да каже да ће једино Фортуна, која познаје
„скривене жеље“, знати да је Цезар, упркос свим почастима које је већ добио, ипак
незадовољан јер није постао и краљ.
161
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Ти, Фортуно, што једина познајеш скривене жеље,
знаћеш да ако ме смрт на конзулском затекне трону,
ако кô диктатор умрем, сваке удостојен части,
мрачној да Стиги161 ипак ћу прићи кô обичан човек.162
Ломача не треба мени, о вишњи, ни суморни погреб
моје нек рањаво тело дивљи бацакају вали:
тако ће довека људи да стрепе од повратка мога!“
Када Цезар то рече, несхватљиво чудо се збило,
грозан се узнесе талас и крхку понесе крму,
али је с врха не сручи вала у пучину бурну,
веће је пронесе водом до увале мирне без стења.
Цезар кад дотаче копно, он судбу тад пригрли своју,
судбу што силна му предаде царства и градове многе.
Али је војску вођино бекство под окриљем ноћи
више узбунило него повратак његов у зору.
Око пристиглог вође се плачевна сјатила руља,
корећ га жалбама силним што нису му немиле биле:
„Куда те, Цезаре страшни, луда одведе храброст?
Шта би нас кукавне снашло да су тебе разнели вали,
што си ти, бездушан, хтео, ал’ срећом не хтеше они.
Кад од тебе зависи живот народа бројних,
кад васељена те силна владарем учини својим,
немој свирепо смрти да хрлиш. Зар другови верни
нису заслужили барем да твоју победу виде?
Тебе док развлачи вал, нас зар санак да мекотни стеже?
Каква срамота! Ка западној земљи си кренуо самцит,
зато што нећеш на дивљачно море другог да шаљеш?
Усуд очајника неког, заплетен у страшну опасност,
обично безглаво срља смрт да избавну нађе,
ал’ господара света слати да гине на мору –
‶
ко је то видео јоште? Зашто замараш вишње?

		
Уместо моћ васељенског цара да тражиш од бога,
		
зар ти сад једино желиш да срећан бродоломник будеш?“
700
Ноћ кад се распрши тамна, у освит ведрога дана,
		
тада на Сунцу утихнуше жалбе и замреше ветри,
		
уморно море тад умири срдњу роморних вала.
		
С хесперског жала кад вође видеше безвално море,
		
бистри северац кад видеше чистим где захуја небом,
705
спреман да таласе сече, они одвезаше лађе,
		
које су десница вешта и ветар у истоме правцу
		
водили дуго и које су сада, једна до друге,
		
налик на копнену војску, пошле пучином ширном.
		
Али сурова ноћ контролу над једром и ветром
710
оте морнару и растури уредан поредак лађа.
		
Зима кад ледена ждралове потера с хладног Стримона,163
		
твојем кад, Ниле, муљевитом току полете у јату,
		
разне облике тада случајним покретом праве.
		
Убрзо јужњак, међутим, кад пружена удари крила,
715
збуњене птице кад редове збију у кругове крње,
		
слово164 у општој ће нестати збрци разбијеног јата.
		
Чим је нова сванула зора и страшнији ветар,
		
подстакнут рађањем Сунца, на крме се стуштио бесно,
		
лађе, не успев’ да кршне заузму обале Љеша,165
720
оближњи освоје Нимфеј166 где јужњак је створио луку,
		
луке где пре није било због гнева северног ветра.
722–815. Растанак Помпеја и Корнелије пре одлучне битке код Фарсале.
		
Пошто у силу се једну све армије Цезара слише,
		
сурови Марс када одлучну битку надви над војском,
		
Помпеј пожеле тада да брачни сакрије драгуљ:
725
брачни драгуљ, женицу милу, Корнелија,167 тебе
Strymona – „Стримона“. Стримон је било античко име за реку Струму.
litera – „слово“. Мисли се на грчко слово ламбду (λ) зато што његов облик подсећа на
формацију коју јато птица заузима у лету.
165
Lissi – „Љеша“. Љеш (латински Lissus) град на територији северозападне Албаније, на
обали Јадранског мора.
166
Nympheum – „Нимфеј“. Реч је о рту који се налазио на око пет километара од Љеша.
167
Cornelia – „Корнелија“. Реч је о Корнелији Метели, кћери Метела Сципиона. Она
је била супруга Публија Лицинија Краса, сина једног од тријумвира, Марка Лицинија
Краса, од 55. до 54. године пре нове ере. Када су њен муж и свекар обојица погинули у
катастрофалној бици код Кара, отац ју је, из политичких разлога, преудао за Помпеја
(чија је супруга Јулија, Цезарова кћи, умрла), намеравајући да тако поткопа оно што
је преостало од Првог тријумвирата. Године 52. Корнелија је постала Помпејева пета и
163
164
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сакри на далеком Лезбу,168 далеко од ужаса ратних.
Јао, власт Венере169 брачне је страшна над срцима верних!170
Љубав у твоје је срце пред битку унела сумњу,
сумњу, Помпеју, и страх јер, мада жртвујеш судби
сва васељенска блага и усуд славнога Рима,
све мада жртвујеш судби: драгану никако нећеш.
Одлука мучна мучи Помпеја, одлагање тражи,
слатким оклевањем судби тренутак да макар украде.
Ноћ кад се приближи крају и сан кад се распрши меки,
супруга мила мужевљеве брижне обујми груди,
пољубац хтеде му дати, ал’ он тад окрену главу.
Страшна је прободе слутња кад образе влажне му виде,
туга је жацну што људину затиче такву где плаче.
„Женице драга“ – зајеца – „дража од самог живота,
не овог опасног, страшног, већ оног давног, а срећног,
мрачни је свануо дан, и одлаган предуго, драга,
ипак је прерано дошао. Цезар већ сушта је битка,
битка и мени предстоји, док Лезб ће скривати тебе.
Немој ме сузама кушат, јер моја је одлука крајња.
Не бој се, нећемо дуго чезнути једно за другим,
судба већ расплету хрли! Врхови пропашће силни!

последња жена, и била му је верна до смрти.
168
Lesbo – „Лезбу“. Лезбос је острво у североисточном делу Егејског мора, сасвим близу
малоазијске обале. Поред тога што је Лезб заиста подржавао Помпеја у грађанском
рату, острво овде носи и неоспорну симболику, јер је одатле пореклом била и песникиња
Сапфо, често асоцирана са љубављу и љубавном поезијом, а крај Пете књиге, заједно
са сценом опраштања Помпеја и Корнелије, написан је у елегијском пре него у епском
маниру (cf. Utard 2010, 183).
169
Venus – „Венера“ – честа метонимија за љубав у латинској поезији.
170
heu quantaum mentes dominatur in aequas iusta Venus! – „јао, власт Венере брачне је
страшна над срцима верних!“ – и поред неоспорних лирских елемената, сцена опраштања
Помпеја и Корнелије садржи и снажну осуду Помпејеве претеране сентименталности.
Још у време грађанског рата њему је замерано да се занео младом женом (Корнелија
је била млађа од њега скоро тридесет и пет година) и да је због тога запоставио своје
дужности према Риму. Сцена у којој је Помпеј, вођа републиканских снага, представљен
како, изваљен на кревету, нема снаге да се опрости од своје жене, иде у прилог таквим
осудама. Познато је притом да је Лукан сматрао како је у време сукоба са Цезаром
Помпејева звезда већ била зашла – још у Првом певању он га пореди са остарелим
храстом који се ослања на стару славу (1. 135–143. „Тек пола човека, ал’ велико име.
/ Налик је поносном храсту на њиви плодној с ког висе / древних народа жртве и света
уздарја вођа, / корен ког више не може носит, већ држи тежина / грдна и пуста; кроз
ваздух голим гранама маше; / сенку, додуше, баца, ал’ стаблом, не више крошњом. /
Иако први ће Еура налет њега да сруши, / иако шума многим се моћним дрветом дичи,
/ власт он не дели ни с ким.“ прев. Марко Витас).

		
		
		
750
		
		
		
		
755
		
		
		
		
760
		
		
		
		
765
		
		
		
		
770
		
		
		
		
775
		
		
		
		
780
		
		
		
		

Доста је теби да слушаш о мукама моћног Помпеја.
Знај да твоју ћу љубав за обману држати пусту
ако грађански рат си у стању да смирено пратиш.
Нећу са женом чврсто да спавам међ грожњама ратним,
нећу да с тобом се будим кад звук се трубе пронесе,
трубе што конац означује света. Како да хрлим
грађанском рату ако нисам поднео жртву?
Сигурна буди кô што ни народ ни краљеви нису!
Немој на далеком острву несрећног мужа да жалиш!
Ако се богови вишњи на наше обруше војске,
бољи нек ипак преживи Помпеја Великог део.
Ако ме буде гонила судба и победник крвав,
дај да код тебе на Лезбу сигурно склониште нађем.“
Али та голема патња слабашну саломи жену,
срце јој стегнувши грчем. Напокон прогрца тужно:
„Не знам како, Помпеју, ја бих се жалити могла
судбини својој или брачном божанству, кад љубав нам није
црна смрвила смрт ни тужне ломаче пламен,
већ ме, кô плебејку какву, супруг тера од себе.
Ал’ ће се твој развеселити таст та вест кад му стигне,
наш да је пропао брак у освит одлучне битке!
Зар тако мало ме цениш? Зар могу без тебе, Помпеју,
срећна да будем? Зар нисмо одувек делили судбу?
Зар ме шаљеш да сама громовиту дочекам пропаст,
сурови мужу? Зар теби је то та вајна сигурност,
ја већ мртва да лежим док ти се још усрдно молиш?
Нећу да зликовце служим, већ радије слободна мрећу,
сенкама сишавши с тобом, ал’ мрачне док не стигну вести,
далеком острву томе, свој ћу одгађати наум.
Притом свирепо мене на судбу навикаваш страшну,
учиш, пустахијо, жену како боли да трпи.
Речима мојим опрости, ал’ стрепим да знаћу да патим.
Богове молим да ратни исход последња дознам.
Каменим лутаћу жалом у страху од доласка лађе,
ма и радосне носила вести о победи твојој.
Чак и кад чујем за тријумф, немир ме напустити неће.
Шта ако Цезар у поразном бегу овамо дође
с далеког отока, пустаре тихе, да лако ме отме?
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Mytilenaeas – „Митилену“. Митилена је била највећи и главни град на острву Лезбосу.
portus... Hesperios – „хесперске луке“ – реч је о Италији, из које је Корнелија са осталим
присталицама Помпеја била принуђена да бежи пред Цезаром.
173
instabat, miserae Magnum quae redderet, hora – „час је на помолу када Помпеја ће добити
натраг“ – Наиме, Помпеј и Корнелија се јесу врло брзо опет састали када је Помпеј
дошао у Митилену. У овом стиху Лукан на необичан и узнемирујући начин поручује
да је потпуни пораз Помпејеве војске на помолу и да ће он ускоро бити у прилици да
се придружи супрузи. Овде такође можемо читати алузију на чињеницу да је, после
Помпејевог убиства у Египту, Цезар, у знак поштовања према противнику, вратио његов
пепео и печатни прстен Корнелији, што овај стих чини још мрачнијим и злослутнијим.
171
172
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Незнана обала постаће славна по славном бегунцу.
Знаће сви Митилену171 где Помпеј је сакрио жену.
Само ово те молим: ако поразом згромљен
мору се повериш ширном и нађеш спасење у бегу,
плови куд хоћеш на својој несрећној лађи, ал’ немој
моје да обале тражиш јер ту ће он тражити прво.“
Тако прозбори она и одаје напусти журно,
зато што чекањем не хте да своје одлаже муке.
Нема снаге по последњи пут да несрећног мужа
загрли нежно, по последњи пут да га љуби кô некад.
Жалост пожурују своју, она стеже им грла,
одвећ су тужни на растанку последње „збогом“ да кажу.
Никад им тужнији не свану дан и никада неће
јер на сва остала зла им се срце већ навикло тврдо.
Јадница паде у несвест на руке слушкиња својих,
к лучком је прилазу носе, поново посрне она,
песак грчевито граби, на лађу је напокон вуку.
С таквом тугом напустила није ни домају своју,
хесперске луке,172 кад Цезара дивљег их притисну претња.
Верна Помпеја напушта друга и одлази сама.
Бесана ноћ ти се спрема! У празан кревет ћеш лећи,
први пут ће да заспи леденим самачким санком,
без мужевљевог тела да гола јој загреје бедра.
Како би често њу свладао сан, те би, склопивши очи,
уснулим рукама стала по постељи пустој да пипа,
несвесна свога изгнанства тражећи мужа у ноћи.
Мада јој љубавни пламен немо распаљује срце,
лог не заузима цели јер чува Помпејеву страну,
Боји се, јадна, да муж јој се вратити никада неће,
али јој вишњи тако светлу ускратише судбу:
Час је на помолу када Помпеја ће добити натраг.173
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