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 Гробља су десети зборник који објављујемо на крају, сада већ девете 
године постојања пројекта Друштвене кризе и савремена (српска) књи-
жевност: национални, регионални, европски и глобални оквир. 

Као неки мали резиме, да не кажемо гробно место, тек споменик или 
низ некролошких бележака о, можда, пројекту, нашим паметима, нау-
чним истраживањима или судбинама, дошле су после зборника Друштве- 
не кризе и (српска) књижевност и култура (2011), Егзил(анти): Књижев-
ност, друштво, политика (2012), Савремено друштво и криза проуча-
вања језика и књижевности (2012), Византија у (српској) књижевности 
и култури од средњег до двадесет и првог века (2013), Српски језик, књи-
жевност и култура у процесу евроинтеграција (2014), Ускрснуће књижев-
ности: 100 година Руског формализма (2014), Филологије VS Идеологије 
(2014), Срећа (2015), Америка (2017).

Захваљујемо, искрено, свим ауторима чији радови су допринели да 
се изведе ова „књижевно-културна материјализација смрти”. И да тако и 
њу, ту смрт, припитомимо. Јер, како каже песник: 

Припитомили смо је, браћо и сестре, припитомили,
видите, као маче је смрт!

Ако још увек икоме данас читање представља ужитак, онда уживајте 
у њему. Ако не, онда мазите смрт као маче.

Крагујевац, новембар 2019. године Уредник 
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Бојан M. ЈОВИЋ 
Институт за књижевност и уметност, Београд

„ЗДРАВО СА ДРУГЕ СТРАНЕ” – О СПИРИТИЗМУ, 
НАПРАВАМА ЗА ОПШТЕЊЕ СА МРТВИМА, И 

ПОНЕШТО О (КЊИЖЕВНОЈ) УМЕТНОСТИ

У тексту се даје кратки историјат развоја средстава општења са загробном 
сфером у оквиру модерног спирит(уал)изма, са нагласком на Едисоновом на-
стојању да изради направу засновану на достигнућима оновремене науке и тех-
нике. Сажето се представљају најважнији облици комуникације са душама пре-
минулих („духовима”) који претходе Едисону, као и потоња настојања. Указује 
се на сличност спиритистичких покушаја са одговарајућим комуникационим 
средствима – медијима телеграфа и радија. Указује се на непрекинуто зани-
мање књижевника и уметника за спиритистичке појаве, као и њихово актив-
но учешће у сеансама и истраживањима могућности постојања света духова и 
општења са њим, које представља тему за посебно, будуће истраживање.

Кључне речи: Спиритизам, комуникација са мртвима, Едисон, електронске 
гласовне појаве

Већ неко време размишљам о машини или направи намењеној особа-
ма које су прешле у друго постојање или област. Сада ме пажљиво 
пратите: не тврдим да наша личност прелази у друго постојање или 
област. Не тврдим ништа јер ништа ни не знам о овој теми. Када је 
о томе реч, ниједно људско биће не зна. Али тврдим да је могуће кон-
струисати апарат који ће бити толико осетљив да ће им, уколико 
има личности у другом постојању или области које желе да ступе 
у додир са нама у овом постојању или области, он макар пружити 
бољу прилику за изражавање од столова који се померају и виџа пло-
ча и медијума и других грубих метода за које се претпоставља да су 
једино средство комуникације.

Истина, сировост постојећих начина изазива сумњу у аутен-
тичност наводне комуникације са умрлим особама. Зашто би лич-
ности у другом постојању или области трошиле своје време поме-
рајући мали троугласти комад дрвета преко табле са неким словима 
на њој? Зашто би се такве личности играле игре са столом? Цела 
ствар ми се чини тако детињаста да је, искрено, не могу озбиљно 
разматрати. Ако желимо да постигнемо стварни напредак у пси-
хичком истраживању, верујем да то морамо учинити научним апа-
ратима и на научни начин, баш као што то чинимо у медицини, 
електричној енергији, хемији и другим областима.

Томас Алва Едисон (Lescarboura 1920: 446, 458–460)

Наведени исказ Т. А. Едисона, дат у разговору са новинарима часопи-
са Сајентифик Американ поводом гласина да чувени проналазач ради на 
уређају који би омогућио да мртви, под условом да их има, и да то пожеле, 

133.9
62:929 Edison T. A.
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ступе у везу са живима – на својеврсном некрофону,1 сажима све важније 
моменте седамдесетогодишњег раздобља у коме су се нововековном спи-
ритизму2 својствени покушаји комуникације са душама покојника од из-
двојених чудноватих догађаја развили у својеврсну планетарну помаму.3

Проблематични примитивни поступци, направе и посредници, које 
је Едисон успутно и критички набројао (столови који се померају, „виџа” 
плоче и медијуми),4 требало је да буду замењени његовим апаратом, ос-
мишљеним на основама науке са почетка ХХ века и израђеним у складу 
са оновременим техничким могућностима. Погрешно би било, међутим, 
на основу ове Едисонове опаске закључити да су сви претходни модерни 
покушаји комуникације са оностраном сфером били произвољни и за-
сновани на ирационалним односно окултно-магијским претпоставкама. 
Ширење уверења о изводљивости општења са мртвима, као и покушаја 
практичног спровођења у другој половини 19. века, подударили се са раз-
војем науке и технике, пре свега са могућностима које су донела сазнања 
о електричној енергији (Gutierrez 2009: 49–50) и на њој заснованим новим 
медиј(ум)има. Већ је појава телеграфије, потом и бежичног радио-прено-
са порука, довела до размишљања о унеколико сабласној природи новог 
средства саобраћања које на великој даљини раздваја глас/дух од тела. 

Паралела савременог јављања духова са модерном телеграфијом 
постала је очигледна већ од првих случајева појаве оностраног: једностав-
ни изворни начин обзнањивања духова у реалном свету модерног доба 
подразумевао је „куц(к)ање” односно ударање кроз зидове или необја-
шњиво померање покућства.5 Осим на сличности саме технике преноса 

1 Иако га сам Едисон никада (тако) не именује, америчка јавност је овом наводном изуму одмах 
наденула назив „духофон” – „Spirit phone” (Kellog 2013: 1).

2 У ужем смислу, спиритизам савременог доба темељи се на два основна веровања: првом, да душа 
човека наставља да постоји након његове телесне смрти, и другом, да је могуће општити са покој-
ницима, уз помоћ различитих средстава, поступака, и нарочито обдарених појединаца – медијума. 
Иако ове идеје имају дугу културну традицију, оне постају јавна, широко распрострањена чињени-
ца тек од половине XIX века, најпре у Сједињеним Америчким Државама, потом и у Европи. Нај-
шира отвореност исказивања и упражњавања разликује спиритизам од сличних окултних прак-
си. Француску варијанту спиритизма представља обухватније учење Алена Кардека (псеудоним 
Иполита Леона Денизара Риваја) и његових следбеника о метемпсихози или реинкарнацији, према 
коме душа живи низ живота, остварујући у сваком новом постојању морални, духовни и интелек-
туални напредак. Англосаксонска варијанта учења о духовима обично се означава као „спириту-
ализам”, док се Кардекова доктрина назива „спиритизам”; за проблематику овог текста разлика ова 
два учења није од битног значаја те се „спиритизам” употребљава као заједнички називник.

3 Тешко је дати прецизну процену броја заступника спиритистичких идеја, будући да присталице 
по правилу нису биле окупљене у удружења нити су имале жељу да створе религију. Спирити-
зам је пре свега упражњаван одржавањем сеанси у породичним круговима и ad hoc друштвима, 
ширећи се као изразито децентрализована појава. И у срединама где су постајале организације 
(пре свега у Француској) не постоје поуздане евиденције; како било, процењује се да је број след-
беника само у Америци варирао од нешто испод милион у мирнодопским условима до неколико 
милиона након Грађанског рата и трауме губитка небројених живота. Слично је и са раздобљем 
након Првог светског рата.

4 Едисон овде изоставља, хотимице или нехотично, једно од распрострањених спиритистичких 
направа – „трубу духова”, о чему ће касније бити више речи.

5  Порекло модерног спиритизма често се везује за „куцања из Рочестера” („Rochester rappings”) 
1848. године, када се сестрама Маргарет и Кејт Фокс јавио дух покојног станара у кући у Хајдсви-
лу крај Рочестера. Опис догађаја чита се у Историји спиритизма Артура Конана Дојла, дат кроз 
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порука, доживљај паралеле спиритизма и електричног телеграфа (која је 
свој израз добила у називу „духовни телеграф”), имао је упориште и у 
схватању да је невидљиви канал комуникације духова мртвих са живима 
могућ захваљујући тананом флуиду налик на електромагнетску силу.6

Један од најпопуларнијих, истовремено и најстаријих, начина кому-
никације са духовима добио је облик тзв. „столова који се окрећу” („Table-
turning”, „Table tournante”, „Столоверчение”) – појава лупкања, окретања, 
нагињања или потпуног уздизања столова од тла током спиритистичког 
окупљања. Учесници сеансе поставили би врхове прстију на површину 
стола, да би се он потом померао без свесног учешћа мишићне силе. У 
изузетним случајевима, наводно је забележено да су се столови помера-
ли или чак лебдели без непосредног додира присутних.7 Велика предност 
комуникације ове врсте лежала је у њеној приступачности и демократи-
чности, у чињеници да се по потреби могла упражњавати и без учешћа 
професионалног посредника, медијума.8 

сећања њихове мајке: „Моје најмлађе дете Кети је, пљеснувши рукама, рекло: ’Господине Сплит-
фут, поступите као и ја.’

 Звук ју је одмах пратио са истим бројем куцкања.... Тада сам питала: ’Да ли је ово људско биће 
које тако правилно одговара на моја питања?’ Није било куцкања. Питала сам: ’Да ли је то дух? 
Ако јесте, куцните два пута.’ Звук се зачуо одмах после захтева. Тада сам рекла: ’Ако је то по-
вређен дух, нека удари двапут’, што се одмах и десило, услед чега је кућа задрхтала. Питала сам: 
’Да ли сте повређени у овој кући?’ Одговор је дат као и пре. ’Да ли је особа која вас је повредила 
жива?’ Одговор ударањем на исти начин. Овим методом сам утврдила да је у овој кући убијен 
мушкарац, стар тридесет и једну годину, и да су његови посмртни остаци закопани у подруму; 
да су његову породица чинили супруга и петоро деце, два сина и три ћерке, који су били живи 
у време његове смрти, али да је његова супруга након тога умрла.” (Doyle 1926: 62–3) Случајеви 
примања порука духова путем „ударања” забележени су већ 1762. године, наводном комуника-
цијом Елизабет Парсонс са женом преминулом у кући на Кок Лeјну у Лондону (Enns 2012: 60) тек 
са сестрама Фокс, међутим, овај поступак постаје феномен масовне културе.

6 Претпоставке наведеног схватања исказао је немачки лекар Франц Фридрих Антон Месмер, 
крајем осамнаестог века, када су се електрична и магнетна сила још увек изучавале засебно. 
Истражујући терапеутске могућности магнета, Месмер је уобличио теорију о „животињском 
магнетизму” према којој магнетни флуид, попут електричног флуида, прожима свет и сва жива 
бића. Поремећена равнотежа ове силе у човеку доводи до нарушавања здравља; болесно тело 
може се излечити стимулисањем животног флуида различитим терапијама, као и гледањем, до-
диривањем и руковањем. Пацијентима који су били на терапији давана је вода из великих „маг-
нетизованих” када, а неки од „месмеризованих” субјеката извештавали су о верским визијама, 
па чак и о општењу са мртвима (Natale 2011: 270).

7 Месмеристи су поздравили окретање стола као демонстрацију животињског магнетизма или 
одичке силе (термин који је половином XIX века увео барон Карл Лудвиг фон Рајхенбах, поли-
хистор и члан Пруске академије наука), док га је црква осуђивала као плод сатанистичког дело-
вања. Научници и лекари сматрали су да ће нова лудост представљати опасност по ментално 
здравље и образован је комитет који ће пронаћи неспиритуалистичко објашњење за ту појаву. У 
извештају у Медикал Тајмсу и Газети 11. јуна 1853. комитет је навео да је кретање стола последи-
ца несвесног мишићног деловања (Encyclopedia 2019).

8 Аматерске групе могле су да седе за столом и изазивају смислена куцања духова која су се испр-
ва показивала само посебно духовно осетљивим појединцима, тј. медијумима. Већ 1853. године 
били су уобичајени поподневни друштвени позиви на чај и окретање стола. Широко распрос-
трањена шала била је та да се људи више нису питали за здравље других, већ су питали како је 
сто. „Хвала вам, мој се лепо окреће, а како је Ваш?” (Encyclopedia 2019). Окретање стола је било 
још распрострањеније у Француској, са њеном традицијом месмеризма и животињског магне-
тизма. Такво интензивно занимање за месмеризам није било ограничено само на Француску. Те-
орије о животињском магнетизму, често повезане са теоријама о животињском електрицитету, 
окултизму и френологији, биле су уобичајене и у Енглеској и Сједињеним Државама током овог 
раздобља, о чему се извештава у часописима попут Магнет и Френо-Магнетик Виндикатор.
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Ограничење описаног поступка показало се у понављању истих 
радњи са истим исходима, као и у количини података која се могла пре-
нети – унапред утврђени број удара/померања за потврду или одрицање 
неке тврдње условио је успорен начин размене и „навођење” духова на 
задате теме и одговоре, оптерећене исцрпним питањима која су садржала 
могуће опције и готово никакву неизвесност. Потреба за задржавањем 
занимања и пажње јавности,9 појачана жељом спиритиста да експери-
ментишу и иновирају кроз разноврсне покушаје уношења разноврсности 
и проширења комуникационог канала, преусмерило је праксу на сложе-
нији скуп појава, подсећајући на америчке спиритуалистичке сеансе са 
„столовима који говоре”. Овакав начин успостављања везе са оностраним 
био је сложенији, будући да је захтевао више од ентузијастичних учесни-
ка жељних да се придржавају упутстава: медијум који може позвати ду-
хове и општити са њима поново је постао потребан. 

Проширивање питања на непредвидљиве одговоре и увођење азбу-
ке којом би се пренеле сложенији садржаји постало је нужно. Постепено 
су се уобличили различити кодови, налик на Морзеово писмо – повези-
вањем удара или нагињања стола са абецедом омогућавало се примање 
сувислих порука; спиритисти би читали азбуку или полако прелазили 
оловком преко низа штампаних слова и чекали да духови куцкањем иза-
беру она која творе поруку или одговор на неко питање.10 Напредак у 
обиму и садржају информација остварен је увођењем „табле која говори”, 
тзв. „виџа” табле („ouija”). Виџа је била равна плоча са словима абецеде 
распоређеним у два полукруга изнад бројева 0 до 9, речима „да” и „не” 
у горњим угловима, и „збогом” на дну. Продавала  са додатком „план-
шете”, троноге дашчице у облику сузе, обично са малим отвором у себи, 
која се користила за кретање преко плоче. Справа се употребљавала тако 
што је двоје или више људи седело око плоче, са врховима прстију на 
планшети,11 постављајући питања и посматрајући како се дашчица креће 

9 Куцање и окретање столова проширило се Америком изузетно брзо, преневши се потом на Ен-
глеску и континенталну Европу. Мода је, међутим, трајала веома кратко, у Француској нпр. само 
неколико пролетњих месеци, од априла до јуна 1853. године.

10 Пракса се уобличила у нови начин општења, назван „типтологија” (од грчког „tуpto” или „уда-
рам”). Духовни медијуми који су вежбали „ударање” или „превртање стола” били су именовани 
као „типтисти”, што је, с једне стране, јасно упућивало на телеграф, док је са друге наговештавало 
појам „тајпист” („typist”) – дактилограф (Enns 2015: 5). Поред типтологије развила се и духов-
на сематологија, садржана у мимици радње – изражавању одобравања или неодобравања, као и 
природе осећања, јачином и врстом удара: дух би изразио енергичност наглим покретом; љутњу 
и нестрпљивост ударајући узастопно као да особа љутито удара ногом, понекад бацајући сто на 
земљу. Ако је добронамеран и уљудан, на почетку и на крају сеансе окретао би сто у облику поз-
драва; ако би желео да непосредно разговара с неком особом у друштву, усмеравао би сто према 
њој полако или жустро, показујући наклоност или антипатију (Kardec 1863: 177).

11 Варијације на тему представљале су „психорбрета” Томаса Лиса, и „Питија, или Читач мисли” 
Фредерика Хенрија Ајреса, које се, осим у огласима и новинским чланцима, нису сачувале. Пси-
хорбрета је привукла значајну пажњу у оновременим спиритуалистичким новинама, уз успут-
но подсећање да је реч о средству духовне комуникације. Описи направе и одговарајући огласи 
појављују се 1891. године, што наводи на закључак да се уређај појавио мало пре увођења Кенар-
дове виџа табле. Понекад алтернативно названа „психобрета” или „психо-брета”, психорбрета 
је представљала врсту клизне табле, састављене од дуге правоугаоне плоче дугачке четрдесетак 
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од слова до слова, исписујући одговоре наизглед сама по себи. Иако је 
представљао значајан напредак, и овај уређај био је ограничен по питању 
протока информација.

Другу грану комуникације обележило је обзнањивање духова кроз 
тело медијума – привременим потпуним или делимичним запоседањем 
или „каналисањем” душевно осетљиве особе која би препустила себе 
духу покојника како би кроз њу саопштавао поруке, потом бележене на 
папиру или, доцније, на носиоцима звука и слике.12 У ту сврху, спирити-
сти су упражњавали већи број поступака сједињења и комуникације са 
духовима, међу којима је један од уобичајених било и аутоматско писање 
– у трансу, медијум би постајао пуки пасивни преносник воље енергич-
ног и беспоговорног „спектралног флуида”, потпуно губећи контролу над 
руком и поступком бележења:

„[…] сто који смо окружили убрзо је почео да се брзо љуља. Грчевито др-
хтање ми је захватило десну руку, која је у ’позитивном стању’ одбила да 
се повинује мојој вољи. Оловка и папир лежали су на столу. Оловка ми је 
доспела у руку: прсти су ми се стезали! Невиђени гвоздени стисак стегао је 
тетиве моје руке: рука ми је била снажно одбачена на папир, и ја сам напи-
сала смислене реченице, без икакве намере или знања какве би требало да 
буду […] моја је рука почивала на облаку, док ми је дух чувар […] диктирао” 
(Adams 1853: 11–12).

Када би се пак комуникација обављала гласом, дух би говорио кроз 
запоседнуте гласне жице медијума; овај начин општења, међутим, пока-
зао је да покојници по правилу нису били у стању да говоре гласно, јасно 
и разговетно; стога је мртвима, односно њиховим земаљским посредни-
цима, била потребна помоћ појачивача звука. Решење проблема јавило 
се у облику „трубе духова” („spirit trumpet”), уске купе која би требало 
да појача гласове мртвих.13 Духовне су трубе током употребе, баш као и 

сантиметара са одозго исписаном абецедом. Дашчица / планшета која је долазила уз њу имала је 
облик малог правоугаоника на четири точка са месинганим показивачем, који се вероватно кре-
тао учвршћеном шином на дну плоче. (Hodge а) Справа „Питија, или Читач мисли”, представља-
ла је сразмерно велику таблу за бирање слова и бројева, која се састојала од велике кружне дрве-
не плоче са лучно исписаном абецедом, „да” и „не”, и бројевима 0–9. Назив плоче и словни лук 
су на супротној страни плоче. Дрвена дршка у облику слова Т је обухватала је 4 дрвене покретне 
ручке које су корисници окретали у круг. Четврта рука дршке представљала је дугачку месингану 
иглу која се слободно окретала на средишњем лежишту, показујући слова која чине поруку ду-
хова. Вероватно је да је уређај користио кугличне лежајеве неке врсте, будући да се у новинама 
тога времена хвали његова лака употреба. Према новинским извештајима, направа „Питија, или 
Читач мисли” прављена је у две величине (Hodge б).

12 При томе су спиритисти тврдили да су превазишли ограничења телеграфског језика и да је тело 
медијума деловало као инструмент – као што је машина подразумевала електричне импулсе, и 
тело-телеграф деловало је на основу невидљивих – оностраних – сила. Када се „успостави сим-
патетична врпца” између два духа „на такав начин да мисли лете по њој, од ума до ума, као елек-
трична енергија на телеграфској жици”, умови постају сједињени „и њихове мисли постају са-
гласне” (Gutierrez 2009: 49–50).

13 „Труба духова” појавила се крајем 19. века на сеансама америчког медијума Џонатана Кунса, који 
је, у колиби на фарми у округу Атина, Охајо, уз помоћ породице изводио бесплатне јавне сеансе 
(Hatfield 2018). 
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столови у другој врсти сеанси, наводно чак и лебделе у ваздуху, подигну-
те снагом психичке енергије (Crawford 1919: 6).

***

Заиста се надам да наша личност преживљава. Ако је тако, тада 
ће мој апарат имати неку сврху. Зато сада радим на најделикат-
нијем апарату кога сам се икада подухватио, и чекам резултате са 
највећим занимањем.

(Lescarboura 1920: 459–460) 14 

Описани покушаји омогућавања (лакшег) општења са светом с оне 
стране гроба претходили су Едисоновој намери да својим апаратом јед-
ном и за свагда утврди постоји ли загробни свет свесних ентитета и да ли 
је могуће успоставити везу са њим. Едисонова направа, коју није поближе 
описао нити је именовао, није никада званично ни представљена, што на-
меће питање да ли је икада довршена, односно да ли је уопште и постојала 
осим у проналазачевој машти. Чланак из часописа Модерн Миканикс енд 
Инвешнс, две године након изумитељеве смрти, баца више светла на дату 
недоумицу: у њему се извештава о наводном експерименту који је Еди-
сон, у присуству помоћника, сведока и спиритиста, извео 1920. године, у 
време интервјуа.15 Часопис наводи да је догађај чуван у тајности управо 
због неуспешног исхода – без обзира на вишесатне покушаје спиритиста 
да призову духове, казаљке осетљивог апарата остале су безнадежно не-
помичне (MM 1933: 35).

Још један прилог посвећен уређајима за комуникацију са мртвима, 
објављен у часопису Фејт шездесетих година прошлога века, разматра 
околности настанка и судбине Едисоновог изума. Текст доноси и скицу 
уређаја налик на фонограф/грамофон, као и на поменуте „трубе духова”.16 
Скицирана машина се у овом случају знатно разликовала од претходног 
описа и била ближа ономе што се дало наслутити из Едисонових најава; 
како год да (ни)је изгледала, међутим, несуђена справа по свему судећи 
није успела да забележи присуство оностраних ентитета. 

14 У духу рационалних претпоставки, Едисон избегава изјашњавање о извесности постојања душа 
у загробном животу односно области, као и о облику тог постојања, ипак допуштајући могућ-
ност да свест преминулих опстаје након смрти. На другом месту у интервјуу, као и у изоставље-
ном поглављу дневника („The realms beуond”) Едисон постулира сталност укупне количине жи-
вота, која нити настаје нити нестаје, и чији су носиоци неуништива танана „животна бића” („Life 
entities”) односно „животне јединице” („life units”) са способношћу „памћења” (Lescarboura 1920: 
446 и даље; Edison 1948: 241–244).

15 Апарат описан у овоме чланку, постављен у замрачену лабораторију, личиo је на детектор дима 
који је Едисон развио претходних година: уски и јаки сноп светлости падао је на фото-електричну 
ћелију, тренутно се претварајући у слабу електричну струју. Уколико би предмет, ма колико танак, 
провидан или мали, прошао кроз сноп светлости, изазвао би промене на ћелији и у напону струје.

16 Уређај се састојао од дрвене кутије са унутрашњим микрофоном, на коју је био постављен вели-
ки алуминијумски левак испуњен калијум перманганатом (хиперманганом), и уметнутом елек-
тродом. Електрична жица повезивала је микрофон са левком и радио антеном, док је хиперман-
ган требало да делује као раствор електролита и појача таласе за које се претпостављало да су 
гласови лутајућих душа.



Бојан M. ЈОВИЋ 

19

Опет, ту није био крај причи о уређају нити (о) проналазачевој 
потрази за оностраним, макар када је реч о њеном рационалном и на-
учном виду: управо су бића с оне стране наводно допринела откривању 
концепције и изгледа апарата – најпре је, наводно, лично Едисонов дух 
помогао двојици инжењера и познаника, Гилберту Рајту и Харију Гардне-
ру, да пронађу изгубљени план апарата (Sconce 2000: 83). Након неуспеш-
ног покушаја реконструкције оригинала на основу откривеног нацрта, 
Гарднер и Рајт су израдили потпуно нови уређај, применивши знања из 
својих области – Рајт хемије а Гарднер механике и електрике. Нова је на-
права, међутим, напустила чисто научну и техничку основу Едисонове 
замисли17: уместо да људског посредника замени безличним механичким 
средством, ново је решење требало да побољша уобичајену трубу духова 
равноправним садејством како савремене науке и технике, тако и медију-
мистичких способности, уз непосредни уплив духовних сила.18 

Отклон од рационалног и научног није се зауставио на повратку не-
заобилазне улоге медијума у функционисању комуникационих направа: 
настојања да се сниме и протумаче „ЕГП” – „електронске гласовне појаве” 
(„Electronic Voice Phenomena” – „EVP”), довела су након Другог светског 

17 Део сложеног комуникационог процеса уз укључивање ширег распона спиритистичких појава, 
„звучна кутија” дуга 35, широка и висока 18 сантиметара звучно изолована, са малим отвором 
на једној страни и микрофоном повезаним са звучником који се могао одвојити и удаљити и до 
суседне просторије, требало је да омогући да се од „ектоплазме” пројектоване из „соларног плек-
суса” медијума, која би кроз отвор ушла у кутију постављену у средиште тамне собе, образује 
„ектоплазматично грло”. Кроз њега би духови говорили у микрофон, док би звучник гласно и 
јасно преносио њихове гласове. Основна замисао подврнута је потом изменама и поправкама 
захваљујући интервенцијама Едисоновог духа и духа Рајтовог покојног сарадника Стејнмеца: 
Едисон је током сеансе дао упутства како да се Рајтов силиконски материјал искористи као обло-
га за кутију Гарднеровог механичког медијума; потом је наложио Рајту да дода уситњено гвожђе 
у материју сличну гиту како би га намагнетисао без смањивања акустичких својстава односно 
способности примања и задржавања статичког набоја (Evans 1963).

18 И поред тога што су се прве пробе наводно показале охрабрујућим, Рајтов и Гарднеров апарат 
није даље тестиран нити развијан. Покушаји остварења мање амбициозних замисли, усмерени 
углавном на установљавање присуства духова или њихове жеље да опште, забележени су и пре 
и после Едисонових настављача, превасходно у Европи. У Белгији је „Вандермеленов сигнални 
уређај” такође настао оностраном интервенцијом – преминули дечак Хенри Е. Г. Б. Вандермелен 
је половином 1929. године преко виџа плоче пренео оцу детаљне планове своје направе, који ју 
је довршио током 1930. а патентирао 1931. Справа се састојала од две стаклене призме, једне об-
ичне а друге пресвучене смолом, повезане на батерију и на електрично звоно које би се огласило 
када би се, дејством духова на слободни лаки жичани троугао на спроводник са позитивним 
напоном, коло затворило. У патентном се документу, унеколико таутолошки, наводи: „Сврха си-
гналног уређаја лежи у обавештавању особа које су иначе заузете да ентитет жели да успостави 
комуникацију [...] а ако позвана особа има потребну способност преношења поруке путем виџе 
или аутоматског писања, порука се може и примити. Ако је особа присутна а звоно не звони, то 
је зато што ентитети не желе да комуницирају.” (Evans 1963: 40) Покушаји израде справе за ду-
ховну комуникацију наставили су се и након другог светског рата – након 12 година покушаја, 
енглески техничар и истраживач паранормалних појава Марк Дајн је 1962. објавио да је успоста-
вио Морзеову комуникацију са духовима. Дајн је користио „Морзеову зујалицу” и лампицу, по-
везане са „позитивним” и „негативним” плочама од бакрене газе спојене са појачалом. Када би се 
контакт успоставио, плоче би почеле да подрхтавају а зујалица и бљескалица да исписују поруке. 
Дин се надао да ће у будућности обезбедити „пренос порука духова преко звучника,” односно, 
даљим усавршавањем и проналаском дужине и фреквенције таласа духовне енергије, добити и 
слике мртвих и непосредне поруке, помоћу правилно усмерене изузетно осетљиве камере и ра-
дио пријемника подешеног на одговарајућу таласну дужину. (Sconce 2000: 83–84)
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рата до потпуног преокрета у схватањима комуникационе способности 
духова у загробном свету. Тако је, надовезујући се на покушаје откривања 
скривених порука с оне стране гроба у којима су предњачили уметници,19 
летонски филозоф, психолог и универзитетски професор Константин Ра-
удив крајем 1960-их започео низ експеримената, објавивши резултате у 
књизи Нечујно постаје чујно. Раудивова основна метода била је употреба 
уобичајених техничких помагала – микрофона и магнетофона – за сни-
мање амбијенталног звука у привидно празној просторији; потом би не-
колико пута преслушавао делове звучног записа у трајању од десет до 
петнаест минута, настојећи да након пажљиве и усредсређене анализе 
разабере гласове духова. 

Током истраживања испоставило се да је омиљени облик испоља-
вања духовног света ипак медиј радија: гласови добијени непосредно 
кроз пријемник, према датом опису, били су јаснији од оних добијених 
снимањем окружења, а поруке дуже и садржајније. Раудив је даље тврдио 
да не само што су сами гласови од почетка изразили склоност ка радио-
снимцима већ и да располаже доказима да духови у загробном животу 
имају своје технологије и технике емитовања порука ка нашем свету:

„Запањујућа чињеница да постоје ’оностране’ радиодифузне станице може 
се јасно утврдити на основу исказа гласова. Примљене информације указују 
на то да постоји неколико група гласовних бића и да свака располаже соп-
ственим станицом. Експериментатор је ову појаву приметио у стотинама 
случајева и проследио је стручњацима на преслушавање. 

Следећи примери показују да говорни субјекти, осим сопствених пре-
дајника и пријемника, користе и одређену врсту електронске технологије. 
Штавише, стиче се утисак да су они свесно делатни ентитети који покуша-
вају да ступе у контакт са експериментатором.” (Raudive 1968: 219–220)20

На тај се начин Едисоново настојање да потрагу за оностраним по-
стави на рационалне, експериментално проверљиве, и учешћа медијума 
лишене основе, на крају претворило у своју супротност – не само што је 
у комуникацији са духовима људско посредовање и тумачење остало не-
заобилазно већ су се, у позним истраживањима, и саме техничко-техно-
лошке претпоставке општења преселиле с оне стране гроба.

19 У јануарском броју за 1959. годину The Journal of the American Society for Psychical Research из-
вештава о успешним настојањима сликара Рејмонда Бејлиса и америчког фотографа Атиле фон 
Салајиа, да преслушавањем тонског материјала добијеног током неколико сеанси снимања, про-
нађу мноштво уживо нечујних звукова, неких снимљених и у празним просторијама, за које су 
веровали да су гласови оностраних духова. Шумове сродне врсте, на снимцима певања птица 
из 1958. године, по сопственим је тврдњама пронашао и шведски сликар и филмски продуцент 
Фридрих Јиргенсон, протумачивши их као поруке својих преминулих ближњих, и преточивши 
искуства у популарну књигу Гласови из свемира.

20 Односно да и сами користе радио-станице. Раудив је, наводно, често успостављао везу „са две так-
ве станице”, које је именовао „Студио Келпе” и „Радио Петер” (Raudive 1968: 217–218; 220–221)
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***
Каква год била заснованост – осим оне најизвесније, дубински пси-

холошке – уверења о постојању загробног света духова и потраге за нај-
поузданијим и најефикаснијим начином комуникације са њим, непо-
битна је чињеница да је спиритизам модерног доба представљао међу-
народно распрострањену појаву са разноврсним последицама у многим 
друштвеним областима – истински културни феномен који се, додуше у 
много мањем обиму, очувао и у XXI веку. Један од видова овог феномена 
јесте и израда и експериментисање са већим бројем помагала и направа 
за комуникацију са мртвима, овде укратко описана. Са друге стране, спи-
ритистичка истраживања имала су и своје књижевноуметничке видове,21 
од самих америчких почетака22, па све до времена након Раудивових екс-
перимената са звучним записима односно радио-преносима загробних 
порука.23 То је, међутим, тема за будуће истраживање.
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“HELLO FROM THE OTHER SIDE” 
(ABOUT SPIRITISM, DEVICES FOR COMMUNICATING WITH THE DEAD, 

AND SOMETHING ABOUT AFTERLIFE LITERATURE)
Summary

This text offers a brief survey of the development of means of communication with the 
afterlife realm within the modern spirit(ual)ism, with the emphasis on Thomas Alva Edison’s 
effort to design a device based on the achievements of modern science and technology. The 
most important forms of communication with the souls of the deceased (“ghosts”) that preceded 
Edison are summarized, as well as the latter endeavors. The similarity of spiritualistic attempts 
with the appropriate “classical” means of communication – the media of telegraph and radio – is 
pointed out. The author also stresses continued interest of writers and artists in the spiritualistic 
phenomena, as well as their active participation in the sessions and explorations focused on the 
possibility of the existence of the spirit world and communion with it.

Keywords: spiritism, communication with the dead, Edison, electronic voice phenomena.
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Институт за књижевност и уметност1

ГРОБОВИ КАО ГРАДОВИ2

Мири Детелић

На трагу теорије појмовне метафоре Џ. Лејкофа и М. Џонсона (Methaphors 
We Live By, 1980) у раду се прате начини на које се у фолклорној традицији и 
савременој литератури концептуализују гроб и гробља. Показује се да је ис-
куство становања – кардинално у културама седентарног типа – изнедрило ка-
тегорију куће као једно од чворишта метафоричких преноса: гробови су име-
новани кућама и дворима, у урбаној варијанти – становима, замишљани су 
као куће, а етнографски подаци сведоче о томе да је на широком словенском 
простору и техника градње пратила ову имагологију. Културе које су имале ис-
куство живота у полисима гробља су – по аналогији са обитавалиштима жи-
вих – именовале некрополама односно „градовима мртвих” (νεκρος – „мртав”, 
πολις – „град”), што је концепт који је практично неизмењен опстао до данас у 
традицијама западног типа, с бројним варијацијама и вишеструким пропити-
вањем граница и односа између мртвих и живих. Српска усмена поезија, пак, 
негована вековима у условима первертованог односа град : гора (= туђе : своје) 
– актуализовала је старије представе о граду (градина ритуалне намене), као и 
загонетке, које „мртвим градовима” именују легла кокошјих јаја.

Кључне речи: гроб, кућа, смрт, град, појмовна метафора, концептуализа-
ција, М. Детелић, Б. Станковић, Ж. Сарамаго, Ј. Водолазкин

Метафорички трансфер је – како су осамдесетих година прошлог 
века показали Џорџ Лејкоф и Марк Џонсон (Methaphors We Live By, 1980) 
– један од кључних механизама мишљења и концептуализације света и 
људског искуства. Повезивање различитих домена стварности у основи 
је колоквијалне и фолклорне идиоматике, а мотивисано је у највећој мери 
тежњом да се апстрактни феномени посредују онима који су чулно-кон-
кретни и перцептибилни. Фундаменталну улогу у појмовним трансла-
цијама овог типа преузели су стога простор, као основна категорија сим-
боличког мишљења доступна телу (поглед, додир), и елементарна физио-
логија (глад, жеђ, топлота и сл.).3 У тако устројеном систему мишљења 
смрт је, као и други типови трансформација, концептуализована као 

1 lidija.bоskovic@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (бр. 178011), 

који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
3 „Прогутати кнедлу / жабу”, „прогутати причу” (насести на лаж), „грижа савести”, „појести (некоме) 

џигерицу”, „попити / исисати (некоме) крв”, „нешто га изједа изнутра”, „то дете ме поједе”, „изједа га 
мржња”, „глад за знањем”, „бити загрижен” (навијач, нпр.), „гристи” (бити амбициозан) итд.

821.163.41.09:398]:718
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трајекторија, односно измештање у простору4 (умрети → „отићи на онај 
свет”, или, са супротним предзнаком, умрети → „поћи кући”, „гледати 
према кући” и сл.5), што је највећи траг оставило у фонду тужбалица: 
„Али ти се љуто бојим, / Да нам натраг нећеш доћи: / Ти су пути недо-
ходи”, „Е ћеш тамо добра наћи: / Дивну киту својте твоје [...] Имаш милу 
браћу твоју, / Који ће те дочекати, / У путу те сусретати” (Вук I, 151, 153) 
(уп. Делић 2016: 38). У ступњевитом и вишесмерном појмовном пресли-
кавању смрт је, с друге стране, постала средство концептуализације вре-
мена (љубав „до гроба”) (смрт → гроб [простор] → време), што има и своје 
епске рефлексе: 

„Да је мени ткогод преминуо,
На санку ми до гроба бивао.” (САНУ III, 26)

Искуство становања – кардинално у културама седентарног типа – из-
недрило је, с друге стране, категорију куће као једно од чворишта метафо-
ричких преноса. Око ње се формирао читав кластер идиома чије се зна-
чење формирало у отклону према културном стандарду (Байбурин 1983), 
при чему су се као дистинктивни параметри издвојиле различите карак-
теристике: покретљивост, аморфност (хајдучка кабаница),6 одсуство свет-
лости (гроб, тамница), одсуство врата и прозора,7 отворен простор (језеро, 
пећина),8 неадекватна позиција у простору (насред пута9), чудесна градња 
(„двори самотвори”10) и сл.11 Са становишта атрибуције, ванстандардне 
куће постале су вечне (гроб, вешала,12 тамница, задужбина), божје (задуж-
бине, цркве), проклете, неопране, зле (тамница), зазидане (пећина), мрачне 
(гроб) итд. (уп. Детелић, Делић 2014: 108–109).

Постхумна егзистенција – неупитна у традиционалним културама 
– концептуализована је, као и остале сфере људског искуства, посред-
ством чулно-конкретних датости, при чему су простор, с једне стране, и 
градња (кућа, „двор”), као културни чин par excellence, с друге, у симбиози 

4 По тој логици концептуализовани су најразличитији процеси: „доћи у ћорсокак”, „тајним кана-
лима доћи до информација”, „доћи до циља”, „пребродити кризу”, „разићи се с неким”, „превесла-
ти (некога)” и сл.

5 „[...] see eastern Slavic phraseology connected with the metaphor of death as the ’way home’, ’preparations 
to go home’: in the Polesye dialect идє до дому, собираеща до дому, поглядае до дому – he is going home, 
he is preparing to go home, he is looking homewards in the sense ’he is dying’” (Plotnikova 1999: 205).

6 „Кабаница кућа ђе му драго” (Вук IV, 46), „Хајдуку је кућа кабаница” (Вук III, 64), „Ком је кућа 
диван-кабаница” (Вук III, 69 и др.).

7 „Јесу л’ ово твоји двори? / Љуто уски и тијесни, / А без врата и прозора” (Вук I, 153).
8 „Божја помоћ, зелено језеро! / Божја помоћ, моја кућо вјечна! / У тебе ћу вијек вјековати” (Вук II, 

66); „И пећине куће зазидане” (Вук IV, 6).
9 „Јоште нам је кућа насред пута” (СМ 98).   
10 „Јао моји двори самотвори / Кој’ немате врата ни пенџера; / Само једна од земљице црне; / А друга 

су од јеле зелене; / А трећа су од бијела платна, / А немају кључа ни откуда” (Беговић 1885, 211/IV).
11 „Као културна категорија, оно што дефинише човека као културно а не као природно биће, однос 

кућа : не-кућа опасно левитира на ивици рационалног одређења људског боравишта. Од њега се не 
очекује да буде вечно, а оно то ипак (под одређеним условима) постаје; оно се не намењује мртви-
ма, али га они ипак добијају; оно је смишљено да чува живот, а у многим случајевима га доводи у 
опасност или сасвим узима (вешала, тамница, кабаница)” (Детелић, Делић 2014: 121).

12 „Ој вешала, вечна кућо моја” (САНУ II, 40).
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дефинисали језичку представу о финалном људском одредишту (што је та-
кође синтагма која не измиче људској концептуализацији времена и прос-
тора). У тој констелацији гробови су именовани кућама13 односно дворима 
(„Однијеше све троје на гробље, / Начинише три бијела двора, / Напоредо 
један до другога. / Укопаше чобана Јована, / До Јована Јованову мајку, / А 
до мајке Јовану ђевојку”; БВ 208), у урбаној варијанти – становима:

„Завичај ће (гини!)
У сунчани дан
Дубоко у глини
Да ти нађе стан” (Симовић 2005: 31) –

замишљани су као куће, а етнографски подаци сведоче о томе да је на 
широком словенском простору и техника градње пратила ову имаголо-
гију. Истраживања показују да су на северу Русије и у регионима које 
настањује словенско племе Хуцули  (Карпати, Украјина, северна Руму-
нија и Пољска) „на бочним странама ковчега, у нивоу покојникових ра-
мена, отварани [...] мали прозори са стакленим окнима. На дечјем ков-
чегу Хуцули су отварали један прозор, а на ковчегу одрасле особе – два. 
Мали прозор, понекад само отвор покривен парчетом дрвета, остављан 
је и на руским дрвеним ковчезима. Према различитим тумачењима, про-
зор је остављан да би мртви гледали живе; да би душа могла да погледа 
своје тело с времена на време; да би мртви могао да посматра друге мрт-
ве; да би мртва особа могла да ’кибицује’ из своје ’куће’” (Plotnikova 1999: 
208; уп. Афанасьева, Плотникова 1995: 554).14

Судбина замишљања и именовања гробаља је, међутим – по збирној ло-
гици – зависила од искуства становања у градовима. Чини се индикативним 
податак да српска усмена епика, коју је превасходно неговало живље лише-
но привилегије становања у урбаним центрима, не успоставља морфолошку 
дистинкцију између плурала и сингулара када је о гробовима/гробљима реч:

„Причекај ме, Краљевићу Марко!
Докле умрем и душу испуштим,
Мој соколе, укопај ме л’јепо
Пред Петрове ове цркве свете.
Навали ме дрвљем и камењем,
Да ме не би разн’јело звјерење.
Тер знадбудеш, сиви мој соколе!
Чигова се ова земља зове,

13 О аналогној фразеологији заснованој на лексеми дом уп. Афанасьева, Плотникова 1995: 553 и 
Plotnikova 1999: 207.

14 Слично је и са „ентеријером” ковчега: „The inner furnishings of the coffin and the grave often repeat 
the decoration and furnishings of the earthly human dwelling. In eastern Polesye an icon decorated with 
an embroidered towel was placed in the corner of the coffin, thus imitating the corner with icons in the 
house (красный угол) [Svitelskaya 1995: 190, 203]. Before laying the deceased (the coffin with the de-
ceased) in the grave, the Bulgarians sweep it like a dwelling [Vakarelsky 1990: 125]. The elements of the 
interior of the deceased’s previous dwelling and items he needed when he was alive are put in his coffin: 
food, a beverage, linen, a change of underwear, clothes, towels, shoes, a switch of green birch trees, so 
that he will be able to take a steam bath in the other world, etc.” (Plotnikova 1999: 208).
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Плати земљу, ђе ми гробље буде,
Сваки аршин двадесет дуката,
Да ми није туђа земља тешка.” (МХ II, 29:175–185)

„О мој побре, Мандушићу Вуче, 
Нијесу ми од прибола ране, 
Него су ми од умрћа пусте. 
Нег ископај једно гробље мало, 
Укопај ме, драги побратиме, 
И сагради цркву од завјета: 
Тко пролази, нека Бога моли 
И од моје спомене се душе!” (МХ IX, 20:113–120; уп. Детелић, 
Делић 2014: 110)

Немуслимански, углавном словенски живаљ, који је након продо-
ра Османске империје на Балкан био расељен из градова и измештен на 
просторне маргине (градове су насељавали „Турци”, хајдуци су живели 
у „гори”),15 у фолклорном имагинаријуму актуализовао је представу о 
градовима из старијих слојева културе, о чему сведочи формулативна 
атрибуција белог града, формирана, по свему судећи, на слици жртвене 
градине из претхришћанског периода Словена, у чијим су основама беле 
кости жртвених животиња, како сведочи Титмаров опис (око 1000. г. н. 
е.) ретранског светилишта Радогоста–Сварожића (уп. Лома 2002: 144; 
Detelić, Ilić 2006: 55). У том кључу град није био полис у античком грчком 
и савременом смислу, већ грађевина ритуалне намене, ограђена и про- 
сторно фиксирана, за разлику од привремених, покретних обитавалишта 
и неограђених села:

„У најосновнијим цртама, став лингвистичке науке према питању порекла 
’града’ као језичке и физичке чињенице у словенском свету и на Балкану, 
недвосмислено подржава тезу о његовој семантици ограђеног (отуда чува-
ног, безбедног и сл.) места. [...] Сматра се такође [...] да општа појава терми-
на за *gordь (< ie. *ghordh-/*ĝhordh-) код свих Словена указује на јединствен 
словенски праконцепт ’града’, за шта се други докази (осим лингвистичких) 
тешко могу наћи. Штавише, могло би се са приличном вероватноћом пока-
зати да тријада ’дом’ – ’село’ – ’град’ (*domь- *vьsь- *gordь) није само прасло-
венска него и праиндоевропска. На то указују рефлекси праиндоевропског 
*ṷeik-, *ṷik-, *ṷoiko- у којима се називи за ’село/насеље’ мешају са називима 
за ’дом’, али никада са називом за ’град’. То би значило да је семантички знак 
’откривености/неограђености’ још у праиндоевропском стратусу уграђен 
у сам појам ’насеље’ (место, село), док је праиндоевропски назив за ’град’ 

15 Промена геополитичке слике водила је коперниканском обрту у структури епског простора: „До 
прве битне промене у епском схватању шуме и планине долази тек с појавом хајдучких тема. 
Запосевши градове и угрозивши сигурност сваког српског дома без разлике, Турци су епској по-
езији обезбедили оно без чега би њена виталност била много раније угрожена – општенационал-
ног непријатеља, али су истовремено у традиционалном схватању простора повукли оштар рез. 
Директна последица њиховог коначног освајања овог тла била је потпуно преокретање вредно-
сти двеју основних просторних опозиција: кућа–шума и своје–туђе. Гора, сад већ хајдучки стан, 
није више могла опстати као хтонски простор. Она нужно мења означеност и постаје исто што и 
’своје’, ’кућа’: ’Кућа ми је камена пећина, / а баштина гора Романија’” (Детелић 1992: 81).
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(предград или првобитни град) утемељен на етимолошком значењу ’ограде’ 
[...] Словенски термин град можда је имао значење сродно агори и могао се 
првобитно односити на место окупљања за потребе заштите и обављања 
верских ритуала. Тек касније град, како примећује Трајан Стојановић, до-
бија специфично значење ’утврђење’, и још касније ’насељено место’, полис” 
(Detelić, Ilić 2006: 48–49, 52, уп. 78–79)

Супротно томе, културе које су имале искуство живота у полисима 
гробља су – по аналогији са обитавалиштима живих – именовале некро-
полама односно „градовима мртвих” (νεκρος – „мртав”, πολις – „град”) и 
тај је концепт практично неизмењен опстао до данас у традицијама за-
падног типа:

„Замислите, наша деца и унуци ће овако да посећују овде нас – казала је 
Анастасја. – Ходаће одозго, разговараће. О свакаквим будалаштинама, из-
међу осталог. А ми ћемо лежати доле. И ћутати.
Зазвучало је као да ће то бити наша заједничка деца и унуци. И да ћемо 
заједно лежати и ћутати. Ишао сам мислећи о њеним речима, и замишљао 
себе како лежим под земљом. И ето, неко ме посећује. И већ му је постало 
досадно, тужно да буде овде. Машта како да се из града мртвих врати у град 
живих, и унапред ужива у својим живим радостима вечерас.” (Водолазкин 
2018: 78–79)

Синтагма „мртви градови” позната је, додуше, и српским загонетка-
ма: „Мајка чека синова из мртвих градова” (пилићи и квочка) (Мирковић 
1887: 108). Управо у тој паремиолошкој парадигми доминира, међутим, 
формула бели град,16 а веза бели – мртви успоставља се на већ поменутом 
прасловенском концепту града: „јаје [се] кодира и као бели/мртви град са 
оног света, из којег долазе мртви синови/душе. У свим овим случајевима 
бело се асоцира са светом мртвих преко својстава јајетове љуске (да нема 
боју – тј. да је бела, и да подсећа на камен – тј. да не показује знаке живо-
та)” (Detelić, Ilić 2006: 63).

Концептуализација гробаља није, међутим, зависила само од исто-
ријских концепата града (антички полис vs. прасловенска ритуална гра-
дина), већ и од праксе сахрањивања. Како на основу постојећег етнограф-
ског материјала и обимне литературе показује Александар Лома, „спаљи-
вање мртвих посведочено је код готово свих историјских народа Европе 
у античко доба и у раном средњем веку, до њиховог покрштења. [...] О 
распрострањености спаљивања код старих Словена сведоче, осим архе-
олошких налаза [...] и историјски извори. [...] У Несторовом летопису, 
погл. X, описује се обичај Радимича, Вјатича и Севераца да након смр-
ти приреде тризну а затим спале мртваца на великој ломачи, па његове 
кости приберу у малу посуду и поставе је на стуб уз пут” (Лома 2004: 
18). О сахрањивању Словена „под прагом”, с друге стране, сведоче бројни 

16 „Седи вила више вира, / чека синова / из белих градова” (Новаковић 1877: 87); „Сиди вила на верх 
дила / и изгледа синовах из билих градовах” (Илић 1846: 230); „Сједи вила више вира, / чека душа с 
оног свиета” (Вуковић 1890: 72); „Сједи вила на сред вира, / чека синова из биелих градова” (Исто) 
итд. (Detelić, Ilić 2006: 62; загонетке су преузете из приватног регистра др Биљане Сикимић).
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елементи култа мртвих – жртве прецима које се различитим поводима 
остављају или врше на прагу, веровање у змију чуваркућу и низ супсти-
туција негдашњег ритуала (Чајкановић 1994: 414–422). Антички историо-
графи такође бележе да су у „далекој грчкој и римској старини мртваци 
сахрањивани у кући којој припадају”, а сахрањивање у кући потврђено је 
у палеолитском периоду на тлу Западне Европе, као и у неолиту у Шле-
зији, на Готланду и у предмикенским кућама у Торикосу и Орхомену (Чај-
кановић 1994: 414). Поменуте ритуалне праксе – као и неки други, битно 
другачији религијски концепти, попут будизма, и погребни обичаји, по-
пут староиранског ендоканибализма, излагања мртваца грабљивим пти-
цама и сл. – дисквалификовали су просторну аналогију када је о егзи- 
стенцији мртвих и живих реч. Ове праксе искључивале су могућност „ур-
баног становања” покојника на оном свету (неке и „становања” уопште), 
самим тим и могућност концептуализовања „градова мртвих”, што је, 
захваљујући стручним знањима и врсној књижевној имагинацији, с до-
зом ироније, Мирјана Детелић акцентовала у роману Легенде о нестанку:

Али једна је друга ствар нарочито сметала људима да прихвате хришћан-
ство, а то је институционализовање смрти, јавност детаља за које се дотад 
сматрало пристојним да остану у породичном кругу, изградња читавих 
градова мртвих на територији где је град био држава чак и за време Ав-
густовог Рима. Град мртвих, одмах изван зидина града у коме се живи, био 
је за Хелене појава из најстрашније ноћне море, исто што и отпечаћен улаз 
у Хад, отварање бездана доњег света одмах ту, испред кућног прага [...] 
Категорија бесмртности била је том свету, ученом и отменом, прихватљи-
вија од општег дизања из мртвих, васкрсавања, судњег дана и других су-
манутих визија мистика са Леванта. Она је имала извесну елеганцију јер се 
једнако опирала и доказивању и побијању, како и приличи силогистичким 
играма чистог идеализма, што ће касније бравурозно показати Имануел 
Кант.” (Detelić 2012: 12–13)

Спектар имагинирања „градова мртвих” тиме се, дакако, ни изблиза 
не исцрпљује. Тај концепт има читав низ књижевних транспозиција, од 
којих је српском читаоцу можда најближа слика гробља из Божјих људи 
Боре Станковића. У овој збирци кратких прича лиминари различитог 
типа (малоумни, сироти, сакати, сумашедши, жртве насиља и сл.) дослов-
но настањују гробове, носе одећу покојника17 и рите, које су еквивалент 

17 „Од свих просјака он је био најлепше обучен. [...] Нагунтан: са по неколико пари одела на себи, у 
неким широким, чоханим чакширама, доламама, опасан појасевима... све ’пустињско’ одело, што 
су му жене од умрлих мужева и синова давале” (Станковић 2008: 61).
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телима у распадању,18 затрпавају се живи земљом19 и једу храну намење-
ну мртвима, формирајући тиме особену зону „ни-мртвих-ни-живих”. 
Иако „реалне границе града у овој збирци прозних фрагмената постају 
и границе овог и оног света”, и иако се опозиција живи : мртви пројек-
тује на релацију град : гробље (Пешикан Љуштановић 2008: 7–8), слика 
гробља концептуално реплицира слику града. Оно има аналогну про- 
сторну структуру, сумануте становнике „који се увлаче у старе разграђене 
гробове и ноће у њима” као у домовима, и у њему се успоставља аналогна  
социјална хијерархија, на чијем врху је Таја, просјачки „владика”, „гладан, 
грабљив и незасит као сама смрт”, са земљаном колибом у центру (Пеши-
кан Љуштановић 2008: 9).

У антиутопијском кључу аналогну слику гради Жозе Сарамаго у 
роману Смрт и њени хирови (2005), с тим што је Сарамагов концепт у 
односну на претходна два (М. Детелић, Б. Станковић) радикалнији уто-
лико што живи и (не-сасвим-)мртви нису просторно одвојени. У интри-
гантном прозном остварењу португалског нобеловца једне новогодишње 
ноћи смрт престаје да делује у границама имагинарне државе, те њени 
поданици, домогавши се коначно људског сна о бесмртности – попут 
митске Сибиле, која се уз вечни живот није докопала и вечног здравља 
и вечне младости – постају жртве болести, старости и немоћи. У држа-
ви где се не умире особе у стању „обустављеног живота” прете да у врло 
кратком периоду инфлацијом обуставе функционисање болница и домо-
ва за стара лица („домова блаженог сумрака живота”), што у перспективи 
води настанку гротескних мегалополиса:

„Сада, међутим, тај нови гост, осим ако ни је дошао да попуни упражњено 
место и заокружи буџет дома, јесте неко чија је судбина унапред позната, 
нећемо га видети како излази одавде да умре код куће или у болници као 
што се догађало у добра стара времена, док би други гости закључавали 
журно врата својих соба да их смрт не би посетила и њих такође однела, 
већ знамо да је све то ствар прошлости која се неће вратити, али неко из 
владе мораће да мисли на нашу судбину, на нас, на власника, управника и 
запослене у домовима блаженог сумрака живота, судбина ко ја нас чека је 
да не ће имати ко да нас прими када дође час да морамо спустити дрхтаве 
руке, изгледа да нисмо чак ни господари онога што је на неки начин такође 
наше бар због труда који нам је задавало током толиких година, овде би 

18 „Наиме како у другим европским друштвима тако и код нас (у нашем културном миљеу још увек 
је овај облик задржан) била је у пракси стара, изношена одећа окренута наопако (или не), поцепа-
на или у закрпама, често се користила у свим поворкама приликом прерушавања. Закрпе су има-
ле симболично значење у ритуалима обнове. Оваквој одећи се вероватно у прошлости придавао 
посебан значај и облачили су је учесници у поворкама које су ишле у сакралном (календарском) 
времену. За тако маскиране особе, у литератури је распрострањено мишљење да представљају ин-
карниране душе предака (В. Чајкановић, К. Meuli), док је ова похабана одећа заправо асоцирала на 
трулеж, мртве у њиховим гробовима. Дакле, Мојли (K. Meuli) сматра да особе у ’дроњавом оделу’ 
представљају ’појаву распадања лешина’, да се у њима инкарнирају покојници и подземна божан-
ства од којих зависи опстанак човека на земљи (Meuli 1943: 25, 44)” (Марјановић 2011: 16).

19 „Само се увијао својим крпама и дроњцима од одела... Чак и земљом коју би могао око себе ру-
кама да дохвати и њу је на себе бацао... као да се жив закопавао, док га једног дана не нашли 
мртвог” (Станковић 2008: 65).
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требало приметити да су запослени узели реч, заправо хоћемо да кажемо 
да за нас неће бити места у старачким домовима осим ако не избацимо по-
неког штићеника, влада се ономад већ досетила исте идеје за време деба-
те о претрпаности болница, нека породица поново преузме своје обавезе, 
рекли су, али за то би било потребно да је у њој још могуће наћи некога са 
довољно разума у глави и много енергије у остатку тела, дарови су то чији 
рок, као што знамо из властитог искуства и погледа који нам свет пружа, 
има век трајања једног уздаха ако га упоредимо са овом недавно инаугури-
саном вечношћу, лек, осим стручнијег мишљења, био би умногостручити 
број домова блаженог сумрака живота, не као до сада, користећи зграде и 
мање палате које су знале и за боља времена, већ тако што ће се из темеља 
подизати велике зграде, у облику пентагона, на пример, или вавилонске 
куле, кнососког лавиринта, и то прво насеља а затим градове, након тога 
метрополе или, грубо речено, гробља живих где би се несрећна и неодлож-
на старост неговала како бог заповеда, ко зна до кад јер њихови дани не би 
били одбројани.” (Saramago 2011: 25–26)

Решење за необичан демографски удар у врло кратком року прона-
лази мафија, која, у договору са државним институцијама, за становиту 
новчану надокнаду организује шверц насмрт болесних преко границе, у 
просторе где се још увек умире, и њихов илегални укоп. Луксузно решење 
лишавања полумртвих могу, међутим, да плате само богати (или они бли-
жи граници), док је већина финансијски или етички суочена са живим 
присуством покојника у дому. Градови живих и градови мртвих стапају 
се дословно у Сарамаговом виђењу и ту (као ретко где) пада и концепту-
ално највиталнија – просторна – баријера између мртвих и живих:

„Имајући у виду незаустављиво повећање броја хоспитализованих, које је 
почело озбиљно да нарушава до сада изврсно функционисање нашег бол-
ничког система, а као директна последица растућег броја примљених у 
стању обустављеног живота и који ће такви остати до даљњег без било как-
ве могућности да буду излечени или да им се једноставно стање побољша 
[...] влада саветује и препоручује да [...] они буду послани породицама на 
кућну негу.” (Saramago 2011: 23)

Не разарајући просторну матрицу у концептуализацији гробаља 
(гробља су просторно омеђена и свет мртвих је „два метра ниже” у од-
носу на свет живих) Јевгениј Водолазкин у већ цитираном роману Авија-
тичар прави другачији тип одмака, фокусирајући се на други елемент 
хронотопа – на време. Протагониста његовог романа, тридесетогодишњи 
Инокентиј Платонов, „вршњак века” (1900), жртва је соловецких експе-
римента замрзавања људи у течном азоту, како би им се тела и функције 
очували кроз време – и једини је код кога је „одмрзавање” успело гото-
во седам деценија касније (1999). Будећи се из „леденог сна”, Инокентиј, 
међутим, схвата да нико од његових савременика и познаника није жив (с 
изузетком вољене жене, која умире у деведесет трећој години практично 
без свести у запуштеној, оронулој болници, и једног од најсуровијих за-
поведника логора на Соловкама у коме се Инокентиј обрео, неочекивано 
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виталног стогодишњака). Упркос новој љубави (унука и имењакиња ње-
гове изабранице у „претходном” животу) и блиској, топлој вези с лека-
ром Гајгером, који је извео и који прати процес Инокентијевог „одмрза-
вања”, он се окреће свету мртвих као једином коме истински припада, 
откопава негдашњег познаника Осипа Терентјевича, када му се стицајем 
околности (спровођење цеви кроз гробље) за то укаже прилика, и о себи, 
који је измакао трошности времена, мисли као о мртвом из перспективе 
оних који су са њим делили време и који су умирали у „свом” времену:

„Читао сам Бахтина. С времена на време Гајгер ми доноси књиге које, по ње-
говим речима, образован човек мора да зна – макар површно. Доноси ми 
најбоље што се појавило у разним областима за време мог леденог сна. Чи-
тајући, помислио сам: Робинзон је због грехова био избачен на острво и ли-
шен родног простора. А ја сам се лишио свог родног времена – па и то је 
због грехова. Да ми није Настје...
Она је, узгред буди речено, читала Бахтина, испоставља се. Лишене и време-
на и простора она је назвала хронотоплес. Гајгер се веома смејао – без обзи-
ра на компликован однос према Настји, он је цени. Али ја се нисам смејао. 
Одједном сам се замислио о лишеним времена и простора: да, јер су мртва-
ци. Произлази да смо Робинзон и ја – полумртви. А можда смо и мртви – за 
оне који су нас знали у пређашњем времену и пређашњем простору.” (Водо-
лазкин 2018: 283–284)

Напослетку, концепт „градова мртвих”, овога пута с негативним 
предзнаком, као особено „минус-присуство”, у основи је савремених ур-
баних предања о „Кинезима који не умиру”. У културама које „градове 
мртвих” аксиоматски узимају као једину могућност сахрањивања и пост-
хумне „егзистенције” мртвих, непостојање гробова и гробаља Кинеза на 
тлу Србије лакше води генези наратива о неумирању, него прихватању 
других погребних пракси:

„Јавност је годинама заинтригирана како се и где сахрањују Кинези у Србији. 
Распредају се различити митови, јер за 20 година, откад су почели масовно да 
насељавају нашу земљу, нико није видео ниједну кинеску сахрану у Србији. То 
питање поново је у жижу интересовања ставио случај кинеског кофера изба-
ченог на обалу Дунава, у којем су пронађени остаци људског тела.”20

Реалност је, очекивано, другачија:
„Трагом ове информације, позвали смо Лешће, где су нам открили више 
детаља:
– До сада смо имали доста случајева кремације кинеских држављана. Поро-
дица, супружници или деца преминулог, или у ретким случајевима роди-
тељи деце, подносе захтев за кремирање и након шест месеци су у обавези 
да преузму урну. Да би је преузели, неопходно је да од кинеске амбасаде 
донесу потврду о месту где ће та урна бити положена у Кини. Они то знају 
и уредно прибављају документацију. Најнижа цена кремације је од 45 до 

20 https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/49506/misterija-je-resena-evo-gde-se-kinezi-sahranjuju-u-srbiji-foto.
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50.000 динара. До сада нисмо имали никакве посебне обреде, а ако их имају, 
то вероватно обављају у Кини – кажу у Управи гробља Лешће.”21

По истој логици, одсуство гроба Марка Краљевића – иако у широј 
фолклорној традицији мотивисано клетвом22 и, у основи, негативно ко-
нотирано23 – било је из једне од могућих приповедачких перспектива га-
рант турскога страха, јер је имплицирало Маркову бесмртност:

Још у књизи бесједио Марко:
„Носите ме цркви Филендару,
закопајте под патос од цркве,
не чин’те ми гроба ни мрамора,
нек се боје по крајини Турци
и од мртва Марка Краљевога.” (СМ 121)

Спектар могућности које нуде фолклорна и урбана традиција када је 
реч о концептуализацији смрти и постхумне егзистенције мртвих (а оне 
у овом раду нису ни изблиза исцрпљене), као и перманентно успоста-
вљање, утврђивање и пропитивање границе између мртвих и живих – па-
тетично сведоче о исконској човековој потреби да се од смрти физички 
одели и заштити. Простор се, као фундаментална категорија и фундамен-
тално средство мишљења (Kasirer 1985; Lakoff, Johnson 1980), и у овом 
кардиналном искуственом пољу показао кључним решењем: градови жи-
вих морају се просторно одвојити од градова мртвих. И то је становиште 
које традицијске културе строге класификаторне природе у основи за-
ступају. Модерна литература понудила је, међутим, и другачије моделе и 
типове разрешења односа између мртвих и живих, али није утекла од ар-
хетипског страха и егоистичног (или виталистичког) покушаја да се смрт 
(и онда када то забрањују институције државе) смести негде другде. 
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GRAVES AS CITIES
Summary

Following the G. Lakoff ’s and M. Johnson’s conceptual metaphor theory (Metaphors We 
Live By, 1980), the paper explores in which ways graves and cemeteries are conceptualized in 
oral tradition and contemporary literature. Living in houses – which is a cardinal experience in 
sedentary cultures –engendered the category of house as one of the hubs of metaphorical trans-
missions: graves are named houses („kuća”, „dvor”), in urban variants – apartments („stanovi”): 
they are conceived as houses, and ethnographic evidences indicate that on a wide Slavic area 
construction technique followed this imagination. The cultures that knew the experience of liv-
ing in the cities, named cemeteries necropolises or „cities of the dead” (νεκρος – „dead“, πολις 
– „city“), which is a concept that has remained practically unchanged to this day in Western tra-
ditions, with numerous variations and multiple questioning of the boundaries and relationship 
between the dead and the living. Serbian oral poetry, fostered for centuries under conditions that 
generated а perverted relationship between the city and the mountain (= them : us), has actual-
ized older notions about the city (a hill for ritual purposes), as well as riddles, in which hen nests 
are called dead cities („mrtvi gradovi”).

Keywords: grave, house, death, city, conceptual metaphor, conceptualization, M. Detelić, B. 
Stanković, J. Saramago, E. Vodolazkin.
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SAN CATALDO: ХЕТЕРОКРОНИЈСКИ  
ПРОСТОР ХЕТЕРО-УТОПИЈЕ3

У уводном, теоријском делу рада пажња се посвећује Фукоовом концепту 
хетеротопије, имајући у виду да гробља представљају њен најеклатантнији при-
мер. Проучавањем, како осталих Фукоових студија, тако и оних савремених у 
контексту Хетеротопије града, испоставља се да су и хетеротопија и утопија 
у контексту гробља (гробних места као Подземних градова) хетерокронијски 
детерминисани, те и амбивалентни у оквирима савременог концепта темпо-
ралитета. Хетерокронијски гледано гробља су апоретички простор-време, од-
носно (подземни) простор у коме време не постоји. Други део рада указује на 
урбанистичку темпорализацију Града мртвих на примеру гробља San Cataldo 
Алберта Росија, који, како конструкцијом, тако и интензивним колоритом, 
настоји да „оживи” хетерокронијски простор. Поред многих других питања 
покренутих у раду, намеће се и следеће: у којој мери је хетеротопијски простор 
гробља и простор „отпора и/или завођења”, односно „уласка” и истовремено 
„изласка” – у/из које(г)простор-време(на)?

Кључне речи: хетеротопија, хетерокронија, простор, време, Подземни град, 
гробље, хетеро-утопија, Град мртвих, San Cataldo

„Као што је познато, ужас који је опседао деветнаести 
век била је историја, са својим темама развоја и стагна-
ције, кризама и кружењима, акумулацијама прошлости, су-
вишком мртвих […] Деветнаести век своју бит пронашао је 

1 jasminateodorovic@filum.kg.ac.rs
2 jelena.atanasijevic@filum.kg.ac.rs
3 Рад је настао у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: на-

ционални, регионални, европски и светски оквир, под покровитељством Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, број пројекта 178018.

14 Foucault М. 
72.01:718
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у митолошким изворима другог закона термодинамике4. Са 
друге стране, намеће се да је наша ера – ера простора.”5

(Мишел Фуко)

Апоретички простори хетеро-утопије6 (гробља)
Фукоов концепт хетеротопије7 први пут се помиње у предговору сту-

дије Les Mots et les choses (Фуко 1966), која је потом на енглески преве-
дена као The Order of Things8 (Фуко 1970). Фуко је иницијално реаговао 
на Борхесово запажање класификације животиња из Кинеске енцикло-
педије у чланку „Небеско царство благонаклоног знања”, у коме запажа 
људску потребу да свет и свој положај/сврху у њему схвати тако што ће 
га најпре обликовати у кохерентну целину, а потом класификовати у од-
ређене поретке и хијерархијске обрасце. Међутим, било која класифика-
ција/подела/хијерархија могућа је једино у простору језика који је, сам по 
себи, управо незамислив простор. Отуд и Фукоово поређење тих просто-
ра са класичним концептом утопије.

Utopia,9 као реч, представља неологизам Томаса Мора. Истовремено 
упућује и на простор и на државу (в. Сувин 2010). Појам утопије време-
ном добија статус именице, а да би означила неизводљив пројекат и тиме 
добила двоструку придевску функцију. Први придев, „утопијски”, указује 
на карактер жеље као немогућности реализације исте, други „утописти- 
чки” првобитно је означавао „шаптача снова” (Сервије 2005: 9). Префикси 
оу-, односно еу- речи дају двоструко, амбивалентно значење: утопија као 
место које не постоји и утопија као „добро место”. Нортроп Фрај истиче 
да eutopia означава „добро место”, док utopia упућује на не-место, нигде 
(Фрај 1965: 334). Реч је такође изведена и из француског état и condition и 
упућује на кретање путника у потрази за потенцијалним одговорима на 
питање које је још Платон поставио: „Која је најбоља врста организације 
једне заједнице и како индивидуа може на најбољи начин да уреди свој 
живот?” (Сувин 2010: 18–19)
4 Други принцип термодинамике односи се на универзални принцип ентропије, на основу ког 

се ентропија категорише као изоловани систем који не подразумева стање равнотеже и тиме 
показује тенденцију ширења током времена, да би максималну вредност достигао управо када 
успостави стање равнотеже, које се у самом тренутку климакса урушава да би отпочео следећи 
циклус.(„All About Entropy, the Laws of Thermodynamics and Order from Disorder”: [http://www.
entropylaw.com/]

5 Сви преводи из извора на страним језицима наведени су у преводу аутора рада.
6 Неологизам аутора рада.
7 Термин „хетеротопија” први пут је употребљен у медицини да означи дислоцирано ткиво, 

односно израслину на одређеном делу тела. „као абнормално у својој структури, положају 
[...] алотопија, дислокација, дистопија и хетеротопија.” (Диени, Де Котер 2008: 43–42, Dorlands 
Medical Dictionary 2004)

8 У званичном преводу на српски: Poredak diskursa: pristupno predavanje na Kolež de Fransu, održano 
2. decembra 1970. godine (2007).

9 Одреднице утопије као оне које су се усталиле као тзв. опште место своје место у раду управо 
као такво налазе, како у контексту Фукоове тезе да су утопије дискурзивно и друштвено-идеоло-
шка „општа места”, те као таква и „нереална” („непостојећа”), тако и у контексту успостављања 
девијантног као реално постојећег простора у реално месту управо у односу на општа места.  
У даљем тексту рада о утопијско-хетеротопијском односу међусобне условљености.
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У контексту Фукоових теза из есеја „О другим просторима”10, хете-
ротопија се ипак успоставља у односу на референтну тачку Огледала – 
утопије, па наведено покреће и питање амбивалентности хетеротопије. 
Интересантно је истаћи да је Фуко, исте године када је објавио горе по-
менуту студију, у интервјуу за радио (France Culture) дао изјаву да се кон-
цепт хетеротопије измешта из „незамисливог” простора језика (текста) 
и смешта се у културолошко-социолошки контекст реално постојећих 
тзв. „контра-простора” која истовремено одражавају и својства оних тзв. 
уобичајена места (град, парк, кафић и сл.) и супротстављају им се својом 
просторном, временском или функционалном дислоцираношћу (Диени, 
Де Котер 2008: 13).

„Хетеротопије су апоретички простори који нам откривају нешто о друштву 
у коме живимо и у коме постоје на начин којим инкорпоришу и успостављају 
управо ону контрадикцију коју друштво производи, али које није у стању и 
да разреши. У том смислу, Фукоов есеј даје двоструки увид у овај апоретички 
свет. Најпре је хетеротопија представљена као антипод утопији, као имаги-
нарним местима […] Истовремено, ’хетеротопос’ нам се представља као оно 
’друго’ у односу на уобичајено. Позиционирање ове две врсте места у пресек 
два пола реално vs. имагинарно (утопија : хетеротопија), нормативно (нор-
мално) vs. друго (topos–heterotopos) хетероутопије конституишу као ’огле-
дајуће’ место: као неку врсту контра-смештања, ефикасну реализацију уто-
пија у којима се сва она права смештања могу наћи у било којој култури и која 
су истовремено представљена, супротстављена и первертована. Нераскидива 
веза хетероутопије са утопијом додатно доприноси њеној амбивалентности, 
онолико колико и неодређености (приписати јој, било атрибутивну вредност 
еутопије или дистопије). Њено место у ’реалности’ као оно ’друго/другачије 
место’ (topos–heterotopos) отвара још читав низ двосмислености и неодређе-
ности, а што покреће питање у којој мери хетеротопија истовремено предста-
вља, и свет поретка и еманципације, отпора или завођења?” (2008: 38)

10 Француска реч espace има шире импликације од речи простор (термин који је коришћен, како 
у званичном преводу на енглески, тако и на српски). Еspace може да означи било који простор 
који је издвојен у одређене сврхе или за одређене активности. У том контексту, термин „прос-
тор” апстрактнији је од термина „место”. Простор може да подразумева и временску одредницу 
(пример Фукоових хетеротопија криза у 19. веку). Место је „опипљивије” и може да представља 
референтну тачку у односу на коју се успоставља неки иденитет, било да је у вези са конкретним 
историјским догађајем, стварним или митолошким. Напоменућемо, међутим, да Фуко, као и ос-
тали представници постструктуралистичке школе сваки „догађај” сматрају дискурзивно детер-
минисаним, те у том контексту свакако и митолошким (фиктивним). Фуко зато инсистира на 
термину emplacement (смештање) који обухвата, и простор и место, односно и утопију и хетеро-
топију. Други извори наводе да термин означава „призор” или „локацију” попут, нпр. паркинг 
места, или окружење у коме се одређено место налази. Такође, реч „хетеротопија” у себи има 
грчки корен „хетеро-”, што значи „другачији”, а не „други”. У том конктексту, Фукоове хетеро-
топије не подразумевају места која ван уобичајених норматива, већ у склопу тзв. нормативних 
простора представљају девијацију/одступање и модификацију нормативног поретка (Диени, Де 
Котер 2008: 23–24).

 Контроверзни есеј је заправо предавање које је Мишел Фуко одржао у оквиру Удружења архите-
ката 14. марта 1967. године. Текст је први пут у целини објавио часопис Architecture, Mouvement, 
Continuité у октобру 1984. године, узимајући у обзир релевантност Фукоовог концепта за урба-
низам постцивилног друштва и савременог (мегало)полиса (2008: 14–15).
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Будући да су хетеротопије темељи друштвеног тела, Фуко предла-
же конституисање научне дисциплине, тзв. Хетеротопологије, која би 
се бавила овим: необичним, скрајнутим, мрачним, непожељним, застра-
шујућим, удаљеним, ограђеним, итд. местима, узимајући у обзир чиње-
ницу да се ова места могу наћи у свим културама и свим периодима њи-
ховог развоја. Нпр. у примитивним друштвима таква места одвајала су 
се од оних јавних (обичних), а да би се на њима вршио неки обред или 
иницијација. У деветнаестом веку, „одвајање” од општих места, за при-
паднике привилеговане класе, били су интернати, полицијске академије 
или богато уређени сеоски поседи.11

Фуко разликује шест принципа на којима се темељи појам хетерото-
пије. У 19. веку превладавала је хетеротопија кризе коју у 20. веку замењују 
хетеротопије девијација индивидуа, чија се девијантност конституише у 
односу на одступање од утврђених/институционално наметнутних нор-
ми понашања. У том случају говоримо о хетеротопијама попут: домова за 
старе, затвора, психијатријских институција. Други принцип односи се на 
чињеницу да свако друштво/култура у било којој епохи ствара ону врсту 
хетеротопије која у датом временском периоду врши одређену друштве-
но-идеолошку функцију. У складу са културoлошким синхроницитетом, 
у различитим друштвима може да се формира једна иста врста хетерото-
пије која ће обављати неку од жељених функција. Као пример, Фуко узима  
гробља као „други простор” у односу на уобичајене културолошке про-
сторе. Простор гробља повезан је са свим облицима смештања у оквиру 
града, друштва или села, узимајући у обзир да сваки облик заједнице на 
било ком од наведених простора на гробљу има чланове породице, родби-
не или пријатеље. У западном друштву, гробља су одувек постојала, али 
су прошла кроз велике и битне промене. До краја 19. века, гробља су се 
налазила у самом центру града, поред цркве и постојала је хијерархија ор-
ганизације овог хетеротопијског простора. Постојала је мртвачница у којој 
су лешеви „губили последње трагове своје индивидуалности” (Фуко 1967), 
пар индивидуалних гробница и гробнице унутар цркве. Гробнице унутар 
цркве биле су или надгробне плоче са натписима или маузолеји са стату-
ама. Оваква организација гробља, које се налазило унутар „светог места” 
цркве, временом је у западној цивилизацији попримило сасвим другачију 
организацију и функцију. У савременој цивилизацији гробља постају „ате-
истички” хетеротопијски простори, у којима је западно друштво „инаугу-
рисало оно што се зове култом мртвих” (Фуко 1967). Од 19. века надаље, 
свако је добио право на „своју кутијицу за своје ексклузивно распадање” 
(1967). Током 18. и почетком 19. века, превладавало је веровање да мртвац 
доноси болест,12 а гробља заразу. Почетком 19. века гробља се измештају 
и смештају (emplacement) ван градова јер више не представљају „света 

11 Са индустријским и технолошким развојем савремене западне цивилизације, сваки простор 
постаје хетеротопијски, о чему ће бити речи у даљем тексту рада.

12 Хетеротопија кризе болести која је обележила 18. век. Више о тематици у: Фуко 2005: М. Фуко, 
Психијатријска моћ: предавања на Колеж де Франсу 1973-1974, превод Милица Козић, Нови Сад: 
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места”, већ Друге градове (подземни свет) у којима преминули бораве на 
„својим мрачним местима” (1967). Трећи принцип односи се на јукстапо-
зицију међусобно некомпатибилних елемената на једном месту (нпр. по-
зоришта, биоскопи), темпоралне акумулације (илузије постојаности у 
времену) и темпоралне интензификације (темпоралне концентрације) и  
илузије.13 Четврти принцип подразумева темпоралну димензију хетеро-
топије – хетеротопијске „парчиће времена”, које Фуко назива хетерокро-
нијом, односно темпоралном девијацијом (1967). Болест, смрт и гробља 
представљају еклатантни пример хетеротопијске хетерокроније јер дола-
зи до апсолутног раскида са традиционалним концептом темпоралитета, 
у западном хришћанском свету темпорална девијација се односи на одла-
зак у вечност (или Рај, односно Пакао). Процес акумулације (ствари, људи, 
времена, информација, тела, итд.) убрзава се са развојем цивилизације, те 
имамо акумулацију ствари (информација) и времена у музејима и библио-
текама који су некада (нпр. у 17. веку) представљали ствар личног избо-
ра, спрам пак фестивала или вашара где време „лети” (Џонсон 2013: 794). 
Сада се дешава рапидна акумулација, пре свега, времена у оквиру статич-
ног простора.14 У том смислу, намеће се питање – да ли постоји разлика 
у темпоралној акумулацији између гробља и музеја/библиотека, уколико 
је хетерокронија девијација у односу на традиционални концепт темпора-
литета? У којој мери говоримо о два различита, или иста хетеротопијска 
града – библиотека/музеј и гробље? Да ли попут сада, западњачке верзије 
персијске баште, ова места подразумевају један, статични микрокосмос 
унутар којег се налазе мноштва мањих хетеротопија као микрокосмичких 
других места, те и микроградова (полица, мини-читаоница, електронска 
учионица, музејске собе/одвојене просторије, ограђени простор где се на-
лазе уметничка дела од велике вредности, итд., или у случају гробља – по-
родичне гробнице, капеле, појединачна гробна места и сл.)? Да ли савре-
мена цивилизација, како тврди Фуко, заиста јесте најеклатантнији пример 
четвртог принципа хетеротопије – хетерокронијски Мегалополис у коме 
се дешава рапидна темпорална девијација која се огледа у многобројним 
савременим урбанистичким просторима, док се истовремено одвијају два, 
рекло би се, диспаратна процеса: пренасељеност и пораст смртности?

Светови и Фуко 2003: M. Foucault: The Birth of the Clinic, transl. by A.M. Sheridan, Taylor&Francis 
e-Library.

13 Спрам позоришта и биоскопа који представљају пример једног простора који обухватају више 
диспаратних.Нпр.у биоскопу као једном простору, постављено је дводимензионално платно на 
коме појединац види пројекцију тродимензионалног простор. Позоришна сцена у оквиру једног 
простора садржи читав сет мањих и међусобно јукстапозиционираних.Супротно просторно 
измешање представљају персијске баште старе хиљаде година и које су представљале свето 
место и микрокосмос по себи.Квадратни облик предстваљао је спајање четири стране света, док 
је централни део баште (нпр. фонтана) представљао најузвишеније свето место и микрокосмос 
унутар микрокосмоса.Персијски теписи израђивани су према узору на баште и њихову бујну 
вегетацију која је заузимала своје микрокосмичке просторе унутар микрокосмоса баште.

14  У оквиру неких будућих теоријских елаборација, концепт хетерокроније као рапидне 
акумулације времена може се детаљније узети у разматрање у контексту технолошког развоја и 
виртуалне реалности.
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Слика 1 Гробље у Кини15 Слика 2 Мексико Сити16

1516

Хетерокронија, дакле, истовремено представља пресек (гробља) и 
укрштање (музеји, библиотеке, рурална места за одмор, итд.) концепта 
времена. Интересантно је запазити да, у оној мери у којој гробља пред-
стављају тзв. „трајна места” у којима се дешава „раскид” са традиционал-
ним концептом времена, у истој мери музеји и библиотеке такође пред-
стављају она „трајна места” у којима се дешава акумулација времена. 
Спрам ових урбаних простора, постоје и у загради поменути тзв. „при-
времени простори”. Узимајући у обзир ова два поларитета хетерокроније, 
намеће се питање да ли хетерокроније представљају неку врсту „моста” 
између простора и времена? Да ли било који простор или архитектон-
ску грађевину можемо посматрати у контексту хетерокронијског прин-
ципа, следећи Фукоову тезу да хетерокронијски принцип подразумева и 
континуитет и понављање, онолико колико и осликава историју и одра-
жава садашњицу? Са друге стране, сви простори (грађевине) подлож-
ни су променама и (физичком) пропадању: временске прилике, ратови, 
климатске промене, нови и другачију урбанистички планови, миграције, 
итд. Да ли су онда гробља „трајни простор”, архитектонски гледано? Да 
ли трајни простор једино могу бити гробна места као Подземни град? Ос-
тали хетерокронијски простори, у том случају, представљају урбане или 
руралне палимпсесте. Роси, међутим, заговара хипотезу да постоје тзв. 
хетерокронијске константе, као урбанистички locus (акумулација време-
на) попут: споменика, ритуалних и обредних места, верских здања која 
су архетипско-колективне природе и стога одражавају „непроменљиву 
стварност која излази из оквира темпоралитета” (Роси 1982: 9). Опет – 
остаје питање: који простор представља гробно место (споменик) које 
није одолело времену или ратовима? У том случају, како смо већ истакли, 
говоримо о хетерокронијском простору Подземног града и оном урба-
нистичком. У Подземном граду концепт времена не постоји!
15 Извор из чланка „Скупље је умрети него живети? Гробна места сада коштају више него најскупље 

некретнине у Кини.”: [https://nexter.org/graves-cost-more-than-high-end-property-in-china-in-
fographics]. Издвојили смо најеклатантније примере како акумулације тела (живих и мртвих), 
тако и смањивање простора за тела, опет живих или мртвих. Исти и слични примери могу се 
наћи у свим деловима света, као и они Фукоови „контра-простори” најчешће сеоских, уређених 
гробних простора који подсећају на баште.

16 Извор: [https://www.zmescience.com/other/great-pics/what-overpopulation-looks-like-in-photos/]. 
Поред ове фотографије, на линку се могу погледати и остали примери, односно урбанистички 
простори пренасељених простора.
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Шести принцип17 подразумева да хетеротопија има одређену дија-
лектичку функцију два пола (инклузије и ексклузије), те са једне стране, 
улога хетеротопије може бити та да отвори простор илузије (утопије) 
који управо открива све остале, реално постојеће просторе (хетерото-
пија). Последњи тип хетеротопија заправо подразумева, како Фуко ини-
цијално тврди, простор компензације, попут јавних кућа, некадашњих 
колонија које су настале у процесу колонизације које су пуританске ен-
глеске струје реализовале у Америци током 17. века или језуитских коло-
нија које су основане у Јужној Америци.18

Фукоов есеј завршава се запажањем да колоније и јавне куће пред-
стављају два екстремна типа хетеротопије, те и закључком да је брод при-
мер хетеротопије par excellence. Брод је „плутајуће парче места” и „место 
без места”, оно које постоји само по себи, које је у себе затворено, оноли-
ко колико је ка пучини отворено и плута од луке до луке, од баште до ба-
ште, колоније до колоније, јавне куће до јавне куће... у потрази за „благом 
скривених места” (1967).

Слика 3 Гробље у Венецији: „Свету понестају гробна места”

Такође, узимајући у обзир, како амбивалентност утопије, тако и ам-
бивалентност хетеротопије, намеће се питање у који простор-време сме-
стити Смрт? Коме је гробље хетеротопија, односно хетеро-утопија? Или 
је референца овде небитна, онолико колико је и егзистенцијално суштин-
ска у контексту успостављања било каквог идентитета: личног, друштве-
ног, културолошког, идеолошког, социолошко-урбаног, итд.? Такође тре-
ба имати у виду и Фукоово запажање о функцији хетеротопије, те се на-
меће и теза о преиспитивању модификације друштвено-идеолошког и 
културолошког концепта смрти са урбанистичким променама истих од 
средњег века до да данас.19

17 О петом принципу биће речи у контексту потпоглавља о гробљу San Cataldo (дискурзивна 
дисрупција у тексту рада).

18 Детаљније о језутиским колонијама, односно „комунистичким” Парагвајским гваранама, које су 
представљале микрокосмосе хијерархијских система које су успостављали језуити и заједницама 
које су добијале брижљиво разарађене скице понашања и организацију: времена, простора, 
навика, оброка, одмора, радова итд., сваког поједничаног припадника заједнице у: Фуко 2003: M. 
Foucault: The Birth of the Clinic, transl. by A.M. Sheridan, Taylor&Francis e-Library.

19 Као један од примера наведене тезе наводи се културолошко-идеолошка трансформација кон-
цепта смрти и односа према покојницима у поглављу „’Мртво друштво’ у ’Граду гробља’: 
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San Cataldo

Уколико се идеја о хетеротопији као просторном вишезначном ур-
банистичко-архитектонском концепту примени на комплекс гробља 
у Модени, за резултат се добија ванвременски уређени простор града 
мртвих. Занимљиво је да је идеја о овом граду мртвих настала у пери-
оду реконвалесценције аутора након саобраћајне незгоде 1971. године у 
Славонском Броду, о чему је и сам писао. Град мртвих представљен архи-
тектонским кодексом постмодерне кроз елементе и детаљ спаја неспојиве 
форме и особености различитих стилова. Применио је елементе урбани- 
стичког планирања о којима је писао у књизи Архитектура града (1966), 
са циљем да архитектура буде уграђена – саставни део постојеће урбане 
структуре. Сматра се представником постмодернизма иако је себе назвао 
премодернистом (Свезовска 2012: 64). У својим пројектима употребља-
вао је историјске каноне разних стилова узимајући од сваког најбоље.

Анализом плана гробља уочава се да је центар комплекса означен 
костурницом у облику коцке у боји теракоте и конусном кулом. Грађе-
вине које су позициониране на ободу су у плавој боји. Интензитет боја 
– примарних: црвена, жута и плава, које су примењене у обликовању и 
дизајну комплекса имају симболичку вредност и уносе живот и посебан 
пејзаж у град мртвих. Тако пребивалиште мртвих, са аспекта хетерото-
пије, не представља уобичајени амбијент већ по структури, форми и боји 
постаје нови значајни репер у амбијенту града. Боја је посебан феномен у 
обликовању простора, грађевина и комплекса. Колористичка комплекс-
ност јавног градског простора у моделу Модена условљена је основним 
принципима јединства обликовања у реализацији форме подсклопова 
комплекса града Мртвих. Форма се развија у духу ембриона – боје која 
употпуњује идеју о генези простора. Гробље San Cataldo у Модени је Роси-
јев први ауторски пројекат дизајниран по принципима постмодерне есте-
тике, ослањајући се на естетику неокласичног гробља које је дизајнирао 

Трансформација обреда у Киншаси”. И обрнуто, у којој мери је иста трансформација потом ути-
цала на концепт друштвеног живота и културолошке аспекте постапартхејдског режима. (Дие-
ни, Де Котер 2008: 297–307).
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Césarе Costa између 1858. и 1876. године. Пројекат представља пандан нео- 
класичном гробљу у просторном и архитектонском смислу и Роси га је 
развијао кроз две фазе: 1971–1976. и 1980–1988, примењујући своју тео-
рију и концепт хетеротопије кроз постмодернизам у трансформацији и 
обликовању урбаног простора.

Радни цртежи комплекса гробља показују троугласту, квадратну и 
кружну структуру која подсећа на дечје „коцкице”. Форме су подсетиле 
Росија на Gioco dell’Ocha (игра гуске), популарну дечју игру на плочи у 
Италији, гдје се играчи крећу спиралним путем, сусрећући препреке као 
што су мост, добро, лабиринт, и на крају, смрт.20

Идеја о Граду мртвих, уочава се и кроз диспозицију регулација-по-
себних улица-саобраћајница које повезују различите грађевине унутар 
урбанистичко-архитектонског комплекса. Развијена матрица регулација 
са посебном схемом пешачког саобраћаја доприноси функционалном и 
естетском квалитету простора. Реплике колонада са асоцијацијама на 
различите стилске елементе неокласицизма у новом духу указују на при-
сутност постмодернистичког духа у обликовању простора. Неокласици-
зам је познат по монументалној естетици и као такав има симболичко 
значење у ликовности и обради града мртвих. Репетицијом одређених 
форми и архитектонских детаља, постиже се волуминозност, поетич-
ност и кохерентност амбијента. Перфорирани квадратни прозори у ок-
виру објекта-коцке са интензивном наранџастом бојом, редови колонада 
и опсежни – периметријски објекти, који чине окосницу града, симбо-
лички представљају адекватан пример постмодернистичке архитектуре 
у правом смислу са елементима универзалне, класичне естетике високе 
вредности у архитектури. Симболички простор Гробља дефинисан при-
марним бојама и примарним формама постаје виртуални простор гра-
да и повезује наизглед неспојиви просторни амбијент са значајним град-
ским структурама. У том смислу, као што смо већ истакли, Роси заговара 
тезу да град представља колективну меморију његових становника која 
је повезана са свим осталим објектима и местима, а што се надовезује на 
Фукоову тезу да су гробља „мост” између свих других простора, места и 
људи у одређеној заједници.

20  Postmodern architecture: San Cataldo Cemetery by Aldo Rossi, Jessica Mairs, 2015.
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Алдо Роси (1931–1997), као теоретичар архитектуре, започиње са ра-
дом у магазину „Casabella-Continuita” (1955–1964) са Ернестом Роџерсом. 
У том периоду издаје књигу The Architecture of the City (1966), у којој излаже 
свој став о архитектури града и њеном развоју уопште. Сматра да је важно 
очувати квалитет у развоју града кроз промишљене и процењене потезе, 
како би се очували споменици прошлости и омогућила изградња нових, 
који ће такође оставити печат у историјском развоју града. Прве грађевине 
које је пројектовао односиле су се на постојеће гробље у Модени, Северна 
Италија. Формирао је комплекс као „Град мртвих”, постављајући га кроз 
елементарне архитектонске форме и стереометријске волумене. 

Препознатљив је његов рад кроз „репетицију” основних геомет-
ријских форми. Концепт пројеката заснива се на „покрету” простора по-
стављањем чистих геометријских форми у архитектонским композиција-
ма сведених пропорцијских односа. Динамика архитектонског израза по-
стиже се репетицијом посебних архитектонских елемената постављених 
у уређеном просторном систему. Грађевине од јавног значаја пројектује 
по узору на минијатурне градове, сагледава их и решава као комплетне 
урбанистичко-архитектонске просторне целине са свим његовим елемен-
тима. Неретко се у његовим пројектима грађевина или комплекса нала-
зе улице, мостови, зидови који повезују централне мотиве грађевине и 
асоцирају на мали град са аспекта италијанског планирања градова. Као 
поштовалац традиције у архитектури и историјског наслеђа, оставља 
делове фасада старих објеката у „првобитном” издању, а остале дело-
ве доградње решава у новом духу са новим функционалним захтевима 
и новим просторним целинама грађевине (пример пројекта Carlo Felice 
Theater in Genova) (Атанасијевић 2017: 89).
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Aldo Rossi & Gianni Braqhieri, San Cataldo 
Cemetry, Модена, Италија, 1971. (1978–1984)

У основи плана примењује пропорцијски систем златни пресек по-
вршине и то на ¼ основе плана. Централна оса симетрије је доминантна. 
Фасада је у форми квадрата који се понавља. Репетиција усвојених архи-
тектонских елемената квадратне форме утиче на динамику визуелног скло-
па и монументалност у коначном ликовном изразу (Атанасијевић 2017: 91).

У свом теоретском раду је тврдио да је током историје архитектура 
развила одређене континуиране форме и идеје до те мере да су то стан-
дардни типови у колективној меморији који се крећу изван оквира стила 
и трендова. За Росија модерни град је „артефакт” ових архитектонских 
константи. Уместо да „поремети” ову структуру поставке шокантно но-
вом, индивидуалистичком архитектуром, Роси је заступао тезу да архи-
текти морају да поштују контекст града и његове архитектуре и да кори-
сте континуум у развоју свих подсистема и релевантних архитектонских 
склопова. Овакав концепт примењују неорационалисти, у ажурирању 
идеја италијанских рационалистичких архитеката двадесетих и триде-
сетих година, који су такође фаворизовали ограничен распон типова 
зграда. Роси је такође понекад класификован као постмодерниста, јер је 
одбацио аспекте модернизма и користио аспекте историјских стилова. 
Kомплексна природа Росијевих идеја значила је да је током шездесетих 
и седамдесетих година био више теоретичар и учитељ него архитекта из-
грађених радова (Роси 1966: L’architettura della citta).

Простору дискурса, у овом случају простору гробља, Роси приступа 
као да је „антоним”, односно дијаметрално супротно од његовог правог 
значења у урбанистичко-архитектонском смислу и у друштвеним и хума-
нистичким наукама. Слично Фукоу, развија модел града мртвих као дина-
мички и живи простор-амбијент са дефинисаним социјалним структура-
ма и центрима посебних намена у којима „живи” град и има интеракцију 
са непосредним окружењем. На овом примеру аутор је диспозицијом ур-
банистичких елемената склопа „града” дефинисао посебну интеракцију 
попут регуларних градова уносећи динамику „кретања” и повезивања 
свих делова система живог организма. Позиционирао је сваки подсклоп у 
„живом” организму на тај начин да својим местом и функцијом доприно-
си „одрживом” развоју града и поставци динамичког система који више 
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не представља схему и пројекат, већ живи модел дискурзивног просто-
ра коме се посетилац враћа. Амбијент града мртвих је постао феномен 
продукта времена и покушај редефинисања односа према намени про- 
стора у новом симболичком односу моћи и акције. Увођењем живих, тем-
пераментних боја – црвена, жута, плава, наранџаста, подстиче подсвест 
посетилаца да реагују позитивно и да покрену различите активности у 
граду, насупрот уобичајеном статичком односу на који је навикнут. Ути-
цај херменеутике и структурализма у дефинисању простора произвеле 
су код Росија динамички простор са четвртом димензијом времена, уно-
сећи променљиви карактер истог и чинећи га живим организмом. На тај 
начин, до тада постављени стандарди и норме у пројектовању гробља се 
нарушавају и губе сваки смисао. Формални статички простор постаје 
динамички са изузетним референцама у архитектонском и ергономском 
систему. Акценат је на исказаном и детерминисаном простору на/у који 
субјект-посетилац делује, кроз одређене активности у одређеном време-
ну. На тај начин, амбијент града мртвих попут Фукоових постулата до-
бија сасвим ново значење и естетику вандискурзивног деловања субјека-
та. Начин третирања простора, услови генезе истог, са условима развоја 
идеје о локацији in situ, јасно су постављене у архитектонској компози-
цији урбане поставке. Идеја о променљивости простора кроз реално вре-
ме и живот истог апострофирано је позицијом постојеће структуре кон-
цепта гробља, које је дизајнирано у 19. веку (Césarе Costa) – дисперзија 
комплекса кроз континуум у развоју.

Идеја о хетеротопији гробља уочава се у новој живој и разиграној ар-
хитектонској форми аутора Росија. Концептуализација смрти и идеја о 
вечном пребивалишту добили су утемељење кроз „стамбени” блок у по-
себним алејама и класичним колонадама волуметријски дефинисане по-
пут савремених урбанистичких блокова стамбених јединица. Мења се фо-
кус концепта времена и дијалектике простора са садржајима који имају 
карактер града живих. Изузетна трансформација идеје о пројекту града 
мртвих представљенa je кроз модел који живи и мења се у складу са свим 
променама социјалног простора. Роси мења дотадашњи концепт и карак-
тер простора методолошки, кроз нову урбанистичку регулативу уређења 
и грађења, са афирмативним тоновима, бојама и формама. Дискурзивни 
простор гробља долази у интеракцију са физичким простором окружења.

Хетеротопије у свом граничном положају показују „тектонске” про-
мене у Фукоовом начину промишљања дискурзивног и социјалног прос-
тора (Вест-Павлов 2009: 137). Према Фукоу, уживимо у хетерогеном 
простору. Места која су повезана и у односу са свим другим местима, али 
су им истодобно контрадикторна, јер обрћу скупове односа у којима се 
догађају, утопије су и хетеротопије. Фуко утопије описује као непостојећа 
места, која имају директну или обрнуту аналогију са стварним простори-
ма друштва. Оне су друштво у савршеном облику или друштво окренуто 
наопако. Различита од свих представљених места, заправо презентују ре-
ална места у границама симболичког простора.
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Како у контексту „оживљавања” гробља (Подземног града) кроз Град 
мртвих у архитектонском и урбанистичком „моделирању” друштвеног 
тела и колективне меморије, тако и у контексту хетеротопије као функ-
ције која „мутира” у складу са друштвено-идеолошким и културолошким 
променама (захтевима) одређеног доба, осврнућемо се и на пети прин-
цип Фукоовог концепта хетеротопије. Он подразумева процесе отварања 
и затварања, који хетеротопију постављају као изоловани и затворени 
систем у који се истовремено можемо инкорпорирати, те је у том сми-
слу истовремено и отворен. Говоримо о дијалектици Фукоове инклузије 
и ексклузије. Наиме, оног тренутка када уђемо (инклузија) у простор хе-
теротопије, сâм улазак аутоматски подразумева и излазак (ексклузија), те 
смо, свакако, (поново) закорачили у простор илузије, у коме се „ресаби-
рамо” у свом одсуству утопије-огледала. Јесте ли смрт одсуство? Ако јесте 
– чега и које (од) „реалности”? Ми гајимо илузију да можемо да „закора-
чимо” у „други простор”. Самим тим, илузија подразумева и истовремени 
„излазак” из њега. Уколико гробља представљају најеклатантнији пример 
хетеротопије, поставља се питање – шта је у Подземном граду инклузија, 
а шта ексклузија? Такође, узимајући у обзир да хетерокронија у контексту 
гробља представља раскид са традиционалним концептом времена, шта/
где је „улазак” и шта/где је „излазак” у Граду у коме време не постоји?! И 
подсетићемо се да хетеротопија, односно гробље, „отвара још читав низ 
двосмислености и неодређености, а што покреће питање у којој мери хе-
теротопија истовремено представља, и свет поретка и еманципације, от-
пора или завођења?” (2008: 38)
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SAN CATALDO: 
HETEROCHRONIC SPACE OF HETERO-UTOPIA

Summary

In the theoretical segment of the introduction, Foucault’s concept of heterotopias is giv-
en due elaboration, since graveyards represent its most eclectic example. By exploring various 
contemporary works and research papers, as well as additional studies done by Foucault in the 
context of heterotopia of a city, it turns out that in the context of graveyards (the burial grounds 
in the form of Underground Cities) heterotopia and utopia are eqaully ambivalent within the 
boundaries of the modern concepts of temporality. Heterochronically speaking, graveyards rep-
resent an aporetical time and space, a place (underground one) in which time is non-existent. 
The second part of the paper focuses on the urbanistic temporalization of a graveyard by exam-
ining Cataldo cemetery projected by Albert Rossi, which strives to bring to life the heterochronic 
space through the technique in which it was constructed, as well as with its vivid colors. Apart 
from various other issues the paper seeks to raise for future elaborations, the following question-
is posed: up to which degree is this heterotopic space of a graveyard a place of both allure and 
opposition, an entry point (inclusion) to this other plain of time and space and simultaneously 
its exit (exclusion)?

Keywords: heterotopia, heterochrony, space, time, Underground City, cemetery, hetero-
utopia, the City of the Dead, San Cataldo.
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Jelena V. Atanasijević
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ПОЛУ-ГРОБЉЕ:  
ТЕХНОЛОГИЈА ГРОБЉА  
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У раду се рашчитава технолошка динамизација гробља као врста дезауто-
матизације угробљености као стања. С једне стране, ово разигравање посматра 
се на позадини Хајдегеровог гледања на есенцију технолошког као на уоквира-
вање, технолошко регрутовање интерпретативног погледа, из којег произила-
зе опасности технолошког какве су распарчавање целовитости (искуства), као 
и удаљавање или укидање (искуства) близине. Распарчавање се доводи у везу 
са технолошким предуоквиравањем медицинског лоцирања смрти у деловима 
тела, док се удаљавање превасходно прати од Фукоових напомена о измештању 
гробља из срца града, до модерних технолошких померања гробља ка вирту-
алном простору. С друге стране, селективним прегледом „посмртних техноло-
гија” од краја 18. века до савременог доба, успоставља се предложак за читање 
институције мораторијума из Диковог романа Убик као специфично динами-
зованог гробља – полу-гробља. Сигурносни ковчези, као и „болнице за мртве”, 
умећу се између простора живих и конвенционалне некрополе: ради се о прос-
торима у којима је, макар у пројекцији, разглобљена учмалост смрти, сама смрт 
продужена, преведена из одсечног стања у процес. Припрема сигурносног ков-
чега или проспект „болнице за мртве” претварају гроб у простор кризе, који 
као такав има своју динамику или чак привлачност. Мораторијум у роману 
Убик је такво полу-гробље: гробље каје је технолошком интервенцијом изнутра 
разиграно, али не довољно да би се онтолошки и функционално потпуно од-
војило од конвенционалног простора за сахрањивање. Јер, за разлику од неких 
напреднијих полу-гробљу блиских институција каква је Алкор, и мораторију-
ми, и сигурносни ковчези и болнице за мртве само продужавају, разигравају 
угробљеност и смрт, не остављајући никаквог простора за оптимизам потпу-
ног или трајног технолошког ускрснућа из научнофантастичних сапуница. Мо-
раторијум као полу-гробље остаје чврсто везан за земљу, за таму, наступајућу 
ентропију и неизбежну коначну смрт. Фокусиран на симулакруме стварности 
полу-живота на полу-гробљу, Убик сталним круњењем тих симулакрума наја-
вљује наступање потпуног гашења свести у морбидној паралели са распадањем 
тела као јединим поузданим симптомом смрти.

Кључне речи: полу-гробље, технолошко, расцепљеност, удаљавање, динами-
зација угробљености
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2 Овај рад је део истраживања која се врше у оквиру пројекта 178018 Друштвене кризе и савремена 
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Увод
У „Питању о технологији”, удаљавајући се од инструменталног сагле-

давања технолошког и трагајући за његовом есенцијом, Хајдегер (14–16) 
налази да је у питању својеврсно уоквиравање које је истовремено и 
упућивање изазова свом свету да се одазове и покаже као спремна, уређе-
на залиха која се може даље технолошки процесуирати:

„Главно откривање у модерној технологији је изазов који намеће природи 
неразумни захтев да снабдева енергију која се може екстраховати и као так-
ва похранити. Тај изазов се састоји у томе да се енергија скривена у природи 
откључа, да се оно што је откључано преобликује, да се оно што је преобли-
ковано похрани, а оно што је похрањено дистрибуира…”

„The revealing that rules in modern technology is a challenging [Herausfordern],13 
which puts to nature the unreasonable demand that it supply energy that can be 
extracted and stored as such. […] That challenging happens in that the energy con-
cealed in nature is unlocked, what is unlocked is transformed, what is transformed 
is stored up, what is stored up is, in turn, distributed, and what is distributed…”

Сва је природа, према томе, већ у раљама технолошког погледа с којим 
јој модерни човек приступа. Како интерпретира Марк Блиц (2014: 71–72), 
„технолошка регрутација ствари дешава се пре него што их технолошки 
употребимо, јер ствари већ морају бити (виђене као) расположиви ре-
сурси да би се на овај начин употребили” (“Technological conscriptions of 
things occur in a sense prior to our actual technical use of them, because things 
must be (and be seen as) already available resources in order for them to be 
used in this fashion.”). A есенција технолошког није нешто што производи 
човек, јер је и човек, наводи Хајдегер (18), предмет истог технолошког по-
гледа: шумар који технолошким оком приступа стаблима је и сам техно-
лошки откривен као људски ресурс. Технологија не погађа ни само људе и 
ствари, већ и природу, историју, чак и божанства (Блиц 2014: 72). Дакле, 
модерна технологија представља, према Хајдегеру, начин изазивања, уок-
виравања и појављивања бића и природе, свега што јесте. На неки начин, 
Хајдегерово виђење технолошког је повезано са његовим виђењем раз-
умевања уопште: разумевање је затвор, који се не може избећи (Хајде-
гер 1962: 190). Први поглед је интерпретативан (ibid.). Интерпретација, и 
то технолошка, дешава се у ствари и пре него што поглед падне на обје-
кат посматрања. Под влашћу тог технолошког уоквиравања, смрти, телу, 
гробљу се приступа као нечему што је већ предодређено, стављено на 
располагање за технологизацију. (Хајдегеру изричито напомиње да се ње-
гово разматрање тиче искључиво модерних технологија.)

Хајдегер види неколико опасности које прете од овако схваћене есен-
ције модерног технолошког, од којих издвајамо две. Технолошко, наиме, 
разара природну целовитост бића и ствари, искуства природе и човека и 
претвара их у скупове делова, који се према томе могу заменити другим 
деловима (упореди Блиц 2014: 72). Са друге стране, технолошко уокви-
равање доноси губљење близине: кад се даљина технолошки изрази, не 
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укида се даљина, већ близина и примарност искуства. Било којом техно-
логијом измерена даљина до стабла у даљини ускраћује истинско поја-
вљивање дрвета у приближавању истом у процесу преговарању са даљи-
ном за постизање истинске близине (упореди Блиц 2014: 74).

Ослобађање од стега технолошког као посебне врсте откривања пред- 
одређеног ка изазову стављања на располагање за потребе уређивања, по-
храњивања и дистрибуирања је, по Хајдегеру (31–36), могуће, и не састоји 
се у било којој форми деловања, већ у мишљењу есенције технолошког, 
можда чак и кроз песништво, на које се Хајдегер (посебно на Хелдерлино-
во песништво) и позива у свом тексту. У том смислу, СФ литература, која 
се у светлу технолошког даље у овом раду преиспитује, као облик лите-
ратуре и литерарног промишљања можда сама по себи представља (иако 
не нуди) разматрање есенције технолошког као уоквиравања, те, само у 
овом смислу, промишљање начина ослобођења од стега исте. Разматрање 
технолошког које се у тој литератури нуди и обрађује, с друге стране, ин-
струменталније је по свом облику, али се може читати као илустративно 
за обе наведене опасности од есенције технолошког. 

Силазећи, дакле, од онтолошког ка инструменталном, или функцио-
налном разумевању технолошког у контакту са гробљем, занемарили 
бисмо конвенционалне посмртне технологије (употреба машина, алата и 
оруђа, столарског и каменорезачког умећа, као и употреба имплемената 
попут свећа, кандила и сличног) и ограничили се на технолошко у модер-
ном смислу, као што то чини и Хајдегер у горе поменутом тексту. Конвен-
ционалне посмртне технологије су се окамениле; могло би се рећи да су се 
аутоматизовале, похабале, као речи обичног језика у теоријама очуђења 
руских формалиста. Формалистички, де-аутоматизација би се спрово-
дила интервенцијом на пољу форме, језичке материјалности литерарног 
третмана гробља и технологије. Новина, посебно у (научно)фантастичној 
литератури, долази ипак, можда и превасходно, на плану садржине.

У том смислу релевантна, технолошка освежења посмртних пракси 
везаних за гробља су такозвани сигурносни ковчези. Сигурносни ковчези 
настали су у реалностима 18. и 19. века из неповерења према способно-
сти тадашње медицинске науке да са сигурношћу констатује смрт. У Ен-
глеској, први наводни случај угробљења човека у кататоничном стању, да-
кле, још увек живог, забележио је још Франсис Бејкон 1623. године (видети 
Бондесон 2001: 27). Сигурносни ковчези били су опремљени прозором, за 
проверавање дисања наводно преминулог, или везом са спољним светом, 
на пример у форми канапа везаног за прст покојника са једне и звоно или 
звонце са друге стране (Бондесон 2001: 119–120). Овакве реалности вре-
мена рефлектују се и у литератури (на пример, у Поовој причи „Пад куће 
Ашер”, или у „Бурету Амонтиљада” или „Превременој сахрани”).

Сигурносни ковчег као релевантна посмртна технологија, пред-
ставља корак ка полу-гробљу3: не само да освежава технолошки аспект 
гробља, већ и разиграва претпостављени стасис, стање угробљености.
3   Речи полу-гробља и полу-живот написане су као полусложенице са намером да се истакне 

посебност феномена које означавају.
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С једне стране, пасивност, стасис гроба и гробаља су у извесном 
смислу увек фикције. Од „А” до „Ш”, „алфа” до „омега” и „од колевке па 
до гроба” су варијанте удовољавања потреби да се омеђи ток времена и 
наметне му се самерљивост, стабилност почетка и краја, о којој је писао 
Френк Кермод у Sense of an Ending (Кермод 2000 (1967)). Финалност краја, 
баласт његове утешности, стасис гроба, јесу (потребне) фикције, али, не 
само да гробови (у литератури и у реалности) мењају станаре и не само да 
су окружени одређеном друштвеном динамиком, већ имају и, историјски 
гледано, просторну динамику. Све до краја 18 века, записао је Фуко (25), 
гробље би се налазило у срцу места, крај цркве (енглеска реч за цркве-
но двориште, churchyard зато се и употребљава у значењу „гробље”, као 
што је случај са Грејевом Елегијом написаном на сеоском гробљу, односно 
Elegy Written in а Country Churchyard), те да се тек тада, с индивидуализа-
цијом смрти и повезивањем гробља са болешћу и заразом, гробље почело 
измештати ка рубним областима урбаног живљења. Та просторна дина-
мизација повезана са доласком модерног времена, у смислу удаљавања 
гробља од жиже живог, доводива је у везу са Хајдегеровим напоменама о 
технолошком укидању искуства близине.

Међутим, сигурносни ковчег је унутрашња динамизација претпоста-
вљеног стасиса угробљености као стања или искуства смрти: он претпо-
ставља да гроб има потенцијал да не буде моментално упокојење живота. 
Само прибављање таквог ковчега, планирање његовог набављања, упо-
редиво је са процесом припреме подземног склоништа од евентуалног 
атомског рата, каква су прављена у Америци за време хладног рата (поје-
дини ковчези били су опремљени доводом хране и ваздуха, као и напици-
ма (Бондесон 2001: 119–120). Процес прибављања сигурносног ковчега, 
по претпоставци, значи пројектовање у будуће испуњење његове сврхе: 
пробијања смрти, претварања гроба у простор спасења, простор прева-
зилажења кризе. Према томе, сигурносни ковчег је припрема за кризу 
смрти и гроба, за смрт као процес, а не стање, и то процес са исходом 
који јесте неумитан, али је одгодив. Сама припрема за кризу и опремање 
склоништа, односно, у овом случају, ковчега, представља могућност да 
се криза унапред доживи, могућност преображаја обичне свакодневи-
це страшном, али можда ипак узбудљивом смрћу која није само крај без 
даљег тока (упореди Бубања 2009: 38–39): такво технолошко домишљање, 
тренутно варање смрти, је догађај без догађаја и начин да се смрт, гроб, 
упокојење разглоби у својој учмалости.

И технолошка динамизација гробља и удаљавање гробља о коме је 
писао Фуко повезује се са питањем вере и религије. Фуко просторно из-
мештање гробља ка рубовима урбаног (Фуко 25) повезује са осеком вере 
и развојем онога што назива култом смрти у смислу посмртне инду-
стрије и инвестирања у материјалне меморијале: како је растао атеизам, 
односно слабила вера у духовни, загробни живот, тако је јачала потреба 
да се материјални траг постојања, као можда једини, индивидуализује, 
обезбеди и некако јасније подвуче. Зато се, пише Фуко (25), прешло са 
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костурница у црквеним двориштима у центру места, на индивидуалне 
гробове и надгробне споменике на већим просторима изван средишта 
урбаног живљења.

Слично, технолошки развој у смислу дигитализације гробља, „мо-
дернизације”, „апгрејдовања” гробља путем увођења дигиталних или 
виртуалних технологија, може се повезивати са питањима вере. Према 
подацима изнетим у чланку Мајкла Шермера (2018), број Американаца 
без религиозне афилијације, посебно оних рођених после 1980. године, 
расте: процене су да преко 60 милиона Американаца нема религиозну 
афилијацију у 2018. години. Из тога би се могло закључивати да Фукоов 
ток и даље важи: што мање вере, то су гробља даља, до тога да ишчезавају 
у виртуалном простору.

Без обзира на ове, чини се ипак лабаво засноване аналогије инверзног 
односа развоја технологије и вере, модерна технолошка, „паметна” гробља 
су и рефлексија, макар делимична, трансфера инвестиране пажње, можда 
и форме поверења, према модерном технолошком. Паметна гробља, на 
крају, не домишљају парадигматски нова технолошка решења, јер техно-
лошки модел који ужива фасцинацију и афилијацију миленијалаца већ 
постоји и оличен је у дигиталном (види Бубања 2012: 155). Осим тога, 
паметна гробља представљају на изглед парадоксални или чак оксимо-
ронски спој интернета и гроба, костију и Фејсбука, земље и програмског 
кода. Дакле, технолошко освежавање, оживљавање концепта, његова де-
аутоматизација. Гробље је ваљда нешто мемљиво, нешто што мирише на 
старомодне симболе, древне традиције и обичаје, а на инстаграму су лица 
са насловница (а не, забога, умрлица?). Интернет је еугеничан, модеран, 
брз, бескрајан и бесмртан. У свему томе, назире се и неречени апел ди-
гиталног гробља: оно је корак ка нечем већем, одсликаном, на пример, 
у роману Филипа К. Дика Убик, као и Алкор фондацији из Скотсдејла у 
Аризони – корак даље ка разигравању статиса угробљености. 

Разигравање учмалости угробљеног технолошком модернизацијом 
гробља има више облика: у Руридену (Јоцука 2016) футуристичком 
гробљу у Јапану, подаци о покојнику се бележе на електронској картици 
која се приликом посете објекту може очитати, да би тада, уместо споме-
ника, посебном бојом засветлео мали ЛЕД Буда, који представља споме-
ник покојнику. Компанија  Живи споменици, с друге стране, једна од фир-
ми која у понуди има (https://www.monuments.com/living-headstones) до-
давање металне плочице са QR кодом гранитном споменику. Код ће, кад 
се скенира уређајем опремљеним одговарајућом апликацијом (било који 
паметни телефон или таблет са QR скенер апликацијом) одвести уређај 
до посебне веб странице посвећене покојнику. Таква посебна веб страни-
ца садржи умрлицу или пригодни текст, фотографије и видео-садржаје о 
покојнику, али и коментаре ближњих. Другим речима, како се у реклам-
ном видео-клипу доступном на горе наведеном сајту компаније и каже, 
налик Фејсбуку или сличним друштвеним мрежама на интернету.
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Намена оваквих модернизација је можда заиста да пружи богатије 
меморијално искуство посетиоцима физичког локалитета на коме се 
гроб налази (како горе наведена компанија наводи) али се може хипо-
тетисати да у пракси повећава могућности за удаљавања посетилаца од 
физичког гроба. Садржају се може приступити, односно меморијални до-
гађаји се могу упражњавати и путем интернета, са било ког дела планете, 
без потребе да се долази на место гроба. Другим речима, искуство близи-
не гробља, реалност његове даљине, бивају укинути.

Сличан пример је и Нешама. Нешама, иначе хебрејска реч за „душа” 
или „дух”, меморијална је мрежа, такозвани Фејсбук за мртве (Мимз 2013). 
Нешама је меморијална мрежа која за сада обухвата интернет садржаје 
попут фотографија гробова и пригодних текстова и података. Рођаци и 
пријатељи могу остављати коментаре, односно поруке у знак сећања. Сам 
фејсбук нуди могућност да рођаци и пријатељи меморијализују профиле 
својих драгих преминулих (Мимз 2013), повлачећи тако линију разграни-
чења између живих и мртвих, али истовремено примајући и признајући 
мртве као кориснике. При томе, преминулих корисника Фејсбука ће, 
према неким наводима и проценама (Мимз 2013), кроз педесетак година 
бити више него живих, због чега ће и прави фејсбук постати, поприлично, 
Фејсбук за мртве. Или, другачије: Фејсбук је читуља за немртве и мртве.

Међутим, ове модерне технологије у освежавању стасиса угробље-
ности, иако га најављују, не чине одсудни корак даље, ка полу-гробљу 
које размрдава финалност гроба као ексклузивне куће смрти као стања 
непостојања, како је то случај са гробљима која користе сигурносне ков-
чеге, или такозваним мораторијумима у Диковом роману Убик.

У Убику, разигравање гробља долази у смислу новума на плану садр-
жаја, оличеном у снопу појмова везаних за мораторијум. Назив звуком 
подсећа на латинско mors-mortis (смрт), али је етимолошки везан за ла-
тинско moratorius, што значи „одлагање”, што су, показаће се, значења 
која су у вези са природом (амбивалентне) новине коју Диково литерарно 
гробље пружа (упореди Палмер 2003: 55).

Новум мораторијума састоји се у томе што „кориснику” нуди одла-
гање потпуне смрти, односно полу-живот. Мораторијум омогућава про-
дужетак смрти или раздвајање смрти на прву и последњу фазу – мог-
ло би се рећи, трансформацију смрти из, условно, стања у процес. Јер, 
полу-живот у роману означава време од момента конвенционалне, до 
момента потпуне смрти: дакле, отприлике онако како сигурносни ков-
чег нуди раздвајање констатоване, претпостављене и коначне смрти. У 
Убику, најближи пандан сигурносног ковчега је cold-pac, нека врста пре-
носног крионичког ковчега, који се мора имати лако доступним, јер се 
покојник у исти мора ставити непосредно након смрти, или можда чак 
непосредно пред саму смрт. Потом, тело се из овог крионичког ковчега 
у мораторијуму складишти и прикључује на одређену технологију, која 
омогућава вештачко одржавање свести. (Заправо, преминули се у свест 
призива током периода посета ближњих, којом приликом ближњи бивају 
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у прилици да, путем специјалне опреме, разговарају са покојницима, од-
носно полу-живима.)

У извесном смислу, основна идеја мораторијума из Убика повезана 
је или се може читати као надградња такозваних „болница за мртве”, ин-
ституција које су успостављане пре свега у Немачкој пред крај 18. и у 19. 
веку (Бондесон 2001: 89–93). Као напредније варијанте или екстензије 
идеје сигурносних ковчега, болнице за мртве биле су „прелазне” институ-
ције, чистилишног типа, у које би буквално сви мртви бивали смештени, 
затим прикачени на алармне системе (канап везан за звонце, чак канап 
везан за музички инструмент) и надзирани, све док тело не би почело да 
се распада – јер је једино распадање сматрано сасвим сигурним знаком 
смрти (Бондесон 2001: 55). Распадање као знак смрти могуће је интерпре-
тирати као идеју присутну и у Убику: наиме, први знаци да су протаго-
нисти романа заправо мртви и у стању полу-живота, похрањени у мо-
раторијуму, јесу остареле и осушене цигарете, пропала кафа, а затим и 
буквално распадање и рушење реалности које је само на кратко у стању 
да заустави чудесни спреј из наслова – убик.

 Другим речима, болнице за мртве су, као и сигурносни ковчези и 
морторијуми из романа, биле институције које су релативизовале финал-
ност смрти, продужавале смрт, проблематизовале је као стање и уметале 
се између живота и гробља – као нека врста полу-гробља. Vitae Dubiae 
Asylum, односно Азил за упитно живе, гласио је назив једне болнице за 
мртве (Бондесон 2001). Баш као и мораторијуми из романа, и баш као 
и права гробља, и болнице за мртве су допуштале посетиоце. У мора-
торијумима, разуме се, постоје ложе за посетиоце и приватне кабине за 
упражњавање напредних меморијалних пракси, које обухватају комуни-
кацију са полу-мртвима, који, попут Еле Ранситер, могу својом свешћу 
утицати на одлуке и дешавања у стварном свету. Болнице за мртве су чак 
биле отворене за посете свих оних који би били спремни да плате улаз 
(Бондесон 2001: 107), а мораторијуми су такође институције оријентиса-
не ка профиту, као уосталом и читав наративни свет Убика. Тај економ-
ски аспект је до те мере подвргнут иронизацији, да је претворен у кари-
катуру: јунаци морају да плате да отворе врата, сопствени фрижидер, или 
да се истуширају, и то да плате баш тим кужним предметима/уређајима, 
путем анахроних и утолико смешнијих кованица, те се расправљају са 
похлепним и неумољивим уређајима. 

Болнице за мртве као институције бивале су импозантни објекти, 
често сакралног стила, са развијеним технологијама као што је централ-
но грејање, и посебно, технологијама детекције лажне смрти (Бондесон 
2001: 103ff). Технологија детекције само наизглед мртвих, развијала се и 
већ крајем деветнаестог века стигла до електричних система, а у појединим 
мртвачницама болница су све до 1940. године у руке лешева стављани елек-
трични прекидачи повезани са алармним системом (Бондесон 2001: 110).

Међутим, за разлику од „болница за мртве”, у којима се, од милиона 
приспелих преминулих, ни за једног не може са сигурношћу утврдити да 
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је „оживљен” (Бондесон 2001: 104 & 117), у мораторијумима из Диковог 
романа, веома је редак случај да успех ступања у полу-живот изостане. С 
друге стране, технологија мораторијума је тек овлашно описана, углав-
ном неологизмима технолошког призвука. Након што се покојник сме-
сти у cold-pac – што је готово до карикатуре прозирна алузија на „хладно 
паковање” – мора се брзо доставити мораторијуму, где се складишти и 
повезује на додатну технологију која стимулише кефаличку активност, и 
означава се појмом протофазма, који се даље не објашњава. (Ту је и оп-
рема за комуникацију са живим посетиоцима). Период полу-живота је 
временски ограничен, а периоди активности (комуникације са живим 
светом) додатно троше преостало време.

Може се претпоставити да је ова технологија уоквирена медицин-
ским схватањима новијег датума да смрт није нужно везана за престанак 
рада срца, јер се рад срца може вештачки надоместити или се овај орган 
чак може заменити. Законски, смрт наступа са престанком рада срца и 
престанком дисања. Међутим, медицина је, технолошки предуоквиреним 
погледом који распарчава целине, locus смрти преместила у престанак 
рада мозга, чиме је постављен основ за разматрања продужења живота 
учитавањем садржаја свести у друге носаче. Како наводи Колињон (48), 
Ad Hoc комитет Харвардске школе медицине је, преместивши locus смр-
ти са срца на мозак, у спрези са разним биомедицинским технологија-
ма, ефективно продужио време смрти и комодификовао тело, односно 
све његове делове. Једини орган који није могуће заменити је мозак, те је 
у том смислу Убик и фокусиран на очување кефаличке активности упр-
кос смрти тела (упореди Колињон 2015: 48–49). То премештање удаљава 
тренутак потпуне смрти од тренутка престанка рада срца и престанка 
дисања и оставља могућност за продужење смрти, схватање смрти као 
процеса који се, према томе, може и успорити и продужити.

Уоквиравање медицине есенцијом технолошког (технологија ствара 
науку, а не обратно, тврди Хајдегер!) доводи до распарчавања целови-
тости, у овом случају, целовитости људског тела. Моја шака није ја, него 
парче, део, сегмент мене, потенцијално заменљив другим. Иста логика 
пренета је на мораторијум, који полази од симболичне претпоставке рас-
парчавања тела, односно од успостављања хијерархије делова тела у од-
носу на појмове смрти или живота. Убик је у том смислу производ истог 
технолошког предуоквиравања које разлама тело на делове, сортира их и 
чини заменљивим, дисоцираним од телесне целовитости. Иако тела у мо-
раторијуму остају физички целовита, основна сврха похрањивања у мо-
раторијуму је продужење и повремено стимулисање кефаличке, односно 
мождане активности. У технолошки потпомогнутој кефаличкој актив-
ности је смештен процес неосмрти, илити полу-живот.

Овако уоквирен у претходне и савремене му технологије усмерене ка 
разигравању смрти, Убик не делује радикално, већ еволутивно, а у кон-
тексту СФ литературе и данашњих технологија готово рудиментарно. Да-
леко разрађеније примере превођења у бестелесни живот нуди Асимов у 
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Очи нису само да плачу, или Кјубрик и Артур Кларк 1969. у Одисеји 2001. 
Штавише, данашња реалност претиче домете Убиковог разигравања смр-
ти. Алкор фондација у Скотсдејлу, Аризони, основана 2003. године, данас 
нуди купцима услугу крионичког поступка познатог као витрификација, 
а који подразумева хлађење тела тек умрлих уз замену највећег дела ор-
ганских течности специјалним хемикалијама које спречавају формирање 
леда и оштећење ткива.

Алкор је за корак испред полу-гробља. Док болнице за мртве и мо-
раторијуми задржавају тела на краћи период, те их на крају испоручују 
гробљима, Алкор обећава шансу за накнадно буђење после веома дугих, 
потенцијално неограничених временских периода, те наставак живота у 
пуном смислу, у будућности која ће можда изнаћи нове начине да живот 
учини дужим или можда неограниченим (пуно име институције је запра-
во Alcor Life Extension Foundation, Алкор фондација за продужење живо-
та). Иако су, како је наведено на интернет страници фондације, „чланови” 
који се подвргавају захвату у том тренутку законски мртви (срце преста-
ло с радом) процедура подразумева прикључивање на апарате за одржа-
вање живота, како би се крвоток обновио и органи одржали до тренутка 
приступања захвату. Дакле, тај наратив је, ипак о суспендованом животу, 
животу на чекању технолошког пробоја који би омогућио да се живот 
настави, продужи, после година или векова станке, можда на неограни-
чено дуг период. Дух те институције, арома Алкора, иако са мораторију-
мима дели потенцијално узбудљиву припрему за кризу смрти и смрт као 
процес који није празнина, јесте ипак далеко „оптимистичнија”. Макар у 
сопственом наративу доступном на интернет страници фондације, Ал-
кор умањује мрачне аспекте и тоновe мораторијума и болница за мртве 
који полу-гробља чврсто везују за конвенционалне просторе за сахрањи-
вање. Алкор је на корак од крио-сна и суспендоване анимације, којој се 
могу подврћи и живи, да би се пробудили неостарели после космичког 
путовања или да би се пробудили у времену које ће изнаћи лек за њихову 
тренутно неизлечиву болест, као у Кларковој причи Буђење (Awakening).

Док мрачне тонове болница за мртве, простора у коме су мртви из-
ложени до распадања, са пратећим мирисима и повременим надувањима 
и експлозијама, не треба посебно објашњавати, они су у мораторијумима 
из Убика ублажени, али их је релативно лако пронаћи или читати у ко-
ментарима ликова и елементима наратива романа.

Тако се, у мораторијуму, чује певање на латинском, који није живи 
језик, који је дуго био једини језик на коме су се вршили обреди свеш-
теника, и који као такав доноси призвуке опела. Смисао тих латинских 
стихова је прикладан и говори о „поновном устајању створења” али и о 
смрти и њеном шоку и тачно погађа горе описани полутански карактер 
мораторијума. Сам cold pac је пластични, прозирни ковчег (технички из-
раз је спремиште, bin, али га ликови ипак зову ковчегом, casket) који је, 
симболично, похрањен усправно, а не хоризонтално, као да хоће да сиг-
нализира да је, са својим становником, спреман, готово ту, али не још 
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увек сасвим сахрањен. Слично, коментари Џоа Чипа подсећају на амби-
валентни утисак о мораторијуму као полу-гробљу и спречавају сагледа-
вање мораторијума са технолошким оптимизмом научнофантастичне са-
пунице: „ово је неприродно место. На пола пута између света и смрти.” 
[“This is an unnatural place. Halfway between the world and death.”]. Начин 
на који власник мораторијума разговара са потенцијалним муштеријама 
– његовим теолошким коментарима да је живот само случајна згода, да је 
у смрти потребна утеха теологије, и сличним – на сличан начин се пот-
цртава чврста веза мораторијума са гробљем и смрћу, али и са одгодом 
истих, баш као што то горе предложена двојна етимологија симболизује. 
Сами неомртви, корисници полу-живота, описани су као туробни, а ко-
муникације ближњих са њима као бодрење.

 У овом смислу, институција мораторијума из Диковог романа се 
разликује од Алкора, и може се сматрати литерарном технолошком ди-
намизацијом, односно разигравањем гробља као институције за мртве и 
њихове посетиоце, без даљег оптимизма и шанси или обећања за про-
дужење живота као таквог, или за реверзију умирања. Интервенција у 
реалности романа је, дакле, таман толика да разиграва угробљеност, без 
онтолошки и функционално радикалне промене (или превазилажења) 
природе институције гробља.

Мораторијум, као технолошки уоквирено полу-гробље, наставља и 
интензивира процес удаљавања о коме је говорио Фуко, али не све до вир-
туалног простора, како је то случај са савременим технолошким гробљи-
ма данашњице, и не због страха од смрти као заразе. Напротив, простор-
но удаљавање мораторијума добија облик ексклузивитета и економске 
вредности: ова полу-гробља се бирају као познате клинике, без обзира 
на удаљеност или део света у коме се налазе. Јер, мораторијуми, како је 
већ истакнуто, представљају и бизнис. Вогелзанг, управник мораторију-
ма, описујући шта раде посетиоци неомртвих, не пропушта да дода: „И 
плаћају Херберту Шоенхајту фон Вогелзангу”. Његов мораторијум, Воље-
на браћа, у коме својој жени у посету долази протагониста Глен Ранситер 
је елитни мораторијум, смештен у, предвидиво, Швајцарској.

Питање вере је, у односу на мораторијум као неогробље, на први по-
глед нешто што је до те мере изостављено да изгледа као да се потпуни 
трансфер вере у технолошко подразумева. Спољних религијских ритуала 
повезаних са похрањивањем у мораторијуму нема (ако се изузму гласови 
који певају стихове на латинском, а који се могу читати као реквијемски), 
као што их нема у контексту упражњавања меморијалних пракси. Мемо-
ријалне праксе узимају облик директне, технологијом омогућене комуни-
кације са неомртвима. У таквој ситуацији, када технолошко успоставља 
директан мост до преминулог, посредовање религије, њених службени-
ка и ритуала делује излишно. Другим речима, технолошко је истиснуло 
религијске посмртне праксе и заменило религијско посредовање између 
света живих и света неомртвих.
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У истом смислу се овде чита и успостављање Убика као Бога у једном 
од поменутих епиграфа (о томе пише и сам Филип К. Дик (1995) у „Како 
сачинити универзум који се не распада за два дана”). У ствари, унутар 
реалности романа, постоји поларитет између неомртвог Џорија са једне, 
који конструише симулакруме реалности и храни се полу-животима дру-
гих неомртвих, и Убик спреја са друге стране, иза кога је Ела Ранситер, као 
обновитељка и спаситељка. Тај поларитет је већ интерпретиран (Фитинг 
1975: 49) као алегоризована слика борбе Сатане (Џорија) и Бога (Убика 
– Еле). Иронијски аспекти те интерпретације (везаност Убика за банал-
не комерцијалне поруке, то што његова одбрана скрива чињеницу да се 
брани реалност унутар мораторијума, итд.) само подупиру разумевање 
религијског као симулације. Другим речима, и Сатана и Бог су само си-
мулакруми – конструисане реалности унутар технолошког полу-живота.

Ти симулакруми су конструкције реалности полу-живота, при чему 
се губи сваки траг некакве референтне стварности. Од прве странице 
романа успоставља се јасан расцеп између реалности романа, једне или 
више њих, са једне стране, и натписане реалности својеврсних епиграфа 
који претходе сваком поглављу. Ови продужени епиграфи, налик обли-
ком и дужином на аргуменате, односно кратке садржаје испред певања 
секундарних епова, представљају некакве рекламне поруке, којима се 
рекламира Убик, појам из наслова, а који је час средство за чишћење, час 
пиво, час сам Бог. Унутар реалности полу-живота, Убик је спреј којим 
се неопокојници бране од конструкт-светова предаторског неопокојника 
Џорија, који храни своју полу-животну енергију одузимањем исте дру-
гим неопокојницима. Другим речима, неповезаност Убика из епитекста 
и оног из самог текста, од почетка наговештава мултипликованост и нес-
табилност реалности, која се суши, руши и распада пред очима новопо-
којника. То рушење, као распадање тела у болницама за мртве, је симптом 
неумитног наступања коначне смрти.

У овом смислу, кроз за Дика типичну постмодерну деконструкцију 
стабилности реалног, изнутра динамизирано гробље постаје поприште 
постживота у копији реалности без јасног оригинала – симулакруму који 
има одлике хиперреалног. Дакле, искуство полу-живота унутар техно-
лошки изнутра динамизираног научнофантастичног гробља имагинира 
се као сплет симулакрума, хиперреалности које се додирују, укрштају, 
обурвавају и васпостављају, без односа према било каквој чврстој рефе-
рентној стварности. А ово круњење симулакрума није само питање ен-
тропије, већ је и симптом надолазеће смрти, паралелан осамнаестовеков-
ном уверењу да је једини поуздани знак смрти распадање тела.

Закључак
Технолошка динамизација гробља као врста дезаутоматизације уг-

робљености као стања, може се сматрати техником очуђења преведе-
ном на план садржаја – техником увођења новине блиске новумима у 
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научнофантастичној литератури. С једне стране, ово разигравање може 
се посматрати на позадини Хајдегеровог гледања на есенцију техноло-
шког као на уоквиравање, односно технолошко регрутовање интерпрета-
тивног погледа, а тиме и света и човека. Из тог уоквиравања произилазе 
опасности технолошког какве су распарчавање целовитости (искуства), 
као и удаљавање или укидање (искуства) близине. Распарчавање је опас-
ност технолошког предуоквиравања путем којег је медицина лоцирала 
смрт у одређеном сегменту тела: најпре у срцу (односно престанку рада 
срца) а затим у мозгу, чиме је целовитост живота разорена. Тако распар-
чан, хијерархизован и комодификован живот, спреман је за научне и ли-
терарне наративизације, попут оне понуђене у Убику у којој се нуди полу-
живот, парче, крхотина живота, у полу-гробљу. 

Просторно удаљавање  гробља о ком је писао Фуко, добија друга-
чије димензије укидања близине у процесу дигитализације гробља. Тех-
нолошка динамизација ту води делимичном али значајном или можда и 
суштинском померању гробља ка виртуалном простору који омогућава 
близину без близине и било каквог искуства с њом или њеним одсуством. 
Међутим, полу-гробље, како ће се видети, остаје чврсто везано за физи-
чки простор, иако магнификован.

С друге стране, селективним историјским прегледом „посмртних 
технологија” од краја 18. века до савременог доба, успоставља се гробље 
које је технолошким предуоквиравањем динамизирано и померено до 
полу-гробља. Сигурносни ковчези, као и „болнице за мртве” умећу се 
између простора живих и конвенционалне некрополе: ради се о просто-
рима у којима је, макар у пројекцији, разглобљена учмалост смрти, сама 
смрт продужена, преведена из одсечног стања у процес. Сигурносни ков-
чези и „болнице за мртве” чине смрт упитном и уводе могућност полу-
смрти или упитног живота. Припрема сигурносног ковчега или проспект 
„болнице за мртве” претварају гроб у потенцијални простор кризе,  који 
као такав има своју динамику или чак привлачност. 

Технолошки предуоквирено и динамизирано полу-гробље предста-
вља могући контекст или предложак за читање Диковог романа Убик, 
односно институције мораторијума као централног новума тог романа. 
Мораторијум је напредно полу-гробље: оно је засновано на распарчавању 
целовитости живота, не иде ка виртуалном, али експоненцијално увећава 
удаљеност од простора живих. Истовремено, мораторијум је полу-гробље 
које је технолошком интервенцијом изнутра разиграно, али не довољно 
да би се онтолошки и функционално потпуно одвојило од конвенционал-
ног простора за сахрањивање. Јер, за разлику од неких напреднијих по-
лу-гробљу блиских институција каква је Алкор, и мораторијуми, и сигур-
носни ковчези и болнице за мртве продужавају, разигравају угробљеност 
и смрт, не остављајући никаквог простора за оптимизам потпуног или 
трајног технолошког ускрснућа из научнофантастичних сапуница. Мора-
торијумом одзвањају опелу налик латински стихови, камиони довозе тек 
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умрле и одвозе потпуно мртве, полу-живи су у сандуцима, прозирним и 
усправним, који усправношћу као да подвлаче амбигвитет полу-гробља. 
Мораторијум, као полу-гробље и простор полу-живота, остаје везан за 
тамне тонове и неизбежност коначне смрти. Унутар тог полу-гробља, 
полу-живи воде крхотине живота, симулакруме стварности без везе са 
чврстом, референтном стварношћу. То парче живота на полу-гробљу, на 
растућој је позадини наступајуће ентропије, круњења симулакрума жи-
вљења, који најављује наступање потпуног гашења свести у паралели са 
осамнаестовековним распадањем тела као поузданим симптомом смрти.
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HALF-CEMETERY: GRAVEYARD TECH AND PHILIP K. DICK’S UBIK
Summary

The paper examines technological estrangement and dynamization of graveyards. The 
proposed dynamics, on the one hand, is examined on the backdrop of Heidegger’s view of the 
essence of technology as enframing, technological recruitment of the very perception, which 
brings forth disassociations and fragmentations, as well as abolishment of nearness. The frag-
mentation as consequence of technological enframing, is interpreted as present in the medical 
relocation of the locus of death from the heart to the brain, which in turn allows for the idea of 
half-life and half-cemetery; the abolishment of nearness is analyzed more in terms of the Fou-
cauldian view of the process of physical removal of graveyards from the areas of the living all the 
way to the virtual spaces. On the other hand, a selective survey of the history of graveyard tech-
nologies dating from the 18thcentury onward, allows for a model of interpreting the moratorium 
from Philip K. Dick’s novel Ubik as a special kind of technologically “estranged” graveyard – a 
half-cemetery. “Safety coffins” and the so called “hospitals for the dead” were institutions in-be-
tween the space of the living and the conventional necropolis: these spaces procrastinated death, 
translated it, as it were, from a state into a process. Preparations for a safety coffin, or a hospital 
for the dead transform the grave into a space of potential crisis, with its own presumed dynamics 
and even allure.  The moratorium from Dick’s novel is just such a half-cemetery: a cemetery with 
technologically induced internal dynamics, but which does not go too far beyond the nature of 
a conventional graveyard. Unlike some advanced half-cemeteries (like Alcor) which promise a 
possibility of meaningful extension of life in its entirety, half-cemeteries are limited to the idea of 
dynamizing entombment in such a way as not to leave any possibility for technological optimism 
of full / permanent resurrection. The moratorium remains half-anchored in the ground, in the 
dark and the entropic. Even in the simulacra of half-life, the impending ruin and crumbling of 
these half-realities signals the imminent final death, just as the decomposition, crumbling of the 
body was the certain mark of death for the 18thcentury medicine. 

Keywords: half-cemetery, technological, fragmentation, distancing, dynamization, 
‘entombment’.
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НА КРАЈУ AГБОГБЛАШИЈА:  
ДА ЛИ ТЕХНОЛОГИЈА УМИРЕ?2

Не читасте ли шта вам Бог рече: 
‘Ја сам Бог Аврамов, и Бог Исаков, и Бог Јаковљев, 

не Бог мртвих, него живих’. 
(Мк. XII, 26–27)

У раду се у контексту технологије испитује општи однос смрти и живота. 
Технологија модерности даје снажан потисак, али се све последице њеног за-
маха најочитије указују ,,на крају Агбоблашија”. У главном граду Гане, у насељу 
Агбогблаши, налази се највеће гробље дигиталне технологије на свету јер се 
ту свакодневно истоварају тоне електронског и електричног отпада из Европе. 
Технологија на овом осушеном афричком црвеном песковитом тлу, далеко од 
очију које је виде само у сјају њених перманентних револуција, доживљава сим-
боличну и практичну смрт, док истовремено надмоћно обећава побољшање и 
продужавање живота на Земљи. Та антиномија налази се у језгру антрополош-
ког проблема технологије који је саздан од наде да ће она однети коначну побе-
ду над патњом и тежином живота.  

Кључне речи: гробље технологије, Агбогблаши, електронски отпад, 
бесмртност.

Увод
Разнолики циљеви савремене технологије могу се у битном смислу 

подвести под једно основно стремљење – превазилажење смрти. То је 
оно што највише узнемирава људе ма како да заљубљено гледају у пло-
дове својих дела. Али по томе она се не разликује од пирамида које су 
настале с истом идеју да душу пројектују у небо. Разлика је ипак мала, 
али непрелазна – технологија тежи да у небо пројектује тело. Зато је небо 
пуно вештачких сателита којих је толико да се данас чак и сударају и па-
дају стварајући утисак да је оно што је одувек било прибежиште душе 
и сâмо постало гробље апарата који после неког времена због недостат-
ка енергије или квара престају да функционишу и само остаје да својом 

1 al.stevanovic9@gmail.com
2 Рад је припремљен у оквиру пројекта 178018: ,,Друштвене кризе и савремена српска књижевност 

и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир” Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије.
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технолошком смрћу небо претварају у депонију отпада. Упркос томе што 
се стварно догађа, технологија као утеху под помраченим небом нуди бе-
смртност, не душе, већ тела. То је заправо једино што јој преостаје јер је 
већ крајем деветнаестог века утврдила да душа не постоји и да се све што 
се о њој може рећи припада реду песничких фантазија. 

Пројекти ,,2045 Initiative”3 (који броји око педесет хиљада чланова) 
или ,,Eternime”4 само су мали број примера корпорација које савременом 
човеку продају виртуелну или дигиталну бесмртност. Иако се уздају у 
модерност, њихова прича о вечном животу стара је колико и свети списи 
свих религија света. Промењена је само парадигма – некада је вечни жи-
вот на Небу обећавала религија, а у свету данашњице обећања бесмрт-
ности чини се недовољно оригинално преузела је технологија. ,,Техноло-
гија је свесна људских слабости, исто као и теологија. У име те слабости 
оне су рашириле свој утицај, у једној историјској матрици теологија, а у 
другој, савременој, технологија. Тако постаје јасно да је технологија као 
општи предуслов постмодерног (ништа мање модерног) друштва само 
преображена теологија” (Стевановић 2019: 28). 

Да ли технологија умире?
У филозофији и антропологији технологије питања везана за њен раз-

вој, утицај, суштину разматрају се још од времена када Де Ламерти 1747. 
пише књигу Човек–машина и поистовећује њихове механизме неопозиво 
утврђујући „човек је машина”. Од тог времена (Доба просветитељства и 
рационалистичког приступа) машина подржана механицистичком иде-
ологијом стиче историјску надмоћ јер је сав нагласак стављен на њену 
ефикасност. Она у просветитељству односи прву победу над човеком јер 
за разлику од њега суверено покреће механички свет и ствара нешто не-
ухватљиво што се обично зове „будућност”. Упоредо с механицистичким 
одушевљењем јављају се и размишљања о изазовима које такво свођење 
живота ставља пред човека. 

Ламетри и њему слични добри су када треба говорити о побољшању 
живота и царевом новом оделу „будућности”. Али шта с незгодном чиње-
ницом да се из непознатих разлога сваки живот завршава? Технологија 
се ни ту не зауставља и покушава да реши и питање смрти нудећи прво 
свођење човека на механизам, а онда тражећи начин да заменом делова 
тај механизам држи изнад провалије смрти.5 Она још увек не зна шта се 
збива кад човек умре и то питање и даље остаје отворено. Оно је и и често 
постављано, али данас је дошло време да се следећи пут којим иде техно-
логија постави питање које неминовно следи: да ли је доступно сазнању 
шта се дешава када технологија умре? Да ли је она смртна? Ако јесте, где 

3 <http://2045.com/> 23. 8. 2019.
4 <http://eterni.me/> 23. 8. 2019.
5 Познат је случај бизнисмена Рокфелера (David Rockefeller), који је променио седам срца да би се 

одржао у животу. 
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су гробља технологије? Када је откривана Африка, освајачи су тражила 
митска гробља слонова за која се веровала да су скривена, препуна сло-
новаче, на неким недоступним местима. А да ли данашњи истраживачи 
могу да нађу гробља технологије која су једнако добро скривена од оних 
који је користе? Или та гробља не постоје, а технологија ишчезава у некој 
форми ничега које се нигде не може наћи? 

Наравно да она као у ратовима истрошени римски легионар не може 
да нестане, већ и њој треба место где ће да почине. Упркос томе, питање 
смрти технологије која се кочи у вечно младим, новим револуционарним 
производима, готово да није ни постављено. Такво питање унеколико на-
рушава слику будућности коју она нуди тако да се њен (било хардверски 
или софтверски) живот подразумева. ,,Електронска бесмртност само је 
прерушено обећање вечног живота који теологија нуди онима који не из-
лазе ван њених оквира. У тој ’проклетој авлији’ између онога што не може 
и онога што ће моћи, човек више нема никакво право на слободу јер је све 
што он јесте и није подређено технологији” (Стевановић 2019: 28). 

Човек је своје очајање што се нашао у времену из кога као да нема из-
лаза, очајање што Бог ћути на све ужасе живота у свету и сизифовску бор-
бу са стихијама транспоновао у свој покушај да реши драму историје тако 
што ће кроз благотворност технологије овладати светом. Али технологија 
може да му помогне ако га сведе на тело, а природу на механизам. ,,Чо-
векова свест је подвргнута различитим илузијама у поимању односа из-
међу овог света, у којем се човек осећа поробљеним, и другог света, од којег 
он очекује ослобођење” (Берђајев 2001: 215). У том смислу, духовно осло-
бођење које Берђајев види као циљ савремени човек не следи верујући да 
ће технологија решити сва питања, односно да питање слободе није оно 
право. Свестан да је ухваћен у телу и његовој природи – механизму човек 
осећа нелагодност јер зна да сваки механизам губи битку с временом. Али 
технологија му нуди делотворан начин потискивања те нелагодности јер 
му обећава будућност, стално кретање ка будућности у којој ће се довр-
шити смисао и све добити своје место. Технологија заправо нема ништа 
са садашњошћу јер се њено главно упориште и основна сила овладавања 
друштвеним процесима, њиховом брзином, квалитетом и вредностима, 
налази у будућности. Под њеним утицајем људи су научили да воле будућ-
ност превиђајући чињеницу да у њој они више неће бити живи. Техноло-
гија тако имплицитно критикује људске ограничености, нудећи протети-
чка решења или бољу будућност. Док излаз из теснаца природе и људског 
окружења увек тражи у будућности, једина њена извесност јесте смрт. То 
је један од њених највећих парадокса. Њена обећања будућности само при-
кривају њену парадоксалну природу у којој је известан само крај. 

Превласт постмодернизма у литератури донео је снажан талас тео-
рија о крају историје (постисторија), крају човека (постхуманизам) али 
се у складу  с овим ,,пост” сензибилитетом само крај технологије не иш-
чекује. Ишчекује се с времена на време и сâм „смак света”, али краја тех-
нологије нема ни у назнакама. Помену се само промене извора енергије 
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које би њене форме могле да користе, али краја нема. Стога је неопходно 
поставити питање: Да ли технологија икада умире? 

,,Добродошли у Содом”
Можда се одговор на ово питање може потражити на највећем гробљу 

технологије. Оно се налази на другом крају света, тамо где технологија 
никада није заживела – у Африци. Филм ,,Добродошли у Содом”6 пре-
мијерно је приказан 2018. на фестивалима документарних филмова. Бео-
градску премијеру имао је на фестивалу ,,Белдокс” у мају 2019. Овај доку-
ментарни филм у режији Флоријана Вајгенсамера (Florian Weigensamer) 
и Кристијана Крунеса (Christian Krönes) преноси причу о највећем диги-
талном отпаду на свету које се налази у Акри, у главном граду Гане. 

На левој обали мртве реке Одав (Odaw) на крају насеља Агбогблаши 
(Agbogbloshie) или Стари Фадама (Old Fadama), како му је друго име, ватра 
се пали у раним јутарњим часовима. Групице мушкараца без одмора је рас-
пирују док се пластика не растопи и ослободи старе бакарне жице. Агб-
огблаши је жива хераклитовска ватра стварног и нестварног, органског и не- 
органског, употребљивог и безвредног. С једне стране продавци нуде воду, 
воће, храну, а с друге скелети људи вуку делове рачунара, каблова, телеви-
зора – уједињени у свакодневној муци да зараде за храну за тај дан и кров 
над главом који је најчешће нека колиба на самом отпаду. 

Сваког дана у Агбогблаши у Акри пристижу контејнери пуни робе. 
Овај град некада је у свом срцу имао тржницу хране, где су се људи 
окупљали и куповали воће и поврће. Временом је због сиромаштва ове 
области тржница претворена у сметлиште електричне и електронске оп-
реме, која стиже и као легални и као недозвољени отпад. Роба је разно-
врсна: рачунари, фрижидери, шпорети, микроталасне пећнице, телеви-
зори, апарати за кафу, пегле… Ту је све што је европском човеку донедав-
но користило. Упркос разноликости облика, заједничко свим тим пред-
метима је што они више немају употребну вредност, или другим речима, 
наступила је њихова технолошка смрт. Нове технологије брзо замењују 
старе и све што се у технологији ново роди живи од смрти, „несаврше-
ности” старог. Старо и старост у технологији су недозвољене речи или 
можда боље речено анатеме које се бацају на све оно што је претходило. 
Технологија ништа не жели да зна о својим родитељима и зато на факул-
тетима где се проучава и ствара технологија нема историје науке. Она је 
само заблуда и старост од које млади и полетни истраживачи треба да ок-
рену поглед да их не би завела и одвела на пут мисли о времену и трајању. 

Живот технологије огледа се не у куцању срца као код људи већ у 
куцању њеног електронског импулса који покреће рад. Смрт настаје у 
тренутку када тај импулс престане да преноси наредбе и машина прес-
тане да испуњава задатке до тог тренутка намењене. Уједињене нације 

6 <http://www.welcome-to-sodom.com/> 23. 8. 2019.
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процењују да у Гану доспе око 50 милиона тона електронског отпада го-
дишње. У Немачкој је потребно око три и по евра да се правилно одложи 
стари монитор са катодном цеви. Али само један и по евро да се он нађе у 
контејнеру за Гану.7 Када контејнери стигну, Агбогблаши постаје највеће 
гробље електричног и електронског отпада на свету. Право митско ме-
сто, гробље слонова, али без вредне слоноваче, већ испуњено безвредном 
пластиком. Далеко од својих обала Европа је произвела највећи мит смр-
ти који је икада постојао. 

Ватра живота и смрти
Ватра која се готово и не гаси да би се спаљивала пластика електрон-

ских лешева подсећа на спаљивање умрлих на реци Ганги али уместо све-
чане атмосфере испраћаја душе у слободу поред свете реке на гхатима8 
светог града Варанасија, река прекривена отпадом слива се у океан када 
вредни распиривачи ватре из ње узму трагове материјалних вредности 
које ватра ослобађа из мумија технологије. Нема ослобођења, само бол-
ног кретања механизма на умору. Технологија сваког дана умире у ватри 
и покушава да се рађа да би се из њених трагова појавио негде нови тех-
нолошки живот. Реч је о траговима племенитих метала које садрже елек-
тронске компоненте које треба мукотрпно прикупити јер на њих чека не-
засита технологија на Западу да их угради у нове склопове. Умирање тех-
нологије у овом картонском насељу у Гани има обележја ритуала: у ватри 
она умире и из ватре се рађа као у Ферекидовом учењу, где све настаје из 
времена и ватре. Гробље у Гани поприште је непрестане борбе стварања и 
уништења у чијем сучељавању човек покушава да ухвати дах, али се гуши 
оболевајући од најразличитијих болести. И то не само човек у Гани, који 
је приморан да своју земљу претвори у депонију, већ и човек у Европи 
који покушава да живи од смрти осталог дела света и коме тај вековни 
морални суноврат уз сав спољашњи сјај технолошке безбрижности доно-
си нове неслућене болести и невоље.  

Хрпе електричних и електронских лешева који привлачи грабљивице 
призивају слику Кула тишине – гробља на коме су одумрла тела изложена 
као последњи прилог човека овом свету, ,,где се полажу преминули Пар-
сији ’голи као што су били када су дошли на свет и као што морају да се 
врате у ништа’ да нахране птице грабљивице које после неколико часова 
оставе само кости да избледе на сунцу, сасуше се и распадну у прашину 
коју ће прве монсунске кише понети доле до мора” (Карађорђевић 2018: 
51–52). За разлику од ових индијских Кула на којима су лешинари једине 
грабљивице које вребају свој део животног залога, у овом тихом градићу 

7 <https://www.spiegel.de/international/world/the-children-of-sodom-and-gomorrah-how-europe-s-
discarded-computers-are-poisoning-africa-s-kids-a-665061.html> 23. 8. 2019.

8 Степеништа на обали реке Ганге у Варанасију (некадашњем Бенаресу у индијској држави Утар 
Прадеш) где се спаљују мртви пре него што се њихов пепео проспе у реку. Сваке вечери на гхату 
Маникарника спали се на десетине мртвих и из даљине се увек види густи дим који прекрива 
степениште и саму обалу реке.
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у Гани птице нису једини лешинари. Богати бизнисмени свакодневно об-
лећу око ватре и нестрпљиво чекају да у бесцење откупе оно што се из 
ње поново роди. Када се ватра добро распири и земља угреје, када вода 
у искричавом споју с ватром открије огољене каблове с којих је пластика 
спала, ови трговци знају да је куцнуо час да добро уновче своју потрагу за 
пленом. За ситан новац односе светлуцаве метале које ће касније бродо-
вима послати у Европу и зарадити много више него што су уложили. Док 
чекају да ватра одради свој део посла, обигравају око сакупљача, деце, 
младих, зрелих и стараца, која на овој депонији – вукући комад магнета 
из старих звучника – скупљају опиљке од гвожђа које ће у врећи продати 
за новац – једини извор хране на крају радног дана. 

Приповедач у филму ,,Добродошли у Содом” у апокалиптичној ат-
мосфери сметлишта или светилишта смрти технологије прво каже како 
воли Шекспира. Мисао о Шекспиру као да симболично појачава тмину 
атмосфере и као суђаје окупљене око задимљеног лонца у Магбету наја-
вљује трагичну радњу. Судбине неколико протагониста филма сливају 
се у једну причу о људима-лешинарима који на лешевима технологије 
покушавају да изграде своју будућност негде далеко – тамо где људи не 
виде да и технологија умире. Тек на крају филма наратор открива да је 
девојчица. Свој пол крије да не изазове проблеме у мушком свету с којим 
раме уз раме рециклира технолошки отпад. Ово место смрти и женама и 
мушкарцима који ту раде једина је шанса да преживе. Без њега остају без 
новца за храну и у тој пустоши и њихов живот постаје смрт.

Метастаза технологије 
Гробље технологије пуни се свакога дана. Механицистички поглед на 

свет умрежио је мисао да престанком утилитарности престаје свака вред-
ност и милиони уређаја бацају се у отпад чим престану да раде. Кратки 
век технолошких уређаја и њихово брзо смењивање особина су високо 
развијених земаља – с довољно капитала да покрену точак технологије. С 
временом технологија, без симболичке и метафоричке свести о себи, као 
при слободном паду добија рационалистичко убрзање које води у нека-
кав историјски понор. У Речнику технологије, једином речнику посвеће-
ном питању антропологије технологије, написаном руком у гандијевском 
отпору механизацији, значење речи смрт је ,,бесконачно кретање, лави-
ринт” (1981: 22). Гомилање ћелија технологије својеврсна је метастаза која 
је води у смрт. Она се додатно убрзава њеним непрестаним такмичењем 
у свему и са свима, чак и са собом, увек се огледајући у другом. Техноло-
гија прождире сама себе, појавом нових уређаја стари одлазе на гробља 
попут овог у Гани. Европа се ослобађа непотребних предмета тако што их 
шаље у друге делове света. Постоје гробља технологије и на Филипинима, 
у Кини, Вијетнаму, Индији, Нигерији. Тако и сâма Европа, а да и не осети, 
креће на пут смрти, јер ако цео свет умире у застарелим технологијама ко 
ће онда живети у „будућности” нових технологија?  
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Одговор на ентропију технологије?
Због опасности електронског отпада за животну средину у Африци, 

Базелска конвенција (Basel Convention)9 је споразумом из 1989. покуша-
ла да стане на пут слању електронског отпада у неразвијене земље света. 
Када се погледају њихове активности претходних година, као и ситуација 
у Гани, очито је да је мало урађено. Пројекти за побољшање услова живо-
та и спречавање ширења отпада своде се на радионице посвећене поди-
зању свести о очувању животне средине. Али то није довело до смањења 
ентропије технологије. Проблем је што нико не подиже свест Западу о 
метастази технологије која у смрт не вуче само техничке уређаје, већ и 
људе. ,,Интернационални експерти”, ,,прикупљање података”, ,,подизање 
свести о значају животне средине” само су неке форме без садржаја који-
ма се замагљује да су људи у технолошки застарелим земљама гурнути 
на руб постојања, без права на живот, већ само на његове отпатке. Бити 
технолошки застарео данас је исто као рећи да је нека земља нецивилизо-
вана или некултурна. 

Опсесивно ,,конзумирање” технологије на Западу, што се види као све 
већи напредак у „цивилизацији”, ствара све већи отпад чије се одлагање 
плаћа животом. Због тога је јефтиније послати отпад у неку далеку земљу 
која није довољно политички јака да га одбије јер су већ тамо постављене 
корумпиране елите. Појавом нових и све новијих технологија ентропија 
се увећава и цивилизација усхићена својим напретком више није у стању 
да поднесе терет отпада који је сама произвела. Овај свет тако неосет-
но постаје ништа друго до гробље ентропије технологије. Иако је једна 
од њених тежњи да продужи људски живот, технологија ипак пре свега 
стреми својој моћи, јер природно нема идеју вечности у себи, већ се увек 
своди на пропадљивост застарелих облика – forma anachronicus – који се 
морају мењати новим, „савршенијим”. Циљ технологије је досезање тра-
нсценденције, али уместо тога она само производи сенке немоћне да људе 
одржи у уређеној заједници илузорног „глобалног” јединства (или како 
би Меклуан рекао ,,глобалног села”) које се  расипа у збрканом мноштву, 
где једна заједница другој шаље токсичне материје јер није у стању да 
реши проблем њиховог гомилања, а своје нуклеарне електране обавезно 
подиже на граници с другом земљом. То су дантеовски прстенови пакла, 
а не напредак како га идеолози радо представљају. И поред напредне тех-
нологије, још увек нема решења за назадне аномалије као што су отровне 
материје. ,,Самим тим што је пуна могућности, технологија је само праз-
на форма, то јест, као најформалнија логика није кадра да одреди садржај 
живота” (Ortega i Gaset 1980: 33). Технологија мења облик али се при сва-
кој промени све више исушује његов квалитет.

9 Међународни споразум који ограничава слање токсичног и другог отпада из једне земље у другу, 
обично из развијених у неразвијене земље. Више о Базелској конвенцији на адреси <http://www.
basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx> 23. 8. 2019.
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Технологија ватре и ватра технологије
Бесконачно кретање технологије, на које је 1981. кроз сто шездесет и 

две речничке одреднице указао Речник технологије, и њен илузорни по-
кушај Васкрса, огледа се у кружењу од Европе до Африке и натраг у Евро-
пу, где покушава да још једном оживи. Тако се perpetuum mobile техноло-
гије најлакше може схватити кроз њен пут од развијених до неразвијених 
земаља и опет натраг у гротло цивилизације, где ће у наредном дантеов-
ском кругу поново завршити негде у Африци или Азији и исто тако се по-
ново вратити натраг. Међутим, њен Васкрс плаћа се смрћу људи, земаља 
и читавих континената којима никада није дато право на живот који није 
служење технологији. 

Да би се боље схватио овај правац технолошког кретања од тако-
званих развијених до неразвијених земаља, ваља напоменути да је тај 
пут имао и свој инверзни карактер. Технологија се и развила на инду-
стријској експлоатацији ,,неразвијених подручја”, као што су америчке, 
афричке, азијске или аустралијске земље. Да није било афричког драгог 
камења, злата, дијаманата, слоноваче, основних покретача индустријског 
доба, технологија не би могла толико да се развије јер је не би покренуо 
точак капитала. ,,Европа није била кадра да сама покрене и одржи Инду-
стријску револуцију јер јој је недостајало ресурса. Да би се брзо развила 
и учврстила своју позицију на глобалној сцени, било јој је неопходно да 
прошири територију и освоји ’сирови материјал’ за производњу” (Петро-
вић, Стевановић 2018: 2016). Колонијална политика Европе на прагу ин-
дустријског доба својеврсни је сунђер који упија све природне ресурсе 
азијских, афричких и аустралијских земаља и њима покреће своју техно-
лошку револуцију.  

Док је Европа заборавила технологију ватре која више није потребна 
јер добија електричне импулсе, другим речима заробљену ватру, африч-
ки човек још увек није заборавио древна умећа која су вековима одржа-
вала племенске заједнице. Иако више није у племенској заједници, већ 
окружен отпадом технологије, он у ватри покушава да поново створи 
свет. У рециклирању технолошког отпада огледа се задивљујућа умеш-
ност Африканаца да буду јачи од смрти и да из пепела изнедре нови жи-
вот. Модерна технологија се ,,обрађује” и ,,рециклира” уз помоћ технике, 
вештине, умећа а не технолошког процеса. Африка у својеврсном обреду 
враћа технологију у живот кроз ватру у којој она треба поново да се роди. 
Никаква фабрика нити лабораторија није потребна да се она оспособи 
за даљи рад: пластику од бакра најбрже одваја ватра. Да ли је Хераклит 
могао да помисли да ће се његова мисао да се све мења за ватру и ватра за 
све обистинити на дну технолошког пакла где се од онога што је дошло до 
краја треба да се исцеде капи новог почетка? Спаљивање лешева техноло-
гије уз мало вештине одвија се без проблема – осим једног – испаравања 
токсичних гасова. 
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Отрови технологије
Смештено у срцу града, ово картонско насеље (slum area) је мочварни 

дом десетина хиљада људи без крова над главом. Насеље је познато под 
именом ,,Содом и Гомор” јер по близини смрти подсећа не на изглед, већ 
на судбину истоимених старозаветних насеобина. Према предању, биб-
лијски Содом и Гомор уништени су када је Бог на њих сручио ватру и 
сумпор. Опис ватре која разара ове градове истоветан је опису овог кар-
тонског насеља у коме ватра прождире технолошке лешеве. ,,И погледа на 
Содом и Гомор и сву околину по оној равни, и угледа, а то се дизаше дим 
од земље као дим из пећи” (1. Мојсијева 19, 28). Али док је Содом и Гомор 
до оваквог краја довела њихова гордост, ове сенке људи које лутају по 
технолошком Хаду припадају скромним, питомим и Богу оданим душама 
које само желе да живе и то траже од господара смрти. Живот ових људи 
у диму замишљене пећнице у којој сагоревају последњи остаци техноло-
гије и њена псеудосмрт која је води поновном псеудорађању слили су се 
у овај град као нека молитва бездушном богу смрти који опседнут будућ-
ношћу не чује и не види ништа.

Атмосфера у овом граду као да је на отвореним вратима подземног 
света: токсични отпади изливају се у воду и ваздух док их ветар разно-
си и шири по морској обали. Радници на овом гробљу технологије уди-
шу загађен ваздух, пију затровану воду и једу затровано воће и поврће. 
Сви они одолевају јер је постао на том гробљу једини који имају. Упркос 
оштром мирису паљевине и отровним материјама, готово неосетљиви на 
свакодневне опекотине од ватре, у тој смрти је њихова једина шанса да 
се поново роде и да својом жртвом победе окрутног бога смрти. О томе, 
уосталом, и говоре њихови древни митови и они вероватно не сумњају 
да су у истој борби у којој су били и њихови преци само што је лице бога 
смрти постало ружније, а илузије које он сеје утварније. У материјал-
ном свету коцка је њима доделила да се старају о смрти и они знају да су 
осуђени у име „будућности”. Питање је само шта сањају ти људи, какве 
визије их походе и какве поруке о будућности до њих стижу из колектив-
но несвесног. Вероватно у њима има више будућности, него у свим при-
казањима „будућности” која свакодневно светлуцају с екрана и монитора 
у којима има бар по неки атом дошао из гробља у Гани.

Ово подручје у Гани привлачи пажњу истраживача, новинара, ре-
портера, филмаџија…10 Сви долазе до сличних резултата: тешки мета-
ли налазе се у ваздуху, води, земљи и погоршавају здравље људи, а узор-
ци показују повишен ниво алуминијума, бакра, гвожђа, цинка и олова.11 
Због тога, река Одав на којој лежи овај градић и која се улива у Атлантски 

10 Madsen, Virginia, Children of Sodom and Gomorrah: a critical reflection, RadioDoc Review, 1(1), 2014. 
11 Zieliński Ewa et al., Health hazards resulting from exposure to heavy metals generated during the in-

cineration of electronic and electrical waste in developing countries on the example of Agbogbloshie, 
Journal of Education, Health and Sport, 2018; 8(12): 633–640. 
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океан једна је од најзагађенијих река на свету.12 Реке су огледала која у 
свом току показују некривотворено стање онога што се збива. 

Нажалост, реке у технолошком свету немају вредност осим ако нису 
у функцији технолошког развоја. У том смислу, оне немају никаква пра-
ва. Реке Европе су само канали у већем или мањем степену загађености. 
Иако постоје покушаји подизања свести о значају природних вода, основ-
ни циљ Европе и даље је технологија. То се види по томе што је Европски 
парламент 16. фебруара 2017. усвојио резолуцију предлога о заштити пра-
ва електронске личности или личности хуманоидног робота.13 Неколико 
месеци касније Краљевство Саудијске Арабије проглашава робота Софију 
за држављанина. Софија постаје први робот грађанин на свету.14 У овом 
преседану у историји технологије занимљиво је то што ни Европа ни За-
ливске земље, које покушавају да се изборе за људска права за електрон-
ску личност, роботе или уопште вештачку интелигенцију, не предњаче у 
њеном развоју, већ то чине Сједињене Америчке Државе и Кина. 

Очито с другачијим погледом на свет, исте године, 20. марта, Виши 
суд у Ураркханду у Индији саопштава да: ,,Реке Ганга (Ganga) и Јамуна 
(Yamuna), све њихове притоке, потоци, сви непрекинути или испресеца-
ни токови ових река, проглашавају се правним лицима/живим бићима 
са статусом грађана са свим одговарајућим правима, обавезама и дуж-
ностима” (Indian Courts 2017:11).15 Индија је друга земља у свету која је 
реке прогласила живим бићима, дајући им иста права као и човеку који 
упорно покушава да их потисне у канале или искористи као одвод, не 
схватајући живу силу воде из које све потиче. Прва земља која је препо-
знала утицај технологије на ,,права” природе је Нови Зеланд. Неколико 
дана пре индијске одлуке, Нови Зеланд реци Вхангануи (Whanganui) даје 
грађанска права у циљу да спречи било какво нарушавање њене природе. 
Ова земља је пионир у правној заштити река јер још 2014. реку Те Уреве-
ра (Te Urewera) проглашава живим бићем са свим поменутим правима, 
што је први случај да се реци дају грађанска права једнака човеку. С једне 
стране имамо успон вештачке личности, а с друге реке које још једном 
могу да послуже као огледало. У том огледалу открива се јасан принцип: 
освајачке земље боре се за вештачки свет, док се земље које су биле ос-
вајане, али никада нису показале империјалне намере покушавају да одр-
же живи свет. 

12 <http://documents.worldbank.org/curated/en/475521551417349814/pdf/SFG4914-V3-EA-RE-
VISED-P164330-PUBLIC-Disclosed-2-28-2019.pdf> 24.08.2019. Упоредити: Boadi, Kwasi & Kui-
tunen, Markku, Urban Waste Pollution in the Korle Lagoon, Accra, Ghana. The Environmentalist. 22. 
2002. 301–309. 

13 <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.pdf> 27. 8. 2019.
14 <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/saudi-arabia-robot-sophia-citizen-

ship-android-riyadh-citizen-passport-future-a8021601.html> 27. 8. 2019.
15 У оригиналу: The Rivers Ganga and Yamuna, all their tributaries, streams, every natural water flow-

ing with flow continuously or intermittently of these rivers, are declared as juristic/legal persons/living 
entities having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living 
person. (Превод аутора рада).
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 Док се на Новом Зеланду и у Индији повећава свест о важности при-
родне воде, реци Одав у Гани одузета су права на живот. Окружена тех-
нологијом, постала је само отпадни, одводни канал. Поред високог степе-
на загађености ове реке, истраживања показују врло штетне утицаје ре-
циклирања електронског отпада на тамошње становништво.16 Радници 
који су спаљивали е-отпад обично су имали највиши ниво биомаркера.17 
Али, преко седамдесет одсто становника ниједном у пет година не оде у 
здравствену установу.18 

Само постојање места које се назива Содом и Гомор потврђује успех 
мисије просветитеља да Машином замене Бога. Бог више није потребан 
јер је за све изазове човечанства увек на располагању технологија. ,,Човек 
је некада од вере очекивао чуда. Тога није било. Затим је дошла техни-
ка која их заиста ствара. Задивљен, он јој се приклонио са страхопошто-
вањем” (Берђајев 2002: 394). Човек од технологије очекује разоткривање 
смисла, али у том ишчекивању заборавља да погледа шта му је техноло-
гија донела.

Из ових слика провејава нешто истински апокалиптично, скоро да 
се могу видети четири Дирерова јахача апокалипсе како јашу кроз сум-
порне паре које се дижу из ватре која свуда гори. Ово ђубришта ствар-
но изгледа као слика краја света која призива библијске визије: „Као што 
се сакупља коров и сажиже у огњу, такво ће бити и скончање овог века. 
Послаће син Божји анђеле своје и они ће сакупити све безаконе сабласти 
и вргнуће их у огњену пећ” (Мт. XIII, 40–43). 

Први јахач апокалипсе – освајач симболише европско откривање аф-
ричких земаља. Представља и похлепу која се огледа у незаситој жељи за 
природним богатствима. Њега прати други јахач – симбол рата. Засле-
пљена обиљем природних ресурса, Европа је отпочињала различите 
ратове како би преузела богатства и искористила их као побуду инду-
стријског и технолошког развоја. Африка је без своје  воље увучена у тај 
крвави вртлог. Рат европског човека и природе пратио је трећи јахач који 
обећавајући удобност и обиље сеје болест и глад у Акри, где људи, који 
некада не зараде довољно за оброк на крају радног дана, свакодневно 
умиру од зараза и болести изазваних отровним гасовима при сагоревању 
каблова и другог е-отпада. Из пророчког Откровења онда није тешко 
схватити да после три јахача долази и четврти – Смрт, као отелотворење 
претходна три. Чини се да цела историја европске цивилизације од Доба 
открића пресликана у слику Апокалипсе. Отуда није необично што Ал-
брехт Дирер, свестан кризе у коју Европа запада у борби реформације 

16 Caravanos Jack, Clark Edith, Fuller Richard, Lambertson Calah, Assessing Worker and Environmental 
Chemical Exposure Risks at an e-Waste Recycling and Disposal Site in Accra, Ghana. Journal of Health 
and Pollution, February 2011, Vol. 1, No. 1, 16–25.

17 Kofi Roland et al, Multiple elemental exposures amongst workers at the Agbogbloshie electronic waste 
(e-waste) site in Ghana, Srigboh, Chemosphere, December 2016, 164: 68–74.

18 Owusu-Ansah Frances E., Tagbor, Harry, Afi Togbe, Mabel, Access to health in city slum dwellers: The 
case of Sodom and Gomorrah in Accra, Ghana, African Journal of Primary Health Care & Family Medi-
cine, 8(1), March 2016.
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и против-реформације, које, иако супротстављене, уједињено се окрећу 
рационалистичком погледу на свет, прави дуборезе надахнуте овим биб-
лијском предсказањем – врхунцем ренесансне уметности.

Заједнички именитељ ова четири Дирерова јахача јесте технологија. 
Она се у мери у којој се отворено супротставља законима природе, ства-
рајући низ проблема који се уобичајено зову еколошким, може видети 
као „безакона сабласт”.19 Наравно, није то била идеја оних немирних 
умова који су стварали технологију да би човеку олакшали оно што се 
олакшати не може, његов живот, али све се то отело контроли и изгубило 
меру пред освајачким заносом „савладавања природе”.

Није притом лако увидети да савремени човек није спреман да се су-
очи са оним што се налази иза данајских дарова технологије. Није у стању 
да одговори због чега је Агбогблаши транспозиција библијских Содома 
и Гомора ако је већ прихваћено да је човек одмакао у еволутивном сми-
слу. ,,Никада нисмо били готови да одговоримо на питање ’Због чега?’. И 
сада, када се приближавамо стварности и сама средства тврде да су сврха, 
наше алатке постају наши господари, и најснажније од њих постају пре-
тња и самој нашој егзистенцији.” (Tilih 1980: 79). Очито је да технологија 
није средство. Она управља животним процесима и кретањем човека и 
покушава да свој живот заснује на његовој смрти.

Технологија и миграције
Картонска насеља су велики изазов јер се ове области шире. Шта је 

њихов први импулс? Костело (Costello, 1987) и Мувонг (Muwonge, 1980) 
закључују да је ширење ,,картонских насеља” у подсахарској Африци ре-
зултат убрзане урбанизације. Сеоско становништво се натерано идеоло-
гијама модернизације готово у стампеду сливало у градове у потрази за 
привидно бољим условима живота. Колонијалне стратегије Европе биле 
су окренуте градовима на штету руралних подручја. На основу тога може 
се и формулисати прва колонијална заповест: уништити изворе у чове-
ку и око њега. Градови су се развијали као попришта извоза људских и 
природних ресурса из Африке у Европу (Ocheje 2007). Прелазак из села у 
град коме је први импулс дала глобална индустријализација (тај тренд се 
једнако ширио по свету без обзира на степен развијености земље) био је 
у служби технологије.

Очито је да упркос легитимисању технологије природно-математи-
чким наукама, она првенствено друштвена појава с озбиљним геополи-
тичким и економским импликацијама. Она покреће савремени свет. Но-
мадска друштва која су се кретала у складу са природом сада се селе у 

19 Речник технологије налази се међу ретким делима (ако није и једино) која технологију виде као 
сабласт(и). Одредница ,,сабласти” у Речнику тумачи се као: ,,емпиријски технолошки облици 
који више не производе кретање, већ се сами крећу: анимирана технологија” (1981: 20). Ову 
одредницу допуњује графика надахнута Диреровим делом ,,Смрт и војник”. Дирерове графике, 
међу којима је и Апокалипса, налазе се у пројекту који је претходио Речнику технологије – 
зборнику Технологија објављеном 1980. 
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ритму технологије. Народи од Авганистана, преко Ирака и Сирије, све 
до Либије и подсахарске Африке покренути су технолошким интервен-
цијама у њиховим земљама. Европа тако почиње да осећа повратни удар 
технологије коју је ширила светом. Поред тога, добар пример исељавања 
становништва унутар земље и посредством технологије је премештање 
читавих насеља због брана – српско становништво је са севера Косова 
и Метохије исељавано ка средишњој Србији због изградње бране Гази-
воде. Слично је свуда, а највећа сеоба десила се у Индији на реци Нар-
мада у Гуџарату у западној Индији. Те сеобе потпуно су измениле демо-
графску слику како Косова и Метохије, тако и западне Индије. „Осећај 
идентитета заједнице блиско је повезан с њеним физичким коренима на 
одређеном поднебљу – духови предака и богови настањују тај простор; 
њен осећај сигурности произилази из познавања локалне географије, 
људи и ресурса. Мит о стварању Бхилаласа који живе дуж реке описује 
Нармаду као извор живота; мит се пева за време свих важних светкови-
на пољопривредног календара” (Baviskar; Kumar Singh 1994: 356).20 Сви 
природни ресурси стављени су на глобалну покретну траку технологије. 
,,XIX век је био век угља, XX нафте и руда, а стратези тврде да ће XXI бити 
столеће ’плавог злата’ – воде” (Петровић 2007: 46) и то у служби техно-
логије која контролише приступ природним ресурсима и развија се на 
њиховој основи.

У савременом свету човек је заробљен у матриксу технологије ве-
рујући да ван ње нема ништа. ,,Једини сагледавани утицај брана на око-
лину своди се на екологију. Међутим, изградња брана није само еколошки 
проблем, већ директно утиче на хришћански и хиндуистички идентитет 
становништва, ишчашујући и прекидајући верске и културне традиције, 
мењајући схватање сâмог (друштвеног или верског) идентитета. Техно-
логија није постала средство за испуњење људских стремљења, већ услов 
људског постојања – све је обликовано технологијом, а сваки корак људ-
ског деловања усмерен је њеним ритмом” (Stevanovic 2019: 99).21 Као што 
су сва истраживања у Индији усмерена к еколошким последицама, тако 
је и у случају насеља ,,Содом и Гомор” у Акри и њеној околини. Проблем 
технологије замагљује се површним (свакако не небитним) причама о 
бризи за животну околину која је самим неумереним ширењем техноло-
гије осуђена на смрт јер технологија не зна за меру живота. 

20 У оригиналу: “A community’s sense of identity is closely related to its physical rootedness in a particu-
lar location – its ancestors’ spirits and its gods inhabit that space; its sense of security derives from its 
familiarity with local geography, people, and resources. The creation myth of the Bhilalas who live along 
the river describes the Narmada as the source of all life; the myth is sung during all important festivals 
of the agricultural calendar”. (Превод аутора рада). 

21 У оригиналу: “The only aspect considered regarding the dams is the one related to ecology. However, 
dams building is not only eco-con cern, but it interferes directly into the sphere of Christian and Hindu 
identity, dislocating and disrupting religious and cultural practices, changing the perception of (social or 
religious) iden tity itself. Technology became not the means of fulfilling human aspirations, but the man-
ner of human existence – every aspect is moulded by technology, and every step of human act is dictated 
by its tempo.” (Превод аутора рада).
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На пепелу историје
Надмоћ технологије над животом потпуно је илузорна. Једном тех-

нологија повећава квалитет живота и удобност, другом у тешкој муци 
даје шансу само да умире сваки дан. Док је западни човек срастао с тех-
нологијом идеолошки, јер му на кућну адресу испоручује упаковану „бу-
дућност”, афрички човек је још увек посматра само као оруђе – средство с 
којим се бори за свој опстанак на Земљи. И један и други, иако привидно 
супротни, у сличној су ситуацији. Црни човек је телом заробљен на отпа-
ду где се налази крај света, а бели је свој ум оковао у златне кавезе вирту-
елних умишљаја далеко од било ког извора. Да нема технологије афрички 
човек би радио нешто друго. Да нема технологије, питање је шта би за-
падни човек уопште могао да ради. 

Европски човек из свог кавеза не жели да побегне јер је исувише удо-
бан, а до њега стижу вести из других крајева света које у њему буде страх 
и сваку жељу да изађе и схвати шта се догађа. Становници картонског 
насеља на обалама реке Одав схватају шта се догађа и покушавају да по-
бегну из тог гротла смрти, али се често целодневна зарада потроши на 
храну само за тај дан. Њихов циљ је да побегну у Европу, у којој виде бла-
гостање, али сачекаће их бодљикава жица, добро чуване границе, при-
хватни логори и презриви погледи. Неки од избеглица ће бити изабрани 
да у мало бољим условима, али са истом безнадежношћу раде послове 
сличне онима од којих су побегли. У том лавиринту ни за једне ни друге 
нема изласка из технолошке самсаре22, нема преласка у неки нови и дру-
гачији живот.  

Закључак
Резултати бројних истраживања, репортаже, фотографије и фил-

мови буде свест о лошим условима живота сиромашног становништва 
Акре, као и других подручја технолошки инфериорних земаља, али недо-
вољно или нимало не указују на језгро проблема – сâму технологију. За 
технолошке проблеме нуде се технолошка решења. Као у древном плесу 
Натараџа некада бог Шива,23 данас технологија жонглира појмовима 
и нуди решење за све, али не допушта било какво разматрање суштине 
њене игре. 

Технологија се данас чини важнијом него икада јер се не нуди нијед-
но решење друштвених и историјских сукоба осим кроз технологију и 
њено разумевање света сведеног на механичко тело. Потискујући стварне 
проблеме улепшаном сликом света технологија нуди излаз, али у вирту-
елном свету у коме су људи неосетно затворени, а границе замагљене и 

22 У индијској филозофији самсара (संसार – заједнички ток) представља вечни ток рађања и 
умирања, условљен кармом. Излаз из тог зачараног круга лутања налази се у мокши – ослобођењу.

23 Бог Шива један је од три врховна бога у хиндуизму. Он је уништитељ и преобразитељ света. Плес 
Натараџа је плес уништења и стварања новог живота. Занимљиво је што једна од најпознатијих 
светских научних институција ЦЕРН испред зграде има статуу Шиве Натараџе. 
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тешко схватљиве. Битно је у разумевању транзиције стварности у вирту-
елност уочити општу нит дешавања – све се претвара у форму, губи све-
тост и антрополошку моћ, док се нагомилавају изговори технологије да 
изнова одлаже испуњења „будућности” раја на Земљи.

Брига о свету који убрзаним темпом граби ка виртуелној будућности 
предата је у руке технологији. Она сада настоји да очува све животне и 
културне форме тако што ће чувати њихове слике пре него што заувек 
нестану у лонцу Шекспирових суђаја које ће игром речи збунити лако-
верног Магбета, нудећи му владавину, али не одајући му тајну да је цена 
коју мора да плати живот. По томе се већ види да технологија не само да 
не може да понуди излаз из круга, већ она ту вртешку заваравања љуља 
још јаче рачунајући да је време довољно моћно да не дâ људима да при-
мете велики круг Игре. Човеков задатак је садашњост, а технологије бу-
дућност. То разумевање је његова једина прилика да однесе победу над 
временом и да васкрсне из гробља технологије. 
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AT THE END OF AGBOGBLOSHIE: 
CAN TECHNOLOGY DIE?

Summary

The paper examines the general relationship between death and life in the context of tech-
nology. Technology is a strong impetus to modernity, but all the consequences of its momentum 
are most clearly evident “at the end of Agbogbloshie”. Located in the capital of Ghana, Agbogb-
loshie is the largest digital technology graveyard in the world. Every day, tons of electronic and 
electrical waste from Europe are unloaded there. On this dried up African red sandy soil, far 
from the eyes that only see it in the glow of its permanent revolutions, technology experiences 
symbolic and practical death, while at the same time it promises to improve and prolong the life 
on the Earth. That antinomy is at the core of the anthropological problem of technology created 
by the hope that it will take the ultimate victory over the suffering and hardship of life.

Keywords: technology graveyard, Agbogbloshie, electronic waste, immortality. 
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AMERICAN HORROR STORY:  
LIFE, DEATH, AND REAL ESTATE2

By examining both current trends in death-care industry in contemporary Amer-
ica and spatio-political practices that influenced the development of suburbia, the pa-
per attempts to explore the culture’s attitude towards death. The analysis then turns to 
the Indian burial ground trope, a prolific pop culture sign relevant during the 1970s 
and 80s, with special attention paid to Stephen King’s novel Pet Sematary, so as to 
further explore the correlation between fear of death and post-industrial capitalism, 
as well as intricacies of American collective identity.
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dian burial ground, simulacra

And in those days people will seek death  
and will not find it. They will long to die, but death will flee from them.

(Revelation 9:6)

Hey! Ho! Let’s go!
Ramones

According to the data available on the United States Economic Census Bu-
reau web site, the U.S. funeral industry accounts for about $20 billion in annual 
economic activity, with a typical funeral costing between $8,000 and $12,000,and 
casketson average having a mark-up of 289% from wholesale to retail3, thus mak-
ing the funeral rites, after cars and homes, the third highest monetary investment 
of households in the West4. Additional factual and/or legal information concern-
ing burial practices in contemporary America are as follows: 

1 myalojanica@gmail.com
2 The paper is the result of research conducted within the project Social Crises and Contemporary Serbian Lit-

erature and Culture: National, Regional, European and Global Framework, supported and funded by the Min-
istry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, project number 178018.

3 P. Boring, “Death of the Death Care Industry And Eternal Life Online”, in: Forbes 
Magazine, available at: https://www.forbes.com/sites/perianneboring/2014/04/25/
the-death-of-the-death-care-industry-and-eternal-life-online/#49e4594b1c1a,

4 Although the provided data reflects the current situation in the American funeral industry, the same 
trend is noticeable in other highly developed societies. For example, the burial industry in the UK cur-
rently has a value of around one billion euro and is expected to increase by 3.3% in the coming years. 
For more information see: Tandelilin, Dwi Lestari, and Purnama Sari 2018: “The Motivation Behind 
Mortuary Beauticians in the Funeral Business” in: The 2018 International Conference of Organizational 
Innovation, KnE Social Sciences, p. 1087–1100.
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- The use of coffins, vaults, and embalming, except under rare circum-
stances, is not required by law in any state yet the mentioned is a pre-
ferred option of the majority; 

- According to the World Health Organization, each year Americans 
bury enough embalming fluid, mostly formaldehyde, a known carcino-
gen, to fill eight Olympic-size pools and as much reinforced concrete 
sufficient to construct a two-lane highway from New York to Detroit5;

- The trend of the drive-thru funeral homes, services that allow the be-
reaved to pay last respects without entering the premises or, for that 
matter, exit their vehicles, is on the rise. The trend has evolved “from 
the 1980s Gatling Chapel’s visitation services that offered mourners a 
close-up video image of the deceased on a television screen outside the 
home. Like a fast food drive-thru window, drivers would push a button 
and specify which body he or she was there to see to the person in the 
control room”6.

An Old World reader of these lines, particularly one originating from deeply 
traditional cultures such as Serbian, where burial customs have been used to hon-
or the dead and give the living a time and space for grieving, inviting the mourn-
ers to acknowledge the interconnectedness of birth, death, decay, and rebirth, 
may find the above rather confusing. For isn’t embalming reserved for Egyptian 
pharos and demigods of totalitarian regimes? Concrete in graves: how, and more 
importantly: why? Vault: isn’t that a place you put money in for safekeeping not 
your dearly departed? It goes without saying that cultural codes differ, and, un-
derstood as signs, death and burial are polysemic structures operating differently 
within various systems of signification. So, in order to comprehend the semiotic 
value of graveyards within the context of contemporary American culture, it is 
necessary to take a closer look into the reality of the American way of death. Or 
whatever is left of it… First of all, it is worth mentioning that embalming, the 
replacing of the bodily fluids with a cocktail of preservatives and chemicals, like 
formaldehyde, has been a widely spread practice in the United States since the 
Civil War, when the Union Army, wanting to transport slain soldiers from the 
battlefields back home for burial, resorted to such measures (Sehee 2007). Al-
though the immediate need for such a practice disappeared, the practice itself 
has endured under a pretext of public health concerns. Under the same pretext, 
American graves became, in fact, burial vaults, deep holes clad with concrete 
grave liners, whereas coffins lost their hexagonal, even anthropoid shape, and 
were replaced with rectangular caskets, lined and padded, often reinforced with 
or entirely made of metal7. Death and the dead have been exiled from homes and 

5 J. Sehee, “Green Burial: It’s Only Natural”, in: PERC Reports: The Magazine for Free Market Environ-
mentalism, vol.25, no. 4, https://www.perc.org/2007/12/15/green-burial-its-only-natural/

6 For more information see: Laura Stampler, “Drive-Thru Casket Viewings Are Now an Ac-
tual Trend”, in: Time Magazine, October 17, 2014, available at: https://time.com/3517280/
drive-thru-casket-viewings-funeral-home/

7 In the patent documentation for a “proto-casket“ submitted by A.C. Barstow in 1859, it was stated that: 
“The burial cases formerly used were adapted in shape nearly to the form of the human body, that is they 
tapered from the shoulders to the head, and from the shoulders to the feet. Recently, in order to obviate 
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communities – the messy business of “corpse handling” which induces “disagree-
able sensations” is left to hospitals, retirement and funeral homes, without the 
need, or even will on the behalf of the bereaved to touch, smell or see the de-
parted. Except, maybe, through a bullet-proof window of a drive-thru visitation 
service venue…

Seemingly factual and dispassionate, the above listed data bear a far more 
sinister undertone. They are a telling testament of the commercialization, com-
modification and sterilization of death taking place in the highly developed so-
cieties, in which burial rituals are increasingly becoming arcane and impersonal 
practices best entrusted to death-care industry professionals. That being said, a 
cynic with a soft spot for black humor might ask: when did we turn dying, griev-
ing and burying into a profit-driven “funeral-industrial complex”, and why do 
Americans pay up to 12 thousand dollars to avoid the reality of death? And: are 
the drive-through funeral homes merely a sign of the sloth that pervades and 
runs our civilization or are they yet another, excuse the pun, nail in the coffin of 
a death-phobic culture unable to cope with the inevitability of mortality? Did our 
civilization, in fact, come to regard death as a taboo? “Ashes to ashes” – is that 
even an option anymore? And finally: which amount of make-up is deemed ap-
propriate on the face of your deceased loved ones?

* * *
Production of space in contemporary cultures follows the same guidelines 

that control the totality of semiotic exchange. Bearing the mark of heritage and 
curse of Enlightenment ideologies, perversely manifested within the logics of 
Late Capitalism, our reading of spaces designated both for the living and the 
dead inevitably becomes a spatio-political issue, inextricable from the ques-
tions of urban planning and ownership. So, to limit the understanding of “the 
curious heterotopia of the cemetery” to a transcendental locus of blurred onto-
logical coordinates would be a grave oversight of its social or even economical 
functions. Foucaultian theory recognizes graveyards as once important sites of 
communal integration and congregation, which have since been subjected to 
the same exclusion practices at work in all other areas of cultural production. 
However, parallel to the process of urban, ideological and ontological margin-
alization and ghettoization of the dead, compartmentalization and radical indi-
vidualization took place as well. Or, in Foucault’s words: “In any case, it is from 
the nineteenth century onward that each of us has had the right to his own little 
box for his little personal decomposition” (Foucault 1997: 335). Self-contained, 
neatly interred, sterile as much as possible, and seepage-proof, we might add… 
Contamination with death is to be avoided with unwavering force and resolu-
tion in order to preserve the sterility of life. “Because antiseptic came to equal 
safe, disinfectants, deodorizers, and synthetized smells first obscured, than 

in some degree the disagreeable sensations produced by a coffin on many minds, the casket or square 
form has been adopted, and of this kind, the metallic burial cases have for many reasons been preferred”.

 Source: https://patents.google.com/patent/US23652A/en, 15.08.2019.
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neutralized, and ultimately replaced the natural” (Lojanica 2019: 382), just like 
caskets replaced coffins, burial vaults collective ossuaries, formaldehyde decay-
ing human mater…

Contemporary American cemetery as an antiseptic heterotopia came to 
mirror a space it has been banished from – the antiseptic suburban utopia, where

a multitude of uniform, unidentifiable houses, lined up inflexibly, at uniform dis-
tances on uniform roads, in a treeless command waste, inhabited by people of the 
same class, the same incomes, the same age group, witnessing the same television 
performances, eating the same tasteless prefabricated foods, from the same freez-
ers, conforming in every outward and inward respect to the same common mold 
(Mumford 1989: 486).

Characterized by segregation, exclusiveness, uniformity and consumption 
rather than production (Mumford 1970: 215-217), American suburbs have 
been carefully constructed as a meticulous illusion of an innocent world to be 
preserved at all costs, without encountering the inconvenient reminders of nei-
ther social brutality nor immanent mortality. 

Image 1 – Blue Velvet, David Lynch (1986), opening sequence

Being “a specialized urban fragment”, it “lacked the necessary elements for 
extensive social cooperation, for creative intercourse, for an expansion of the 
social heritage as a whole” (Mumford 1970: 217). It is understandable, then, 
how graveyard lost its social dimension: detached from churches or other com-
munal buildings, it too became merely a self-contained spatial fragment of the 
already heavily compartmentalized suburban experience, radically marked by 
individualization, de-politization, sanitation, exclusion… Space, be that for the 
living or for the dead, has been produced and systematized by the same relent-
less Cartesian logics that Blanchard sees as “an actual technocratic life-machine 
that incorporates humans into social order so as to facilitate the improvement 
of its functions”(Blankar 2003: 90). The uncompromising preservation of 
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geometric organization of urban landscape seems to indicate the importance 
of maintaining dominance of order over chaos, culture over nature, rational 
over irrational. However, such spatio-ideological interpretation of the men-
tioned binary oppositions is a priori limited since it does not take into account 
the inherent link between culture, space and capital that Jameson posits as the 
main determinant of contemporaneity. Consumer society logics (for suburbia 
is a place of consumption not production) “seemingly caters to suburban tastes 
and desires while, in fact, instigating and shaping them” (Lojanica 2019: 382). 
Following the vein of black-humored cynicism, yet soundly grounded on theo-
retical tenets, we can conclude that burial vaults or concrete grave liners are 
not there to minimize public health risks but to prevent the freshly dug up 
earth from caving in thus facilitating easier mowing and maintaining a care-
fully manicured look of the cemetery. Paradoxically, such hypocritical concern 
with sanitation, that emerged from the inner workings of post-industrial prof-
it-driven capitalism, only deepened our fear of the dead and, for that matter, 
death itself, making it all the more horrible, mysterious, and abrupt. As a con-
sequence of such exclusion, what is even more sinister, in order to pacify the 
terror, death has been transformed into a commodity and graves into prime 
real estate. For if I can buy it, I possess it; if I possess it, I control it. In turn, what 
I possess defines me. Or, to quote Thomas Lynch, a funeral director in Michi-
gan, who offered a succinct diagnosis of the American ownership ontology by 
commenting on the increasing demand of the aging baby boomer generation 
to erect extravagant mausoleums akin to the McMansions they acquired dur-
ing their lifetime: “Real estate is an extension of personhood” (Trebay 2006). 
Death, once a crucial ontological determinant, evidently shared the fate of all 
signs: it became a radically non-referential structure, senselessly fluctuating 
through hyperreality, easily translatable into monetary units. Understandably, 
superficial, yet all-important utopian impulse to preserve youth and body-
beautiful that informs the American way of life has found its counterpart in the 
American way of death. Or, as Baudrillard would put it: “The care taken of the 
body while it is alive prefigures the way it will be made up in the funeral home, 
where it will be given a smile that is really‘into’ death” (Baudrillard 1999: 35). It 
seems that the extreme individualism and entrepreneurial spirit, the building 
blocks of American identity, have manifested themselves into anarcissist obses-
sion with the apparent even when it comes to death. What is more, the need to 
control the image reflects the need to control death, just like any other com-
modity or property can and must be guarded. The cynic speaks once again: 
staking a claim over death by neatly surrounding it with a white picket fence…

* * *
To state that American collective identity is heavily reliant on the following 

myths and ideals: the settlers, frontier mentality, the Self-made Man, the Ameri-
can Dream, would be an overly used and even trite truism. Yet a closer etymo-
logical and denotative insight into the words themselves would reveal the crucial 
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yet undeniably monolithic ideological core of all the concepts mentioned. For 
if “settle” implies: establishing a residence, furnishing with inhabitants, coloniz-
ing, and if the conquest of the “frontier” is in essence gaining territory, new field 
for exploitative or developmental activity8, then American Dream is clearly pro-
filed as a lofty ideal best reached through acquiring property/land. Home own-
ership in particular has always been at the heart of Americana. In a world ruled 
by the evil forces deeply interred, obscure yet latently lurking, to paraphrase 
Burroughs9, the only way to keep malign intruders at bay was to conform to the 
all-American ownership imperative. Real estate came to equal comfort, safety 
and security, so any intrusion into the stability of such a system was interpreted 
as a direct threat, anxiety inducing and even unholy.

Unsurprisingly, the described ontological condition has found various 
ways to manifest itself throughout the history of American popular culture: 
from 1950s “alien invasion” trope that thinly veiled the Red Scare to the most 
recent “terrorist threat” that became a pop culture sign as soon as it entered po-
litical discourse. The 1970s and 80s horror boom, however, was a birth place of 
a pop culture sign that attests to the same fear, the same ontological fissure or 
identity marker, yet one which is radically different from the other two tropes 
for it warns of the threat from within. From the mid 1970s onwards, the In-
dian burial ground trope, or IBG, an abbreviation commonly used in popular 
and theoretical discourse, was widely cited, used, reused, and ultimately turned 
into a cliché. Contrary to the popular belief, IBG is not a relatively new addi-
tion to the collection of American imagery. It was introduced as early as 1787, 
by the Revolutionary poet Philip Freneau in his poem “The Indian Burying 
Ground”10 that best sums up the ambivalent relationship of White Americans 
towards their Native compatriots. Freneau warns, with clearly expressed re-
spect and foreboding:

Thou, stranger, that shalt come this way, 
No fraud upon the dead commit – 
Observe the swelling turf, and say 
They do not lie, but here they sit.

And concludes: 
And long shall timorous fancy see
The painted chief, and pointed spear,
And Reason’s self shall bow the knee
To shadows and delusions here.

Two ideas comprise the ideological framework of Freneau’s poetic text: 
firstly, the “ruder race” chiefs may be dead, but they are not absent – they sit 
proudly underneath the soil inhabited by the living, vigilant of any potential 

8 The source of lexicological information: Merriam-Webbster’s Dictionary, On Line Edition, accessed 
18.09.2019. 

9 “America is not a young land: it is old and dirty and evil. Before the settlers, before the Indians. The evil 
was there waiting.” (Burroughs 2009: 11) 

10 Available at: https://www.poetryfoundation.org/poems/46094/the-indian-burying-ground
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debasement of their image or dwelling, and, secondly, the Irrational is infi-
nitely more powerful than Reason. Interestingly enough, despite the changing 
cultural matrices and socio-political climate, it did not vary and was present, 
without exception, in all subsequent narratives of the haunted Indian grave-
yards. The subgenre owned its popularity primarily to the Jay Anson’s 1977 
bestseller, The Amityville Horror, which inspired not only an entire series of 
cinematographic adaptations of this pseudo-documentary text, but also Pol-
tergeist series, Stephen King’s novel The Shining and Kubric’s adaptation of the 
text, and numerous lesser known TV shows, movies, comics, and pulp litera-
ture11. In the context of this paper, however, a particular attention should be 
paid to King’s 1983 novel Pet Sematary, a horror story that reinterprets the IBG 
trope as a profound metaphor of American thanatophobia and posits the issue 
in the midst of a contentious debate concerning the relationship between the 
Rational and the Irrational, Culture and Nature, Life and Death, and finally, 
Ownership and Identity. Set in rural Maine, the territory fraught with centuries 
long ownership conflict between local Native American tribes and the white 
settlers, the plot of the novel follows the conventions of the American small-
town horror stories: Louis Creed, the protagonist, has moved his family to take 
a job as a doctor at the local university. When his daughter’s cat is hit by a car 
on the nearby highway, his new neighbor Jud Crandall takes him to a Micmac 
burial ground that has the power to bring the dead back to life. They bury the 
cat, which returns the next day, alive but changed: mean and smelling of death 
and foul earth. After Louis’s two-year-old son is killed on the same highway, 
Louis, overcome with grief, attempts to resurrect him in the same manner, to 
predictably horrific consequences (Dickey 2017).

As conventional as it may seem, the narrative tissue of the novel is enriched 
by subtly and indirectly introduced commentaries on the profoundly ambigu-
ous relationship Americans have with death and dying. Unsurprisingly, King’s 
description of ancient, haunted graveyards and their supernatural powers is as 
detailed as his meditation on contemporary burial sites and practices. The idi-
osyncrasies of American funeral homes and cemeteries, presented in a brutally 
meticulous and precise manner, come to serve as powerful horror motifs, but 
they also expose the death-phobic nature of the culture in question. Mundane 
minutiae of death, further translated into signs (casket models, sickly smell-
ing flowers, condolences books) and dollars12, disclose a complex mechanism 

11 It is interesting to point out that even though the trend died down in the early 1990s, and has been heav-
ily parodied since, Hollywood has recently been producing remakes of the mentioned films (The Ami-
tyville Horror – 2005 and 2017, Poltergeist – 2015, Pet Sematary – 2019). The renewal of interest in the 
subgenre can be attributed to the current nostalgic turn towards the cultural models relevant during the 
1980s, or, more cynically, to the diminishing influx of original screenplays.

12 “The East Room was furnished with neat rows of folding chairs – the expensive ones with plushy seats 
and backs. At the front, in an area that seemed a combination nave and bower, was Gage’s coffin. Louis 
had picked the American Casket Company’s rosewood model – Eternal Rest, it was called. It was lined 
with plushy pink silk. The mortician agreed that it was really a beautiful coffin and apologized that he 
did not have one with a blue lining. Louis responded that he and Rachel had never made such distinc-
tions. The mortician had nodded. The mortician asked Louis if he had thought about how he would 
defray the expenses of Gage’s funeral. If not, he said, he could take Louis into his office and quickly go 
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of symbolic transposition whose sole aim is to first pacify and then exclude 
death as something unnatural, alien and even far removed from life. Some-
thing that once “came into the house and said howdy and sometimes it took 
supper with you and sometimes you could feel it bite your ass” (King 2011: 58), 
something immanently present and ontologically crucial comes to be seen as 
an unwelcome and unnatural intruder13, and, if encountered, best left unexpe-
rienced, unprocessed, clouded by sedatives, shots, “colorless liquids”… Ameri-
can, or, maybe even increasingly global, inability to accept death as a natural 
occurrence, as an integral part of human experience is, then, what King trans-
forms into a literary trope aptly named IBG. What is more, such discursive 
conversion adds yet another layer to the already polysemic nature of this sign 
– pushed into the realm of the unnatural, death becomes irrational as well, 
something that “refuses to be broken down into normal causes and effects that 
run the western world” (King 2011: 94). A foreign body, a disruptive particle, 
an “alien invasion”, or “terrorist threat”…

What underlies the overt dread of death and dying is a latent anxiety con-
cerning perhaps the least stable element of American individual and collective 
identity – ownership logics. Epitomized in the questionable stake over the Mic-
mac territories in Maine, King’s text treats this sign as a multifaceted semiotic 
structure, easily incorporated and highly functional within various ideological 
aspects of the textual framework. Control over land as a major theme of the 
novel is put to forefront early on – at one point Louis’s wife Rachel enquires 
about the part of the woods in which the ancient burial ground is located:

‘Honey, do we own this?’
And before Louis could answer, Jud said: ‘It’s part of the property, oh yes.’
Which wasn’t, Louis though, quite the same thing. (King 2011: 32)  

Now, what history books taught us, at least those written in the West, is 
that “territory is which defines all else” (King 2011: 60). By that analogy, Louis 
Creed and his family are defined by the real estate they own. Death and graves 
are, thus, markers of their identity, and the Wendigo spirit, a malevolent de-
mon reigning over the woods adjacent to their house, the cannibalistic de-
stroyer of environment and life-death balance, is an irrational, indefinable yet 
highly potent force threatening to push their lives off kilter. The text, however, 
calls the mentioned axiom into question, not by contradicting it but by stating 
that the undisputed, uncontested ownership is never possible14, and that the 

over three of their more popular plans – In Louis’s mind, an announcer suddenly spoke up cheerfully: 
I got my kid’s coffin free, for Raleigh coupons! Feeling like a creature in a dream, he said: ‘I’m going to 
pay for everything with my Master Charge.’ ‘Fine’, the mortician said. The coffin was no more than four 
feet long – a dwarf coffin. Nonetheless, its price was slightly over six hundred dollars. Louis supposed it 
rested on trestles, but the flowers made it difficult to see, and he hadn’t wanted to go too close. The smell 
of all those flowers made him want to gag.” (King 2011: 263)

13 “There is nothing natural about death. Nothing.” (King 2011: 52)
14 “Now the Micmacs, the state of Maine, and the government of the United States are arguing in court about 

who owns that land. Who does own it? No one really knows, Louis. Not anymore. Different people laid 
claim to it at one time or another, but no claim has ever stuck. (...) The Micmacs knew that place, but that 
doesn’t necessarily mean they made it what it was. The Micmacs weren’t always here.” (King 2011: 289)
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vain, even egomaniacal delusion that land, life and death15 can be controlled, 
owned, bought and sold is in fact a doomed endeavor. Moreover, the urge to 
possess and control is the exact demonic presence, lurking in the shadows sur-
rounding the seemingly stable, secure and protected small-town American 
pseudo-utopia.

The horror narratives of the haunted Indian burial grounds thus disclose the 
deeply embedded, yet suppressed fear of the white, middle-class America that 
the land they own is, in fact, not theirs to own to begin with. The Creeds, the 
Freelings in Poltergeist, or Lutz family in Amityville Horror, average families liv-
ing their average lives in their average homes, can be perceived as victims of the 
collective imperative to acquire the good life by acquiring goods. The commodi-
fication of life and death is in direct correlation with the universally valid subur-
ban credo of possession – my large automobile, my beautiful house, my beautiful 
wife, my beautiful life, my beautiful casket… But if we agree with Derrida that 
death is “the necessary impossible”, that we cannot testify to its instant, only to 
its imminence (Derrida 1993), then the issue of “my death”, or for that matter the 
very syntagm is a subject of deconstruction, an aporia of the purest form, an im-
passe par excellence. For death is never accessible to the self, implying it is unat-
tainable, and thus beyond the principles of the popular mechanics of ownership. 
It is uncommodifiable. Death is not, and can never be a real estate. Is that what 
America is afraid of? Not of death as such, of rotting corpses or bodily transience, 
uncertain transition to alternate ontological planes, but of the fact that there is 
something so foreign to its mindset of ontological economy... If that is the case, 
death functions as the radical Other reminding America that its practices are, in 
fact, unsustainable, that they are a mere discursive construct, and as such prone 
to deconstruction and alteration, and ultimately dispersal into hyperspace. Fol-
lowing this line of argumentation, one option presents itself as the only viable:  in 
order to rid the civilization of the trauma deeply suppressed, death needs to be 
turned into an industry, commodity, equity, real estate... Into amusement parks. 
Into simulacra. As easy as that…
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АМЕРИЧКА ХОРОР ПРИЧА: ЖИВОТ, СМРТ И НЕКРЕТНИНЕ
Резиме

Испитујући савремене трендове у америчкој погребној индустрији и просторно-по-
литичке праксе које су утицале на развој америчког предграђа, рад настоји да преиспита 
однос ове културе према смрти. Потом се анализа окреће тропу индијанског гробља, ви-
соко продуктивном знаку унутар дискурса америчке популарне културе током седамде-
сетих и осамдесетих година двадесетог века, с тим да је посебна пажња посвећена хорор 
роману Стивена Кинга Гробље кућних љубимаца. Овакав приступ теми омогућио је под-
робније испитивање како потенцијалне везе између страха од смрти и постиндустријског 
капитализма, тако и специфичности америчког колективног идентитета.

Кључне речи: савремена америчка култура и литература, предграђа, смрт, индијан-
ска гробља, симулакруми

Марија В. Лојаница
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СМРТ ПРИПОВЕДА, 
КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ ГРОБЉЕ:  

НОСТАЛГИЧАН И АНАХРОН ТЕКСТ2

A. J.-у

Ово је један, како у поднаслову стоји, „носталгичан и анахрон текст”. У њему се 
испитује оно што је одавно испитaно. Он чезне да каже само оно што је већ речено: 
да смрт приповеда и да је књижевност гробље; да је смрт иманентна човеку, свету, 
књижевности. Овај текст је можда само дискурзивна парафраза једног стиха Цела-
нове „Фуге смрти”. „Ископали смо гроб у књижевности и није нам тесно”.

Кључне речи: гроб, гробље, смрт, прича, књижевност, поетика

Оно изворно, загонетно, упорно и монотоно биће знакова, у средњем 
веку је блистало у својој бескрајној расутости, а сличности, аналогије и 
синонимика су везивале ствари. У осамнаестом веку, на прагу рађања 
модерног доба, како је описао Фуко, ствари и речи су се раздвојиле (в. 
Фуко 1971). Одступајући од значењске и репрезентативне функције јези-
ка, песник деветнаестог века покушава да се врати језику бића и да извр-
ши компензацију значењског плана језика, најављујући оно са чим ће се 
сусрести песник двадесетог века: са истовременим исписивањем знакова 
и мишљењем о том процесу исписивања. Изокретање, како је то Дерида 
учинио, логоцентричног концепта да је природа пре писма, и усвајање 
идеје да је писмо пре природе, усмерило је нашу спознају ка следећем: зна-
ти и писати заправо значи поново образовати јединствено поље речи и 
ствари, што се може извести, искључиво, метакултурно: ово јединство се 
остварује тумачењем, класификацијом, коментарима, енциклопедијским 
и лексикографским обликом културе/књижевности. Зато опсесија ен-
циклопедистиком и систематизацијом знакова води метапоетичком и 
метакултурном облику песништва. Као књижевно-културни резиме, 
метапоетичко одржавање знакова репродукује метафикциони хоризонт 

1 boskovicbdragan@gmail.com
2 Рад је део истраживања на пројекту 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 

култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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литературе, а она себе препознаје у облику схема, табела, таксиномија, 
објашњења, сва у вишку поетичке репрезентације сопствене литерарне и 
књижевноисторијске свести. А, написати лексикон, речник – као поетичку  
материјализацију постмодерног хипертекстуалног песништва – како је 
то учинио Павић или – као имагинарну материјализацију текстуалног 
универзума – мислити Борхесову Вавилонску библиотеку, колико, с једне 
стране, представља коначно испуњење иманентно литерарног идентите-
та као бесконачног, самообјаву архивирања знакова која стоји на самим 
почецима књижевности, толико, с друге, представља раскривања једног, 
тако дуго очекиваног, а у сам моменат зачећа певања уписаног епилога, 
да не кажемо некролога књижевности и култури. Модернизација, дакле, 
истовремено подразумева повратак изворима. Оном архајском моменту 
у којем је, на свом исходишту, литература плакала, над другим колико и 
над собом самом. Или оном класицистичком: „Надгробије самоме себи” 
није само поетско оваплоћење литерарно-културне епистеме, нити ре-
зигнирана елегијска метафора праштања од себе, света: оно је „надгро-
бије” песништву, гроб поезије, и то оне поезије која је, заједно са Еуриди-
ком, заувек изгубљена у Хаду.

Књижевност је, дакле, некролог, она је глас мртвих, она је само гроб. 
Јунаци књижевности су мртви, не да би били различити у односу на по-
редак света и живота, они су мртви зато што смо сви мртви. Константно 
прокламовање хуманистичких идеала о утопијама, о рајским освешћењи-
ма у друштвеном пољу, изграђује биофилну политику која фаворизује 
живот да би контролисала исти, која искључује смрт да би је, такође, кон-
тролисала. „Живот је клопка”, мислим да тврди Фуко, чиме нам предоча-
ва ону постепену замену категорија живота и смрти. Смрт је, фукоовски, 
заправо једина стварност, а живот је „оно што рањава, што одбија жељу 
и поставља неумољиве границе и индивидуалној и колективној пракси” 
(Џејмсон 1984: 34). Онда можемо доследно и таксиноматски тврдити и:

1. Биологија је клопка. Умирући од зачећа, умирући интензивније 
него што живи, човек и његова егзистенција требало би да буду ос-
мишљени херменеутичким извртањем стиха библијског писца: Јача од 
живота је смрт. И то није, дакле, тек модернистичко освешћење лите-
ратуре у смрти и мртвима, нити само Хајдегерово бивствовање на смрт, 
колико чињеница да је смрт темељ живота. И зато: „Смрти нема”...

2. Мит је клопка. У почетку беше смрт. Људска историја започета је 
обећањем да „неће умрети”, да би се истовремено преобразила у историју 
смртности, а страх од насиља, од смрти или чињеница смрти изродила је, 
отпором према њој, уређивање друштвених односа: правних, политичких, 
етичких, психолошких, спознајних. Од Каина је тако снажно кренула исто-
рија човека и то историја људске смртности, оно што би се могло назвати 
„егзилијарним бивствовањем на смрт” (в. Бошковић 2012). Како је Каинов 
потомак и Јувал, праотац песника, онда се, као и свака друга категорија 
друштвеног и културног поретка, и поезија рађа из искуства страха смрти, 
из саме смрти, и тако заувек остаје њоме обележена. Од Епа о Гилгамешу, 
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Илијаде, до данас, поезија „плаче” над смрћу човека, поезија је плач. Или 
прецизније: смрт плаче, у стиховима плаче над човеком, собом, поезијом...

3. Онтологија је клопка. Прародитељским „преступом” смрт улази 
у свет, тврдио је Свети Августин, да би му који век касније Свети Мак-
сим Исповедник добацио: смрт је последица оног „из ништа” стварања, 
и као такво, то ништа јесте онтолошки иманентно свету и човеку, оном 
„из праха си створен, у прах ћеш се вратити”. Према том онтолошком 
ништа, тврди Зизијулас, смрт нас гони на преступ, гони нас да је, иако 
стално упадамо у њу, утишамо. Није ли то „ништа” бит хибриса, позив 
на, у име смрти, преступ у нама самима, корак ка оном ништа живота 
по цену умирања, „грех” у славу живота, трагичка кривица (в. Зизијулас 
1998: 78–98). У захтеву за непоновљивим и аутентичним преступом, Хај-
дегер, доследно античкој трагичкој логици, сматра да човек мора свесно 
искусити иманенцију своје смрти, бивствовање ка смрти као највишу ин-
станцу своје моћи да буде (в. Слотердајк 1992: 65–70). 

4. Психологија је клопка. Човек је подељена суштина, позовимо се 
сад на Лакана, и та подељеност, одсуство гради идентитет: субјект уво-
ди „губитак у стварност” (Лакан 1998: 224). Субјект уводи смрт као од-
суство, и зато човек (јунак) живи то одсуство које не може да се укине ни 
његовом смрћу, јер оно неизмерно, велико Друго никако не може бити 
склоњено са позорнице постојања. Зато и смрт, која је најдубље и најин-
тимније човекова, не припада њему већ оном удаљеном, непознатом, и 
трансцендентном, оном скривеном у репетицији трагова смрти. Смрт је 
наш психоаналитичар, рецимо тако. Смрт је приповедач наше судбине, 
додајмо, а њена наративна позиција јесте цепање, оно пресудно цепање 
које собом отвара пукотину живота.

Савремена научна просвећеност, дакле, релативизује смрт и учи да 
„смрт не припада животу него му се непомирљиво супротставља”, и да 
„нема смрти о којој бих могао рећи да је ’моја’” (Слотердајк 1992: 278). 
Можемо, стога, са Бодријаром завапити: Вратите ми моју смрт! (Бодријар 
1991: 122) Јер када нема смрти, те моје смрти, нема ни мене, мог идентите-
та, зато што је смрт истински израз људског идентитета и бивства, инте-
грални део наших бића, а не атентатор или терориста. 

Покушајмо, опет, да се из побројаних „клопки” вратимо литератури, 
заправо иманентној „клопки” њеног идентитета као гроба.

1. Скандал, грчка реч која означава „клопку”, „замку”, обележава мо-
менат, догађај у коме се време зауставља, у којем су на делу случај и тајна, 
где се заплиће збивање. Клопка приче, њен заплет, као једно од основних 
поетичких елемената приче, синонимно се може употребљавати са пој-
мом преступа, хибриса. Заплести језик, заплитати језиком, заплести фа-
булу, што би Шкловски захтевао од сижеа (в. Шкловски 1969), теоријски 
су тропи који заправо обележавају упадање језика/приче у замку. Прича, 
значи, упада у сижејну мрежу као у клопку. А у сиже приватног живота 
једног човека упада заправо његова биографија да би уопште била био-
графија. Задирући у приватност, чинећи живот „силом јавним” (Бахтин 
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1989: 239), биографски сиже постаје поетички обликован сиже приче 
која својом унутрашњом логиком приповедног дискурса шири сопствену 
фикциону асоцијативност. Приповедни дискурс, дакле, подразумева био- 
графију као место заплета животног сижеа, у смислу сижејног компоно-
вања и метакомпоновања скандала.

2. Бахтин је доследно појаснио да је жанровска подлога сваког обли-
ка прозе биографија, додајмо и аутобиографија, и да је у њеном темељу 
похрањен један други жанр из кога је потекла: надгробни говор. У осно-
ви биографије се, тврди Бахтин, „налази ’енкомион’ – грађански говор на 
погребу и помену, који је заменио древно ’нарицање’ (тренос)” (Бахтин 
1989: 240). Књижевност се, наиме, конституише у поетици и егзистен-
цијалном искуству нарицања (поезије), и тако надгробног говора, а онда 
и биографије. Да ли је, самим тим, тако линеарно схватљиво да је сваки 
роман у свом бићу некролошки, да је прича место у којем ће човекова 
биографија бити сахрањена, да је књижевност нарицање, над човеком, и, 
како смо већ рекли, над њом самом.  

3. Ако места за гроб човеков у земљи нема, онда га има у причи. А 
та прича, она се гради из сопственог гашења, порицања, будући да крај 
приче, да не кажемо њена смрт, говори о причи, као и да је прича мртва 
већ у самом свом почетку. Ако, како тврди Лакан, смрт љубави говори 
о љубави, онда Дерида додаје да смрт значења говори о значењу, да тек 
смрт знака оставља за собом траг значења (в. Дерида 1984), па је пост-
структуралистичком логиком мисливо метаприповедно и метафикцио-
но „сахрањивање” приче: приповедање се конституише из оног простора 
„пре приче”, јер на њеном почетку све је већ готово. Ако смо горе записа-
ли: Јача од живота је смрт, онда бисмо овде могли рећи: јака као смрт је 
прича, и то као надгробни говор оном претходном, књижевнопоетичком, 
које дубински конституише причу, као надгробни говор човеку. Или, ла-
конски речено: смрт прича приче. 

А литература је тако тек сведок, сведок смрти, да не кажемо: мрт-
ви сведок. Самооправдавајући своју хуманост, смрт приповеда, и то 
од надгробног нарицања до биографије, од биографије до житија, као 
својеврсних некролошки конципираних биографија, од античке траге-
дије до Хамлета, од Хамлета до данас. Као да је историја књижевности 
историја некролошких нарација које нам раскривају егзистенцијалне и 
биографске „клопке”, заплете, скандале, или нарацију која јури смрти, ју-
наке који јуре смрти, у двадесетом веку све материјалније и пластичније 
слике књига и прича као гробова. Лишавајући се трансценденције, утехе 
изван света, литература двадесетог века материјализује вечни живот не у 
свету него у гробу, а себе учвршћује у све пластичнијој и опипљивијој по-
етичкој фигури гроба, рецимо, од Андрићеве Проклете авлије до Кишове 
Енциклопедије мртвих.

Касномодернистичком логиком, Ћамил је осуђен да живи своје од-
суство, које не може бити укинуто ни његовом смрћу, нити пресељено у 
белину одсуства гроба: „А такав гроб, са белим каменом без натписа, не 
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говори ни о чему” (Андрић 1991: 145). Ни о Ћамилу, неоствареној љубави, 
историји, мајци, Џему, фра Петру, јер гроб у који није сахрањена прича не 
говори. А „утеловљени” гроб приче јесте фра Петров, „Само гроб међу не-
видљивим фратарским гробовима”, па је очекивана и констатација: „Ни-
чега нема. Само снег и проста чињеница да се умире и одлази под земљу” 
(Андрић 1991: 168). Само једноставна чињеница да зато што „нема више 
ни приче ни причања” (Андрић 1991: 169), гробови причају, да једино гро-
бови у књижевности говоре, о историји, човеку, његовим промашајима.3 
Искуство одсуства, као феноменолошки, онтолошки и дискурзивно неза-
обилазна симболичка артикулација модернитета, све јасније ће умножа-
вати трагове нечега што још није досегнуто, што и на месту приповедања 
и дискурса оставља, с једне стране, белину, а, с друге, незаокружену при-
чу, што ће бити удес поетике Андрића, Црњанског и, драстичније, Бекета 
или Кишова. Приповедним незаокруживањем и константним отварањем 
оног опирућег заокруживању, писци омогућавају да се препозна пуноћа у 
празнини и да се опипа одсутно. И зато, ако „све се дешава у границама је 
смрти на коју смо осуђени и због које смо на земљу бачени” (Андрић 1991: 
132), онда иза Проклете авлије остаје само попис предмета преосталих за 
мртвим, а као један од тих предмета и прича о Ћамилу и стамболском за-
твору, а као друга два: два гроба без знака. А та „поетика” пописа добиће 
свој материјални облик у Кишовом Пешчанику. А тај глас, та нарација 
мртвих тако снажно ће се чути у тестаментарном гласу покојника истог 
Кишовог романа. А гроб приче из Проклете авлије прерашће у гроб књи-
жевности у Гробници за Бориса Давидовича, јер ће фра Петров гроб у Гроб-
ници постати кенотаф – празна гробница. Кишова аутопоетичка свест да 
„она [Гробница за Бориса Давидовича] је неком врстом кенотафа, посмрт-
не почасти, тим херојима који немају другог споменика (условно речено) 
осим ове књиге” (Киш 1995: 308), „некролошки” резимира историју пое-
тика и историју књижевности и својим проседеом враћа литературу, уна-
зад, њеном биографско-некролошком пореклу. Књиге су гробови, али не 
само празни гробови „херојима” колико интертекстуално и метатекстуал-
но празни литерарно-поетички кенотафи (в. Бошковић 2008). А у тај Ки-
шов наративни гроб похрањена је и Вавилонска библиотека и, оно што ће 
после Гробнице доћи, Хазарски речник. Баш зато што је литература закопа-
на у Кишов кенотаф, Хазарски речник или Енциклопедија мртвих само су 
„стилизовање” ове некрофилне фигурације литературе.4

Логаритамске таблице, што би могла бити и Кишова поетичка опсе-
сија, или дигитална нарација, као будућа транстекстуална нарација ли-
терарног сандука, само изнова потврђују смисао литературе као гробља, 
ма колико „визионарски” одлазиле даље унапред су смештене у контекст 

3 Као неку врсту теоријског увода у нихилистичко читање Андрићеве Проклете авлије, види: 
Бошковић 2010; Бошковић, 2011.

4 О идентитету библиотеке као гробља и Борехесовој вавилонској поетичкој парадигми види, 
у овом зборнику: Катарина Милић, „Библиотека као гробље: Неколико анахронистичких 
запажања о капиталним делима француске књижевности с краја 15. и током 16. века”.
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постмодерне oбезличене егзистенције и модерне фабрикације смрти 
(Слотердајк 1991: 274). Ако се опет вратимо назад, у моменат рађања мо-
дернитета, и са Слотердајком сагледамо оно што зове „дискурзивни ре-
ализам”, и видимо напуштање некадашњег идентитета повезаности дис-
курса и дискурзивних пракси са сакралним, да би се од ренесансе ушло 
у замршени и двосмислени однос према смрти, онда и литературу, као и 
медицину, можемо сагледати као произвођаче „најелементарнијег реали-
зма смрти, оне тварне стране смрти која је била доступна само месарима” 
(Слотердајк 1991: 278). Није ли то моменат спознаје да није литература, 
нити иједан други дискурс, господар смрти, него је да литература/култура 
дискурзивни господар гробља. Литература је „црни хумор”, дефиниција 
је коју ће сви оповргнути, али и то само зато што бежимо од истине да је 
она најцрњи могући хумор: поновимо још једном, од свог постања човек је 
осуђен на смрт, литература му је гроб, а приповедач ‒ гробар. И зато, као 
да Целан добацује искључиво писцима: „копамо гроб у ваздуху где неће 
нам бити тесно”. Ако се људска слобода и њен смисао проналазе унутар 
друштвене контроле, а идеја живота, као и идеја „ослобађања претвара 
[се] у дужност, у моралну обавезу” (Бодријар 1991: 46), онда књижевност 
мора бити гроб и то гроб који говори у име сахрањеног човека.

А неко ће се запитати: шта са читањем?... Још један хуманистички 
сан, као што је то и писање. Не рађа ли се свако читање не по цену разу-
мевања, него неразумевања; не функционише ли читање по цену смрти 
читања; не догађа ли се читање заправо у смрти читања, а она, та смрт, 
залог је да се читање збива, да се збило (в. Дерида 2002). Па макар било 
то читање које је бескрајно, које је с оне стране врата вавилонске библио-
теке, дакле, у књигама, у смрти, у гробу. „Ископали смо гроб у читању, и 
није нам тесно”... Вредност читалачког и литерарног „бивствовања” увек 
је излазила једна из друге, па ако су смрт, страх од смрти, и неизмерна 
сенка, уписани у наш антрополошки и културни идентитет, зато је смрт 
пре нас, испред нас, у нама. Уколико наставимо да непрестано умножава-
мо наше реторичке, политичке и хуманистичке фантазме, никада нећемо 
тако јасно чути пресудан позив човеку: позив којим га зове смрт. Нећемо 
моћи ни да апокалиптичким очима сагледамо свет и историју као некро-
филни пејзаж: гробље књига и прича. Нећемо моћи да појмимо ни овај 
текст, кога је смрт приповедала, дискурзивно обликовала, а чија смрт, 
смрт текста, тек ће нам можда понешто рећи о њему.   
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DEATH NARRATES, LITERATURE IS A CEMETERY: 
A NOSTALGIC AND ANACHRONISTIC TEXT

Summary

This is, as the subtitle states, a “nostalgic and anachronistic text”. It examines that which 
had long been examined. It yearns to state only that which had already been stated: that death 
narrates, and that literature is a cemetery; that death is immanent to man, world, literature. The 
text is, perhaps, only a discursive paraphrase of a verse from Celan’s “Fugue of Death”. “We have 
dug a grave in literature it is ample to lie there.”
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AUSCHWITZ, #AUSCHWITZBIRKENAU,  
#HOLOCAUST, #IWASINAUSCHWITZ  

ШТА ПОСТАЈЕ АУШВИЦ И ШТА ОСТАЈЕ ОД ЊЕГА?2

Гробља, масовне гробнице, концентрациони логори и друга места смр-
ти издвајају се као циљ све популарнијег вида туризма, односно мрачног ту-
ризма (’dark tourism’) (Lennon/Foley 1996), те као таква бивају десакрализо-
вана и претворена у објекат конзумеристичког друштва 21. века, које ова 
места посећује ради задовољења различитих потреба као што су упознавање 
са историјом, неговање сећања или пак разонода. У циљу очувања сећања на 
страдања и страдалнике, али и презентовања онога шта заступају са циљем 
привлачења већег броја посетилаца, институције које управљају овим местима 
подлежу, између осталог, тренду дигитализације, те траже своје место и у 
виртуелном свету у коме представници, али и корисници (зло)употребљавају 
садржаје којима располажу исказујући непоштовање према ономе што то 
место симболизује. У раду ће се, на примеру музеја, односно некадашњег 
концентрационог логора Аушвиц, анализирати у којој мери туризам, медији 
и виртуелни свет доприносе десакрализацији и утилитаризацији места које је 
(било) симбол страдања у Другом светском рату.

Кључне речи: Аушвиц, dark tourism, гробље, интернет, култура сећања, кон-
центрациони логор, мрачни туризам

1. 
Гробља као места сусрета живота и смрти, али и сећања на преми-

нуле, постала су део урбаног туризма који бележи све већи број заинте-
ресованих посетилаца. У научним круговима прихваћен је назив ’мрач-
ни туризам’, односно ’dark tourism’ (Lennon/Foley 1996: 198) под којим се 
сматра „феномен који обухвата презентацију и потрошњу (од стране по-
сетилаца) стварних и модификованих места смрти и катастрофе: бојна 
поља, стратишта, гробља, гробнице, места где су умрле и/или сахрањене 
познате личности, затвори и тамнице за мучење, меморијални спомени-
ци рата итд.”. Деценију касније, Тарлов (Tarlow 2005: 48) дефинише овај 
концепт као „посећивање места на којима се догодила трагедија и која 
настављају да утичу на начин живот”. Смит сматра да „упркос хорору 

1 natasarakickg@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: 

национални, регионални, европски и глобални оквир (178018), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

338.48-6:718
341.485(=411.16)"1939/1945"

343.819.5(=411.16)"1939/1945"
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рата и деструкцији (и истовремено због тога) сувенирнице рата и њени 
производи чине највећу самосталну категорију туристичке атракције на 
свету” (Smith 1996: 248).

Као део мрачног туризма издваја се Холокауст туризам3 који пред-
ставља посећивање места на којима су нацисти за време Другог светског 
рата починили злочине, а као најпосећеније место из ове категорије из-
дваја се Музеј Аушвиц 1 и Аушвиц-Биркенау. Може се рећи да је мрач-
ни туризам довео до десакрализације Аушвица и онога што се догодило 
у њему и претворило га у производ који се нуди друштву 21. века. Том 
мишљењу се придружује Норман Финкелштајн, који говори о експло-
атацији трауме зарад зараде и спектакла (уп. Финкелштајн 2005), док 
Кол (уп. Cole 2000) инсистира на преради трауме од стране медија која 
све чешће бива презентована и злоупотребљена од стране истих у сај-
бер простору што резултира порастом интересовања за ову врсту мрач-
ног туризма. Корисници ових садржаја, али и управа Музеја, све чешће 
смештају материјале везане за Аушвиц- текстове, досијее, фотографије, 
видео-записе – на бројне интернет платформе у циљу очувања сећања на 
прошлост и едукацију млађих генерација. Стога би императив мрачног 
туризма требало да буде очување сећања, учење о прошлости и искази-
вање поштовања према жртвама страдалим у току Другог светског рата.

Претварање Аушвица, некадашњег концентрационог логора, а данас 
музеја, у једну од најпосећенијих туристичких дестинација, чији се садр-
жаји све више смештају у сајбер простор, наилази на критику која дово-
ди у питање естетску и моралну страну представљања симбола страдања 
на овај начин. Могућност (зло)употребе Аушвица, односно онога на шта 
су овај термин и ово место првобитно упућивали, наговештава нам да је 
дошло до преобликовања и, донекле, нестајања првобитног значења речи 
„Аушвиц”, те да се оно што нам се нуди, са ове временске тачке, може 
подвести под симулацију стравичне историје представљене у форми ту-
ристичке атракције. Такође, поставља се питање где је граница − морална 
и формална − када говоримо и када представљамо оваква места, на који 
начин се презентовани садржаји и конотације мењају када се отпусте у 
виртуелни свет, као и како то утиче и да ли формира нов концепт култу-
ре сећања. Сходно томе, циљ рада ће бити испитивање тезе да су туризам, 
конзумеризам и начин представљања Аушвица у стварном и виртуелном 
свету довели у питање концепт културе сећања и историје и изазвали де-
сакрализацију овог места чинећи од њега производ/бренд чија (зло)упо-
треба вређа жртве. 

3 Холокауст туризму припада и посећивање места која су са злочинима повезана индиректно, да-
кле, не само концентрациони логори и јеврејски гетои, већ и музеји посвећени овој теми (нпр. 
United States Holocaust Memorial Museum у Вашингтону), јеврејски музеји широм света, споме-
ници жртвама Холокауста, као и села сравњена за земљом (Prlov, Ploština, Leskovec, Vařákovy 
Paseky), али и објекти повезани са Другим светским ратом (нпр. кућа Ане Франк у Амстердаму).
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2.
Идеју да је постмодернизам срушио зид између светог и профаног 

и да је постмодернизам утицао на развој мрачног туризма заступа Ројек 
(уп. Rojek 1993), сматрајући да тамо где је друштво некада гробља посмат-
рало са поштовањем и достојанством сада стоји постмодернизам који их 
претвара у туристичке атракције и отвара за масовни туризам. Хамшир 
(Hamscher 2003: 40) подржава идеју да су гробља показатељи историјских 
чињеница, али и да су „драгоцено место истраживања колективних вред-
ности, односа генерација према прошлости [..] Она пружају увид у везе 
између живих и мртвих, религиозна убеђења, полне и класне разлике”.

 Присутно је становиште да је приказивање Спилберговог остварења 
Шиндлерова листа (1983) утицало на пораст интересовања за посету кон-
центрационих логора, али Шарпли и Стоун (Sharpley/Stone 2009: 4) наводе 
да су људи одувек посећивали – намерно или случајно −  места, атракције 
или догађаје који су на неки начин повезани са смрћу, патњом, насиљем или 
катастрофом. Ленон и Фоли (Foley/Lennon 1999: 46) сматрају да је мрачни 
туризам производ постмодерне и да комуникационе технологије утичу на 
пораст интересовања за обилазак тих дестинација. Они тврде да су поја-
ва симулације, репликације и виртуелног искуства4 као део туристичког 
производа кључан фактор у настајању ове врсте туризма зато што мрачни 
туризам обједињује симулацију искуства, важност репродукције и медија 
(1997: 154). Њима се придружује Волтер (уп. Walter 2009), који тврди да су 
мрачни туризам и медији масовних комуникација у истом бизнису, а то је 
приказивање и тумачење смрти. Паљари сматра да садашње друштво ула-
зи у доба исмевања смрти у коме је смрт комерцијализована и продата за 
шаку уметности и забаве (уп. Pagliari 2004), док Ситон (Seaton 1996: 242) 
уочава улогу медија у задовољењу интереса публике за смрћу и несрећом и 
тврди да „насловнице са убиством изазивају стампедо посетилаца на месту 
несреће ради разгледања и куповине сувенира”, што указује на недостатак 
емпатије и разумног мишљења и потребу за спектаклом.

Запажено је да постмодерно друштвo тежи спектаклу и да је 
„мишљење замењено спектаклом и да сензација одређује вредност” (Rojek 
1993: 136), па се подразумева да се бројне институције морају подвргнути 
представљању онога што заступају путем сензације, иако то може угрози-
ти њихову првобитну сврху. То наглашава Прит (Pretes 1995: 13), који сма-
тра да у постмодерном друштву објекти постају репрезентације, да су они 
измењени, упаковани и да често засењују стварност. Они постају роба, 
спектакл5 који се конзумира, али који, као такав, замагљује линију између 
стварности и имагинације, па су посетиоци ових места, махом, задовоље-
ни спектаклом и сматрају га истинитим, што несумњиво отвара проблем 
начина колективног и индивидуалног сећања, као и саме историје.
4 Стварност је замењена симулацијом, модификацијом и понављањем (Foley/Lennon 2000: 78), а 

стално понављање прошлости кроз медије може да банализује и маргинализује значај догађаја 
који се интерпретирају.

5 Спектакл омогућава, али само донекле, додир са прошлошћу, мада је упитна истинитост те про-
шлости која се презентује кроз медије који нису под контролом званичних институција.
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У туризмологији се појам мрачног туризма често повезује са феноме-
ном спектакла везаног за места обавијена мистичношћу, попут Аушвица. 
Томе се придружује велики број документарних филмова, серија, играних 
филмова и других формата којима медији засипају публику код које, на овај 
начин, буде интересовање за откривање и посету овог места.  Масовни ме-
дији нам омогућавају да видимо свет који се више не може непосредно пер-
ципирати, али Ги Дебор сматра (Debord 2008: 80) да технологија и масовни 
медији постижу само привид и да скривају процес у коме визуелни прикази 
„замењују историју света скупом слика које се могу конзумирати, предста-
вама одвојеним од њихових референата које подлежу политичким хирови-
ма њиховог произвођача”. Начин на који видимо прошлост показује се кроз 
интернет формате које стварају, али и користе корисници. Вилмс (уп. Willms 
2016) износи тврдњу да сви садржаји презентовани кроз медије бивају идео-
лошки и економски мотивисани. Он сматра да морамо бити свесни чињени-
це да „поновљени, измишљени, откривени, интерпретирани и деконтексту-
ализовани текстови, књиге, слике, снимци стоје у супротности са научним, 
образовним и политичким ставовима. Они се појављују као истинити, али 
могу да буду само једна од многих истина” (Willms 2016: 9). Алеида Асман 
(уп. Assmann i dr. 1998) сматра да су модерни медији главни разлог за ак-
туелност интересовања за културу сећања, али да се кроз њихову слободну 
интерпретацију појединих догађаја отвара простор за извртање чињеница 
и манипулацију истим. Тада можемо рећи да историја бива сведена на спек-
такл, а потрошачко друштво, заједно са модерним технологијама, дефини-
ше и начин како је видимо. Имајући у виду да је, у доба постмодернизма, 
историјски наратив замењен медијским спектаклом, дакле, да је недостижан 
линеарни историјски наратив, морамо га тражити у „поп сликама и симу-
лакрима те историје” (уп. Џејмсон 1997: 25), што указује на велики значај ме-
дија у посредовању историјских чињеница. Некада су аудио-визуелна места 
сећања била ограничена на званичне, инситуционалне и образовне изворе, а 
данас се ослањају на кинематографске и телевизијске представе Холокауста 
и интернет изворе који се налазе на различитим платформама – социјалним 
медијима, сајтовима, блоговима и онлајн архивама.

Историја неког места (lieux de memoire) бива симулирана при посети 
истом, али и при представљању тог места у стварном и виртуелном све-
ту. Управа Аушвиц музеја симулира историју излагањем предмета који су 
припадали логорашима и њиховим чуварима, излагањем слика и другог 
документарног материјала у сврху бољег повезивања са прошлошћу. Иако 
директор Музеја Пјотр М. А. Цивински (Piotr M. A. Cywiński) (Zalewska 
2016) наглашава неопходност људске интеракције у процесу бољег разу-
мевања и развијања поштовања према прошлости, сматра да се дискурс о 
Холокаусту смешта све више у дигитални простор, што је охрабрило Му-
зеј да истражи алтернативне начине комуникације између самог Музеја 
и његових посетилаца. Кључни аспект разматрања остаје питање у којој 
мери су дигитални медији, развој мрачног туризма и, уопштено, времен-
ски јаз између прошлости и садашњости утицали на промену поимања 
Аушвица, од светог до профаног.
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3. 
Места у Источној Европи која су део мрачног, Холокауст ту- 

ризма Мартин Полак  (уп. Pollack 2014) назива „контаминираним 
пределима”6 (contaminated landscapes), од којих се Аушвиц издваја као гло-
бални симбол Шое и постаје метафорички центар сећања на Холокауст.  
Некадашњи концентрациони логор, а данас Музеј Аушвиц7, једно је од 
најпосећених места у Европи. Године 2018. посетио га је рекордан број 
знатижељника, односно 2.152.000 особа8 је обишло овај комплекс у жељи 
да се упознају са нацистичком историјом, продубе своје знање о овом ис-
торијском периоду, да се повежу са осећањима чланова своје породице 
који су искусили страхоте овог рата, али, ретко, и да се забаве, у одређе-
ној мери, на овој изузетно популарној туристичкој дестинацији. 

Бројне студије9 истражују мотиве који су подстакли туристе на оби-
лазак ове дестинације, али се и даље воде полемике око питања да ли би 
ова места требало да буду део туристичке понуде. Тим Кол говори о мо-
ралној дилеми коју је имао при посети Аушвицу. „Били смо туристи кри-
вице и исправности: криви у скоро па порнографском смислу очекивања 
воајера. А, опет, криви у осећају исправности због одлуке да се ово место 
посети” (Cole 2000: 98). Koл је у свом раду говорио и о страху од тога 
какве последице би туризам оставио на оваква места сматрајући да она 
тиме губе своју аутентичност. Кејл (Keil 2005: 479–494) и Далтон (Dalton 
2009: 187–225) су пошли од сличног размишљања у својим студијама о 
реконструисаној природи Музеја Аушвиц 1 и Аушвиц-Биркенау закљу-
чивши да је постизање равнотеже између очувања и реконструкције са 
једне стране и промовисања историје без претераног поједностављивања 
јако тешко. Разлог се крије и у чињеници да туристи посећују ово место 
из различитих побуда. Бич (Beech 2000: 29–41) говори и о потешкоћама 
музеја да у проналажењу баланса између очекивања посетилаца који су 
емотивно мотивисани за посету и оних који су дошли без жеље да уче. 
Резултати многих студија попут ових говоре да се ово место, у реалном, 
као и у виртуелном свету, прилагођава потребама постмодерног, конзу-
меристичког друштва, што ће се у даљем раду показати. 

Док Аушвиц 1 бележи све већи број посетилаца, многи туристи не по-
сећују други део Музеја, некадашњи логор Биркенау, иако је то „највеће 
место екстерминације европских Јевреја” (Huener 2009: 687). Разлог томе 
лежи у чињеници да је у периоду између 1945. и 1947. године Биркенау 

6 У ове пределе убрајају се некадашњи концентрациони логори − Белзек, Берген-Белзен, Бухен-
валд, Дахау, Мајданек, Равенсбрук, Треблинка и други.

7 Пољски парламент је 2. јула 1947. године основао Аушвиц музеј који се састоји из два концентрацио-
на кампа – Аушвиц 1 и Аушвиц 2 – Биркенау, а стална поставка Аушвица 1 датира из 1955. године.

8 Подаци су добијени са сајта https://polandin.com/40714743/record-number-of-visitors-to-auschwitz-
museum-in-2018, приступљено 13. 7. 2019.

9 Pecsek Birgitta, City cemeteriesas cultural attractions:towards an understanding of foreign visitor`s 
attitudeat the national gravezard in Budapest, Deturope- the central uropean journal of regional 
development and tourism, Vol. 7 Issue 1 2015. /Yuill Marie Staphanie, Dark tourism-understandingvisitor 
motivation at sites of death and disaster, Texas A&M University, 2003.
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логор опљачкан и да ни данас „ово место није добило пажњу, нити заштиту 
као једно од највећих гробаља” (исто). Дворк и ван Пелт тврде да многи по-
сетиоци не знају и нису ни учили да је велики број Јевреја заправо страдао 
у логору Биркенау и да су изложбе о Холокаусту постављене на погрешном 
месту (Dwork & van Pelt, 1998: 687–688), што говори у прилог тврдњи да је 
слика Аушвица у јавности резултат идеолошких струјања и да су медији 
допринели развоју Mузеја Аушвиц као must see туристичке дестинације. 

Иако је историја Аушвица врло сложена и емоционално тешка за 
разумевање, посетиоцима овог кампа се нуди представљена на више на-
чина, односно кроз могућност бирања између трочасовног и шесточасо-
вног обиласка уз присуство водича који их спроводи кроз ћелије, гасне 
коморе, остатке крематоријума и друге просторије које су у доба Другог 
светског рата биле у употреби. Стоун (уп. Stone 2011) сматра да је Музеј 
Аушвиц-Биркенау у 21. веку постао саставни део путовања ради забаве 
(leisure trip), нарочито за младе људе, као и то да има велики удео у пози-
тивном расту економске добити, те да је често ’упакован’ и промовисан 
са другим мејнстрим туристичким атракцијама Пољске. Доказ за то се 
може пронаћи на рекламном материјалу бројних туристичких агенција 
које нуде организован обилазак овог места као додатак обиласку Кракова 
или рудника соли Величка (Wieliczka) (прилог 1).

Фотографија 1. 10            Фотографија 2.11

Туристима који посећују Аушвиц стоје на располагању бројни во-
дичи у папирној, електронској или звучној верзији путем којих се они 

10 Фотографија је доступна на https://www.pinterest.com/pin/203365739410035582/, преузето 23. 7. 2019.
11 Фотографија је доступна на https://www.journeywonders.com/anyone-visit-auschwitz/, 

приступљено 23. 7. 2019.
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упознају са прошлошћу овог места, али и добијају упутства како би тре-
бало да се понашају што је новина уведена након неколико случајева не-
примереног понашања попут извођења вежби на прузи, сликања селфија 
унутар просторија и прављења забавних клипова током боравка. Ленон и 
Фоли додају да је Аушвиц постао место које се све више прилагођава по-
сетиоцима, па наводе (Lennon/Foley 2000: 63) да се у Аушвицу може наћи 
све − од штандова са хот-догом, књижара, продавнице са разгледницама, 
клубом филмова, радњама грнчарије, до сувенирнице − што указује на то 
да се управа Музеја налази у незавидној позицији јер би требало да очува 
сећање на страдање, а истовремено и да привуче велики број туриста од 
чијег новца Музеј, већим делом, сам себе финансира. Неоспорно се мора 
проговорити и о утицају доминантних група, односно бројних фондација 
које финансијски потпомажу развој Музеја, и које обликују начин на који 
ће се историја приближити новим генерацијама, па су и они одговорни за 
промоцију овог места као туристичке дестинације са богатим едукатив-
ним садржајем.

Фондација која улаже новац у очување овог места изражава став да 
је неопходно сачувати аутентичност самог места, односно, да оно остане 
онакво какво је било за време нациста, а пре доласка Совјета, што зна-
чи да се улаже у очување фасада, одржавање и заштиту постојећих прос-
торија, али и конзервирање инвентара − ципела, људске косе, протеза, 
канистера за циклон Б, четки за косу и зубе, молитвеника, конзерви и 
других ствари које су чувари и затвореници имали са собом. На тај на-
чин затвореници неће бити заборављени, а овакве радње којима се стаје 
на пут забораву оправдане су неумитним проласком времена, односно 
све мањим бројем директних сведока Аушвица и сматрају се неопходним 
средством у едукацији младих генерација.

Немачки историчар Грегор Холцингер наводи као пример да данас не 
би било могуће снимити филм попут Ланцмановог Шоа, зато што данас 
немамо живих сведока, те да се сва сведочанства морају конзервирати, 
што значи да се мора пронаћи нов начин комуникације са савременици-
ма (Miedl 2018). Не само Аушвиц-Биркенау, већ и друга места комемора-
ције страдалима током Холокауста улажу доста труда и новца у пронала-
жење разних начина конзервирања онога што је остало да сведочи о про-
шлости, што је још једна ставка која утиче на пораст броја посетилаца. 
Пример тога је Музеј Холокауста у Чикагу, који поседује поставку инте-
рактивних холограма сведока Холокауста. Њих су снимале бројне камере 
док су одговарали на осмишљена питања, па су, на овај начин, њихова 
сведочанства забележена и користиће се у едукативне сврхе, што се наво-
ди и као сврха поставке у Музеју Аушвиц. 

 Ипак, чују се бројни критички гласови, према којима је „Холокауст 
јединствен догађај, опасан границом која не сме бити пређена, односно, 
свако представљање истог je забрањено” (Evers 2011: 9). Такође се са овак-
вим радњама не слаже Џонатан Вебер, бивши члан интернационалног 
Аушвиц одбора (International Auschwitz Council) (Donadio, 2015) додајући 
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да је непотребан оволики труд да би се проговорило о нацистичкој тор-
тури. То твори лажну слику и симулира историју12. У прилог овој тврдњи 
навешћемо податак да је метални знак Arbeit macht frei украден 2009. го-
дине, али је пронађен убрзо и то исечен на 3 дела. Конзерватори су саста-
вили знак, али, пошто су се преправке на њему могле видети, управа је од-
лучила да као замену стави нов знак, истоветан старом, што нас наводи на 
Бодријарову тврдњу о симулакруму, односно свету копија у којима више 
нема оригинала (Бодријар 1994).  Ипак, мали број туриста је упознат са 
овом чињеницом, те се посетиоци најчешће сликају на овом месту. Ипак, 
за управу Музеја и бројне научнике није важно питање симулације ис-
торије, јер је то једини пут да се прошлост дозове, већ је важно пронаћи 
нове начине повезивања корисника и Музеја кроз који се презентује ис-
торија. Андреј Кацожик (Andrzej Kacorzyk), директор Интернационалног 
центра за образовање о Холокаусту и Аушвицу (International Centre for 
Education about Auschwitz and the Holocaust) наглашава да нас знање које 
смо примили од сведока обавезује да говоримо о изазовима едукације о 
Аушвицу и Холокаусту са којима се сусрећемо данас и са којима ћемо се 
сусретати у будућности, а нарочито у дигиталном свету.

4. 
Док се у академским круговима води борба око етичности, граница-

ма и могућностима оваквог, назовимо, пројекта,  Музеј Аушвиц 1 про-
фитира од броја туриста од којих већина своје импресије дели на разним 
друштвеним мрежама сврставајући ово место у различите категорије у 
сајбер простору. Може се рећи да је мрачни туризам обогатио просторе 
новог начина чувања сећања. Такође, и саме институције, попут овог му-
зеја, у циљу рефлексије са нацистичком прошлошћу, одржавањем сећања 
на жртве, приближавања нацистичке прошлости млађим генерацијама, 
али и привлачења већег броја туриста прибегавају представљању Ауш-
вица путем визуелних и интернет медија. Развијене технологије које се 
користе у ове сврхе смештају стварност и сећање у сајбер простор, па 
се, осим плаката на којима се рекламира Аушвиц као туристичка дести-
нација, на интернету могу пронаћи и видео-игре13, онлајн-симулатори 
догађаја14, онлајн туре по концентрационим логорима, као и профили 

12 Један од примера симулације је да се у Меморијалном музеју посвећеном Холокаусту у Амeри-
ци (United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)) посетиоцима дају идентификационе 
картице како би они током обиласка Музеја могли да увиде да се иза статистике крију стварне 
приче. Путем тих картица које су обликоване на основу интервјуа преживелих, посетиоци могу 
да се упознају и покушају да се уживе у процес хапшења, затвора, транспорта у концентрациони 
логор и гасне коморе.

13 Through The Darkest of Times; Wolfenstein: The New Order; KZ-Manager.
14 На интернету постоје странице чије је отварање подржала управа Музеја, а путем којих се може 

посетити Аушвиц, онакав какав је сада, али и какав је био некада. Циљ је симулација стварних 
догађаја (Witness: Auschwitz / Virtual Reality  Auschwitz). Реализатори ове замисли сматрају да је 
симулирање прошлости уз помоћ нових технологија позитивно по едукацију нових генерација 
(Azara, Gardner 2017) и да је оно неизбежно у 21. веку.
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починилаца, али и жртава на социјалним мрежама, који путем постова и 
твитова проговарају о страшном искуству, oмогућавајући конзументима 
тих садржаја да у сајбер свету остваре псеудоискуство прошлости.  

Осим туристичких тура организованих у самом Музеју и посред-
ством бројних туристичких агенција, знатижељници могу посетити Ауш-
виц путем званичног сајта Музеја (www.auschwitz.org), како би се упозна-
ли са историјом овог места, информисали о одржаним и предстојећим 
предавањима и трибинама о Холокаусту, али и како би се пријавили за 
обилазак самог места. Управа музеја наглашава да се при спровођењу ту-
риста кроз музеј/камп не користе дигитална средства јер је циљ да се сва-
ки човек у тишини емотивно повеже са овим местом како би касније, по 
завршетку обиласка, могао да поразмисли и покуша да сагледа целокупну 
прошлост. Ипак, Аушвиц меморијални центар је прва образовна устано-
ва у свету повезана са Холокаустом која је у октобру 2009. године отво-
рила званичну страницу на друштвеној мрежи Фејсбук, путем које своје 
пратиоце, којих има више од 300.000, обавештава о активностима Центра 
и упућује на бројне историјске изворе везане за период нацизма. Павел 
Савицки (Paweł Sawicki) (Zalewska 2016), директор Сектора Музеја за ко-
муникацију, који управља свим званичним профилима Музеја на Фејсбу-
ку, Инстаграму и Твитеру, инсистира на коришћењу друштвених мрежа у 
едукативне сврхе, што твори нов концепт сећања − сећање у сајбер прос-
тору. Тако је интернет простор постао измештено место сећања, а друш-
твене мреже место где се могу пронаћи додатне информације, односно оне 
информације које се не могу пронаћи на званичном сајту, а које помажу 
корисницима да се ближе упознају са Музејом и оним шта он представља. 
На званичном профилу Музеја на Фејсбуку се може пронаћи аутоматски 
одговор на постављене садржаје у којима се Музеј захваљује корисници-
ма за посету њихове странице, дељење садржаја и сугерише се посета и 
„лајковање” других страница повезаних са њима, што се може протумачи-
ти као један маркетиншки потез. Савицки признаје да је временом добијао 
питања од корисника друштвених мрежа о користи и етичности излагања 
приватног материјала Музеја на интернет платформама. Он инсистира на 
томе да је овај начин интеракције са корисницима најпогоднији, уосталом, 
и због тога што се на тај начин могу контролисати садржаји постављени 
од стране корисника који су посетили овај музеј.

Ганинг (Gunning 2006: 27) наводи да је у модерно време концепт пу-
товања неодвојив од произвођења слика и да се смисао путовања дефи-
нише бројем слика насталих на месту обиласка. Нажалост, онлајн архиве 
мрачног туризма у којима се налазе фотографије са бројних гробаља и 
споменика указују на све више случајева непримереног понашања тури-
ста приликом посете овим местима. Када је реч о Аушвицу, на социјал-
ним мрежама се може пронаћи велики број слика селфија насталих на 
шинама, испред остатака крематоријума или испод знака Arbeit macht frei 
од којих су поједини изложени критици зато што су праћени осмесима. 
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На друштвеним мрежама корисници свој боравак на овом месту обеле-
жавају следећим маркерима − #Auschwitz, #AuschwitzBirkenau, #Birkenau, 
и процењено је да се сваког дана на Инстаграму подели преко 95 милиона 
фотографија и видео-записа, док је од дана оснивања Инстаграма 2010. 
године до данас подељено преко 40 билиона фотографија и видео-мате-
ријала, од којих већина служи као доказ да је неки туриста био у Ауш-
вицу. Многи од њих исписују изнад слике реченицу „Био/ла сам у Ауш-
вицу”/ „I was in Auschwitz”, што је, према Фридберг (Friedberg 2009), ап-
солутно немогуће. Проблематика ове тврдње огледа се у томе што и на 
лингвистичком и на семантичком нивоу ову реченицу може да изгово-
ри само онај ко је преживео Аушвиц, а не туриста из 21. века. Туриста 
може да каже да је посетио музеј на месту некадашњег логора, али га то 
физички и емоционално дистанцира од боравка у Аушвицу, односно од 
онога шта је Аушвиц представљао. Ово је само један од примера, можда 
недовољно адекватан, да се укаже на, вероватно несмотрену, злоупотребу 
Аушвица у сајбер простору.

 Недостатак емпатије и разумевања и потреба да се свету покаже и 
похвали да је ова дестинација посећена доводи до масовне појаве селфија 
насталих управо у Аушвицу и то на различитим локацијама. Поједини 
селфији, али и поједини колажи селфија и других фотографија, привукли 
су пажњу бројних критичара управо због, према њиховом мишљењу, ис-
казивања непоштовања према прошлости Аушвица. Ходалска (Hodalska 
2015) је током истраживања повезаности сликања селфија на „контами-
нираним местима” закључила да  су „нетактични и глупи селфији сиг-
нал бесмислене промене и доказ недостатка емпатије, удружени са по-
растом дигиталног нарцизма, што у комбинацији са другим факторима 
може водити ка значајној културној промени”. Ипак, изложба пољског 
антрополога Павела Шипулског (Paweł Szypulski) под називом Поздрави 
из Аушвица / Greetings from Auschwitz која се састоји од многобројних раз-
гледница које су туристи из Аушвица слали својим пријатељима од за-
вршетка рата па надаље, указује на вишедеценијски недостатак емпатије 
посетилаца. 

На интернет платформама могу се, осим селфија, пронаћи и друге 
врсте фотографија настале у Аушвицу, на основу којих се посматрачу тих 
слика чини да њихов творац и не размишља о свом окружењу или о оно-
ме у шта би требало да се претвори у том месту и чему би требало да 
размишља. На један од примера указано је први пут у чланку у часопи-
су New York Times, у коме се критикује Фејсбук страница настала у јуну 
2014. године и насловљена као With My Besties in Auschwitz, на којој су по-
дељене фотографије младих Израелаца који се смеше и позирају испред 
остатака крематоријума и знака Arbeit Macht Frei. Иако је ова страница 
осмишљена као приватна галерија за одабране пријатеље администрато-
ра странице, наишла је на осуду јавности. Маргалит (уп. Margalit 2014) је 
сматра једним од зачетника узнемирујућег феномена сликања селфија на 
местима комеморације страдалима за време Холокауста. Овај часопис је 
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извештавао три недеље касније и о тинејџерки из Алабаме која се сликала 
насмејана испред барака у Аушвицу са назнаком „Selfie in the Auschwitz 
Concentration Camp ☺” (уп. Perez 2014). Та девојка је правдала свој пос-
тупак као начин сећања на њеног оца који ју је подучавао о Холокаусту 
мало пре своје смрти, но интернет заједница није благонаклоно прихва-
тила њен начин извињења, већ га сматрају репрезентом нарцизма у диги-
тално доба. Управа Музеја је на свом твитер профилу изјавила да је смех 
хуман и да су из Аушвица проистекле и неке приче о хуманости, стога се 
не мора све време бити озбиљан. Али, напросто, постоје ствари које су 
изрази непоштовања, попут овог.

Два наведена примера злоупотребе места комеморације нису изоловани слу-
чајеви. На интернету се могу пронаћи бројне фотографије на основу којих мо-
жемо да тврдимо да сопство/the self има предност над окружењем и контекстом. 
За ауторе ових слика је Аушвиц једно од пејзажа за аутопортрет. Као још један 
пример можемо навести случај позирања на шинама којима су затвореници до-
премани у логоре. Те фотографије на којима људи изводе разне акробације, па и 
јогу, далеко су узнемирујуће, чак толико, да је управа Музеја, путем свог налога 
на твитеру, морала да реагује, изјавивши да постоје боља места за учење хода по 
жици од шина које симболизују депортацију стотина хиљада у њихову смрт. 

Аушвиц није једино место комеморације које је од стране посетилаца злоупо-
требљено. Може се рећи да су на скоро свим местима на свету, бројним гробљима, 
споменицима и другим чуварима прошлости поједини посетиоци прекршили ос-
новна правила понашања изразивши непоштовање. На интернету је 2017. године 
освануо пројекат израелско-немачког уметника Шапира (Shahak Shapira), под на-
зивом „Yolocaust”15 (комбинација речи Холокауст и акронима yolo – you only live 
once / само једном се живи) за време кога је аутор пројекта у позадину неприме-
рених фотографија насталих у Меморијалном парку у Берлину додао лица затво-
реника логора који ауторе фотографија посматрају. Упркос првобитном несла-
гању са недозвољеним коришћењем туђег приватног материјала, многи интернет 
корисници су захвалили Шапиру за указивање на све веће непоштовање оваквих 
места и претварање истих у било какву туристичку атракцију.

Осим наведених примера, у сајбер простору се могу наћи небројени садр-
жаји који се могу протумачити као увредљиви, неприкладни и бесмислени, али 
је много више позитивних садржаја на основу којих млађе генерације које су, не 
само временски, већ и духом удаљене од прошлости, могу учити о њој. Такође, 
искуства која се стичу посећивањем мрачних, контаминираних, предела наводе 
неке људе да славе живот и да живе упркос неумитној смртности. Мрачни тури-
зам који нуди нихилистичке наративе страха, смрти, хорора и насиља дозвоља-
ва реконцептуализацију поимања смрти и умирања (уп. Stone 2011), зависно од 
афинитета и знања туриста.

ЗАКЉУЧАК
Циљ овог рада био је испитивање тезе да су туризам, конзумеризам и на-

чин представљања Аушвица у стварном и виртуелном свету довели у питање 
концепт културе сећања, историјског знања и да су довели до десакрализације 

15 Информације и фотографије пројекта могу се пронаћи на https://yolocaust.de/, 3. 8. 2019.
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овог места које би по својој прошлости требало да буде свето. Развој мрачног 
туризма као и олакшани приступ сајбер простору омогућио је човеку 21. века 
лични и виртуелни приступ местима која су за пређашње генерације била места 
подсетници на болну прошлост пуну страдања и према којима су се они одно-
сили са поштовањем. Данас се инсистира на томе да су циљеви посете Аушвица 
и других мрачних дестинација комеморација несрећним жртвама и едукација о 
прошлим временима с нагласком на неговање културе сећања, те да би посета 
мрачним местима помогла новијим генерацијама да се повежу са прошлошћу и 
разумеју је, што је и разлог за све већи број организованих посета. Ипак, чини 
се да су се у 21. веку, веку друштвених мрежа и дигиталног нарцизма, „мрачна 
места” / „контаминирани предели” развила у must see туристичку атракцију која 
изазива бројне полемике у друштвеним круговима. Анализом је препознато да 
су ова места све више занимљива туристима који се упознају са историјом, али 
и да није прецизно дефинисано на који начин би се требало сећати и шта би тре-
бало истицати приликом посете, те се туристима оставља могућност самосталне 
интерпретације, коју они данас деле путем друштвених мрежа са другим заинте-
ресованим корисницима.

  Тако се на примеру анализе садржаја који су посетиоци Музеја Аушвиц-
Биркенау поделили са својих профила може закључити да се не поштују увек 
етичка начела и не стављају нагласак на трагичну прошлост, већ простор Музеја 
Аушвиц-Биркенау постаје позадина за разноврсне фотографије и видео-записе 
који се често тумаче као израз недовољног или потпуног непоштовања свето-
сти самог места. Посетиоци имају право на лични доживљај Аушвица и других 
места страдања, али временски јаз између прошлости и садашњости не би тре-
бало да буде оправдање за практиковање радњи којима се изражавају непошто-
вање и недостатак емпатије. Ипак, кривицу за промену односа према прошло-
сти не сносе само посетиоци мрачних дестинација, већ и владајућа структура 
и управа музеја, гробаља и меморијалних центара који зарад веће посећености 
и веће економске добити творе производ од тих места прилагођавајући их за-
хтевима времена и посетилаца. Пораст броја новооснованих музеја и галерија 
посвећених Другом светском рату може служити као потврда објективизацији 
историјског наслеђа, а неопходност постојања званичних профила музеја и ме-
моријалних центара на друштвеним мрежама правда се тиме да би се на овај на-
чин, у одређеној мери, исконтролисао проток информација, односно како би се 
могла подвући етичка граница у представљању ових осетљивих садржаја у сајбер 
простор. Ангажовање институција да своје пратиоце и онлајн посетиоце редов-
но извештавају о активностима унутар својих просторија може се схватити као 
непосредно позивање на обилазак, односно као нека врста рекламирања свог 
производа, што отвара могућност за даљу дискусију и истраживање. 
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WHAT HAS AUSCHWITZ BECOME AND WHAT REMAINS OF IT?
Summary

Cemeteries, mass graveyards, concentration camps and other death sites are becoming the 
target of an increasingly popular type of tourism, i.e. dark tourism (Lennon/Foley 1996), and, 
as such, they are becoming desacralized and transformed into an object of the 21st century con-
sumer society that visits these places to satisfy various needs, including entertainment. In or-
der to preserve the memory of the suffering in the past, but also the presentation of what they 
represent with the aim of attracting more visitors, the institutions that manage these places are 
confronted with, among other things, the trend of digitization, and are seeking for their place in 
the virtual world where representatives, but also users (ab)use the content they share. Based on 
the example of the museum, i.e. the former concentration camp Auschwitz, the paper analyzed 
how the tourism development, media and virtual world contributed to the desacralization and 
utilization of the place that was the symbol of suffering in World War II.

Keywords: Auschwitz, dark tourism, graveyard, the Internet, remembrance culture, con-
centration camp.
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IZVEDBE ISKUSTVA SMRTI/ RITUAL – ESTETIKA 
POGREBA: PRIMJER – UMJETNOST PERFORMANSA

U članku dokumentiram odabrane primjere izvedbe iskustva smrti u okviru um-
jetnosti performansa u Hrvatskoj. Zamjetno je da je temi smrti, groblja izvedbeno 
posvećeno dvoje umjetnika – multimedijalni umjetnik Josip Zanki i multimedijalna 
umjetnica Tajči Čekada, na čijim ću se tanato-radovima ovdje zadržati. Njihovi su 
radovi bili uključeni i u tematske izložbe o smrti; Josip Zanki sudjelovao je na izložbi 
Mirila – nematerijalna kulturna baština (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2013), a 
Tajči Čekada na izložbi Mors porta vitae – smrt, vrata života: stara zagrebačka groblja 
i pogrebi (Muzeju grada Zagreba, 2012).

Ključne riječi: umjetnost performansa, smrt, grob, mirila, Josip Zanki, posmrtna 
odijela, Tajči Čekada

Smrt je 
prekoračenje života.

 Jacques Attali 

Teoretičarka izvedbenih studija Josette Féral što se tiče manipulacije tije-
lom u umjetnosti performansa zaključuje da je riječ o kameleonskom tijelu na 
kojemu se izražavaju subjektove želje i potisnuti nagoni. Performans kao feno-
men je djelovao kroz želju za smrću s obzirom na to da je riječ o tijelu koje u 
potpunosti prihvaća lesionizam (engl. lesionism) (Féral 1996: 208–209). Na-
ime, lesionizam označava postupak prikazivanja tijela ne kao entiteta ili jedin-
stvene cjeline nego razdijeljenoga na dijelove i fragmente. Na navedenom tragu 
u članku dokumentiram odabrane primjere izvedbe iskustva smrti u okviru 
umjetnosti performansa u Hrvatskoj, a krećem od razgovora s Tomislavom 
Gotovcem aka Antonijem G. Lauerom, njegovom izjavom o starosti a time i o 
smrti/smrtnosti, liminalno iskustvo nemoći:

 „Sve ovo što mi se dogodilo ovih posljednjih godinu dana – ta staračka nemoć 
– to je zaista Apage Satanas. Smrti koje su stravične za bližu okolinu su užasno 
dobre za samu osobu kojoj se to dogodi: sudari, metak u glavu, smrt bez starač-
ke i bolesničke nemoći… To je strašno za one koji su vam bliski, ali za vas je 
brza smrt savršena. Upravo se nažalost nalazim na tom putu staračke nemoći. Na 
znam kako će to završiti. Da dobijem starački dom u Klaićevoj, to bi za mene bilo 
spas. Svega 500 metara dalje od moga stana, što znači da bih mogao svaki dan ići u 
svoj kutak. Vidite da se nisam prepustio nemoći, vidite da sam došao na razgovor.” 
(Gotovac, prema Marjanić 2014: 1789) 

1 suzana@ief.hr

7.038.531:393
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Zamjetno je da, što se tiče umjetnosti performansa u Hrvatskoj, temi smr-
ti, groblja posvećeno je dvoje umjetnika – multimedijalni umjetnik Josip Za-
nki i multimedijalna umjetnica Tajči Čekada, na čijim ću se tanato-radovima 
ovdje zadržati. Njihovi su radovi bili uključeni i u tematske izložbe; Josip Za-
nki sudjelovao je na izložbi Mirila – nematerijalna kulturna baština (Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb, 28. svibnja – 7. srpnja 2013; autori stručne koncepcije: 
Koraljka Jurčec Kos, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak, Josip Zanki), a Tajči Če-
kada na izložbi Mors porta vitae – smrt, vrata života: stara zagrebačka groblja i 
pogrebi (koncepcija izložbe: Slavko Šterk, Boris Mašić) u Muzeju grada Zagre-
ba 22. veljače 2012. godine.2 

U tome smislu podsjećam na promišljanje Louisa-Vincenta Thomasa 
(1980: 19), prema kojemu nije pretjerano smatrati „da bi antropologija, na kra-
ju krajeva mogla biti samo stidljiva antropotanatologija”. Tanatološkim tragom 
Thomasove antropotanatologije kreće i Radoman Kordić (1980I: 6) prema ko-
jemu je antropologija moguća „jedino kao antropologija smrti”. Podsjećam i na 
dijagnozu Augustea Comtea, prema kojoj se društvo kroz povijest, tradiciju i 
sjećanje sastoji od većeg broja mrtvih nego živih (usp. Thomas 1980 I: 75), što 
je ujedno i Krležina detekcija iz njegove posljednje drame Put u raj, objavljene 
1970. godine.

Interaktivni ambijent/performans Mirila 
Projekt, interaktivni ambijent Mirila Josip Zanki pokrenuo je zajedno 

s Bojanom Gagićem 2001. godine (usp. Katić 2017: 202–225). Rad čini site-
specific instalacija, koja je predstavljala repliku samog spomenika mirila, i 
interaktivnog performansa koji je posjetitelju/ici događanja omogućavao 
direktno iskustvo ne samo drevnog rituala već i vlastite (za sada) metaforične 
smrti. Umjetnik je s navedenim projektom, kao i vlastitim istraživanjima 
sudjelovao na izložbi Mirila – nematerijalna kulturna baština (Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb, 28. svibnja – 7. srpnja 2013), koja je predstavila 
posmrtne običaje vezane uz velebitska mirila, zaštićenu nematerijalnu baštinu 
RH, u suvremenoj interpretaciji znanstvenika i umjetnika, a pritom je kao 
moto izložbe postavljena upravo Zankijeva atribucija mirila „Svaki kamen 
može postati mirilo, mirilo više nikad ne može postati običan kamen”. Naime, 
interaktivni performans strukturiran je trenutkom kada bi sudionici po/legli 
na ležaj od stijena, tjemenom dodirujući kopiju kamena mirila, pred njima bi 
se doista otvarao svijet onostranog blizak iskustvu smrti. 

2 O navedenim sam radovima pisala ranije (usp. Marjanić 2014, 2017) u drugom kontekstu. 
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Foto 1: Josip Zanki, Prikaz pokojnika na mirilu, crtež3 (Trošelj, Zanki 2012: 16)

Navedenim umjetničkim projektom Josip Zanki izvedbeno interpretira 
starohrvatska vjerovanja u umrle duše (usp. „Mirila”, http). Zankijeva intimna, 
autobiografska priča o posmrtnim običajima vezanima uz mirila započinje du-
boko u Velebitu, gdje su nekoć, kako ističe u opisu performansa, postojala mje-
sta bez crkve i groblja, a još izoliranije u dubini planine nalazili su se pastirski 
stanovi. Pritom, običaj mirila, vezan uz navedeni kraj, ritualno bi se odvijao 
na sljedeći način. Naime, tijelo umrloga bi se nakon plača i naricanja uz odar 
zamatalo u platnenu ponjavu i na drvenim nosilima prenosilo do groblja prije 
izlaska Sunca. Pritom bi pogrebna povorka stala na posebnom mjestu koje se 
najčešće nalazilo na prijevojima. Nadalje, uzele bi se ravne kamene ploče i po-
ložile na zemlju te bi se na njih postavilo tijelo pokojnika. Nakon toga bi se uz 
glavu uspravno položio jedan pravilniji kamen a do stopala malo manji kamen. 
Ta dva kamena uzimala su miru pokojnika – njegovu mjeru, i činila njegovo 
mirilo. Pritom je bilo bitno da glava pokojnika gleda prema istoku, izlazećem 
Suncu, koje je tako posljednji put milovalo pokojnikovo lice. Nakon uzimanja 
pokojnikove mjere, tijelo se odnosilo do groblja gdje je pokapano uz crkveni 
obred, a nekoliko dana poslije na mjesto zaglavnoga kamena postavljao se još 
pravilniji ili klesani kamen s urezanim simbolom.

Dakle, mirilo je, kako to navodi etnologija i povjesničarka umjetnosti 
Mira Trošelj, počivalište pokojne duše. Tek na tom kamenu duša se konačno 
rastavlja od tijela. Tijelo se pokapa u grobu, a duša ostaje na mirilu i tamo 
miruje umirena obredima koji se prema predaji obavljaju. Naziv mirilo tako 
se izvesti od riječi mir, koji duša tamo umirena nalazi (Trošelj, prema Katičić 
2013: 6). Mirila su suhozidni kameni spomenici ruralne umjetnosti, kojima se 
obilježavalo mjesto posljednjega pokojnikova počivanja na zemlji, posljednjega 

3 Usp. https://blagamisterije.com/tamo-gdje-bi-se-dusa-oprostila-podizali-su-mirila-zagonetna-mjesta-
prepuna-simbola-koja-ne-prestaju-izazivati-rasprave/20848/
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oproštaja sa Suncem, prije nego li bude pokopan na groblju. Na njima se živa 
duša odvaja od tijela da bi se zavezala za kamen, mirila i onda preselila na drugi 
svijet, i to sve nakon što bi se pokojniku izmjerila dužina tijela pomoću dva 
kamena. Jedan se postavio uz glavu, a drugi uz noge, pa je pokojnika ta kamena 
mjera personificirala za trajan spomen. Građena su kraj putova kojima se sva-
kodnevno prolazilo, i to često na pola puta od naselja na Velebitu do groblja 
na moru, na posebno odabranom mjestu koje simbolizira putovanje duše iz 
ovostranog u onostrani svijet (Trošelj 2013: 31). 

Tako jednu od varijanti navedenoga performansa umjetnici izvode na 
Zagrebi! EkoFestivalu na zagrebačkom Bundeku 13. rujna 2008, i to u formi 
ranojutarnjega performansa, točnije – živom skulpturom, za čije su vrijeme 
izvedbe odabrali 5.30 sati ujutro u jednom od šumaraka Bundeka, a u kojemu 
su prethodnoga dana položili sedam izvedbenih mirila – kamenih posmrtnih 
nakupina, kojima prizivaju ritual uzimanja mjere pokojnika iz podvelebitskoga 
područja. Kako je navedeni izvedbeni ritual modificiran za žive, umjetnički je 
dvojac nastojao sudionike žive skulpture dovesti u iskustvo smrti; određenije, 
rekla bih – iskustvo ležećega položaja dodira smrti. Pritom uz autore perfor-
mansa i sedmero ležećih izvođača, koji su bili položeni na mirilima, na toj za-
boravljenoj arhaičnoj funeralnoj – a ovdje izvedbenoj praksi okupilo se svega 
troje posjetitelja. Funeralna je izvedba na Bundeku bila prva izvedba u Hrvat-
skoj nakon koje su umjetnici upriličili još jednu izvedbu u Galeriji Klovićevi 
dvori u Zagrebu povodom otvorenja izložbe Mirila – nematerijalna kulturna 
baština 2013. godine (usp. Gagić, Zanki 2009; Marjanić 2017: 158–160). 

Multimedijalni umjetnik Josip Zanki svojim projektom istaknuo je da iako 
od 2007. mirila imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, njihova zaštita 
nije bila u svim segmentima dovoljno provedena, što dokazuje i probijanje 
trase plinovoda prema Zadru preko područja Bukovice kada su uništeni neki 
lokaliteti (usp. Katić 2013: 27, 2017: 157–158).

Izvedba posmrtnoga odijela/halje
Izložbu Posmrtna odijela i urne iz 2006. godine Tajči Čekada realizirala je s 

majkom Eldom, inače keramičarkom, i to na prigodan kronotop – Dan mrtvih 
2006, točno u ponoć u Galeriji Nebeskoj u Rijeci. Nakon otvorenja izložbe, 
umjetnica je organizirala prigodni domjenak (karmine).4 Antimodni perfor-
mans Post Mortem High Fashion (Galerija Varuna, Veprinac, 2011) uslijedio je 
kao logičan nastavak prethodnoga postmortalnog performansa (usp. Čekada, 
prema Marjanić 2014: 1501–1510, Čekada 2013: 30–31), a kojima zajedno u 
dijadi kritički promatra umjetnički strah od toga da im radovi nisu dovoljno 
suvremeni te iz toga straha pristaju pratiti nametnute umjetničke trendove koji 
ih možda uopće i ne zadovoljavaju kao umjetnice/umjetnike. Umjetničinim 
kritičkim stavom o tom suodnosu umjetnici – kustosi: „Umjetnost je prihvatila 
zakone mode, a umjetnici se bore ne bi li bili što pomodniji” (Čekada, prema 

4 Više o izložbi: https://www.tajcicekada.com/posmrtna-odijela-i-urne/
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Šimunović 2016: 60). Što se tiče navedenoga posljednjega rada, valja spomenuti 
da je riječ o njezinu prvom samostalnom performansu, gdje je ujedno autorica 
i izvođačica i u kojemu sjedinjuje cijeli dotadašnji rad. 

Tako se temom postmortalnoga svijeta – posljednjim odijevanjem za njega 
umjetnica počela baviti 2006. godine, kada je u razgovoru s mamom, kerami-
čarkom Eldom Čekadom oko moguće suradnje i zajedničkog projekta došla 
na ideju izložbe u okviru koje svaka u svom mediju mogu obraditi navedenu 
temu. Navedena izložba, segmenti izložbe i razni performansi koji su proizašli 
iz nje prikazani su i izvođeni u više navrata; ponekad je to bila samo izložba – 
haljine ovješene na zidu i nasuprot njih urne na postamentu, ponekad modna 
revija, nekada umjetničin performans, a napravljen je i videorad – autorski rad 
Zorana Kreme. Umjetničinim riječima:

„Fascinacija proizlazi od običaja koje su imale žene a i muškarci da posjeduju i 
čuvaju najbolji komad odjeće za najsvečaniju prigodu, za svoj sprovod. Ne oblače 
je nikada, ali je uredno čuvaju i prozračuju tako da bude spremna za tu svečanost. 
Dodatak mome konceptu je rad u keramici Elde Čekade posmrtne urne za one koji 
su se odlučili za kremaciju. Specifičnost tih urni je u tome što su namjerno nedope-
čene tako da uđu u proces kremacije zajedno s pokojnikom te da pepeo preminu-
loga, preminule uđe u samu glazuru urne. Za one koji su se odlučili za tradicional-
niji pokop, kao ’modna dizajnerica’ nudim posmrtne haljine, napravljene isključivo 
od umjetnih materijala koji ostaju i kad tijelo pokojnika nestane. Ovim konceptom 
pokušavam osloboditi modu sezonske vrijednosti i pretvoriti je u umjetničko djelo 
koje opstaje i izvan vremena u kojem je nastalo.” (Čekada 2012: 32).

Performans, živu skulpturu Post Mortem High Fashion (2012/2013) Tajči 
Čekada, među ostalim, izvela je i na izložbi Mors porta vitae – smrt, vrata ži-
vota: stara zagrebačka groblja i pogrebi (koncepcija izložbe: Slavko Šterk, Boris 
Mašić) u Muzeju grada Zagreba 22. veljače 2012. godine. Tim je performansom 
umjetnica oblikovala nastavak ciklusa Posmrtna odijela i urne te je o njemu, 
među ostalim, izjavila sljedeće: 

„Koncipirajući ovaj performans, htjela sam naglasiti jedan moment, moment pro-
glašenja jedne haljine ‘Posmrtnom haljinom’ jer u tom momentu ona postaje najbo-
lji i najvredniji komad robe koji netko može posjedovati, a sigurno je lišena prola-
znosti ne samo krojem nego i namjenom. Stvorena je s namjerom da vječno ostane 
zabilježena kao ‘najljepša haljina’. Napravljena od skupocjenih materijala od svile i 
brokata, pomno razrađenog kroja, svečana je, elegantna... Ona ima sva obilježja vi-
soke mode, a nije moderna. Postoji još jedan zanimljiv detalj u uređenju pokojnika/
pokojnice. Dok je tijelo još toplo, veže se marama oko vilice da se lijepo i pravilno 
stvrdnu mišići lica te da vilica ne ostane krivo ukrućena. Taj je čin jedan od meni 
dražih segmenata performansa.” (Čekada, prema Marjanić 2014: 1501–1510)5

5 Za organizaciju posljednjega ispraćaja, kako se može pročitati na portalu pokop.hr, „na Zapadu je uobi-
čajeno muškarce pokopati u odijelu, sa ili bez kravate, dok je za žene najčešći odabir sako sa suknjom ili 
hlačama. U posljednjih nekoliko godina mnogi se odlučuju za manje službenu odjeću, onu koju je po-
kojnik nosio svakodnevno ili za neki njihov omiljeni odjevni predmet. Odjeća umrlog može odražavati 
i njegovo zanimanje što je čest slučaj kod vojnih lica te gotovo pravilo u slučaju svećenika, redovnika i 
časnih sestara. […]”. Ovdje bih nadovezala da mrtvačka odjeća što se tiče npr. Šokaca, podravskih Hrva-
ta i Bošnjaka u Mađarskoj bijele je boje, dok u gradišćanskim selima, u Pomurju i u ostalim krajevima, 
kao kod Slovaka dominirala je crna odjeća. Razlike su i u dobnom kontekstu stari – mladi; tako su djeci 
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Izvedba performansa je bila zabranjena (zbog zabrane Gradskog ureda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba) povodom skupa Vizualni studiji danas: 
moć slike, u sklopu programa Subversive Art&Theory 2013. godine, i to kako 
je pojasnio organizator Nikola Devčić, zato da slika mrtvačkoga kovčega ne bi 
uznemirila Zagrepčane u subotnjoj špici. Navedeni je performans umjetnica 
izvela u više navrata u različitim gradovima, i svaka je od tih izvedbi imala 
isti ishod. Naime, umjetnica je namjeravala da bude prenesena u mrtvačkom 
kovčegu od Galerije Forum u Teslinoj ulici do Galerije Karas u Praškoj ulici u 
subotnjoj špici, točno u podne (usp. Marjanić 2017: 36–37).

U kontekstu spomenute izložbe Mors porta vitae – smrt, vrata života: stara 
zagrebačka groblja i pogrebi (koncepcija izložbe: Slavko Šterk, Boris Mašić) u 
Muzeju grada Zagreba 2012, u okviru koje je umjetnica izvela svoj performans 
Post Morthem High Fashion, podsjećam kako Michel Foucault groblje uvodi u 
okviru drugog načela heterotopija. Naime, drugo načelo heterotopija govori o 
prostoru koje sažima nekoliko prostora istovremeno. Pritom navodi da se do 
18. stoljeća groblje nalazilo u samom srcu grada, tik do crkve. Tu je postojala 
hijerarhija svih mogućih vrsta grobova. Bilo je kosturnica u kojima su mrtvi 
gubili i zadnje tragove individualnosti, bilo je pojedinačnih grobova i grobova 
u samoj crkvi, koji su obično podizani prema dva modela – jednostavna ka-
mena ploča s oznakom ili mauzolej sa statuama. Groblje, smješteno u sveti pro-
stor crkve, poprima posve drukčije obilježje u modernoj civilizaciji i zanimljivo 
je da je u epohi ili civilizaciji koja se vrlo grubo određuje kao „ateistička” u 
zapadnjačkoj kulturi nastao takozvani kult mrtvih. U osnovi, bilo je prirodno, 
kako dalje navodi Foucault, da se u epohi u kojoj se zbilja vjerovalo u uskrsnuće 
tijela i besmrtnost duše, zemnim ostacima ne pridaje ključna važnost. Od tre-
nutka u kojem više nije bilo sigurno postojanje duše, niti da tijelo uskrsava, 
puno se veća pozornost izgleda poklanja posmrtnim ostacima koji su, napo-
sljetku, jedini trag našeg postojanja u svijetu i u riječima. U svakom slučaju, od 
19. stoljeća naovamo svatko od nas ima pravo na vlastitu malu kutiju za vlastito 
malo raspadanje, ali je, s druge strane, tek od 19. stoljeća počelo premještanje 
groblja na periferiju grada. Navedeno, npr. što se tiče Zagreba, dokumentira 
Jurjevsko groblje, na koje danas podsjeća tek nekoliko nadgrobnih spomenika. 
Ipak, Jurjevsko groblje nije zaboravljeno i nalazi se na turističkim kartama 
Zagreba zbog svoje mističnosti. Mladi ondje rado provode noći jer one željne 
okultnog privlači ideja o nadgrobnim spomenicima i smrti, kako to navodi Bo-
ris Mašić. Nakon zatvaranja groblja 1876. godine ostaci pokojnika preneseni su 
na Mirogoj i novih ukopa nije bilo (Krmpotić, 2017, http).6

Paralelno s individualizacijom smrti i građanskim prisvajanjem groblja 
javlja se opsjednutost smrću kao „bolešću”. Pretpostavlja se da mrtvi prenose 

Bošnjaci u okolici Pečuha odijevali šarenu popovaču (dugačku suknju) i bijele čarape (Šarošac 2003: 
103–104). 

6 Iva Silla, pokretačica turističke ture Opsjednuti Zagreb, želeći pokazati u turističkim rutama drukčiju, 
tamniju stranu starog Zagreba, u večernjim satima posjetiteljima otkriva najjezovitije gradske kutke u 
sklopu prve zagrebačke ture duhova, pa tako je i u okviru te turističke rute uvela i Jurjevsko groblje (Ba-
lija, http).



Suzana J. MARJANIĆ

123

bolest na žive i da njihova prisutnost u blizini kuća i crkve, gotovo nasred ulice, 
sije smrt. Ta velika tema širenja bolesti zarazom s groblja ustrajat će do kraja 
18. stoljeća, ali tek tijekom 19. stoljeća počinje preseljenje groblja prema pred-
građima. Groblja ne čine više sveti i besmrtni dah grada, nego „drugi grad” u 
kojemu svaka obitelj ima svoj mračni dom. Nadalje, Foucault jednako tako gro-
blje spominje uz četvrto načelo heterotopije, a koje navodi da su heterotopije u 
svezi s fragmentima vremena, to jest, one se otvaraju kroz ono što bismo mo-
gli nazvati, prema čistoj simetriji, heterokronijama; heterotopija obavlja svoju 
funkciju od trenutka kad se ljudi nađu u nekoj vrsti posvemašnjeg prekida sa 
svojim tradicionalnim vremenom. Tu se može vidjeti do koje je mjere groblje 
izrazito heterotopijsko mjesto, budući da groblje počinje s tom čudnom hete-
rokronijom, koja je, za pojedinca, gubitak života, i ta navodna vječnost u kojoj 
se ono ipak ne prestaje nestajati (prema Foucault, 2013, http). Naime, grob je 
putovnica koja legitimira život sahranjenoga (Morin 1981: 23), i pridodajem – 
ratna putovnica u ime koje je vođena uvijek nevidljivo prisutna antropologija 
zla/rata. Smrt je (nedvojbeno) ekumenska (u značenju: sveopća), a topografija 
smrti bitna je kao i teologija (usp. Davies 1999: 71, usp. Marjanić 2000).

Foto 2: Tajči Čekada: Post Mortem High Fashion (2012)

Zaključna transgresija o izvedbi smrti, groblja – strah od smrti
Završno navodim još neka promišljanja o antropologiji smrti u kontekstu 

radova umjetnika/ica performansa u Hrvatskoj, gdje sam Josipa Zankija i Tajči 
Čekadu zamijetila kao dvoje umjetnika koji se sustavno bave transgresijom 
antropologije smrti u estetiku; Josip Zanki u kontekstu izvedbe mirila, a Tajči 
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Čekada u kontekstu posmrtnoga odijela/halje. Enumeiram daljnja promišljanja 
s navedene scene. Etnoglazbenik i kulturni antropolog Noel Šuran navodi da 
etnološka i antropološka istraživanja fenomena smrti i ljudskog odnosa prema 
njoj nerijetko ističu otuđenost i nespremnost današnjeg čovjeka u trenucima 
susreta sa smrću (Šuran, prema Marjanić 2014: 1287–1292). Smrt kao tabu 
tema modernog društva gdje gotovo da ostaje onaj temeljni odnos straha od 
smrti koji osobe s graničnim iskustvima smrti ponekad nadilaze. Kata Mijato-
vić navodi da se inače plaši smrti te da performans Markitin san (Studio MSU, 
Zagreb, 2004) upravo je odvodi od tog straha. „Markita kao da mi je poklonila 
taj san da ublaži taj strah. Nastojala sam taj san pokloniti drugima da vide da je 
možda” (Mijatović, prema Marjanić 2014: 1557–1567). 

„U Markitinom snu, oblačim mokru košulju i ispisujem tekst sna vodom 
po zidu. Video snimka iste te radnje (prethodno snimljene u suhoj košulji) 
istodobno se projicira na zid. Kraj performansa: oslonjena na zid slušam audio 
zapis sna, prekriva me moj lik s projekcije.” (Mijatović 2007)

 Jednako tako strah od smrti tematizirao je i Damir Bartol Indoš: „Tragom 
Bretonova Prvoga manifesta nadrealizma – ’Strah od ludila neće nas prisiliti da 
zastavu mašte spustimo na pola koplja.’ – odlučio sam: Neće me strah od smrti 
prisiliti da zastavu mašte spustim na pola koplja. Ovdje počinje prostor za krea-
ciju duše.” (Indoš, prema Marjanić 2014: 777).

Za Krležu se Boris Bućan prisjeća da je napravio plakat za Put u raj (1970), 
Krležinu posljednju dramu (odnosno, filmski scenarij) u režiji Dina Radoje-
vića (1973), s kojim Krleža nije bio zadovoljan. „Napravio sam osmrtnice, in 
memoriam, s fotografijama i tekstovima iz osmrtnica, tako da je cijeli plakat 
bio u tome. Krleži se nije svidjelo, tako da je plakat ostao u skici. On je tada 
već bio jako star i ono što se osjećalo jest da je strah od smrti kod njega bio 
ogroman. Došli smo ipak do rješenja te umjesto sličica umrlih iz novinskih 
osmrtnica stavili smo austrougarske oficire, i tako je plakat izišao.” (Bućan, 
prema Marjanić 2014: 372).

Poznata je Krležina post mortem transgresija prema državnom vrhu.7 
Znao je da će biti pokopan s državnim počastima, no sam je antitetički oda-
brao grobnicu u obliku stiliziranog stećka – simbola južnoslavenske hereze 
(bogumili) koji ju, kako je to već napisao u mladenačkoj Hrvatskoj književnoj 
laži (1919), smatrao asimptotom Južnih Slavena. Ili kako je to kasnije modifi-
cirano zapisao: „Neka oprosti gospođa Evropa, ona nema spomenike kulture. 
Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. 
Neka oprosti gospođa Evropa, samo Bosna ima spomenike. Stećke. Šta je ste-
ćak? Oličenje gorštaka Bosanca! Šta radi Bosanac na stećku? Stoji uspravno! 

7 Na vojničkom/generalskom pogrebu, koji je bio označen teatrabilnošću vojničkih čizama, kojih se gro-
zio i koje nije odabrao, iza kulisa lijesa na lafetu – ili kao što je zabilježio Branimir Donat (2002: 345) – 
sprovod je bio „hladan, otuđen, režiran” – odvijala se jedna od nevidljivih akcija dvojice članova Grupe 
šestorice autora. Naime, na mirogojskoj generalsko-teatarskoj-posmrtnoj pozornici 3. siječnja 1982. Vla-
do Martek među sudionicima pogrebne povorke ostavlja Krležine knjige iz svoje biblioteke, a Željko Jer-
man izvodi akciju snimanja pogreba foto-aparatom bez filma (usp. Šimičić 1998: 228). Paradi (muško-
ratničkih) čizama kasnije će jedino oponirati mali bogumilski stećak na vrhu Krležine grobnice (usp. 
Vranešić 2000: 55, Marjanić 2005).
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Digao glavu, digao ruku! Ali nigdje, nigdje, nikad, niko nije pronašao stećak na 
kome Bosanac kleči i moli. Na kom je prikazan kao sužanj.”

Brojni su umjetnici performansa referirali na smrt, topos groblja i preko-
račenje života/smrti kao npr. Slaven Tolj u performansu Bez naziva (Dubrov-
nik – Valencija – Dubrovnik, 1993), koji je strukturno određen mijenjanjem, 
preodijevanjem i skidanjem 12 slojeva odjeće. 

„Na svakom je odjevnom predmetu prišiveno, za umrle, posmrtno puce. Na pr-
vom je odjevnom predmetu jedno puce, na drugom dva i tako redom do dvana-
est. S posljednjeg odjevnog predmeta koji Tolj sa sebe skida, mornarske parke u 
kojoj je provodio sve dubrovačke zime, pa tako i ratnu 1991./92., bilo u kući, bilo 
na ratištu, ostaje gol do pasa, te otrgnuvši jedno prišiveno puce od njih dvanaest 
na parki, prišiva ga na kožu svojega tijela. [...] Prvo je puce također hommage po-
ginulom prijatelju u Dubrovniku, također i umjetniku, iduće je hommage drugom 
poginulom prijatelju, također umjetniku i tako redom dok se puceta umnožavaju, 
postaju sve anonimnija, sve neosobnija, sve univerzalnija, i premda time prelaze 
okvir Gradskih zidina, još uvijek su dominantno dubrovačke provenijencije” (Vu-
kmir 1997: 46–47). 

Ivana Popović osmišljavala je i male diverzije ulicama grada gdje bi se nje-
zine „žrtve” bacale ispred modnih butika, izvikujući „Ja sam žrtva mode”, a i 
sama umjetnica autoironično bi izjavljivala u brojnim svojim intervjuima da 
je žrtva mode. Žive slike žrtava mode s vremenom su sve više nalikovale na 
mrtvu živost gdje je umjetnica modelima dodavala i stilizirane rane na zape-
šćima, vratu, grudima; zaleđene slike sve su više prizivale oksimoronsku živu 
mrtvost, kao što npr. pokazuje koncept žrtava mode iz 2008. i 2009. godine, 
koje je fotografirao Ivan Filipović (usp. Vene 2019, 146). Teoretičarka mode 
Caroline Evans (2007: 4) navodi kako je modna scena, ona koju naziva moda 
na rubu (fashion at the edge), devedesetih godina izlagala sve više traumu, te su 
time teme bivale mračnije; radilo se o smrti, bolesti i napuštenosti, i to kao re-
akcija na nestabilnu pozadinu društvenih, ekonomskih i tehnoloških promjena 
krajem 20. stoljeća.

Završno navodim video-rad Nedjeljno popodne II Michelle Williams, s 
izložbe Reality Check u Domu HDLU-a (2004), kojim pretapa kategorije sa-
moće, starosti, osamljene smrti, prijateljstva, zoofilije, antropofagije… Uspore-
nim snimcima video-rad usredotočuje se na mrtvu žensku figuru ispruženu na 
podu dnevne sobe čije noge oblizuju dva psa. Mrtvo i živo, ljudsko i neljudsko 
snimani su iz donjega rakursa čime se tijelo umrle kao i ikonografija psećih 
jezika hipertrofira. Naravno, pseće – da li erotično ili izgladnjelo – lizanje nogu 
umrle ženske figure, u simbolizaciji životinjskoga prijateljstva i erotičnosti kao 
i mogućega antropofagijskoga snižavanja životinjskih i jedinih prijatelja (na-
ravno, pogotovo ako je prošlo nekoliko dana u okružju mrtvoga, usamljenoga, 
zaboravljenoga, nepotrebnoga, ostarjeloga tijela), akustički je pojačano. Poticaj 
za navedeni video-rad Michelle Williams je posudila sa stranica crne kronike 
koje nerijetko izvješćuju o osamljenim umiranjima zaboravljenih staraca u 
vlastitim domovima, gdje kao jedini svjedoci smrti ostaju njihovi kućni lju-
bimci vjerni poput psa do kraja, produžujući ljubav i privrženost u nekrolatriji. 
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Tragom navedenoga u toj stopljenosti sudbina ljudi i životinja podsjećam na 
Šercarovu autointerpretaciju vlastitoga crteža Mrtva plava svinja (1979): „Plava 
boja kao simbol sjete, a svinja je na neki način meni predraga životinja, izu-
zetno inteligentna a nosi u sebi smrt kao sudbinu. Zato mislim da su svinje 
naizgled vesele a zapravo duboko sjetne životinje jer nose u sebi smrt kao po-
ruku.” (Šercar, prema Marjanić 2014: 534)
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PERFORMING THE DEATH/RITUAL – AESTHETICS OF THE DEATH: 
EXAMPLE – PERFORMANCE ART

Summary

In the article, I document the selected examples of the performance of death experience 
in the performance art in Croatia. It is obvious that the theme of death, a cemetery, has been 
performed by two artists – by the multimedia artist Josip Zanki and the multimedia artist Tajči 
Čekada. Their works were also included in thematic death exhibitions; Josip Zanki participated 
in the Mirila exhibition – the intangible cultural heritage (Klovićevi dvori Gallery, Zagreb, 2013), 
and Tajči Čekada at the exhibition Mors porta vitae – death, the door of life: old Zagreb cemetery 
and funeral at the Zagreb City Museum in 2012.

Keywords: performance art, death, grave, mirila, Josip Zanki, funeral clothes, Tajči Čekada.
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ТОПИКА СМРТИ И МУЗИКА ГРОБЉА У 
ХОРСКИМ ДЕЛИМА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА3

Смрт, бол и губитак драгих особа одувек су били инспирација уметницима. 
Како у књижевности или сликарству, тако и у музици, срећемо многа дела чија 
је идејна нит смрт. Почевши од најраније праксе у којој је музика била део риту-
ала смрти (било као одбијање или прихватање), па до експресивних момената у 
савременој уметности, музика и те како „уме да плаче”.

Музичка уметност „одсликава” тугу и макабричне моменте, служећи се 
средствима хармоније, ритма и окрестрације на специфичан начин – компози-
тори користе одређене тоналитете, тонске низове и ритмове како би се истакла 
„топика” бола, туге или смрти. Веза ових топика са „темом” постаје још тешња 
уколико у композицији имамо и текст – самим тим, тонско сликање постаје ис-
такнутије, а текст „добија на јачини”.

Имајући у виду да је пракса српске музике претежно развијана у домену жанра 
хорске песме, овај рад има за циљ да тематику смрти представи у хорским делима 
српских композитора (уз значајне помене дела и других музичких жанрова). 

Кључне речи: топика, интердисциплинарност, хорска музика, музичка тео-
рија, бренд

1. Топикa жалости и смрти
Музичка уметност „комуницира” на релацији композитор – музичко 

дело – публика. Ова комуникација одвија се путем система који се ослања 
на специфична средства изражавања. Та средства изражавања манифе-
стују се у виду „кодова” конституисаних од стране одређених „знакова”, 
путем којих се преноси дата порука. Међутим, за разлику од комуника-
ционог система као што је говорни језик, систем комуникације у музи-
чкој уметности образује се на нешто другачији начин.  

 Систем кодирања на комуникационом нивоу истраживан је пр-
венствено од стране структуралиста, попут Фердинанда де Сосира 

1 nevena.vujosevic@filum.kg.ac.rs
2 maja@filum.kg.ac.rs
3 Рад представља део резултата истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта Брендови 

у књижевности, језику, култури, у оквиру циклуса пројеката Језик, књижевност, култура 
данас (бр. 01–377), ФИЛУМ, 2018–2019. године. Такође, овај рад посвећен је нашим драгим 
колегиницама, Драгани Ђукановић и др Валерији Каначки, које су нас, нажалост, прерано 
напустиле: Драгана, Валерија, никада вас нећемо заборавити.
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(Ferdinand de Saussure), који поставља темеље каснијим истраживањима, 
говорећи о језику као систему комуникације.4 Тај систем се односи на 
класификацију знакова и њихових односа. Језик се поистовећује са си- 
стемом; језик је структура, а елементи система, знакови, своје значење губе  
ван тог система (Де Сосир 1996: 33–39). Знак, као елемент овог система 
комуникације, представља везу означитеља и означеног: означитељ пре-
ко реципијента добија значење које означени саопштава (Де Сосир 1996: 
79–83). Знак своје значење добија искључиво унутар датог система и уко-
лико би се из њега изместио, значење се нужно мења.

Поред Де Сосира, знаковима и системима значења бавили су се још 
и Чарлс Сандерс Перс (Charles Sanders Peirce), Луис Хјемслев (Louis Trolle 
Hjelmslev), Клод Леви-Строс (Claude Lévi-Strauss), Роман Јакобсон (Рома́н 
О́сипович Якобсо́н), Умберто Еко (Umberto Eco) и други, кроз своје при-
марне области изучавања.

Посебно се истиче Еково разматрање кодирања, које се лако може 
пренети на постулате музичке теорије. Наиме, Еко подразумева код као 
„распрострањену” логику путем које се може препознати значење „умре-
жених” знакова. Самим тим, „декодирање” поменуте мреже омогућава и 
свеопшту комуникацију (Eкo 1976). Треба нагласити и да Еко дозвољава и 
вишеструко значење термина код, што се односи на његову примену у раз-
личитим областима – структури језика, систему правила означавања, рас-
прострањености (светског) знања, комуникационих нивоа итд., односно 
они се све време преплићу, а понекад и допуњују (Еко 1984: 164–188). 

Сумирано – код мора постојати зарад манифестације значењских 
елемената у систему комуникације – било попут говорног језика или уну-
тар уметничког дискурса (дела). Код се успоставља помоћу временско/
друштвено/културолошких норми и тумачи се искључиво у односу на 
њих, те ван те релације губи своје „право” значење.

Уколико се осврнемо искључиво на кодирање/декодирање музичког 
дискурса, као истакнуто теоријско упориште издваја се рад музичког тео-
ретичара Кофија Агавуа (Kofi Agawu). Овај теоретичар тврди да је готово 
немогуће одредити јединствену дефиницију „знака” у музици. Стога, као 
адекватни еквивалент за другачији начин изражавања користе се ознаке 
темпа (представљена речју говорног језика) или музичке структуре (чес-
то представљене графички). Међутим, дубинска значења музичког знака 
могу се „декодирати” искључиво у оквиру културалног контекста унутар 
ког се успостављају везе са датим музичким дискурсом (а као најпопулар-
нији пример често се наводи марш који се повезује са појавом војске или 
фанфаре које асоцирају на племство или херојски чин (Агаву 1991).

Како музика није језик већ само систем који се води правилима је-
зика, интерпретирање кодова, симбола или знака не може се водити до-
словно правилима које предлажу лингвистичке студије. Стога, неопход-
но је интердисциплинарно приступити датој проблематици, те поменуте 
4 Основе Де Сосировог рада налазимо у Курсу опте лингвистике (Cours de linguistique générale), 

коју су објавили студенти након његове смрти (Де Сосир 1996).



Невена Ј. ВУЈОШЕВИЋ и Maja В. РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВКОВИЋ 

131

лингвистичке постулате прилагодити законитостима музичке уметно-
сти, а музичку теорију „преобликовати” моделима семиотичких студија. 
Као посебан проблем, међутим, истиче се и „декодирање” музичких дела 
која не припадају савременом духу времена – подсетимо, знак се може 
адекватно разумети искључиво у одговарајућем контексту. Стога, неоп-
ходно је у обзир укључити и интертекстуална разматрања јер, како те-
орија интертекстуалности и говори, интерпретација значења постоји 
једино у интеракцији текстова. Другим речима, интерпретација текста 
постоји једино као његово уодношавање са осталим текстовима; текст ко-
муницира са свим текстовима из његове прошлости, садашњости и бу-
дућности. Да не бисмо у овом тренутку залазили у проблематику адек-
ватне (временске) интерпретације, довољно је само констатовати да се 
на овај начин образује културолошко/историјски контекст који нам доз-
вољава и интерпретацију знакова. Тај контекст остаје уписан у тренутку 
и не сме се изгубити из вида при интерпретацији дела која су настала у 
другим временским раздобљима (Радивојевић 2018: 97–103).

Шта је заправо топика? Као дефиницију топике, Мајкл Клајн 
(Michаel L. Klein) наводи „семиотички код који успоставља везу између 
конвенционалног означавања и групе музичких знакова” (Клајн 2005: 
56). Како истиче, истраживање топика у музици своје почетке налази у 
испитивањима естетике и поетике музике осамнаестог века. Међутим, 
иако Клајн то не наводи, треба нагласити да је једно од првих истражи-
вања спровео Леонард Ратнер (Leonard Ratner), бавећи се концептом то-
поса (Ратнер 1980). Развијањем Ратнеровог приступа топосу долази се 
до истраживања теоретичара попут Агавуа, Монела (Raymond Monelle) и 
Самјуелса (Robert Samuels), који ову теорију даље шире и на музику се-
дамнаестог и деветнаестог века (Клајн 2005: 56).

Међутим, као најистакнутије, издвајају се, ипак, студије Агавуа и Мо-
нела. Монел топику дефинише као „музички дискурс”, који је „првенстве-
но симбол”, те аутор истиче да се „иконичке” или „индексичке” каракте-
ристике утврђују путем „правила” (Клајн 2005: 56, цитирано према Монел 
2000: 17). Са друге стране, за Агавуа је музичка топика, заправо, музички 
знак чији је „означени одређен конвенционалним ознакама” (Клајн 2005: 
56, цитирано према Агаву 1991: 49). Треба нагласити и да се у Монеловој 
студији „Музичка топика: Лов, Војска и Пасторала” (The Musical Topic: hunt, 
Military and Pastoral), истиче Ратнерово дефинисање топике – оне су запра-
во асоцијације путем којих разумемо класичну музику, а Ратнер их дели 
на три категорије: плесни метри, стилови и примери сликања речима (Мо-
неле, 2006: 3, према Ратнер, 1980: 9). Иако нешто касније спроведено ис-
траживање, уско везано за теоријски приступ музици Франца Листа (Franz 
Liszt), а од посебног значаја за овај рад, јесте и студија Марте Грабоч (Márta 
Grabócz) „Улога семиотичке терминологије у музичкој анализи” (The role 
od semiotical terminology in musical analysis), у којој је указано на постојање 
различитих врста изотопија (Грабоч 1996: 208–209).
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Дефинисање категорија и само одређење типова топика ипак зависи 
од самих аутора који су се бавили овим питањем. Стога, често можемо 
срести наизглед „исте” топике код различитих аутора које су именоване 
другачије или код неких срећемо само „групе” које су рашчлањене на не-
колико различитих топика у другој студији.

С тим у вези, од великог је значаја допринос истраживања Кофија 
Агавуа. Агаву у својој студији „Играње са знаковима: семиотичка интер-
претација класичне музике” (Playing with signs: A Semiotic Interpretation of 
Classic Music) представља први пут листу од двадесет седам различитих 
топика-знакова, те их приказује на примерима дела класицизма (Агаву 
1991). Надовезујући се на њега, аутори попут Монела и Грабоч дају своје 
доприносе, али су фокусирани на одређене „групације” топика.

Музички знак, као и топика,5 дају могућност одсликавања и емотив-
них стања те немају само улогу „преноса” информација. Музика, као и дру-
ге уметности, миметички опонашају „реални” свет. Миметички процеси 
посебно долазе у фокус испитивања када се успоставља веза поезије и му-
зике, што је нарочито својствено вокалним музичким делима. Поставља се 
питање: који „слој” је примаран, који подражава и како они комуницирају? 

Према мишљењу Ричарда Курта (Richard Kurth), заснованом на Ни-
чеовом (Friedrich Nietzsche) концепту мимезиса, „музика не осликава или 
рефлектује текст (у вокалним делима, прим аут.), нити симболизује њего-
ве концепте и осећања. Супротно, а најбоље речено, слике и осећања на-
место тога могу симболизовати музику” (Курт 1997: 12), те овај однос на-
зива и видом „реверзног” мимезиса. Аутор даље цитира Ничеову мисао: 
„Музика никада не може постати средство, међутим, неко је може приси-
лити, савити или измучити је: као звук, као добовање, у њеним најсуро-
вијим и најједноставнијим видовима и даље може превазићи [fiberwindet] 
поезију и умањити је на ниво њене рефлексије [Wiederscheine]. Музика 
тријумфује над текстом” (Курт 1997: 11–12, преузети цитати Ничеа – 
Курт 1997: 12). Заправо, ослањајући се на Ничеа, Курт истиче супериор-
ност музичке у односу на текст у вокалним делима: наглашава се однос 
емоције и музичког мимезиса којем текст помаже у декодирању, а не су-
протно – да музика помаже тексту.

Музичке топике које су у фокусу овог истраживања директно 
рефлектују емоције – осећање бола и жалости, као и помирење са смрћу. 
„Представљање” емоција у музици често се односи како на рефлексију 
„спољних” фактора, тако и унутрашњих – што код самог композитора, 
што код њиховог изазивања код публике. Зато, када говори о емоција-
ма, Леонард Мејер каже да: „[…] мора се одржавати јасна разлика између 
емоција које осјећа композитор, слушалац или критичар – самих емоцио-
налних одзива – и емоционалних стања означених различитим видови-
ма музичког стимулуса. Опис музичким и хармонијским формулама, од-
ређених можда присутним текстом, могу постати знакови за означавање 
5 Овде је битно нагласити да топика није, сама по себи, знак у музици, већ да топика може бити 

састављена и из више знакова.
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људских емоционалних стања. Мотиви жалости или радости, гнева или 
очајања […] или афективне и моралне особине које се приписују спе-
цијалним музичким моделима […] примери су таквих конвенционалних 
денотативних знакова” (Мејер 1986: 24).

Како „прочитати” бол или смрт у музици? Пре свега, треба нагласити 
да постоје нешто конвенционалнији знакови који се заузимају за емоцију. 
Како Мејер истиче, емоције у музици рефлектују визуелне асоцијације те 
имитирају „реална” понашања – стога се спор темпо, заправо, заузима за 
спори ход или генералну успореност особа које жале, тиха динамика са 
динамиком гласа итд. Мејеровим речима: 

„Прије музика описује оне начине понашања који су названи ’означеним 
емоционалним понашањем’, а који су учињени конвенционалним ради де-
лотворнијег саопћавања. У западњачкој култури, на пример, бол се саопћа-
ва специјалним типом понашања: физичке гесте и моторно понашање имају 
тенденцију да се смање на најмању меру, изрази лица одражавају културал-
ну слику жалости, опсег вокалног израза је ограниченим и често споради-
чан, плакање је уобичајено […]” (Мејер 1986: 349).

Заправо, музика својим средствима рефлектује људско понашање 
– ритам означава покрет тела, мелодија и хармонија мелодику говора и 
јадиковања, а динамика интензитет. Стога, у музици срећемо тиху дина-
мику, спор темпо, мол, мелодије склоне силазним покретима и хармони-
зације плагалним везама.

Тематика смрти, страха од смрти и макабра са друге стране може 
бити репрезентована и нешто другачијим средствима. „Плес смрти” 
(„Danse Macabre”) често представља кокетни израз туге, страха и игре. 
Комплексност ове топике најбоље се може утврдити кроз студије Геби 
Сикоре (Gaby Sikora) (Сикора 1995) и Марте Грабоч (Грабоч 1996). На-
име, Сикора истиче да је топика макабра успостављена још у средњем 
веку те се може манифестовати вишеструко: кроз  „Ständereigen”,6 кроз 
плес на гробљу, топику Ероса/Танатоса, односа пародијских и сатирич-
них призора, као и оних везаних за топику рата (Сикора 1995: 575–576). 
Са друге стране, Марта Грабоч повезује топику макабра са изотопијом 
фаустовског питања, те наводи „класеме” посмртног марша, ламента, 
речитатива и жаловања (Грабоч 1996: 208–209). Треба нагласити да су 
обе студије превасходно успостављене на приступу музици Сен-Санса 
(Charles-Camille Saint-Saëns) и Листа, али да су, због теоријског упоришта, 
применљиве и на остала дела. 

Оно што је битно нагласити за топику макабра јесте њена више-
струкост приказана кроз поткатегорије у обе студије, стога су очеки-
ване карактеристике плесова („кружни тактови”, нешто бржи темпо и 
карактеристичне „пратње” мелодијском гласу). Маршевски карактер и 

6 Овај термин односи се на појам „ружне” смрти, коју не може избећи нико, без обзира на 
сталеж у друштву – сви људи, без обзира на то шта су били за живота након смрти постају исто 
(симболика леша).
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повезаност са ратом/војском се истиче и кроз фанфарни лајтмотив, док 
ламент и жаловање прате музички симболи већ поменути за рефлекто-
вање емоције бола.

2. Српска хорска музика и смрт / музика гробља
У хорској музици српске уметничке музичке праксе налазимо неко-

лико најраспрострањенијих типова употребе топике смрти: 
- Духовна музика компонована у сврху литургије,
- Духовна музика проткана елементима смрти,
- Световна музика у којој се смрт дословно помиње,
- Световна музика проткана елементима смрти.7
Пре аналитичког приступа одабраним композицијама треба нагла-

сити пак да је најпознатија српска композиција проткана елементима 
смрти заправо кантата „Песме простора” Љубице Марић (1909–2003). 
Поменута композиција композиторке Марић дословце представља „му-
зику гробља”, с обзиром на то да је ово дело за хор и оркестар идејно за-
сновано на текстовима, односно натписима са стећака босанских богу-
мила. Од четрнаест текстова, изабрано је седам који су послужили као 
база „певањима” у редоследу: прелудијум, три епитафа, а у другом делу 
још четири епитафа. Наслов је филозофски објашњен од стране ауторке 
као ванпросторност смрти доживљена у простору у ком се одвија живот 
(Пејовић 1975: 21–24). Композиторка користи изузетно модерна музичка 
средства (хармонски језик ове композиторке умногоме подсећа на Јоси-
па Славенског), у дочаравању топике смрти, те употребљава специфичну 
боју акорада који су често секундне и квартне грађе (настали полифоним 
ткањем). Користила је оркестрациона решења која рефлектују сабласну 
атмосферу гробља и смрти, настала слободним кретањем хармонских 
структура и слободнијих концепата музичке форме (Слика 1).

У овој композицији перманентно је присутна топика смрти. Већ сам 
почетак композиције одсликава осећај стрепње, нелагодности и слутње 
на нешто „лоше”. Прелудијум почиње тихом динамиком, тешким покре-
том дугих нотних вредности које слагањем достижу дисонантни акорд 
широког опсега. Укључење хора и дијалог мушких и женских гласова у 
удаљеним регистрима, заправо, појачава утисак који текст оставља. 

Међу композицијама које се и даље користе као део религијског ри-
туала, мада се често изводе и концертно, најпознатија су два вокално-
инструментална дела: „Опело” у фис-молу, Стевана Стојановића Мок-
рањца (1856–1914, настало 1888. године), и „Опело” у бе-молу, Стевана 
Христића (1885–1958, настало 1915. године). 

7 Како су оквири овог рада ограничени, за аналитички узорак ће бити изабране само најистакну-
тије композиције.
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Слика 1. Љубица Марић, Песме простора

Мокрањчево „Опело” у фис-молу настало је за потребе богослужења, 
превасходно зато што су хорови које је овај композитор водио, радили 
при цркви (Вујошевић 2018: 185–197).8 Како Војислав Илић и Властимир 
Перичић наводе: 

8 Композитор је, иначе, поред „Опела” у фис-молу (1888), написаног поводом стогодишњице 
рођења Вука Стефановића Караџића, написао још једно, пет година раније – „Опело” ге-молу 
(1883). Оба дела написана су за мешовити хор.
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„[…] разлика између опела и парастоса, као црквених обреда, је велика. 
Опело је дуже и садржи више од тридесет стихира (песама), а парастос све-
га око петнаест (стихире парастоса улазе и у састав опела). Пракса српских 
композитора била је да за Опело, односно Парастос, компонују само следеће 
делове: Јектенија, Њест свјат, Житејскоје море, Со свјатими, Дуси и души, 
Бога человјеком и Вечнаја памјат […]” (Илић 1995: XIX).

Стеван Христић, са друге стране, написао је једно „Опело” за ме-
шовити хор у бе-молу. Композитор је на партитури оставио и посвету: 
„Посвећено погинулим и умрлим жртвама у народним ратовима за ос-
лобођење и уједињење (1912–1918)”. Још је интересантнија напомена коју 
оставља на крају композиције, са датумом 22. март 1927. године: „Из-
вођење ’Опела’ дозвољавам само у целини. Не дозвољавам да се изводе 
одломци а још мање да се у случају извођења у цркви мешају туђе компо-
зиције са деловима овог ’Опела’” (Слика 2). Остављена напомена истиче 
вредност ове концертно-литургијске „свите”, као што и чува успомену на 
оне којима је посвећена.

Слика 2. Стеван Христић, Напомена на крају „Опела”

Иако су обе композиције компоноване са истом идејом, према струк-
тури ставова може се приметити да је Христићево „Опело” чешће из-
вођено концертно. Мокрањчева композиција (Слика 3) садржи ставове: 
Јектенија, Њест свјат, Со свјатими (три става од којих се један по избо-
ру изводи), Дуси и души и Вечнаја памјат. Распоред тоналитета је: фис-
мол, цис-мол, ге-мол/Еф-дур, Бе-дур, фис-мол. У целој композицији пре-
овладава хомофонизована фактура уз повремену полифонизацију (што 
је карактеристично за Мокрањчев стил), динамика је претежно тиха, ре-
гистри гласова вођени без претераних иступања ван „зоне удобности”, 
хармонизација је карактеристична за овог композитора са нешто више 
плагалних решења, а ритам је уједначен употребом претежно дужих нот-
них вредности, а темпо се мења у распону од спорог до умереног. Умет-
нички врхунац свакако представља став Њест свјат који се често изво-
ди и самостално и концертно. Став је изразито полифонизован са мож-
да најистакнутијим карактеристикама топике бола и смрти: бас почиње 
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став узлазним поступним покретом у дубоком регистру, мелодијом која 
се узлазно креће до VI ступња и потом се враћа натраг (т. 1–4). Спора 
корачница, испрекидана „одговором” осталих гласова која истиче пла-
галне везе на врхунцу мелодије (веза DS – S), „прелива” се у истакнуту 
мелодију сопрана која „помера” читаву хорску структуру ка вишем ре-
гистру (т. 5–13). Наредни већи одсек (од т. 14 до краја) доноси комплекс-
ну и изузетно широку поставку хорског става са дељењем мушких гласо-
ва и наслојавањем дисонантнијих структура, док се, укључењем сопрана 
(правилном реперкусијом од баса до спорана), достиже врхунац на нај-
вишој поставци свих гласова  – бас достиже дес1, тенор гес1, алт дес2, а 
сопран ас2, на начин поновног миксолидијског иступања.

Слика 3. Стеван Стојановић Мокрањац, „Опело” – почетак (т. 1–9)
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Слика 4. Стеван Стојановић Мокрањац, „Опело” – почетак става Њест свјат (т. 1–4)

За разлику од Мокрањчевог, „Опело” Стевана Христића нешто је 
другачије структуре: Јектенија (у комбинацији текста Свјати Боже и Гос-
поди помилуј са одговорима на свештениково „читање”), Њест свјат, 
Житејскоје море, Со свјатими, Дуси и души, Бога человјеком и Вечнаја 
памјат. Христићево „Опело” је богато „одговорима” на свештеников 
текст које Мокрањац нема. Тоналитети су: бе-мол, Бе-дур, еф-мол, Бе-
дур, бе-мол, цис-мол, бе-мол, еф-мол, Еф-дур, бе-мол, еф-мол, Еф-дур, 
еф-мол и бе-мол. Тонални центри нису неуобичајени, осим „искорака” 
у цис-мол који је паралела поларног центра (Е). Претежно владају уоби-
чајене хармонске везе, уз спорадична миксолидијска скретања. Мелодија 
је нешто развијенија него код Мокрањца, као и ритам (употребом сит-
нијих нотних вредности) и фактура (слободније полифонизована). Сама 
употреба „мрачних” тоналних центара, попут бе-мола и еф-мола, указују 
на топике бола и смрти, као и спора корачница почетног става (у поло-
винама), мелодије уског амбитуса које готово да подсећају на речитатив, 
изразито тиха динамика, употреба сниженог II и V ступња (од т. 3 па на-
даље), доприноси мрачној атмосфери због мешања тоналног и модалног 
(Слика 5). Током читаве „свите” заступљено је нешто више алтерација 
и ширења амбитуса гласова него код Мокрањца, што додатно одсликава 
осећање напетости, стрепње и узнемирења.
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Слика 5. Стеван Христић, „Опело” – почетак (т. 1–12)

Поред ових композитора, „Опело” су компоновали и Јосиф Марин-
ковић (1851–1931), Милоје Милојевић (1884–1946), Миливоје Црвча-
нин (1891-1978) и други – за разне саставе хорова. Као део опела, став 
Њест свјат најчешће можемо срести у опусима многих композитора. 
Остали ставови опела такође су заступљени, али не у тако великој мери 
као поменути став.

Међу духовним композицијама које нису директно везане за смрт, 
које, дакле, нису део литургије/опела, налазе се већином молитве или 
композиције које текстом подсећају на молитве, док њихову повезаност 
са топикама бола и смрти препознајемо искључиво путем музичког садр-
жаја – топика и, наравно, путем културолошких норми (повезујемо их 
са приликама у којима се изводе ван концертне сале). Неке од компози-
ција овог типа јесу и композиције „Тјело Христово”, Миодрага Говедарице 
(1950–,  слика 6), и „Ја на Твој позив”, Рајка Максимовића (1935–). Ова 
композиција Рајка Максимовића написана је на текст тестамента владике 
црногорског Петра Петровића Његоша (Слика 7).
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Композиција Миодрага Говедарице представља молитву, смрт се ни-
где дословно не помиње, али композиција одише топиком која је тема 
овог рада. Наиме, композиција је писана у фис-молу, спором темпу и уме-
рено тихој динамици. Ритам је уједначен, налик на корачницу (погреб-
ну), претежно је хомофоне фактуре, уз истицање сопрана као водећег 
мелодијског гласа. Регистар гласова је средњи током првог одсека ком-
позиције, без већих иступања. Хармонски веома „миран” ход уз мање ис-
тупање ка доминантној области паралелног тоналитета у такту бр. 4. У 
другом одсеку композиције заступљен је, најпре, паралелни дур уз нешто 
покретљивију мелодију сопрана и готово бордунску поставку баса, након 
чега се јавља повратак у основни тоналитет, уз спуштање ка нижим лага-
ма гласова (каденца у тактовима 15 и 16). Репетиција првог одсека про-
ширује опсег хора увођењем субконтра баса. 

Слика 6. Миодраг Говедарица, „Тјело Христово”
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Изненађење и врхунац композиције представља кода (од т. 17), где се 
сваки глас помера до крајњих граница опсега, те сопран све време изводи 
мелодију у другој октави уз достизање а2, тенори се деле на два гласа, а 
басови на бас, баритон и субконтра бас ради ефектног завршетка. Компо-
зиција се завршава у основном молу, форте динамици и изузетно широко 
постављеном хору са короном на последњем акорду.

Композиција Рајка Максимовића носи веома слична обележја. Напи-
сана је у умереном темпу (Tempo di Corale), у де-еолском модусу, ритми-
чки веома уједначена – састављена од низова половина и четвртина. Фак-
тура дела је корална, веома прозрачна, са носећом мелодијом у сопрану. 
Мелодије су уског амбитуса, благо таласасте грађе, скоро да подсећају на 
речитатив, које се тек касније развијају умерено, увек у коралном каракте-
ру. Ритам током читаве композиције остаје устаљен, док се мелодије благо 
развијају. Хармонија је готово увек модално обојена, с обзиром на то да 
нема великих иступања (приметна су повремена померања тоналних цен-
тара без претераног задржавања у истим). Oд партитурног броја 8 на даље 
се центар помера на а-еолску основу. Молски центри доминирају, али без 
појаве „праве” доминанте, те су заступљене и плагалне каденце.
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Слика 7. Рајко Максимовић, „Ја на Твој позив” (т. 1–19)

Међу световним хорским композицијама где се истиче тематика смрти 
издвојићемо композиције „Јадна драга”, Димитрија О. Големовића (1954–), 
за женски хор, и „Умре Јиве”, Минте Алексиначког (1947–), за мешовити 
хор. Смрт драге особе идеја је водиља кроз оба уметничка остварења.

У композицији „Јадна драга” налазимо причу девојке/жене која жали 
за својим драгим. Композиција је писана за женски хор у подељеним гла-
совима (два сопрана и два алта) у тихој динамици, умерено брзом темпу, 
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уз готово бордунско „певање” другог алта (Слика 8). У а-молу и такту 4/4, 
девојка почиње приповедање како је све око ње исто („Ветрић пири, липа 
мири, к’о и пре, врело жубори по лисној гори к’о и пре, ја сам млада овде 
сада к’о и пре, сунце бега ал’ нема њега к’о и пре”). Ритам је устаљен, ме-
лодијски глас је претежно уског амбитуса са тенденцијом ширења, а по-
четно кретање је представљено скоком молске терце навише и поступног 
покрета наниже, што је одлика топике бола. 

Слика 8. Димитрије О. Големовић, „Јадна драга” (т. 1–7)

Следи драматуршки развој (т. 10–22), где се у тексту истиче како 
„њега” више нема, без обзира на „непромењену” слику око ње, те се амби-
тус водећег мелодијског гласа (првог сопрана) шири до октаве, док оста-
ли гласови претежно мирују (нарочито од т. 10–15). Октавни скок у т. 10 
(текст овог дела композиције је „Нема сунца миленог, нема мог”), уз хар-
монизацију тврдо умањене доминанте која се разрешава у дурску доми-
нанту, истиче афекат. Присуство бројних алтерација и померања тонал-
ног центра (ка ха и фис) уз фортисимо динамику (на текст „Ој ви ноћи 
моји бели дани, ој, ви дани, а са два сунашца де сте јако, де је злато моје”), 
уз претежно силазне покрете у свим гласовима (гласови су постављени 
хоморитмично) истичу топику бола и смрти. Смирај и емотивно „најте-
жи” део композиције пак чини део од т. 23 до краја, са текстом „Плачи 
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траво, запевај славују, злато моје земљица покрива, Мили боже подигни 
олују сред ме срца громом удри жива. Река њега крије сад и тама, шта ћу 
овде ја на свету сама”, где се читав музички ток враћа у основни тонали-
тет. Динамика је изразито тиха, темпо спор, гласови су мелодијски по-
стављени готово речитативно, уз скокове сексте и кварте наниже, који су 
идентификовани као музички „знак” жалости. Од т. 27–30 достиже се вр-
хунац поделом сопрана на два гласа и достизањем тона а2 уз текст „сред 
ме срца громом удри жива”, чиме се истиче очај девојке (Слика 9), након 
чега следи повратак у нижи регистар, док се ритам успорава, а речита-
тивни делови наизменично јављају у хорској фактури уз паузу или дуже 
нотне вредности у осталим гласовима. 

Слика 9. Димитрије О. Големовић, „Јадна драга” (т. 27–30)

У композицији „Умре Јиве” налазимо причу у којој мајка седи на гро-
бу свог сина јединца, те га „пита” да ли му је земља тешка. Први одсек 
композиције (т. 1–16), као „пролог”, поставља мушки хор описујући сце-
ну у изразито спором темпу, тихој динамици уз педал баса на тону ге који 
траје скоро пет тактова, доносећи само вокал „у” (део речи „умре” која се 
финализује у т. 5), док баритон и два тенора, у умањеним квинтакорди-
ма, па затим и другим дисонантним сазвучјима, доносе текст „Умре Иве у 
мајке је једини.” Оваква поставка мушког хора подсећа на црквено опело 
– као певање свештеника, док дисонантне структуре истичу „језу” топике 
смрти, уз незаобилазно силазно кретање и то готово правилно хромат-
ски (Слика 10).
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Слика 10. Минта Алексиначки, „Умре Јиве” (т. 1–9)

Наредни део композиције (од т. 15) указује на укључивање женског 
дела хора и речима мајке која „пита” свог сина. Мелодија је уског опсега, 
проткана „украсима” (шеснаестинским покретима) силазне терце, који 
симболизују плач и синкопираним ритмом који се такту 2/4 супротста-
вља налик на нарицање. Тек од т. 20 укључује се само бас октавом на тону 
ге која поново педално траје пуних пет тактова. Од т. 26 син мајци од-
говара како му земља није тешка, већ девојачка клетва, мелодијом у по-
дељеном басу уз повремену мелодизацију сопрана, док остали гласови 
претежно чине хармонизацију. Мелодија баса је, такође, пуна латерација 
и покрета терци уз сличну ритмизацију „плача” мајке. Хармонизација је 
„напета”, проткана дисонанцама, динамика се креће ка умерено гласној, а 
амбитус хора се шири. Врхунац композиције чини део од т. 36 до краја где 
се клетва „објашњава”: „Кад прокјене, сва се земља тресе, кад уздише до 
неба се чује”. Текст је подржан полифонизацијом хорске фактуре, почев-
ши од баса удвојеног у октави, затим високе лаге тенора и заједничким 
наступом женског дела хора од ког се „плач” (фигура терце и синкопе) 
јавља у сопрану. Динамика је форте, а и даље владају умањене хармонске 
структуре (Слика 11). Оваквом поставком истиче се „клетва”, а с обзи-
ром на то да се „уздах” помиње, сматра се да и девојка пати за њим (про-
клела га је што ју је напустио). Композиција се завршава дисонантним 
акордом у крешенду чиме се бол свe троје „актера” (мајке, сина и девојке) 
недвосмислено истиче. 
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Слика 11. Минта Алексиначки, „Умре Јиве” (т. 36–44)

Као пример композиције где је смрт представљена у симболичком 
смислу истичемо композицију „Судба” Рајка Максимовића, написану на 
текст Милоша Црњанског. У овој композицији описана је пловидба лађе 
којој пут одређује судбина („На сињем мору, Лађа једна броди; Да могу 
знати: Куда је судба води?”), током које се она бори са таласима мора и на 
крају нестаје у њима („Прешла је бура; Море покоја нађе. А пена таласа 
грли, Последњи део лађе.”). Заправо, симболика борбе лађе и мора може 
се тумачити и као борба човека са животним ситуацијама и проблеми-
ма и финално – покорење/смрт. Композиција је написана за мешовити 
хор, са повременом поделом горњих гласова (сви сем баса) на по два гла-
са. Фактура је претежно полифонизована уз честа наслојавања гласова 
или имитациони третман текста, што се заузима за топику таласа/воде 
и шума који они стварају, поготово у датом такту 6/8. Почетак пловид-
бе симболизује поступно мирно наслојавање гласова почевши од алта, 
затим сопрана, тенора и финално баса уз стварање дисонантних хармон-
ских структура (Слика 12). Хармонизација обилује не-терцним, често 
хроматизованим структурама, мелодија је имитационо постављена, а ри-
там се комплементарно гради од дужих вредности (половина са тачком 
под лигатуром) до осминских вредности. 
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Слика 12. Рајко Максимовић, „Судба” (т. 1–12)
Молски фон, као и, готово не-акордска (јавља се наслојавање лест-

вичних тонова), хармонска структура уносе немир и истичу топику смр-
ти. Таласање и немир посебно се истичу од партитурног броја Е таласа-
стом мелодијом уског опсега у изразито тихој динамици, у алту, која се 
даље, имитационо, преноси кроз остале гласове, уз напомену да се кроз 
овај део композиције хармонија „чисти” у плагалном виду, модално без 
улива доминантих тритонуса. Кулминација настаје у партитурном броју 
И и Ј где се достиже максимални горњи оквир опсега свих гласова који 
удвојени у фортисимо динамици истичу (под короном) немоћ лађе под 
таласима терцно/квартним акордом и топику бола. Следи „спуштање” и 
помирење са „судбом”, а како и „последњи део лађе” нестаје, то нестаје и 
напетост у музичком ткиву, завршетком у Де тоналној основи, акордом 
са пикардијском терцом. 

Закључак
У музичкој уметности, поготово у композицијама које садрже као ос-

нову и текст, ниво рефлексије емоција је на великом нивоу и манифестује 
се на вишеструки начин. Служећи се музичким елементима и симболима 
попут одређених мелодијских, хармонских или ритмичких фигура, ствара 
се код који културолошки препознајемо као симбол „нечега”. Ти симболи 
– топике, у музици комуницирају на релацији композитор – дело – публи-
ка готово на исти начин, без обзира на жанр или историјску епоху (када 
говоримо о рефлексији емоција). Стога, бол и смрт у музици препознаје-
мо кроз епохе и жанрове кроз употребу молског рода, уједначеног ритма, 
правилних тактова, мелодија које имају силазну тенденцију, плагалне од-
носе акорада и дисонантна сазвучја истакнута динамичким променама.
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У српској хорској музици срећемо манифестације топике бола и смр-
ти кроз дела композитора из различитих епоха: што кроз опела, намењена 
служењима парастоса, што кроз молитве или оплакивања драгих особа у 
cветовним композицијама. Садејство текста и музике појачава емотивни 
набој узајамним истицањем кључних момената кроз музичке симболе о 
којима смо говорили. „Плач” представљених композиција оставља јак ути-
сак код реципијента управо због нераскидивог споја два различита „јези-
ка”. Иако текст у многоме разјашњава „тематику” ових композиција, топике 
у њима рефлектују смрт и бол чак и када бисмо ова два „слоја” раздвојили. 
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TOPICALITY OF DEATH AND MUSIC OF THE GRAVEYARD IN CHOIR 
MUSIC OF SERBIAN COMPOSERS

Summary

Death, pain and loss of the loved ones have always been an inspiration to artists. In litera-
ture and art as well as in music, we come across many works of art whose basic idea is death. 
From the early history when music was a part of the ritual of death (whether as rejection of it or 
as a part of the funeral ritual) to “expressive” moments in contemporary art, we are fully aware 
that music “can cry”.

Musical art “depicts” sadness and macabre moments by using harmony, rhythm and or-
chestration in a specific way – composers use certain keys, melody structures and rhythm to em-
phasize the “topicality” of pain, sadness or death. The connection of these topics to the “theme” 
becomes even closer if the music composition also contains text - therefore, the “tone painting” 
becomes even more prominent, and the text “gains strength”.

Bearing in mind that the practice of Serbian music is predominantly developed on the 
choir song genre, this paper aims to present the theme of death in the choir songs by Serbian 
composers (with significant references to other genres). In Serbian choir music, we can find 
manifestations of pain and death within the work of composers from different historical eras: 
through “Requiems” intended for the funeral service, or through the prayers and lamentations 
over dear ones in the secular compositions. Presence of particular music symbols (astopics) de-
picts pain and death in those compositions. Therefore, synergy of the two different “languages” 
indeed can “cry” for us.

Keywords: musical topics, interdisciplinarity, choir music, music theory, brand.
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ГРОБ ПОД ЈАРКИМ СУНЦЕМ:  
ДАУДОВА РОМАНЕСКНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

КАМИЈЕВОГ СТРАНЦА 

Камел Дауд у свом првенцу Мерсо, контра-истрага (2015) предузима ро-
манескну интерпретацију Камијевог Странца полазећи од чињенице коју су 
нарочито истицали постколонијални тумачи Камијевог романа – Мерсоова 
жртва нема ни имена ни историје. Стављајући у центар пажње жртву и после-
дице које је по његове ближње имало то убиство, Даудов приповедач, у духу 
постколонијалних тумачења, актуализује однос текста и подтекста, осветља-
ва дискурзивне механизме искључивања и маргинализовања, те дискурзивну 
репрезентацију злочина у Камијевом роману, али како приповедање одмиче, 
он све више открива своју сродност са Мерсоом. И Мерсоов и Харунов злочин 
мотивисани су захтевима културе, јер је и идентитет културолошки одређен, 
дискурзиван. Интертекстуални дијалог са Камијем и критичко-теоријским 
интерпретацијама Странца, Камел Дауд спроводи успостављајући аналогије 
између свог јунака и Мерсоа, свих кључних епизода њиховог живота, претпо-
стављајући Камијевом филозофском проблему смрти – проблем убиства – али 
и надилазећи постколонијална читања архетипском карактеризацијом и рели-
гијским алузијама. У Даудовом роману празан гроб задобија централни симбо-
лички простор, постајући метафора за Алжир, материцу и за земаљску куглу. 

Кључне речи: Камел Дауд, Мерсо, контра-истрага, Албер Ками, Странац, 
постколонијализам, гроб, идентитет, култура, архетип Велике Мајке, култура 
сведочења.

У позамашној литератури посвећеној интерпретацији Камијевог 
Странца неупитан је критички став према судском процесу који се води 
против Мерсоа: јунак је осуђен због убиства с предумишљајем из по-
грешних разлога – равнодушности према мајци и неверовања у Бога. И 
мада се у свакој расправи о Камијевом јунаку који измиче коначном обја-
шњењу због начина на који је уобличен – он рутинирано потискује емо-
ције, па остаје непоуздан приповедач који не може уистину да сведочи о 
себи – могу бранити супротстављене тврдње, Ками је, несумњиво, преко 
Мерсоовог случаја показао да у том друштву не влада правда. Камел Дауд 
у свом првенцу овенчаном Гонкуровом наградом Мерсо, контра-истрага 
(2015) предузима романескну интерпретацију Странца вапећи за прав-
дом која би обухватила и колонизовани део алжирског становништва. 
Он тврди да је Мерсо, захваљујући својој приповедној вештини, успео 
да убеди јавно мнење у своју невиност, и тако се, с једне стране, слаже 
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са појединим тумачима из покрета „Право и књижевност” (в. Ахметагић 
2017: 35–37), а с друге, са постколонијалним читањима, међу којима је 
најутицајније оно Едварда Саида у делу Култура и империјализам. Дауд 
књижевно уобличава жртву и њен животни контекст, призивајући Са-
идову тврдњу: Мерсо „усмрћује Арапина, али тај Арапин нема ни име-
на ни повијести, а о мајци или оцу да и не говоримо” (Said 2002: 318). 
Па ипак, тематизујући „злочин почињен у једној књизи” (Daud 2015: 25), 
актуализујући однос текста и подтекста и инсистирајући, у духу постко-
лонијалних теорија, на осветљавању дискурзивних механизама искљу-
чивања и маргинализовања, односно остваривању „колонијалне моћи 
путем дискурса” (Baba 2004: 129), Дауд не дели са Саидом књижевноак-
сиолошке ставове о Странцу. У Даудовом роману о Арапину коме ни 
убица, ни суд, ни јавно мнење никада нису сазнали име, централни про-
стор добија начин представљања другог, његово позиционирање посред-
ством проблематичног именовања (Baba 2004: 132). „Вековима колониза-
тор проширује своје богатство тако што даје имена ономе што присвоји и 
одузима их ономе што му смета” (Daud 2015: 21). 

 Исписујући романескну интерпретацију Странца са становишта 
жртве, Камел Дауд одговара и на културни контекст у коме је роман на-
писан и на многобројна тумачења Камијевог дела. Харун се спори са ту-
мачима који  су превидели једну смрт, а самим тим и један живот, што за 
њега представља шокантно негирање насиља. „Поломили су се да објасне 
да убиства није ни било, само сунчанице […] Затим, читавих седамдесет 
година, свет се определио: брзо је уклоњено тело жртве, а место злочина 
претворено у нематеријални музеј” (Daud 2015: 13–14). „Цео свет занавек 
присуствује истом убиству под јарким сунцем, а нико ништа није видео” 
(Daud 2015: 75). Па ипак се Даудов приповедач Харун, брат убијеног Ара-
пина Мусе, како прича одмиче, све више препознаје у његовом убици. 
Његова противречна позиција – љути је Мерсоов противник и у исти мах 
његов двојник – почива на изнијансираном промишљању подтекста на 
који се ослања, успевајући да у Мерсоу види истовремено и типичног ју-
нака једног културног простора и побуњеника против те културе. До спо-
ра са светом који воде Харун и Мерсо, показује Дауд, може се доспети са 
сасвим различитих животних позиција. 

„Прича стара 50 година” исприповедана је на нов начин, „с десна на 
лево”, а фабула обухвата догађаје у којима централни симболички про-
стор припада једном гробу: Харун стално има на уму братовљев леш на 
осунчаној плажи, какав је присутан у Мерсоовом роману (у Даудовом  
роману Мерсо је писац романа „Други”), те „гроб осветљен сунцем” 
(мада у њему није било Мусиног тела, које никада није пронађено, и мада 
сам гроб није осветљен сунцем), и на том хотимичном алтернирању двеју 
речи – леш и гроб – израста приповедачево преиспитивање вредности 
људског живота у колонијалном и постколонијалном Алжиру, а заправо 
у универзалним оквирима. И мада је у фабули присутан и гроб Харунове 
жртве, Француза, Мусина празна рака на гробљу Ел-Кетар, коју својим 
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приповедањем Харун снажно обасјава, представља симболички простор 
у коме леже бар три човека у исти мах: Муса, Мерсо, који је убиством – 
тврди приповедач – „извршио самоубиство” (Daud 2015: 19), и Харун, јер 
је тај гроб одредио читав његов живот. У Мусином гробу, спрам којег се 
мери и време у роману, налази се празна земља: гроб је и метафора за Ал-
жир, и за материцу (што је наглашено, како ћемо показати, приповедаче-
вим односом са мајком), и за земаљску куглу. 

У духу постколонијалног дискурса, Харун говори о неименовању као 
симболичком убиству и инсистира на томе да се друштвена смрт њего-
вог брата догодила пре биолошке, да ју је условила и изазвала: „човек се 
не може лако убити када има име” (Daud 2015: 63). Зато у свом тумачењу 
Мерсоовог злочина предузима реверзибилан процес: дајући лешу име пола 
века након смрти, он настоји да оствари стабилност репрезентације и обез-
беди видљивост жртве: ако је у Мерсоовом роману ископан Мусин гроб, у 
Харуновом се на том гробу исписују подаци, те он постаје споменик. Доби-
ти „вечну кућу” – гроб са именом на њему, значи у Даудовом роману, до-
бити у исти мах и свој земаљски простор, бити признат у свом постојању.  

Начин на који Мерсо опажа Арапе – а од тих детаља Харун полази у 
својој имагинацији (брат је у радном комбинезону, Арапи су чекали крај 
зида) – није ништа индивидуално, мерсоовско. Кроз Мерсоову перцеп-
цију проговара култура (перцепција је обликована помоћу дискурса – в. 
Božunjska 2009: 606), те јунак види домицилно алжирско становништво 
на начин карактеристичан за колонизаторе: Арапи су из перспективе ко-
лонизатора неименована гомила, сенке. Мерсоов опис злочина оличава 
стереотипе културе и даље их учвршћује, а тумачења његовог романа 
показују континуитет симболичког насиља над другим. Не изненађује 
Даудовог приповедача то што се жртва, након убиства, у починиочевој 
свести више не појављује, јер у томе види психолошку принуду: не знати 
име убијеног Арапина значи омогућити савести да остане неузнемире-
на. Њега изнeнађује чињеница да су сви тумачи насели на „слаткоречи-
ву лаж” садржану у Мерсоовој књизи, чиме у фокус ставља дискурзивну 
репрезентацију злочина: Харун инсистира на Мерсоовом приповедном 
умећу као демагошкој вештини, али утврђује и да репрезентација ствар-
ности припада искључиво колонизаторима, јер они остављају писане 
трагове, на свом језику. Тек учећи језик колонизатора, он задобија моћ 
да овлада информацијама и да учествује у њиховој дисеминацији. Мада 
прича о Мусином убиству, како каже приповедач, почиње оним што је 
брат рекао мајци пре но што је изашао из куће, о чему сведочи сам, Харун 
учи други језик и у намери да комплетира слику о последњим тренуцима 
братовљевог живота, која остаје некомплетна упркос силном мајчином 
трагању за информацијама. Излазак из матерњег језика у француски Ха-
руну помаже и у најдубљем личном искуству сепарације од мајке и про-
ширивању оквира властитог живота. Међутим, ситуацију у којој је убијен 
човек а да се није сазнао његов идентитет Харун не проглашава сканда-
лом колонијалног доба, већ метафизичким скандалом. 
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Он Мерсоов злочин види као исход једног начина живота лишеног 
усмерења или циља којим се успоставља контрола над властитом сва-
кодневницом: Мерсо је убио „зато што није знао шта да ради са својим 
даном […] Већ на почетку осећамо да тражи мог брата” (Daud 2015: 11, 
13). У одсуству личне хијерархије вредности – а већина тумача се слаже 
у томе да Мерсо не прави етичке изборе (в. Ахметагић 2017) – човеков 
живот је потенцијално отворен за све могућности; створени су услови да 
се догоди све што се уопште може догодити, па је и злочин питање вре-
мена. Зато Харун експлицира: „Није једино убиство необјашњиво, него и 
живот овог човека […] Да није убио и писао, нико га се не би сећао (Daud 
2015: 74–75). Снажно се Дауд спори са идејом убиства из нехата: нема 
случајних гробова, сваки је гроб последица изабраних животних страте-
гија, односа у које се ступа, а за то је појединац увек одговоран.

Интертекстуални дијалог са Камијем и критичко-теоријским интер-
претацијама Странца, Камел Дауд спроводи ослањајући се на све струк-
туралне елементе романа и успостављајући аналогије између свог јуна-
ка и Мерсоа, те централних епизода њиховог живота. Харун своју причу 
прича непознатом саговорнику, научном истраживачу Камијевог дела, 
„универзитетском инспектору” у бару „Титаник” у Орану, понављајући 
приповедну позицију Камијевог протагонисте Кламанса из романа Пад, 
па и реферишући на поједине његове исказе и одлажући, попут Кламан-
са, откривање тајне коју најављује (да је убио Француза), а када узмемо у 
обзир теме које поводом тог важног гроба промишља, улога Пада постаје 
још значајнија. И Харун је, као и Кламанс, ироничан, понекад циничан, и 
у његовој се приповести, како одмиче, читалац све теже разабира у томе 
шта је чињеница, а шта имагинација, а прича, најављена као чврст кон-
структ („ову причу, наиме, треба изнова написати, на истом језику, али 
здесна налево” – Daud 2015: 15), постепено се распада и, губећи своја 
чврста упоришта, прераста у рефлексију поводом једног празног гроба и 
неименоване жртве. Приповедачева савест је оптерећена убиством, али 
је он и вишеструка жртва: трауматичног одрастања крај мајке која га оп-
редмећује, Мерсоовог злочина, који је узроковао такво одрастање, коло-
низације у којој су таква убиства могућа, и постколонијалног периода у 
коме се не доводи у питање убиство које је сам починио већ разлози за 
његово извршење. 

Мото Даудовог романа, преузет из Сиоранових Силогизама горчине 
(„Час злочина не зазвони у исто време за све народе. Тиме се објашњава 
трајање историје.”) доводи друштвене и политичке прилике у тесну везу 
са културом сведочења. На то указује и Харунова приповедна мотивација 
– он говори уместо једног мртваца, са циљем да врати идентитет брату, 
који је у дословном смислу убијен на плажи, али је у симболичком сми-
слу убијан у току процеса, и при сваком каснијем оживљавању Мерсоове 
приче, али и да се ослободи приче која је обележила његов живот. 

Мењајући перспективу из које приповеда о том убиству – не како је 
Мерсо испалио својих пет хитаца у Арапина, већ како се његов брат Муса 
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сусрео са метком – Харун оспорава поједине Мерсоове исказе. Тако твр-
ди да он и Муса нису имали сестру слободнијег понашања, преко које 
Мерсо и долази у контакт са Арапима, да је убица ослобођен пошто је 
осуђен на смрт, сумња да је овај присуствовао мајчиној сахрани, да је 
подводач Ремон уопште постојао, да се убиство одиграло на плажи: „По-
чео сам да сумњам у час извршења злочина, со у очима убице, а понекад 
чак и у постојање мог брата Мусе” (Daud 2015: 53). Како одмиче припо-
ведање, сумње нарастају и разграђују фабуларно ткиво: све је упитније 
да ли је реч о исповести или тек о рефлексији поводом Мерсоове књиге, 
односно једином уистину важном филозофском питању – убиству. Акту-
ализовање кроз Харунову судбину свих епизода Мерсоовог живота чини 
мање видљивим поступак подривања подтекста на који се писац одлу-
чује: с једне стране, кроз Харуна се оживљава и конкретизује све што је 
исказано у Камијевом роману, а с друге, све се доводи у питање, док цен-
трални проблем до којег је Дауду стало – „убиство је једино право пи-
тање које филозоф треба себи да постави” (Daud 2015: 101) – не буде по-
стављен као проблем по себи, изван свих условности. „Ова прича је […] 
прича о свим људима тога доба”  и догађа се „у главама људи”, „Не тражи 
је у географији” (Daud 2015: 72, 67).

Мерсо, контра-истрага нарочито на својим оквирима снажно мар-
кира везу са предлошком: Харун своје приповедање започиње информа-
цијом о мајци („Данас је М’ма још жива.” – Daud 2015: 9), а довршава са-
гласношћу са Мерсоом: „И ја бих волео да буде много мојих гледалаца и 
да њихова мржња буде дивљачка” (Daud 2015: 153). Даудов роман носи 
снажну побуну против наслеђених вредности, оних од којих се и твори 
култура, а у чијем каналисању огромну улогу има мајка. И Мерсоов и Ха-
рунов злочин мотивисани су захтевима културе, јер је и идентитет кул-
туролошки одређен, дискурзиван: Муса је умро зато што је био Арапин, 
а Харун је „убио, по жељи ове земље” (Daud 2015: 64). Вапећи за правдом, 
испоставља се, јунак не вапи за постколонијалном правдом, чије је по-
следице искусио. Познато је да је Ками био на мети критика због своје 
неутралности у алжирском рату – Харуново неучествовање („Знао сам 
да је унапред добијен од тренутка када су моје почели да убијају због оту-
пелости и сунчанице.” – Daud 2015: 18) представља својеврсну одбрану 
Камија: разлози пасивности не леже само у сагласности са колонијалним 
режимом истина. О колонизованом Алжиру, у коме је провео детињство, 
Харун сведочи као о времену епидемија и глади, несигурног положаја ал-
жирске жене, времену у коме је арапско становништво било утварна го-
мила, али он запажа да је рат за независност био и пљачка, као и да се на-
кон рата ништа суштински није променило, осим што су утварна гомила 
постали они други. 

Мерсо, контра-истрага је роман о човековој немогућности да се из-
двоји из колективне приче, из приче коју култура прича о себи: и Мерсо 
и Харун су инструменти властите културе – рођењем (језик, мајка, земља 
и преци, све то постоји пре појединца) урањају у свет културолошких 
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значења. Харун Мерсоу одузима ексклузивност и показује да је он тек је-
дан тип, као што и властиту судбину и карактер показује као типичне. 
Тако се између њега и Мерсоа успоставља сагласност и у оном што је реп-
резентативно и у оном што је појединачно, а оба живота протичу у немо-
гућности да се оствари лични идентитет. Мерсо није осуђен због убиства 
Арапина – Арапи су тада убијани на све стране – већ је на удару његова 
различитост, простор његове слободе (право да након мајчине смрти оде 
на купање или у биоскоп са Маријом). И Харуну официр ослободилачког 
рата етички суди не зато што је убио Француза, већ то је то учинио у по-
грешно време, а то значи из погрешних (личних) разлога: „био сам нека 
врста аномалије […] Морао сам, пре или касније, због тога одговарати” 
(Daud 2015: 116). Стратегија поништавања идентитета од стране доми-
нантне друштвене/политичке групе остала је непромењена и у постко-
лонијалном добу; нико нема ништа против убиства – кажњиво је само 
испадање из колективних идеала.

Проблем личног идентитета задобија централни простор у Даудовој 
интерпретацији. Из Харунове перспективе Мерсо није далеко одмакао на 
путу сепарације од мајке, која је и брату Муси била тешко доступна, а 
њему самом недостижна због позиције у којој се нашао Мерсоовим зло-
чином. Харунова и Мусина мајка у друштвеном је смислу оличење не-
моћи – ипак, њена енормна моћ произилази из биолошке чињенице да 
је родитељка и психолошке стварности која из тога следи за њен пород. 
Објективна немоћ стварне мајке у Харуновом психолошком простору 
постоји као „стварност неке свемоћно нуминозне жене од које у свему 
зависи” (Nojman 2015: 30) – реч је о архетипу Велике Мајке, у њеном нега-
тивном аспекту прождируће фигуре. Харуново убиство Француза, њего-
ва немогућност да успостави трајан однос са женом, сагледавање власти-
тог живота у контексту обузетости мајком („Имао сам превише посла, 
да се извучем из М’миног стомака” – Daud 2015: 134), све то указује на 
чињеницу да се јунак у свом одрастању троши у непријатељству с оним 
слојевима несвесног у којима се налази архетипска мајка. „Свако душев-
но стање које обузима целокупну личност израз је динамичког дејства 
архетипа” (Nojman 2015: 17–18), а архетип Велике Мајке је средишњи 
аспект архетипа Великог Женског и поседује „карактер супериорности  
[…] у односу на све људско, и, уопште, у односу на све што је створено” 
(Nojman 2015: 26).

У том се контексту и празан гроб разумева као верзија посуде, архе-
типског симбола којим се приказивало тело Велике Мајке: „Женско као 
посуда […] нерођеном пружа уточиште у посуди тела а рођеном у посу-
ди света […] узима умрло натраг, у посуду смрти, пећину или мртвачки 
ковчег, гроб или урну” (Nojman 2015: 64–65). Хранећи празан гроб (окру- 
жујући Мусино постојање легендама), и не признајући Харунову егзи-
стенцију другачије до као инструмент освете, мајка држи у гробу само-
га Харуна, који се у кућу враћао као „у гроб, у болестан трбух” (Daud 
2015: 49). Тек убиством Француза, под месечевом светлошћу – а месец је 
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део обрнуте сценографије Meрсоовог злочина (Муса је убијен под јарким 
сунчевим осветљењем у два поподне, Француз у два ујутро под месече-
вим светлом), одвија се Харуново рођење као самосталне личности ос-
лобођене мајчиних прохтева, али са савешћу оптерећеном једним убист-
вом. Стога није случајно да се и Харунова љубав са Мејрем дешава након 
убиства, када је његова сепарације од мајке обављена, односно када је на 
психолошком плану било могуће „издвајање аниме из архетипа Велике 
Мајке” (Nojman 2015: 51).  Месец је лишен властите светлости, одраз је 
сунца (Ševalije 2009: 568), као што је и романескна Даудова прича одраз 
Камијеве, односно убиство Француза одраз оног које се догодило пре 
више од 50 година, и баш као што је Харунов живот одраз Мерсоовог. 
Индикативно је да Харун Мерсоов губитак мајке одређује као онај трену-
так у коме је јунак изгубио земљу и након којег је убио: „Када му је мајка 
умрла, тај човек, убица, губи земљу и упада у доколицу и апсурд” – Daud 
2015: 12). И Мерсо и Харун су синови земље: с једне стране, та синтаг-
ма упућује на геополитички простор Алжира и фиксира јунаке као коло-
низоване субјекте, а с друге на женску симболику земље: „Земља симбо-
лизује мајчинску функцију […] Поистовећена с мајком, земља је симбол 
плодности и обнове (…) Пошто је земља извориште свега, дато јој је име 
Велика Мајка” (Ševalije 2009: 1082). Архетипском карактеризацијом Дауд 
доспева до општељудске димензије приче о колонизованим субјектима.

Харуново убиство Француза, крвна освета којом испуњава дужност 
и задовољава мајчина очекивања, збива се у дворишту, а мизансцен – 
убиство је под месечином, крај лимуновог дрвета – том чину придаје об-
редни карактер. „Као симбол живота […] дрво је изједначено са мајком” 
(Ševalije 2009: 181), оно и само поседује двозначност, као и архетип Ве-
лике Мајке: хранитељски, заштитнички принцип, и у исти мах функцију 
прождирања. Дрво, а овде је реч о лимуновом дрвету, које даје плод два 
пута у току године („дрво који носи животне намирнице увек је свето” – 
Kuper 2004: 36), симболизује „свет у сталном обнављању и регенерацији, 
умирање ради оживљавања” (Kuper 2004: 36). Дрво је „место рођења, али 
и место смрти” (Nojman 2015: 70). Убиство је у Даудовом роману окруже-
но женском симболиком и потенцира значење поновног рођења: мајка је 
тек након извршене крвне освете задобила мир, а Харун се рађа на нов 
начин, излазећи из мајчиног окриља. Убиство Француза је приказано 
тако да асоцира на задатке које јунаци извршавају у култовима иниција-
ције; тиме је у први план истакнута многострука, често суптилна и по-
норна условљеност јунака културом, а стоји испод прага језика, који је 
важна тема романа. 

И Харунов и Мерсоов случај потврђују важност мајчине улоге („Код 
нас је мајка пола света” – Daud 2015: 46) и нужност сепарације од ње како 
би се остварила независност мушкарца. Са тог је становишта Даудовом 
приповедачу и разумљиво што се Мерсо „више бавио својом мајком него 
мојим братом” (2015: 46). Харун приповеда и о Мусином отимању од 
мајке, о јаловом револту који има готово позоришни карактер, јер има 
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предвидљив облик и ток, а довршава се повратком на уобичајено стање: 
њихова свађа би водила Мусином опијању, а када би се отрезнио, мајка је 
поново успостављала власт над њим. Харунов однос с мајком додатно је 
оптерећен дужношћу да преузме на себе крвну освету. Одрастајући у ус-
ловима у којима није био довољно виђен као појединац, са осећањем кри-
вице што је жив, Харун се пита: „Шта да ради млад човек ухваћен у замку, 
између мати и мрети? […] Мати, мрети, волети, цео свет је, неравно-
мерно, распоређен између ових полова фасцинације” (Daud 2015: 52, 79). 
На много места Харун своју мајку, која живи у Хађуту (бившем Марен-
гу, где се налазио и старачки дом у Камијевом роману), поистовећује са 
Мерсоовом, указујући на саму категорију мајчинства као притискајућу 
силу. Стога је и равнодушност према мајци коју дели са Мерсоом сигнал 
напуштања културолошких вредности – а управо се у том тренутку оба 
јунака налазе на удару средине. 

Прича која има моћ да усмерава и одређују судбину и конституи-
сање субјекта у језику, то су централна постмодернистичка уверења Да-
удовог приповедача, која нису у првом реду поетичка, већ егзистенцијал-
на. Субјекти колонизације (колонизатор и колонизовани) пролазе кроз 
истоветна искуства и у друштвеном и у личном значењу: Харун и Мерсо 
пролазе кроз убиство, боравак у затвору, љубав са женом, лењу свакодне-
вицу, побуну против религије, равнодушност према мајци. Пошто брато-
вљево тело никада није нађено, важно место сећања – а у култури постоји 
„дужност сећања” на преминуле – постаје не само празна рака на гробљу 
Ел-Катар већ и плажа на којој је убијен, а простор се у Харуновом дожи-
вљају проширује на град, а потом и на читаву земљу. 

За културу сећања централно је оно што остаје након преминулог у 
материјалној или симболичкој форми (Hallam 2001: 14), а сећању припа-
да важно место у формирању личног идентитета (Hallam 2001: 13). Међу-
тим, друштвено искуство умирања и смрти, заједно са сећањем које се 
тиме активира, у тесној је вези са ширим политичким, религиозним или 
интелектуалним факторима (Hallam 2001: 15): у процесу стварања сећања 
увек је реч о индивидуалном телу и његовом односу са друштвеним те-
лом (Hallam 2001: 15). Материјални објекти у вези са смрћу ослањају се 
на конкретно приказивање онога што се сматра културно прихватљивим 
(Hallam 2001: 15). У одсуству Мусиног тела стално је отворена само мо-
гућност интерпретације, односно конструисање стварности, коју подсти-
че празан гроб, не може бити довршено. Будући да је Мусин гроб сим-
болички а не стварни простор у који је смештено тело, нема ни стабил-
ног сећања на братовљеву смрт, на околности у којима се она догодила (о 
којима нејасно обавештава само један сачувани новински текст). У том 
светлу и Харуново убиство Француза представља напуштање непоузда-
ности и дефинисање живота у другачијем правцу. 

Када се колонизатор повуче, експлицира Харун, иза њега остају, из-
међу осталог, гробови – приповедач додатно скреће пажњу на гробља као 
материјалне доказе постојања, али и сведочанства о смени друштвених 
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система, односно пренаглашава контекст у коме треба разумети и пра-
зан Мусин гроб. Тако празан гроб постаје и метафора за Алжир („У овој 
земљи на све стране има гробаља за странце” – Daud 2015: 100), али и за 
роман који настаје, а призива и важно питање Камијевог романа, на дру-
гом месту порекнуто тврдњом да је убиство једино важно филозофско 
питање: и Харунова исповест човекову судбину самерава спрам празног 
гроба који на њега чека. Празан гроб стоји и као празно место културе 
које треба да буде попуњено интерпретацијом, културом сећања.

Читав Харунов живот у знаку је једног гроба, који мотивише све ју-
накове поступке и све односе у његовом животу (братовљев гроб је у ње-
гов живот довео у Мејрем, која пише своју тезу о великом писцу и инте-
ресује се за идентитет Мерсоове жртве). Сви мотиви у роману су попут 
концентричних кругова у чијем је средишту гроб – стога Харун себе види 
у сизифовској позицији (леш је његов камен који је гурао до врха брда и 
чекао да се скотрља назад у подножје), и закључује да су они, Арапи, до-
мородачко становништво Алжира, носиоци апсурда. Међутим, и градска 
средина која се шири у виду концентричних кругова – чиме приповедач 
алудира на концентричне кругове Амстердама из романа Пад – ствара 
аналогију између гроба и града, до које је Дауду стало.  

Мусино и Харуново одрастање обележено је одсутним оцем и, у пси-
холошкој представи јунака, омнипотентном мајком. То, као и именовање 
јунака куранском верзијом библијских имена (Муса је и експлицитно до-
веден у везу са Мојсијем, односно са Богом, како старији брат изгледа из 
перспективе дечака Харуна) доприноси обликовању митског слоја Даудо-
вог романа који фаворизује приповедачеве речи да је свако убиство бого-
убиство. У роману у коме је огроман јунаков отпор према институционал-
ној религији, према обичајно-ритуалном понашању становништва, у коме 
свој сукоб са имамом исписује на фону Мерсоовог сукоба са свештени-
ком, као кључна истина опстојава управо истина из Курана: „Ако убијете 
једну једину душу, као да сте убили читаво човечанство” (Daud 2015: 103). 
Зато је Харунова прича „као биографија Бога”: у мајчиним легендама Муса 
израста у борца против неправде, Спаситеља, а последњи дан Мусиног 
живота јесте први дан његове бесмртности. Све то уписује у Даудову ро-
манескну причу јеванђеоски призвук, утолико пре што писац библијском 
причом о постању дефинише однос колонизатора и колонизованих: „Каин 
је овде дошао да изгради градове и путеве, припитоми људе, земљу и ко-
рене. Зуђ је био сиромашни рођак, опружен на сунцу, у положају лењивца 
[…] На известан начин, твој Каин је убио мог брата… ни због чега! (Daud 
2015: 68) Харун се поиграва и арапском верзијом Мерсоовог имена – Ел 
Мерсул, што значи изасланик, гласник – тврдећи да у његовој причи нема 
преживелих: „Охладио сам сва тела човечанства тиме што сам убио само 
једно” (Daud 2015: 103). Говорећи негативно о Алжиру, Мерсоу и њего-
вом злочину, мајци, религији, Харун са надрелигиозне позицији пледира 
за помирење религија по тачки њиховог најдубљег приближавања, сведо-
чећи о порозној граници између самоубиства и убиства: „злочин заувек 



162

угрози љубав и могућност да се воли. Убио сам, и од тада живот више није 
светиња у мојим очима” (Daud 2015: 103).

Мерсо, контра-истрага афирмише универзалне етичке а не постко-
лонијалне, нити партикуларне религијске истине, упркос експлицирању у 
метанаративним пасажима романа да је реч о постколонијалном читању 
Странца. Посредством празне раке на гробљу Ел-Кетар Дауд не пробле-
матизује, већ актуализује Камијев роман, рефлектирајући o сродном кру-
гу егзистенцијалних питањa.
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THE GRAVE UNDER THE BLAZING SUN: DAOUD’S NOVELISTIC 
INTERPRETATION OF CAMUS’S THE STRANGER 

Summary

By deciding to write a novelistic interpretation of The Stranger from the victim’s perspec-
tive, in his debut novel, The Meursault Investigation (2015), Kamel Daoud responds both to the 
cultural context of the novel’s creation and to numerous interpretations of Camus’s work. At the 
same time, his narrator aims to achieve a balance of representation and to ensure the visibility of 
the victim. In the spirit of postcolonial discourse, the narrator Harun, the brother of Meursault’s 
victim Musa, compares the act of not naming to a symbolic murder and insists that the social 
death of his brother not only preceded his biological death, but also caused and enabled it. And 
yet, both the colonizer and the colonized go through those same experiences, in the social, as 
well as in the personal sense, while the periods of colonization and independence stand as mir-
ror images of each other.

The Meursault Investigation is a novel about the individual’s inability to step outside of the 
story told by one’s culture about itself. Both Meursault and Harun exist as instruments of their 
own culture-heroes who are immersed at birth into a world of cultural meanings. Throughout 
his youth, Harun exhausts himself through enmity towards those layers of the unconscious in 
which the archetypal mother resides, while his murdering of the Frenchman reminds one of 
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tasks performed by heroes as a rite of passage. This primarily emphasizes the manifold, often 
subtle and deep-seated cultural conditioning of the heroes, which stands just below the reach of 
language, which is an important theme in the novel.

In the absence of Musa’s body, the only possibility that constantly stays open is the possi-
bility of interpretation-the empty grave also stands for empty cultural space, which needs to be 
filled through interpretation, or through cultural memory. We demonstrated how Kamel Daoud 
uses archetypal motifs and religious allusions: he completes his postcolonial reading of Camus’s 
novel with the narrator pleading, from an extra-religious position, for the reconciliation of reli-
gions at the point where they most deeply converge.

Keywords: Kamel Daoud, Meursault, counter-investigation, Albert Camus, The Stranger, 
postcolonialism, grave, identity, culture, the Great Mother archetype, testimonial culture.
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THE GRAVEYARD IN THE NOVEL  
LINCOLN IN THE BARDO2

In the recent history of the West there has been a prominent taboo around death, 
and, accordingly, unease about being in a graveyard. One of the reasons for the fear 
surrounding death is the belief in the intrinsic link between life and the body. When 
the body is obviously dead, life is also assumed to terminate. However, since there are 
some states when the body only appears to be dead (sleeping, meditation, near-death 
experience), and it is actually not, a general change of perspective on death and the 
process of dying seems to be necessary. The aim of this paper is to analyse the reasons 
George Saunders represents the graveyard in his novel Lincoln in the Bardo as a place 
where existentially significant things happen. The graveyard as a social panorama, 
the graveyard as a liminal space, the phenomenon of the continuity of consciousness, 
and the potential power of love and compassion over death are explored in separate 
chapters. Our goal is to argue in favour of the belief in the extension of conscious-
ness after death, which could significantly change our attitude to the graveyard itself. 
The paper refers to the views of Bokar Rinpoche, a venerated Tibetan Buddhist lama 
(Death and the Art of Dying in Tibetan Buddhism), and Pim van Lommel, a Dutch 
cardiologist researching near-death experiences.

Key words: graveyard, social panorama, liminality, bardo, continuity of con-
sciousness, love,  Lincoln in the Bardo

There is not and cannot be any gap during which consciousness 
itself had ceased to exist.

Roger T. Simonds, “The continuity of consciousness” 

1 INTRODUCTION: GRIEF AND GRAVEYARDS
In her recent study, The Public and Private Management of Grief (2019), 

Caroline Pearce refers to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, published by the American Psychiatric Association in 2013, which 
revised the understanding and treatment of grief. In this latest edition of the 
Manual, the practitioners are advised to diagnose bereaved people with a 
major depressive disorder and to adequately medicalise them if they show 
depression symptoms lasting for over two weeks following bereavement. 
1 Email: lovevuk@gmail.com
2 This research was supported by Project 178014 granted by the Ministry of Education, Science and Tech-

nological Development of the Republic of Serbia.

821.111(73)-31.09 Saunders G.
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The consequent professional outcry against medicalization of grief is in fact 
turned against the psychiatric practice of labeling normal and abnormal be-
haviours, and thus intruding into the most human of emotions. Considered 
as unproductive by the money-oriented society and the medical institutions 
funded by it, long grieving is categorized as pathological and detrimental 
to the recovery process. Melancholia, crying, memorializing, and especially 
prolonged or untimely stays at the graveyard are regarded as out of the ordi-
nary, therefore undesirable and not to be tolerated. 

In view of this, nothing could be more bizarre than the alleged visits that 
President Abraham Lincoln paid to Washington DC’s Oak Hill Cemetery in 
February 1862, on the night when his 11-year-old son William Wallace Lin-
coln was interred after a short illness and death. It is believed that he opened 
the crypt and took Willie’s body out of his coffin to hold it in a loving embrace. 
While these stories cannot be absolutely confirmed, multiple historical sources 
reiterate that a couple of times on the same night, the President walked back 
to the graveyard and communed with his dead son. Today such expressions of 
grief would be viewed as excessive and unwholesome while in the 19th century 
they would also be seen as sacrilegious. The dead are supposed to be laid in 
their graves to rest in peace for eternity, and though President Lincoln’s quiet 
sojourn seemingly did not disturb anybody, apart from the gatekeeper and an 
occasional accidental onlooker of his coming there, the way George Saunders 
presents this event in his novel Lincoln in the Bardo (2017) is far from quiet and 
peaceful. Quite the contrary, all the time the President was in the graveyard, 
there was a swirl of activity going on around him that he was not and could not 
be aware of. If he had, then, according to the Manual of Mental Disorders, he 
would definitely be diagnosed with serious mental issues and prescribed anti-
hallucinatory drugs. In view of this, Saunders takes care to keep the worlds of 
the living and the dead separate, but, as the title of the novel suggests, he intro-
duces an alternative space where some interaction between these two realms 
seems to be possible. The original way in which he organizes his material and 
displays challenging views on life and death earned him the prestigious Man 
Booker Prize for 2017, while the fact that he chose the graveyard for the sole 
setting of his novel demonstrates his understanding that it is a place where ex-
istentially significant things happen.

The aim of this paper is to analyse the reasons why George Saunders repre-
sents the graveyard in his novel in such a peculiar way. The graveyard as a pano-
rama of American social history, the graveyard as a liminal space, and the phe-
nomenon of the continuity of consciousness will be explored in separate chap-
ters, with an emphasis on the potential power of love and compassion over death. 
Our goal is to argue in favour of the belief in the extension of consciousness after 
death, which could significantly change the taboo around the graveyard itself. 

The Graveyard in the Novel Lincoln in the Bardo
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2 THE GRAVEYARD AS A PANORAMA OF AMERICAN  
SOCIAL HISTORY

Two of the key aspects of this novel are in fact quite thought-provoking: its 
genre and its characters. Lincoln in the Bardo is evidently an experimental nov-
el, between a novel and a play, since the story is told exclusively in individual 
voices either of the dead or of the living. Compiling entries and excerpts from 
journals, letters, and essays of the living, it is a sort of oral history contributing 
to the genre of historical fiction focused on a single night when the Lincolns 
gave their famous annual party while their young son was dying. Yet, the poly-
phonic narrative is further extended to include the voices of the dead, stuck in 
the netherworld of the cemetery, which brings the novel close to the genre of 
magical realism. It becomes a ghost story, a cacophony of voices not heard by 
the living and yet powerful as a series of testimonies, as a verbal collage illus-
trating the past. To describe the narrative approach of the novel as a narrative 
in a multiplicity of voices would not be exaggerating because its cast consists 
of the incredible 166 characters. The chorus of ghosts has a significant role to 
play just like in a Greek tragedy, since they unveil the destinies of the recently 
passed and the long dead thus creating a social panorama which, if historical 
background has any relevance for a work of fiction, mirrors the period between 
1853 when the Oak Hill cemetery in Georgetown was finished and 1862 when 
Willie Lincoln was buried. 

A burial ground may resemble a city of its own with residents inhabiting 
humble graves or magnificent crypts, with paths and alleys instead of streets, 
with fountains and little parks. Whenever one walks among the tombstones in 
a graveyard, the names and the dates of the interred hint at their professions 
while random personal messages of the bereaved inscribed in the rock monu-
ments create a sense of the social and historical setting of the towns around the 
cemetery. How people lived and died, and what their joys and sorrows were 
can be inferred from these inscriptions, but George Saunders went a step fur-
ther by imagining the ghosts of all those people lying in the Oak Hill cemetery 
and making them tell their life-stories personally. Thus he constructs a fairly 
accurate panorama of American society in mid-19th century.

It was still the time of arranged marriages and the ghost of one Hans Voll-
man imparts his own views on that matter. He describes himself quite frankly 
as a man of forty-six, fat, bold, lame, and with the wooden teeth who marries a 
virgin of eighteen from a poor family. Uncommonly for his gender and social 
position, he delays consummating the marriage until his young wife gets to the 
point of desiring him, but the consummation never happens because he is ac-
cidentally killed. His morality is in contrast to the hypocrisy of the Reverend 
Everly Thomas who was a priest all his life but proves unprepared for the final 
judgment so that his ghost cowardly runs away from his destiny thus reflecting 
the duplicity of the clergy who do not practice what they preach. Further, ho-
mosexuality was considered unnatural, perverse and shameful, as evidenced by 
the ghost of one Roger Bevins III, who slit his wrists because of unrequited love 
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and lack of support. Further, the effects of wide-spread alcoholism among the 
poor are illustrated by the Barons, a couple who constantly neglected their chil-
dren till, lying in the middle of the road in a drunken stupor, they were run over 
by a carriage. Their depravity was caused as much by intemperance and poverty 
as by the lack of social institutions to help them and protect the children. De-
bauchery as another social evil marking the 19th century is comically demon-
strated by the Three Bachelors described by the Reverend Everly Thomas:

Having never loved or been loved in that previous place, they were frozen here in 
a youthful shape of perpetual emotional vacuity; interested only in freedom, prof-
ligacy, and high-jinks, railing against any limitation or commitment whatsoever 
(Saunders 2017a: 118).

Adultery comes next with Mrs. Delaney who was married to one brother 
but desired and sinned with the other so that she remains morally confused 
in death as in life; or with the unfaithfulness of one Captain William Prince, 
who betrayed his wife as a soldier in the Civil War, so that as a ghost he felt 
compelled to tell her the truth. The professed moral purity was far from the 
everyday practices of an average Protestant in 19th-century America as Saun-
ders restates by depicting many other social issues. For example, Fred Downs 
is butchered by drunken anatomy students, which points to the fact that hun-
dreds of bodies were snatched from their graves and sold to medical schools 
for anatomy classes. Stephen Prothero claims that “no fewer than 40,000 dead 
bodies procured by midnight ghouls were mutilated every year on dissecting 
tables in medical colleges in the United States” (Prothero 2001: 68). Well-aware 
of this body-snatching practice, President Lincoln makes sure he locks the vault 
where his son is entombed. The fact that the president’s son died at the age of 
11 (notwithstanding the fact that three of his four sons eventually died by the 
age of 18) testifies to the poor state of medical care and very short life spans in 
19th-century America. Willie was burning with typhoid fever until he wasted 
away before his helpless doctor. His ghost is therefore pale and emaciated as 
he had been before he perished. Further, one Percival “Dash” Collier is given 
as an example of avarice which keeps him restless in death. His extreme and 
insatiable desire for wealth and constant worry about his properties make him 
dash from one of his many houses and gardens to another turning him into the 
epitome of 19th-entury American materialism capable of dehumanizing a per-
son, and reducing one to a human compass needle inevitably directed towards 
property. A few ghosts illustrate the effects of maybe the gravest problem of 
the time, and the cause of the American Civil War, the enslavement of black 
people. Most atrocious forms of abuse, degradation, exploitation, and humili-
ation of black slaves are poignantly rendered in the novel, and given the form 
of a political appeal to President Lincoln by the ghost of one Thomas Havens: 

…endeavor to do something for us, so that we might do something for ourselves. 
We are ready, sir; are angry, are capable, our hopes are coiled up so tight as to be 
deadly, or holy; turn us loose, sir, let us at it, let us show what we can do (Saunders 
2017a: 312).

The Graveyard in the Novel Lincoln in the Bardo
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This is exactly what historical Lincoln did after the death of his son. He 
abolished slavery and won the Civil War.

All the 166 characters have their particular sins, weaknesses, mistakes, and 
transgressions which, put together, create a detailed moral panorama of that 
period in American social history.  However, the genius of Saunders lies in the 
fact that he peopled this seemingly historical text with ghosts, which adds a 
supernatural aspect to the story, and brings the graveyard itself to the forefront.

3 THE GRAVEYARD AS A LIMINAL PLACE
The graveyard can be taken as a liminal place par excellence. Ever since 

Arnold van Gennep (1909) introduced the liminal stage as a middle phase of 
a rite of passage, the term has been flexibly used to denote both temporal and 
spatial concepts related to indeterminate positions betwixt and between in all 
possible areas of research. Victor Turner explored the concept in a number of 
studies, and of all his definitions the most down-to-earth seems to be the one 
given in Dramas, Fields, and Metaphors: “...liminality represents the midpoint 
of transition in a status-sequence between two positions” (Turner 1975: 237). 
In this theoretical context, the graveyard becomes the locus where the said 
transition occurs because it is one of those permeable places identified by Avril 
Maddrell (2015) which “challenge assumptions about the impermeable nature 
of the boundary between the living and the dead” (Maddrell 2010: 172), due 
to the continuing bonds between them. This argument is continued by Nora 
Shuurman and David Redmalm who focus on the deathscape:

The fundamental indeterminacy of deathscapes such as cemeteries may enable 
ways to mourn liminal beings. Deathscapes are liminal spaces, thresholds between 
the living and the dead, between memory and oblivion, where collective meanings 
pass into private reflections and vice versa (Shuurman, Redmalm 2019: 33).

The point of view taken here is the one of the mourners who, through 
their grief, preserve the bond with the deceased and penetrate the boundary, 
just as Lincoln did. Related to this, Julia Thomas (2018) explains that “liminal-
ity is as much a state of the human mind as it is a particular place”. However, 
the obvious vagueness of the term liminality allows also for the point of view of 
those liminal beings who are mourned and who reside in their own version of 
the same deathscape. The title, Lincoln in the Bardo, makes it evident that the 
novel is as much about the grieving Lincoln as about the ghost of his dead son, 
Willie Lincoln, with the difference of the older Lincoln’s liminality being a state 
of mind while the younger Lincoln’s is an existential stage in his rite of passage 
between life and death (according to van Gennep), or the midpoint of tran-
sition in a status-sequence between death and rebirth (according to Turner). 
Bearing this in mind, it is important to consider the concept of the bardo as 
dramatized by Saunders.
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3.1 THE GRAVEYARD AS THE BARDO

Responding to the question in an interview about his meditative experi-
ences of Catholicism that he was exposed to as a child and the way he practices 
Buddhism today, Saunders said: “I like to describe myself as a Buddhist and a 
Catholic. It’s the same, it’s the same” (Rosenberg 2017). This emphasis hints 
at the loose concept of the bardo in the novel that Saunders created on pur-
pose, not wishing to be too literal and restrictive. He incorporated elements of 
the Tibetan tradition, Jewish Olam Ha-Ba, Egyptian Duat, Christian Purgatory 
(Weld 2017), and probably some other religions, suggesting that the notion 
of afterlife is quite common in the history of humanity and should be taken 
seriously. Mystic liminal experiences will be referred to in the next chapter be-
cause Saunders seems to give credence to the phenomena that still baffle sci-
ence though they have always been part and parcel of religious beliefs. What 
happens in the bardo is only one aspect of that complementary reality making 
up human existence.

Bokar Rinpoche, a venerated Tibetan Buddhist lama, expounded the ba-
sic concepts of Buddhist philosophy in his book Death and the Art of Dying in 
Tibetan Buddhism, first published in English translation in 1993. In his defini-
tion, analogous to van Gennep’s and Turner’s definitions of liminality, the word 
bardo means intermediate state, specifically the forty-nine days between death 
and rebirth. However, Buddhism recognizes six bardos: 1) the bardo from birth 
to death (present life), 2) the bardo of dream, 3) the bardo of concentration 
(meditation), 4) the bardo of the time of death (the process of dying), 5) the 
bardo of the nature of the mind itself (the first part of time following death), and 
6) the bardo of becoming (the second part of time following death) (Rinpoche 
2001:126). In another interview, to National Public Radio, Saunders reveals his 
knowledge of these Buddhist concepts: “For example, we’re in the bardo right 
now that goes from birth to death”, he says. “And the book takes place just after 
that, in the bardo that goes from death to whatever’s next. In the Buddhist world 
it would be reincarnation” (Scott 2017). Despite his slight changes of the Bud-
dhist concepts and the creative freedom he gives himself, Saunders definitely 
sets his characters in the invisible world of the bardo of death which is superim-
posed on the visible graveyard, Washington DC’s Oak Hill Cemetery. 

3.2 THE GHOSTS IN THE GRAVEYARD / THE MIND IN THE BARDO

Saunders respects the basic principles of the bardo, first and foremost that 
“the experience the mind goes through after death is related to habits devel-
oped in life” (Rinpoche 2001: 88). What is first assumed is the separation of 
the mind from the body, whose flesh and blood are believed to be imperma-
nent and illusory. Saunders represents the mind as the ghost in the graveyard 
or as the soul in purgatory, so he clearly resorts to Christian superstitions and 
conventions. The material body naturally disintegrates but the ghosts caught 
in the transitional intermediate state have to go back to their rotting earthly 
remains every morning only to escape from them every night and go about 
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their business one more time. That business is defined by the habits devel-
oped in life which are usually the consequence of the five poisons, according to 
Buddhism: desire, anger, ignorance, pride, and jealousy (Rinpoche 2001: 130). 
Saunders clarifies that “disfigured by desires they failed to act upon while alive” 
(Manzano 2018), his characters continue to suffer in the bardo. Rinpoche is 
more precise because he defines these conflicting emotions as desire-attach-
ment, hatred-aversion, ignorance or mental dullness, jealousy, pride, and so 
on (Rinpoche 2001: 28). As already explicated (see 2), all the ghosts have their 
particular problems springing from their habitual conflicting emotions, and 
not having been trained in the art of dying, their mind is dyed by the attitude 
of the dying self. Consequently, Elson Farwell, a black slave, will forever be an-
gry and revengeful because he was left to die by the side of the road, professor 
Edmund Bloomer’s ego will remain unsatisfied due to the lack of appreciation, 
Miss Tamara Doolittle will remain frustrated for being treated as dumb, etc., 
proving the unhealthy effects of life experiences on one’s bardo of death. 

“If because of the circumstances, the individual dies with some thoughts 
of compassion, kindness, faith, or confidence, this will also have an important 
impact in the course of the phases of the bardos and the future lives” (Rinpoche 
2001:103). Significantly, not even little Willie, unanimously described as a fine 
child, was one of those blessed people who die happily surrendering to the be-
yond. His conflicting emotion is “the yearning to keep seeing his father” (Cor-
rigan 2017) across the divide between the living and the dead, and this desire 
keeps him trapped in the bardo. His position is especially precarious because 
children are not supposed to linger for long in the bardo since they may be per-
manently trapped there, which was the case with Miss Traynor who manifests 
herself in most incredible mangled shapes attached to the graveyard fence. The 
bardo is a liminal place of transition, and failing to move on is a terrible destiny 
although paradoxically the ghosts try as hard as possible to remain there, fear-
ing possible worse punishments for their misspent lives if they moved on. They 
“alternately apprehend, deny and resist the fact of their deaths” (Whitehead 
2017), persuading each other that they are sick, lying in their sick-boxes in the 
hospital-yard, waiting to get better and return to their old pursuits. Not being 
instructed on the spiritual path they need to take to reach the Buddhist space 
of unborn mind, they are incapable of abandoning attachments and fixations of 
the mind. By the end of the book, Roger Bevins III comes to this understanding:

None of it was real; nothing was real.
Everything was real; inconceivably real, infinitely dear.
These and all things started as nothing, latent within a vast energy-broth, but then 
we named them, and loved them, and, in this way, brought them fourth.
And now must lose them (Saunders 2017a: 335).

What happens after this realization is given a name by Saunders: the 
matterlightblooming phenomenon – explosions and fire sound like lightening-
cracks occurring whenever a ghost accepts death, which is his creative 
interpretation of the Buddhist bardo of becoming, the moment a person 
realizes that he or she has died:
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All kinds of frightening phenomena occur during this bardo of becoming, in par-
ticular, lights and sounds. Terrifying sounds are heard, such as the din of a tum-
bling mountain, the crashing of storm waves on the ocean, the crackling noise 
of fire, and the howling of wind. There again, we should not be afraid but rath-
er think of these as deluded manifestations of our mind without real existence 
(Rinpoche 2001: 29-30).

Many of the 166 spirits in the graveyard eventually reach the bardo 
of becoming after little Willie has learned and then broken the truth to 
everybody else that they are all dead. They confirm their status as liminal 
beings by absconding their limbo-like state and making a transition to the 
next stage, very much in accordance with the rites of passage theorized by 
van Gennep and Turner.

4 GHOSTS: THE CONTINUITY OF CONSCIOUSNESS
The question which logically arises is related to the prevalent materialist 

paradigm in science, namely whether the death of the body necessitates the 
death of the mind; in other words, whether there is a biological basis of con-
sciousness. If the events in the novel are not understood metaphorically but 
metaphysically, the body and the brain die without interrupting the flow of 
consciousness. “When death occurs, both the divine and the material are on 
their separate ways. The atoms of the material are free to rearrange and re-
form new life (or not), and the divine is on to other incarnations (or not), “a 
blogger said. Accordingly, all the characters in Lincoln in the Bardo are in the 
position to continue expressing their self-identities in the process of transition 
while their bodies slowly decompose. Supporting this idea, Pim van Lommel 
in his elucidating article on the phenomenon of near-death experience3 (NDE) 
claims that “enhanced consciousness with persistent and unaltered Self-identi-
ty was experienced independently of brain function” (Lommel 2013: 41). This 
cardiologist is an advocate of non-local consciousness whose mysterious ex-
istence separate from the body he scientifically endorses by analyzing NDE 
applying complete research methodology (a large experimental group, control 
group, longitudinal study, etc.), to conclude that a “non-functioning brain with 
a flatline EEG does not implicate that the brain is dead” (Lommel2013: 30). In 
other words, a non-functioning brain does not imply non-functioning con-
sciousness. In view of this and many other researches4 done in the 21st century, 
it seems that the purely materialist paradigm in science is becoming questiona-
ble, and that it is necessary to reconsider brain function and its relation to con-
sciousness, which is what Eastern thought, especially Hinduism and Vedanta, 
did centuries ago, and what Georges Saunders subtly proposes in his novel.

3 “A near-death experience (NDE) can be defined as the reported memory of a range of impressions dur-
ing a special state of consciousness.” (van Lommel  2013: 8)

4 Peter Fenwick, a neurophysiologist well-known for his research into end-of-life experiences, offers ex-
cellent YouTube lectures on experiences surrounding near-death and dying. For example: https://www.
youtube.com/watch?v=rlXK68tMm7Y
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4.1 BEYOND THE GRAVE: PERSISTENCE OF SELF-IDENTITY

As a bereaved father, Saunders’s Lincoln contemplates from this side of the 
barrier of death the destiny of his child. Common to the majority of people, he 
assumes the impermeable nature of this boundary, and though he holds the 
lifeless body of his son, he does not address him directly. Rather, he talks to 
him in the third person, and regards him deistically as a broken machine:

Broken.
Pale broken thing.
Why will it not work…What a contraption it is. How did it ever run. What spark 
ran it. Grand little machine. Set up just so. Receiving the spark, it jumped to life 
(Saunders 2017a: 150).

Lincoln does not believe in his own agency at that last barrier, because he 
believes only in God the Creator as the ‘spark’ giver and taker. Nevertheless, 
he comes to the crypt and touches his son, driven by pure love and longing, 
not daring to hope that it could change anything. Likewise, the ghosts are 
convinced that they are “utterly inessential – incapable of influencing the 
living” (Saunders 2017b) (or the dead for that matter), which makes their 
existence unbearable. For that reason, they are shocked that little Willie has 
been touched again by his living father, and also made hopeful that they may 
sometime experience such a miracle. They know that Willie needs to make a 
transition as soon as possible in order not to be trapped in the bardo forever like 
Miss Traynor. They can smell his decomposing body, exuding the wild-onion 
stench, which means that time is running out for his father to help him go. 
Therefore, though they do not believe in their agency either (“It is simply not 
within our power to communicate with those of that ilk, much less persuade 
them to do anything” (Saunders 2017a: 161)), Roger Bevins and Hans Vollman 
enter the body/mind of President Lincoln who is about to leave the graveyard, 
and use all the willpower they can summon to persuade him to go back to the 
vault and help his child. Father and son must interact, and the interaction must 
enlighten the boy, which is exactly what later happens. Saunders, expectedly, 
makes room for mere coincidence as the explanation why Lincoln goes back 
to his son’s tomb at the time when the two ghosts are occupying him, but their 
task seems to be accomplished nevertheless, and Willie can spread the news he 
got from his father: “Everyone, we are dead! … Dead! The lad shouted, almost 
joyfully, strutting into the middle of the room. Dead, dead, dead!” (Saunders 
2017: 196). At that many ghosts, including little Willie himself, made the 
matterlightblooming transition – went to a new mode of being.

That is the moment when Saunders, through his characters, explicates on 
the continuity of consciousness:

Now look, Mr. Vollman said to the boy. You are wrong. If what you say is true – 
who is it that is saying it?
Who is hearing it, I said.
Who is speaking to you now? said Mr. Vollman (Saunders 2017a: 297).
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These characters now know they are dead, that their bodies decay, but the 
fact that they have out-of-body experiences with their self-identity intact makes 
them feel alive and contributes to the idea of the continuity of consciousness. 
Vollman and Bevins occasionally have to repeat the same argument: “Look at 
me. Here I am. Who is it – who is it that speaks? Who is it hears my speaking?” 
(Saunders 2017: 322). Other ghosts likewise endorse that continuity: “Here we 
were. Were we not? If not, who spoke? Who heard?” (Saunders 2017: 339). 
Self-identity as an expression of the non-local mind persists beyond the grave. 
Looking at his own corpse, little Willie concludes: “’That thing in my box?’ he 
said. ‘Has nothing to do with me.’” (Saunders 2017a: 295). His father shares the 
same impression: “It is that which used to bear him around. The essential thing 
(that which was borne, that which we loved) is gone.” (Saunders 2017a: 245). 
For the concept of the non-local mind, consciousness need not be biologically 
based, and one may have conscious experiences even without a body.

4.2 NON-LOCAL CONSCIOUSNESS: TOWARDS THE 
METAPHYSICAL

George Saunders’ Lincoln in the Bardo evidently supports the Buddhist 
notion of the continuity of the mind: “From the Buddhist point of view con-
cerning the belief in the truth of rebirth, even though the physical body dis-
integrates in the process known as death, the continuity of the mind is not 
destroyed” (Rinpoche 2001: 103). Modern research in psychology and neuro-
sciences provides ample evidence that “at the time of physical death conscious-
ness, with persistent self-identity, will continue to be experienced in another 
dimension, in which all past, present, and future is enclosed” (van Lommel 
2013: 41). Saunders endorses this model when he allows his characters depart-
ing from the bardo of death, just before the matterlightblooming transition, to 
have a review and a preview of their past and future lives. Vollman, Bevis and 
Willie flicker between the various selves they have been while alive, and then 
display various future-forms even though they have not succeeded in attain-
ing them. All this takes place in another dimension which implies an entirely 
different concept of time, a sort of simultaneity in which all things happen at 
the same time but are still distinct. Further, the continuity of consciousness is 
entangled with its non-locality, meaning that consciousness does not belong 
in the realm of physics. Rather, according to van Lommel, it can be imagined 
as wave-fields of information received by the functioning brain, which serves 
as the interface between the body, the world, and our non-local consciousness. 
A popular comparison is the one of the brain being a TV set receiving elec-
tromagnetic signals but not capable of producing them. The brain is simply a 
transceiver, not even a retainer of consciousness. As Roger T. Simonds claimed 
in his last article: “The continuity of consciousness does indeed have some im-
portant metaphysical consequences” (Simonds 1996: 294).

The plot of Lincoln in the Bardo develops in the metaphysical dimension 
of the graveyard. The very existence of the ‘ghosts’ is made possible by the 
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phenomenon of the non-local consciousness, and since they are not part of 
the manifest world, Lincoln remains unaware of them to the very end. Never-
theless, Saunders constantly inserts details which make the interaction of the 
physical and metaphysical worlds probable: when Willie slips into his body 
held by Lincoln, or when he makes a transition, Lincoln senses a change. Per-
haps wave-fields of information reach his brain from the dimension of non-
local consciousness, and though he cannot decipher them, they are at least 
sensed. Saunders seems to be pressing the issue of ‘ignore or explore’, in view of 
the strange situations presented in his novel, and sometimes witnessed in real 
life5, which dominant consensus science manages to bypass. 

What role does love play in these liminal situations?

5. CONCLUSION: LOVE IN THE GRAVEYARD
All acts of crucial importance in Lincoln in the Bardo are evidently moti-

vated by love, most broadly conceived. Buddhism defines love as: “aspiration 
to bring happiness to all beings” (Rinpoche 2001:131), while an associated con-
cept, compassion, is “aspiration to liberate all beings from suffering and cause 
of suffering”(Rinpoche 2001:128). Further, one shows love and compassion 
by material giving, or by making others feel safe, or, ultimately, by making the 
dharma available, which is Buddha’s teachings or the spiritual path (Rinpoche 
2001:130). In view of this, love, compassion, and kindness seem to be behind 
all positive actions in the novel. Driven by deep love for his departed son, Lin-
coln goes to the graveyard. Willie’s resolve “I will get him to see me” (Saunders 
2017a: 61) is stirred by the same emotion. Volman’s and Bevins’ compassion for 
the boy’s possible eternal suffering makes them endeavor to bring Lincoln back, 
and to keep tearing at the carapace encasing Willie, just as it compels the Rever-
end to snatch Willie from the demonic beings and deliver him to his father and 
salvation. Compassion also forces Hans Vollman to liberate Elise Traynor from 
unimaginable tortures by giving himself up to the matterlightblooming experi-
ence. No less importantly, after their occupation of President Lincoln’s body/
mind, all the ghosts change and become much kinder to one another

What a pleasure. What a pleasure it was, being in there. Together. United in com-
mon purpose. In there together, yet also within one another, thereby receiving 
glimpses of one another’s minds, and glimpses, also, of Mr. Lincoln’s mind. How 
good it felt, doing this together! (Saunders 2017a: 253)

All the elements of Saunders’ poetics of kindness can be identified in these 
words: the power of love, empathy, compassion, acknowledgment of one’s 
agency, giving and taking, dispelling fear and terror, fellow-feeling, sharing, 
goodness, togetherness. These are the sentiments experienced on the other 
side of the barrier of death. On this side, President Lincoln likewise undergoes 
mental transformations which will determine his future course of action in the 

5 An example of these strange phenomena can be found at https://www.youtube.com/
watch?v=kpKh4UW5zGY.
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milieu of the Civil War, and bring radical changes in the socio-political con-
text. Everything is related.

So it is indeed a scientific challenge to discuss new hypotheses that could explain 
the reported interconnectedness with the consciousness of other persons and of 
deceased relatives, to explain the possibility to experience instantaneously and si-
multaneously (non-locality) a review and a preview of someone’s life in a dimen-
sion without our conventional body-linked concept of time and space, where all 
past, present, and future events exist and are available, and the possibility to have 
clear and enhanced consciousness with persistent and unaltered ‘Self ’-identity, 
with memories, with cognition, with emotion, with the possibility of perception 
out and above the lifeless body, and even with the experience of the conscious re-
turn into the body.” (van Lommel 2013: 37-38)

If the continuity of consciousness is accepted, and the extension of con-
sciousness after death acknowledged, the art of dying becomes much more man-
ageable. Saunders is quite unequivocal: “I always think the highest aim is some 
kind of sympathy, like compassion or pity” (Weld 2017). “We seem to be born to 
love” (Simon 2017), he says in an interview, to conclude unambiguously: “Our 
job here is to become less self and more love”(Weld 2017). It is ironical that to 
reach this enhanced awareness one needs to take the graveyard perspective.
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GROBLJE U ROMANU  LINKOLN U BARDU
Rezime

U novijoj istoriji zapadne misli figuriše naglašeni tabu smrti, te u vezi s tim i određena ne-
lagodnost vezana za groblje i boravak na njemu. Jedan od razloga zašto strah obavija pomisao na 
smrt jeste verovanje u neraskidivu vezu između života i tela. Kada je telo bez sumnje mrtvo, au-
tomatski se pretpostavlja da je i život prestao. Međutim, pošto postoje neka stanja kada telo samo 
deluje kao da je mrtvo (spavanje, meditacija, iskustvo tik do smrti), a u stvari nije, izgleda da je 
potrebno suštinski promeniti naše gledište što se tiče smrti i procesa umiranja. Cilj ovog rada je-
ste da prouči razloge zbog kojih Džordž Sonders u svom romanu Linkoln u bardu prikazuje gro-
blje kao mesto na kome se događaju stvari od egzistencijalnog značaja. Posebna poglavlja ovog 
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članka posvećena su temama groblja kao socijalne panorame, groblja kao liminalnog prostora, 
fenomenu kontinuiteta svesti i potencijalnoj moći ljubavi i saosećanja u odnosu na smrt. Cilj 
nam je da pružimo argumente u prilog verovanju u kontinuitet svesti posle smrti, što bi moglo 
značajno promeniti i naš stav prema groblju. Ovo istraživanje se oslanja na poglede Bokara Rin-
poša, uvaženog tibetanskog budističkog lame, koji je napisao studiju Smrt i umetnost umiranja 
u tibetantskom budizmu i Pima van Lomela, holandskog kardiologa, koji se posvetio istraživanju 
iskustava tik do smrti. 

Ključne reči: groblje, socijalna panorama, liminalnost, bardo, kontinuitet svesti, ljubav

Vesna D. Lopičić
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 Катедра за српску књижевност 

ТОПОС ГРОБЉА  
У ПРАШКОМ ГРОБЉУ УМБЕРТА ЕКА2 

Овај рад представља анализу природе и функција топоса гробља у роману 
Прашко гробље Умберта Ека, посредством следећих аспеката: 1. расветљавања 
природе злочина Симонеа Симонинија; 2. интерпретације процеса креирања, 
рецепције и дифузних исхода легенде о наводном састанку Савета јеврејских 
представника на Прашком гробљу (посредством аналитичко-синтетичке ме-
тоде); 3. обједињавања интертекстуалних веза у контексту конструкције Про-
токола Сионских мудраца; 4. односа палимпсеста, подземних ходника цивили-
зације, „гробља историје” и тајних информација; 5. питања могућности разот-
кривања односа оригиналних докумената и фалсификата, као и њихових ути-
цаја на савремено доба. 

У наведеним перспективама, Еко сугерише читаоцу да преиспита све слоје-
ве великих завера ‒ да би постао пишчев саговорник у промишљањима о кон-
струкцијама, деконструкцијама и реконструкцијама идентитета у савременом 
добу, историји, легендама и митовима.

Кључне речи: Умберто Еко, гробље, постмодернизам, злочини, фалсифика-
ти, историја, фикција.

Умберто Еко (Umberto Eco, 1932‒2016) један од најзначајнијих инте-
лектуалаца савременог доба, романописац, есејиста, филозоф културе, 
теоретичар књижевности, професор семиотике на Универзитету у Бо-
лоњи (уп. Живковић 2016а: 38), у роману Прашко гробље (Il cimitero di 
Praga, 2010) надградио је своју теорију отвореног дела, по којој читалац 
има активну улогу у стварању семантичког система (уп. Еко 1962), ус-
поставивши нове перспективе односа историје и фикције. „У Прашком 
гробљу, у односу приповедача, књижевног лика и читаоца, присутне су 
наративне технике у којима је приповедач уједно и први читалац и ко-
ментатор дневника главног лика3, позивајући емпиријске читаоце на са-
радњу у интерпретацији, обједињујући, дакле, теорију стваралачког по-
ступка и теорију рецепције” (Живковић 2016б: 156).

1 dusan.zivkovic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је део истраживања на пројекту 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 

култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.  

3 Слична техника критичког односа према дневнику главног лика као паралелној наративној 
структури остварена је и у Ековом  роману Острво дана пређашњег.

821.131.1-31.09 Eko U.
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Док је у Ековом првом и најпознатијем  роману Име руже (ital. Il nome  
della rosa, 1980), који је означио доминацију постмодернизма у светској 
књижевности ‒  посредством интертекстуалних аспеката присутно тра-
гање за знаковима нечастивог ‒ злочинима у средњовековној опатији, у 
Прашком гробљу – као епилогу постмодернизма, управо је демонска при-
рода оваплоћена у главном јунаку, Симонеу Симонинију ‒ креатору ис-
торијских обмана, фалсификатору државних докумената, шпијуну, оду-
шевљеном „преправљачу” историјских истина ‒ да би његово зло кулми-
нирало у серијским убиствима.

У преиспитивању мисли и дела Симонеа Симонинија као фиктивног 
лика4 сугерисане су кључне одлике злочинаца током векова. Дакле, чи-
талац има мисију разоткривања целокупне мреже историјских обмана ‒ 
модела и структура многоструких слојева завера и фалсификата, посебно 
од 19. века, са њиховим многоструким узроцима, процесима креирања, 
променама рецепције, утицајима и злоупотребама. Еко ствара „постмо-
дерни наратив, у духу Маштарија Хорхеа Луиса Борхеса, где сваки нара-
тивни слој коментарише претходне слојеве, док читалац трага за грани-
цом између чињеница и фикције”5. Еко се враћа у прошлост да би реви-
дирао историју (уп. Живковић 2016б: 159) али и да би преиспитао и дух 
савременог доба: „Но ако добро размислим, и Симоне Симонини, премда 
је дело једног колажа, па су му приписане ствари које су урадили разли-
чити људи, на неки начин јесте постојао. А да будем искрен, он је и даље 
међу нама”  (Еко 2011: 455). Ова напомена има функцију путоказа, али 
и привидно парадоксално ‒ даљег усложњавања трагова, у наговештаји-
ма методологија појединачних, серијских и масовних убистава током 
историје. Симоне Симонини лешеве скрива у подруму, као и у тами ка-
нализационих мрежа, при чему се призива сећање на тајне злочине, као 
и на њихове последице ‒ јаме у којима жртве никада неће пронаћи спо-
кој. Ова димензија Прашког гробља (поред криминалистичких заплета и 
мистерија које нуди савременим читаоцима, опседнутим сликама злочи-
на6) може се метафорично тумачити у следећој идеји: истине о мртвима 
сакривене су у подземљима прошлости, док само њихове остатке чувају 
архиви, а заправо целовита сведочанства бивају уништена у борбама из-
међу трагања и заташкавања о лешевима који нису пронађени. 

Тако је негирана хумана суштина гробља, која би требало да буду „по-
себна одређена места укопа, са уређеним унутрашњим распоредом који 

4 У постмодерној адаптацији Аристотеловог става о надмоћи поезије над историографијом (уп. 
Аристотел 2015: 72), посредством романескне фикције, Еко приказује вероватне околности и 
опште моделе, дух времена, односе (историјског и фиктивног) памћења и заборава, за разлику од 
историографије која приказује „оно што је појединачно” (Аристотел 2015: 72). Такође, Еко суге-
рише да историографија најчешће представља конструисани систем приказивања прошлости.  

5 Доступно на: http://leonardseet.blogspot.com/2013/03/prague-cemetery-umberto-ecospostmodern.
html. Сви цитати из литературе на енглеском језику дати су у преводу аутора рада, за потребе 
овог истраживања.

6 Криминалистички заплети су употребљени као полазне тачке, у духу настајања комплексних, 
ерудитних семантичких система, односно ‒ стварања виших жанрова из нижих (уп. Живковић 
2016а: 117; уп. Бахтин 2000).

Топос гробља у Прашком гробљу Умберта Ека
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погодује породицама које захтевају контролу над њиховим гробним про-
сторима, као и на спровођење онога што заједница може сматрати одгова-
рајућим погребним обредом. Простор гробља може се сматрати светим, 
јер делује као фокус ходочашћа пријатеља и породице” (Раг 2000: 259).

Насупрот слављењу хришћанских вредности (уп. Анђелковић 2008: 
181), супстанцијални знак присуства нечастивог открива се у ритуалу, 
као и убиствима под Сатаниним утицајем: насупрот хришћанским киво-
тима, реликвијарима, реликвијама, Булан држи ђавољи пехар7; насупрот 
вину, крви Христовој ‒ насилно је проливена крв; уместо заједничке мо-
литве ‒ влада оргијастички транс који се завршава убиствима. Издвајамо 
један сегмент Симонинијевих злочина: „Он убија Дијану у стапању Ероса 
и Танатоса док траје обред, а затим и Булана, који тражи сопствену егзе-
куцију да би спознао тајну проклетства смрти” (Живковић 2016б:  167)  
и тако „остао са Дијаном” (Еко 2011: 413). Дакле, насупрот вери у спокој 
након смрти, убиства у Прашком гробљу тенденциозно се врше тако да се 
не смири душа покојника и да се призову демонске силе; насупрот миро-
точивости – лешеви труле у канализацији и смрад се шири подземљима.

Другим речима, слике злочина Симонеа Симонинија могу се схвати-
ти и у алегоријском смислу: велики део прошлости чине скривени слоје-
ви злочина, док је спољашњи, надземни, видљиви део садашњице само 
варљива конструкција, заташкана слика деловања вишевековних фалси-
фикатора, који су направили званично виђење односа историје и савре-
меног доба. Уместо да памћење буде део идеала чувања истине, као што 
Платон наводи у Филебу (уп. Платон 1983), у Прашком гробљу је прису-
тно разоткривање механизама наметнутих слика квазипамћења, које се 
стално учитава, у динамичности промена и у манипулацијама, у складу 
са новим друштвено-политичким околностима.

Поред наведених мотива серијских убистава, у контрасту између 
идеала ‒ вечног починка мртвих на гробљима и бацања лешева у сатан-
ске, подземне просторе, аспекти Ековог разоткривања слојева фалсифи-
ковања историје доминантни су у самом значењу наслова романа, који 
управо упућује на Симонинијево учешће у процесу конструкције слике 
састанка Савета представника дванаест јеврејских племена на гробљу у 
Прагу, на коме је, наводно, направљен план за будућу владавину светом, 
обзнањен у Протоколима Сионских мудраца. Oд свог настанка, Прото-
коли изазивају мноштво полемика и опречних хипотеза, од питања фал-
сификата до вишеструких рецепција везаних за намене списа и различи-
те употребе током 20. и 21. века (уп. Њубергер Голдштајн 2011). 

7 Жртвовање Дијане Воган је заправо исход њеног живота који су припремили њени мучитељи, а 
претходно су њене „визије”, док је била у стању помраченог ума, бележили, прерађивали и штам-
пали као њене „мемоаре”:  „Нове идеје за писање Таксил добија од Дијане Воган, а забелешке 
о њеном трансу води заправо читав тим људи, различитог порекла, темперамената и образо-
вања, обједињених заједничком опсесијом о њеном заумном језику (Живковић 2016б: 167).Тако 
настају њени „мемоари” који постају популарни широм света. [...]: „Свака част Дијани. Створили 
смо легенду. Она то није знала” (Еко 2011: 340) ” (Живковић 2016б: 167). 
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Пошто је демистификација настанка Протокола Сионских мудраца 
приказана из угла фалсификатора, евидентно је да Еко заступа теорију о 
Протоколима као двоструком фалсификату стварности и књижевности. 
Наиме, Еко истиче да је Симонини успео да представи фалсификат оба-
вештајној служби као извештај о стварном догађају. Симонини је један 
од твораца завере која је створила „легенду” о Прашком гробљу, тако да 
се његови ставови не могу сматрати веродостојним сведочанствима, већ 
скупом предрасуда, конструкција и деконструкција идентитета8.

Међутим, да бисмо објаснили исходе ових мотива, неопходно је да 
реконструишемо низ дифузних интертекстуалних веза, чије основне пра-
вце можемо  класификовати у три типа, у којима се преплићу историја и 
фикција, односно „коаутори” који креирају систем Протокола: 1. лите-
рарне интертекстуалне везе: „Дакле, Дима, Си, Жоли, Туснел” (Еко 2011: 
212); 2. интерференцију литерарних и обавештајно-пропагандних интер-
текстуалних веза (Симоминијева (фиктивна) „надградња” и имагина-
ција, као и учешће Матвеја Васиљевича Головинског (Матвей Васильевич 
Головинский, 1865–1920), руског писца, новинара и политичког активи-
сте); 3. политичко-обавештајне интертекстуалне везе, чије делове меха-
низама, у различитим доменима, представљају Рачковски (Russian: Пётр 
Иванович Рачковский; 1853–1910) из „Охране” („Охранное Отделение”‒ 
„Одељења за безбедност” (Eko 2011: 353) ‒ тајне руске службе, и фран-
цуски обавештајац Ла Гранж (Clément Fabre de Lagrange)9 (уп. Живков-
ић 2016б: 165‒166).  Ове конструкције настају како би се створила завера 
која ће за све могуће манипулације у друштву, економске кризе, демаго-
гију и ратове окривити искључиво јеврејску заједницу.  

Додатно се умножавају значења и историјске последице које су наста-
ле поводом овог фалсификата, у антисемитизму који се појачавао током 
20. века. „Тако Протоколи постају заправо повод за умножавање секун-
дарне и терцијалне литературе о њиховом настанку, природи и функцији, 
као и њиховим наводним односима према новијим друштвеним околно-
стима од мистичних до политичких завера” (Живковић 2016б: 166).

Сама идеја да се на гробљу наводно кује план за рађање новог света 
‒ за методологију структуре, хијерархије и манипулације, гротескна је и 
представља епску иронију. Самим тим, намеће се кључно питање: зашто 
је баш гробље изабрано као топос стварања завере? Треба истаћи да су 
гробља места у коме се тенденциозно изражава слика једне цивилизације 
(уп. Франкавиља 1971: 501) и на тај начин се имагинарни ставови два-
наест поглавара на јеврејском гробљу у Прагу поистовећују са начином 
мишљења свих припадника јеврејске заједнице. 

8  Ипак, да би само привидно поједноставио исход романа, а суштински остварио даље наго-
вештаје амбигвитета у „Хронологији каснијих дешавања” Еко наводи да „1921. London Times от-
крива везу са Жолијевом књигом и проглашава Протоколе фалсификатом. Од тада су Протоко-
ли небројено пута објављени као аутентични” (2011: 460).  

9 Ова класификација нема функцију строге поделе домена, већ истиче свест о њиховом 
преплитању у вишеструкости односа стваралачког процеса и рецепције.

Топос гробља у Прашком гробљу Умберта Ека



Душан Р. ЖИВКОВИЋ

183

Такође, аутори фалсификата бирају управо гробље као мистериоз-
но место колективног несвесног, архетипски топос (уп. Јунг 2013: 60)10, 
стварајући „театралност” (Листое 2006: 51) дијалога света мртвих и света 
живих. Дакле, коаутори завере рачунају на  подсвест будућих читаоца, 
пошто је гробље топос „реторичког памћења” (Врајт  2005: 51).  

Еко осветљава историјске узроке, процесе и околности који су об-
ликовали савремено доба. „Укратко, постмодернистички простор може 
се схватити као визуализовано путовање напред и назад кроз простор и 
време”11. Такво путовање није могуће остварити посредством линеарних 
узрочно-последичних веза, већ посредством херметичке позиције ‒ при-
суства на два или више места истовремено, односно ‒ посредством нели-
неарних, дифузних наративних и идејних перспектива. На тај начин се у 
јединству различитости семантичких система Прашког гробља стварају 
хетеротопије, које су „по „Фукоу, асоцијативни простори акумулираних 
евокативних елемената”12; у хетеротопији су „сва друга стварна места која 
се могу наћи у култури истовремено заступљена, оспоравана и обрнута”13.

Као што је гробље топос којим се утврђује промишљање о путовању 
кроз простор и време, тако фалсификатори теже да створе убедљиву сли-
ку у којој се „Сионски мудраци” обраћају истовремено својим саборци-
ма у прошлости, садашњости и будућности, заклињући се да ће измени-
ти прошлост, обликовати садашњост и управљати будућношћу. Тако се 
истовремено деформишу њихова веровања, целокупна традиција, као и 
њихова савремена улога.

Током процеса стварања легенде о Прашком гробљу, привидно пара-
доксално, управо зато што је изломљена та слика, као мноштво фрагме-
ната интертекстуалних аспеката, односно, метафоричним језиком рече-
но ‒ разломљених делова огледала14, на читаоца делује мрачније и моћ-
није, јер је неухватљива, као да опасност вреба свуда, као да се у сваком 
промишљању и у свакој новој интертекстуалној вези непрестано увећа-
ва њена моћ. Тако креатори завере приказују „Сионске мудраце”, који 
настављају културу општења на гробљу, дозивајући мртве да им помогну 
у плану владања над живима, јер се верује да живи на гробљу примају 
енергију од мртвих ‒ од Традиције, за нова поколења, а мртви су моћна, 
мрачна и непозната армија.

10 „К. Г. Јунг доводи гроб у везу са женским принципом, као и све оно што садржи или обавија 
нешто. То је место сигурности, рођења, раста, нежности; гроб јер место метаморфозе тела у дух 
или место поновног рођења које се припрема; али он је и понор у којем биће тоне у пролазне, 
али неизбежне тмине. Мајка, са својим симболима, истовремено је и она која воли и она која 
плаши” (Гербран, Шевалије 2013: 253). Дакле, карактеристично је да и рађање, уметничко 
стварање, као и топос гробља, Јунг сматра аспектима женског принципа, што је у складу са 
херметичким принципом поларности: „Све је Двојно; све има поларност; све има супротност 
полова; истоветно и различито је једнако; супротности су по природи исте, али другачије по 
степену; крајности се сусрећу [...] сви се парадокси могу помирити” (Три иницијата 1908: 10).

11 Доступно на: https://antropoloskiokular.wordpress.com/2014/12/28/sta-je-heterotopija/.  
12 Доступно на: https://antropoloskiokular.wordpress.com/2014/12/28/sta-je-heterotopija/. 
13 Доступно на: https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.en/.
14 Уп. https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.en/.
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Гробље је природни простор владавине смрти, а смрт је једини по-
уздани исход. По овој аналогији, неминовни исход је и остварење плана 
који започиње на гробљу. Другим речима, у такву конструкцију плана је 
најлакше и поверовати, јер се она одиграва на месту неминовности. Страх 
је моћно оружје манипулације. Злоупотребљен  је принцип memento mori 
који треба заувек да се уреже  у сећање цивилизације, како би фалсифи-
катори утицали на колективно несвесно (уп. Јунг 2017) и у будућем ко-
лективном памћењу представили наводне сејаче разарања и смрти. Тако 
се деконструише „идеја гробља као места за изградњу индивидуалне и 
колективне само-репрезентације”15.  

Удружене мисије политичара, писаца, обавештајаца и новинара фал-
сификују један слој палимпсеста који би утицао и на све претходне слоје-
ве, сахранио истину и представљао оружје у борби против Јевреја.  „Слој 
по слој таложи се један запис на други у тајанственом палимпсесту људ-
ског духа, ново постаје гроб старом” (Асман 1999: 125).  

Поред процеса разоткривања конструкције Протокола Сионских муд-
раца, у Прашком гробљу је присутна и шира алегорија о слојевима ‒ па-
лимпсестима гробаља у којима се непрестано воде комуникације живих и 
мртвих (као и мртвих међу собом), из различитих генерација, поколења и 
епоха. Заправо, палимпсести цивилизација су гробља у којима се преплићу 
оригинални, модификовани и фалсификовани слојеви. Испод модeрних 
градова (Париза, Прага итд.) који су само спољашњи, варљиви слојеви, на-
лазе се подземни ходници, лавиринти гробаља, на којима градови почи-
вају, као њихове основе које утичу на садашњост и мењају будућност. 

Остају  отворена и питања, у непрестаној борби за достојанство и 
спокој покојника: да ли ће се открити заборављене (обележене и необеле-
жене) гробнице, у којима ћемо на једини прави начин осветлити истину 
о прошлости ‒ од особина покојника до општег духа епоха, или с друге 
стране, да ли ће остаци бачених лешева икада бити достојно сахрањени?  

Такође, Еко сугерише питања: шта ће пронаћи ексхумације? Код 
којих случајева ће открити истину о покојницима, а у којим моментима 
ће узнемирити њихов спокој? Ексхумације би свакако промениле свет и 
званично сазнање о прошлости. Осим дословног смисла, овај тематско-
мотивски склоп има и алегоријско значење: сугерисане ексхумације тела 
су и алегорије откривања корпуса  (lat. Corpus = тело) тајних докумената  
(оригинала и фалсификата), успостављања веза међу њима, откривања 
степена веродостојности, као и процеса израде, њихових утицаја и ди-
фузних исхода.

Надгробни споменик је обележје покојника; другим речима, над-
гробна обележја означавају аналогије са званичним документима о по-
којницима. Ако су истинити подаци на надгробном споменику, онда је 
„документ” веродостојан, а ако су подаци нетачни или непотпуни, онда је 

15 Доступно на: https://www.academia.edu/5744603/Body_Culture_and_Place_Towards_an_Anthropol-
ogy_of_the_Cemetery. 
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реч о модификацији и фалсификату прошлости. Такође, многи бивају са-
храњени без надгробног споменика и над њима је заправо (посредно или 
непосредно) извршена забрана сећања (Damnatio memoriae).

Дакле, треба имати у виду велику разлику: обележена гробља су сли-
ке једног поколења у чијем расветљавању спознајемо заправо званичну 
слику прошлости, али укупну слику прошлости чине и жртве појединач-
них, серијских и масовних убистава које нису пронашле свој спокој на 
званичним гробљима, већ су њихова тела остављена да труле, заборавље-
на у подземљима историје. 

У Прашком гробљу Еко, дакле, приказује и осуђује отуђени, модерни 
свет, у коме је памћење фалсификовано16, мутирано, деформисано или 
изгубљено, како на индивидуалном, тако и на колективном нивоу.  У са-
временом добу постоји тежња негирања племените суштине гробља,  као 
„посебности која уписује простор заједничког памћења гробља, поједина-
чне гробнице и колективна обележја, са специфичностима личног губитка: 
име, датуми живота, линије везе, знаци туге и љубави” (Бамер 2001: 355).

Еко у Прашком гробљу сугерише да ће у различите врсте гробница, 
хумки, јама, подрума, канализација отићи оригинали и фалсификати 
историје, сви умрли природном или насилном смрћу, све идеје и заблу-
де епоха. Након тог „преласка”, остаје борба за гробове: који ће гробо-
ви бити званично обележени или необележени, да ли ће подаци о њима 
бити веродостојни, фалсификовани или избрисани, да ли ће се негова-
ти сећање на покојнике, да ли ће се након смрти представљати ближњи-
ма, али и непознатима, као бољи или гори него што су били за живота и 
коначно ‒ које утваре ће наставити да прогањају своје џелате?

У овим отвореним идејним перспективама, Еко сугерише читаоцу 
да преиспита све слојеве великих завера, да истражује и постане пиш-
чев саговорник, да би наставио ка вишем степену самоизграђивања ‒ 
ка идеалу „критичког узорног читаоца” (Еко 2001: 29) који би могао да 
постане и коаутор Корпуса (који превазилази оквире романа), проши-
рујући  текстуална и усмена разматрања о конструкцијама, реконструк-
цијама и деконструкцијама идентитета у савременом добу, историји, 
легендама и митовима.
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THE CEMETERY TOPOS IN THE PRAGUE CEMETERY BY UMBERTO ECO
Summary

This paper presents an ananalys of the nature and functions of the cemetery topos in The 
Prague Cemetery by Umberto Eco, through the following aspects: 1. a study of the nature of 
Simone Simonini’s crimes; 2. interpretation of the creation process, reception and diffuse out-
comes of the legend of the alleged meeting of the Council of Jewish Representatives at the Prague 
Cemetery (by using the analytic-synthetic method); 3. intertextual relationships in the context of 
the construction of The Protocols of the Elders of Zion; 4. the relationships between palimpsests, 
the underground corridors of civilization, the ”graveyards of history” and secret information; 
questions about the possibilities of revealing the relationship between original documents and 
counterfeits, as well as their effects on modern times.

In these perspectives, Eco suggests the reader to re-examine all layers of the great conspira-
cies ‒ to become the writer’s interlocutor in reflections on the constructions, deconstructions 
and reconstructions of identities in the modern age, history, legends and myths.

Keywords: Umberto Eco, cemetery, postmodernism, crimes, forgery, history, fiction.

Dušan R. Živković
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В. Х. ОДН КАО ЧУВАР ПЕСНИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ 
ГРОБЉАНСКЕ ШКОЛЕ

Циљ овог рада је да се успостави корелација између енглеских песника тако-
зване гробљанске школе, који су стварали у осамнаестом веку, са опусом просла-
вљеног позног модернисте В. Х. Одна. Иако припадају двема временски удаље-
ним и дијаметрално супротно устројеним естетикама, одређена сличност ових 
песника са Одном је запањујућа будући да Одн директно баштини одређене кон-
венције гробљанских поета на начин на који то није учинио ниједан његов савре-
меник. Први део рада посвећен је достигнућима гробљанских песника а спрове-
дена анализа обухвата и дела водећих модерниста Езре Паунда и Томаса Елиота, 
како би се одредио модернистички приступ датим конвенцијама. Централни део 
рада обухвата одабране песме В. Х. Одна које се у већој мери ослањају на тради-
цију коју су утемељили гробљански песници, али и оне које поменуту тематику 
сагледавају у модернистичком маниру. Закључак до којег се дошло квалификује 
Одна као јединог аутора међу модернистима који је успешно оживео традицију 
својих далеких претходника и то на начин који представља изазов за будуће пес-
нике у времену које је прошлим вредностима све мање склоно.

Кључне речи: гробљанска школа, класицизам, модернизам, традиција, жа-
лост, конвенција, патетика, смрт, иронија, елегија. 

Данас већ помало заборављена, већа група енглеских књижевника, 
неокласичара из осамнаестог века, коју књижевна историја помиње под 
именом гробљански песници (graveyard poets) или гробљанска песничка 
школа (Graveyard School) je, као што је познато, утицала на појаву тако-
званог готског стила у књижевности и утрла пут романтизму. Сви про-
учаваоци, укључујући и оне мање бројне који и данас о њима пишу, не-
изоставно стављају нагласак на њихов тематски ексклузивитет, будући 
да се ретко која песничка групација, макар и у приближно истој мери, 
бавила идејама смрти, пролазности живота, сетом и меланхолијом као 
и религијом и мистиком. Омиљена песничка форма, елегија, послужи-
ла је као идеално средство актуелизације свега што се могло узети као 
memento mori, као симбол повлачења из активног живота и узалудности 
свих животних стремљења.  Оваква ,,суморна и медитативна” стања духа 
(Хаф 1912: 2) су као песнички мотив била укорењена у још ранијој пе-
сничкој традицији која се развијала у временским оквирима англосаксон-
ског периода (Anglo-Saxon Period) у развоју енглеске књижевности када 

1 tomislavmp@gmail.com, tomislav.pavlovic@filum.kg.ac.rs

821.111-14.09 Auden W. H.
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су путујући скопи оплакивали прошла, златна времена и упокојење оних 
који су за њихов сјај били заслужни. Оде и баладе које су спеване у почаст 
читавој једној духовној парадигми су оставили трага чије присуство није 
било тешко идентификовати чак ни у знатно каснијим периодима. 2

Упркос ограниченом тематском распону на којем је поменута парадиг-
ма почивала, упркос њеном ексклузивитету, број књижевника од формата 
који су у 18. веку прихватили њен изазов и трајно је обогатили је импозан-
тан. Родоначелником жанра сматра се Томас Парнел (Thomas Parnell 1679–
1718), који у раној песми названој ,,Ноћни стихови о смрти” (“A Night-Piece 
on Death”, 1721) упозорава читаоце на свет који их ишчекује, свет ,,мермер-
них надгробних споменика који се високо уздижу” као и ,,извајаних  руку 
/ анђела, епитафа и костију” који су само јадни остаци оних који ,,док жи-
вљаше бејаху славни / а сада им та слава не значи ништа”3 Слични свечани 
баладни метар песме ,,Ноћне мисли” (“The Complaint: or Night-Thoughts on 
life, Death and Immortality”, 1742),  Едварда Јанга (Edward Young 1683–1765) 
одаје песниково готово екстатичко надахнуће у којем се загробном животу 
даје предност у односу на овоземаљски: ,,Ово је пустиња и ово је самоћа / 
а како је само пуно људи тамо и како је живо у гробу.”4 (Јанг 2015: 20) Ово 
морбидно а ипак свечано расположење долази до климакса у стиховима у 
којима песник емфатично изговара: ,,СМРТИ! Ти једина најмоћнија госпо-
дарице! На теби је / да нам рушиш империје и гасиш звезде!”5 (22) 

Најуспешније песничко достигнуће овог жанра чувена ,,Елегија написа-
на на сеоском гробљу” (“Elegy Written in a Country Churchyard”, 1746) потекло 
је из пера Томаса Греја (Thomas Gray 1716–1771), који је њиме толико импре-
сионирао савременике да су се многи од њих одлучили да новонастали тренд 
обогате својим прилозима. Компонована у катренима, Грејова елегија, која у 
својим другим формално-структуралним карактеристикама не излази из ок-
вира жанра, медитативног је карактера и фокусира се на сличну симболику. 
Полазиште песникове медитације типично енглеско сеоско гробље са хум-
кама и надгробним споменицима и песник је, разуме се, оптерећен болним 
успоменама на покојнике. Мора се рећи да је Греј у својим описима распо-
ложења мање патетичан од својих претходника чије смо стихове цитирали. 
Осим тога, он размишља о судбинама скромних сељана који су можда били 
вишеструко обдарени али су умрли као анонимни појединци захваљујући 
опскурним животним околностима: ,,Многи драгуљ најчистијег сјаја, / почи-
ва у тамним недоступним морским пећинама, / Многи је цвет рођен да цвета 
непримећен / И мирис расипа у пустињском зраку.” 6 

2 За ове као и остале одлике песичког тренда видети више у Huff J. 1912: The Graveyard School of 
Poets, Illinois Thesis (M. A.), University of Illinois. (Примедба аутора)   

3 “The marble tombs that rise on high/ … sculptured stones,/Arms, angels, epitaphs and bones, / … while 
on earth in fame they live, /Are senseless of the fame they give.” (Превод аутора) 

4 “This is the desert, this the solitude : How populous, how vital is the grave!” (Превод аутора) 
5 “DEATH ! great proprietor of all ! ‚t is thine To tread out empire, and to quench the stars.” (Превод 

аутора) 
6 “Full many a gem of purest ray serene,The dark unfathomed caves of ocean bear:Full many a flower is 

born to blush unseen,And waste its sweetness on the desert air.” (Превод аутора) 

В. Х. Одн као чувар песничке традиције гробљанске школе



Томислав М. ПАВЛОВИЋ

191

Полазећи од конкретних судбина, Греј универзализује тему смрти 
у смислу феномена који влада светом и који одузима преминулима, бо-
гатим и сиромашним, славним и анонимним, прилику да их поколења 
памте онако како иначе желе. Последње три строфе песме представљају 
песников сопствени епитаф у којем изражава жељу да буде сахрањен 
међу обичним светом сиромашне парохије над чијим гробовима стоји, 
односно ,,под окриљем земље”7 а не у цркви, међу богатима чиме се рела-
тивизује овоземаљска слава и подстиче на размишљање о метафизичким 
релацијама живота и смрти. Грејов филозофски приступ смрти био је до-
вољан да елегија, као што смо већ и поменули, доживи неслућену попу-
ларност и учврсти се на позицији темељног достигнућа читавог жанра. 

Допринос песника наредних генерација свакако није био занемарљив 
имајући у воду да су ову врсту поезије писали и Оливер Голдсмит (Oliver 
Goldsmith, 1728–1774), Виљем Каупер (William Cowper, 1731–1800), 
славни ирски романописац и драматичар, песник предромантичар, ро-
мантичар Џон Китс (John Keats 1795–1821), Џејмс Макферсон (James 
Macpherson, 1795–1821) познат као преводилац древног циклуса древног 
ирског песника Осијана, шкотски филозоф и песник Џејмс Бити (James 
Beattie, 1735–1803), а овим се именима списак ни издалека не исцрпљује. 
Духовни идеали као и естетске вредности на којима је ова песничка шко-
ла била утемељена су, временом, бивала превазиђена и одбачена од стране 
потоњих генерација стваралаца. Антикласицистичка поетска револуција 
која је наступила половином осамнаестог века је, по мишљењу критича-
ра, представљала покушај да се промовише такозвана ,,чиста поезија” 
усредсређена на непосредна осећања и емоције које поменути аутори по-
пут Едварда Јанга, Џозефа и Томаса Вортона и Томаса Греја нису могли 
адекватно изразити будући заточеници неокласичих правила која су на-
лагала уздржаност од јаких емоција (Камерон 2019: 108). Каснији крити-
чари су овој групи песника приписивали емотивну немоћ да истински 
жале, што је дошло као последица губитка везаности за покојника и раст 
меланхолије која се у гробљанској поезији актуелизује као ,,средство суб-
лимације изгубљеног објекта обожавања”8 (100). Отуда раније гробљан-
ске песнике, попут Роберта Блера, Едварда Јанга и Џејмса Харвија, ка-
рактерише настојање да се промовише готово религиозни модел идеали-
зације, где се ,,фантазија врхунца среће одржава и задобија у трансцен-
дентној будућности”9 (Исто). Каснија група гробљанских песника (Томас 
Греј, Виљем Колинс и браћа Вортон), с друге стране, развијају уметнич-
ку сублимацију која се спушта до нивоа жеље јер се ,,емотивни климакс 
представља као нешто увек парцијално и што нам заправо нуди естетску 
свест о илузији пуног емотивног доживљаја”10 (Исто). Следствено томе, 

7 “…upon the lap of Earth” (Превод аутора) 
8 “…as a means to sublimate the lost object of enjoyment” (Превод аутора) 
9 “…fantasy of full jouissance can be maintained and regained in transcendental future” (Превод аутора) 
10 “…fantasy of full jouissance as always only partial, making us aesthetically cognizant of the illusion of 

full jouissance”   (Превод аутора) 
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аутохтони глас раних гробљанских песника дивергира у односу на пес-
нике августинске епохе којима мањка поменута духовна сублимација док 
каснија  групација још радикалније оповргава овакве оријентације отва-
рајући тиме простор надолазећем романтизму (Исто). 

Судећи по цитираним критичким постулатима изложеним у чланку 
Еда Камерона,  насталим такорећи недавно, критички интерес за достиг-
нућа гробљанске школе не јењава. Ерик Парисот, аутор целовите студије 
о овом песничком правцу, покушава да га реафирмише, односно побољ-
ша статус који ужива у британској књижевној историји. Стављајући на-
гласак на експериментални квалитет и иновативност ове поезије, он ис-
тиче да је штетно посматрати је као пролазни, кратковеки, помодни жанр 
(2013: 7). Уместо тога, он предлаже другачији приступ разматрања поме-
нутог песничког корпуса који се тако сагледава као ,,стабилни духовни 
ентитет без обзира да ли га сматрамо религиозно-конзервативним или 
макабристичким у естетичком смислу те речи”11 (Исто). Релативно мали 
број песничких остварења не спречава Парисота да, у духу херменеутике 
новог историзма, оцрта дату тенденцију као својеврсну прогресију уну-
тар јединственог историјског контекста (Исто). Помно испитивање рели-
гиозног аспекта људске егзистенције којем су иманентни ,,живот, смрт, 
спасење и загробни живот”12 афирмисаће гробљанску поезију као идеал-
ни медијум који омогућује увид у еквивалентне аспекте самог песништва 
а то су поетско стварање, живот, смрт и спасење”13 (Исто).       

Свим ововременим покушајима реафирмације гробљанске поезије 
претходили су дуги периоди потпуне негације њених базичних квалите-
та oличених у узвишеном тону, религиозној понесености, меланхоличној 
сублимацији и посебном односу према самој смрти, који је варирао од 
страха до апсолутне идеализације. Те конвенције, које су још како биле 
живе почетком двадесетог века, када су енглеском песничком сценом до-
минирали едвардијански и џорџијански песници, у потпуности је дис-
квалификовао модернизам, који се ослањао на такозвану естетику руж-
ног односно естетику шока. Сумрак поменутих ранијих идеала у епохи 
модернизма наговештава још Езра Паунд (Ezra Pound 1885–1972) у својој 
песничкој аутобиографији насловљеној Хју Селвин Моберли (Hugh Selwyn 
Mauberley, 1920), чији поднаслов гласи ,,Ода избору властитог гроба” (Ode 
à l’éléction de son sepulchre”). Он, наиме, тврди да су напори лирског субје-
кта да: ,,мртвој уметности да нови жар, / И да поезију врати ’узвишеном’ 
од некад” је ,,унапред пропала ствар” (2011: 45). Сјај класичних и неокла-
сичних песничких естетика су за Моберлија само ,,сунчаних часовника 
зов” (Исто), што у Паундовом метафоричном калеидоскопу представља 
нешто статично и преживело. 

11  “…whether as a politically conservative or an aesthetically macabre one.” (Превод аутора) 
12  “…life, death, salvation and afterlife.” (Превод аутора) 
13  “…poetic creation, life, death and salvation.” (Превод аутора) 
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Паундов песнички сабрат – модерниста Томас Стернз Елиот (1888–
1965) имао је према смрти још специфичнији однос. Застрашујући сим-
боли смрти са којима нас Елиот упознаје заправо представљају наслеђе 
метафизичких песника који су му били узори и који нису оклевали да 
читаоце директно суоче са призорима болести, телесне трулежи и рас-
падања тежећи да укажу на најелементарнију, сурову суштину људског 
битисања. У есеју о метафизичким песницима (“On Metaphysical Poets”) 
Елиот тврди да су се ови песници изражавали језиком ,,по правилу јас-
ним и чистим” који је подразумевао ,,верност мислима и језику.”14 (Мар-
фи 2007: 306) Успостављајући равнотежу између мисли и осећања мета-
физички песници су према Елиоту били у стању да ,, уграде своју еруди-
цију у свој сензибилитет”, постајући на тај начин неко ко ,,може осети-
ти своју мисао исто онако непосредно као што се осећа мирис руже”15 
(Исто). Песници каснијих генерација који су писали након Џона Дана 
(John Donne, 1572–1631), Џорџа Херберта (George Herbert, 1593–1633), 
Ендруа Марвела (Andrew Marvell, 1621–1678), Хенрија Вона (Henry 
Vaughan, 1621–1697) и Ричарда Крешоа (Richard Crashaw, 1613–1649), који 
су ,,поседовали механизам сензибилитета који је могао да свари било коју 
врсту искуства”16(Исто), изгубили су њихов директни однос са смрћу. То 
се, према Елиоту, догодило захваљујући такозваној дисоцијацији сензи-
билитета која се догодила у управо седамнаестом веку због чега је кас-
није песништво изгубило на квалитету. Каснији ствараоци, укључујући и 
оне из гробљанске школе, уместо да траже вербалне еквиваленте мисли 
и осећања и да их претварају у поезију, само су ,,поетски медитирали о 
њима”17 (Исто). Кривицу за то Елиот приписује Џону Милтону и Џону 
Драјдену, у чијој се поезији створила дискрепанца између ,,језика који је 
био све савршенији”  и ,,осећања која су постајала све грубља”18. Да би се 
велика поезија створила, потребно је, дакле, гледати на многим другим 
местима осим срца, односно потребно је бацити поглед и у ,,церебрални 
кортекс, нервни систем и органе за варење”19 (Исто). 

Елиот је, као што је познато, остао доследан овој поетици до краја 
своје стваралачке каријере, не пропуштајући да читаоцима предочи ме-
тафизичку суштину живота. Понекада је то чинио убацујући у песнички 
текст мале, изоловане фрагменте које обилују макабристичким детаљима. 
У поеми Пуста земља (The Waste Land, 1921) један наоко обичан, свако-
дневни дијалог бива драстично промењен реченицом: ,,Мислим да смо у 
алеји пацова / У којој су мртваци изгубили своје кости. (Елиот 1998: 57). 
Тема смрти је у овој поеми, која је иначе гигантска метафора смрти уморне 
и истрошене модерне цивилизације, развијена и на много ширем плану. 
14 “as a rule pure and simple … fidelity to thought and feeling” (Превод аутора)  
15 “Incorporated their erudition into their sensibility … feel their thought as immediately as the odour of a 

rose.”  (Превод аутора)  
16  “… sensibility that could devour any kind of experience” (Превод аутора) 
17  “…merely meditate on the poetically” (Превод аутора) 
18  “…language that became more refined … the feeling became more crude.” (Превод аутора) 
19  “…the cerebral cortex, the nervous system, the digestive tracts.” (Превод аутора) 



194

Наслов првог дела поеме који гласи ,,Сахрањивање мртвих”20 почиње 
описом пролећа. Атмосфера коју песник ствара се, међутим, пре може 
везати за окончање животног циклуса него за његово срећно трајање које 
наговештава месец април који је управо почео. И сам крај ,,Сахрањи-
вања мртвих” садржи симболику погреба будући да у питање које лирски 
субјекат упућује Стетсону, једном од ликова лабилног идентитета, гласи: 
,,Леш што си га лане закопао у башти / Пушта ли већ изданке?” (Елиот 
1998: 55) Поједини критичари, попут Д. Е. С. Максвела, сматрају да се 
поменуто питање лирског субјекта о стању сахрањеног може довести у 
везу са ритуалним сахрањивањем земљаних кипова египатског бога Ози-
риса и каснијим прорицањем судбине или времена у току године на ос-
нову гранчица које из њега, током времена проведеног у земљи, избијају 
(2016: 42). У четвртом делу поеме насловљеном ,,Смрт од воде” (“Death 
by Water”) наилазимо на у потпуности имперсонализован опис феничан-
ског морнара Флеба, у којем се чињеница смрти само тек констатује уз 
опис погреба који му приређује сам океан: ,,Подморска струја / понела му 
кости шапатом.” (Елиот 1998: 65) 

Овај опис за разлику од претходних не садржи макабристичке де-
таље већ, напротив, делује умирујуће као да смрт доноси неку врсту ис-
пуњења и спасења. Још општији ниво Елиотовог бављења смрћу достиг-
нут је у епиграфу поеме који описује епизоду из мучног живота проро-
чице Сибиле из Киме. Овај одломак из Петронијевог Сатирикона, про-
рочицу представља измучену болешћу и старошћу која ће вечно трајати 
јер су јој богови доделили бесмртност. На питање групе дечака који желе 
да знају њене жеље и мисли она одговара: ,,Желим само да умрем” (52). 
Сибилине речи ефектно наговештавају тему целе поеме и упућују да је 
смрт можда једино спасење за човечанство, јер Елиот у Пустој земљи не 
предочава одговор о сврси постојања и излаз из духовне кризе тражи не 
само у хришћанству већ и у будизму и хиндуизму.

О утицају Елиота и Паунда на енглеске модернисте не треба посеб-
но говорити. Позни модерниста Вистан Хју Одн (Wystan Hugh Auden, 
1907–1973) један је од оних који су пуно баштинили од Томаса Стернза 
Елиота. Џон Г. Блер наглашава да је Одн у двадесетим годинама, у току 
свог боравка у Оксфорду усвојио теоријске погледе на модернизам које је 
Елиот развио али је у спровођењу доктрине модернизма понегде отишао 
и даље од свог узора, што значи да се показао ништа мање смелим инова-
тором (1965: 13). Његова поезија је антиромантичарска и имперсонална 
као и Елиотова, а у техници писања постоји још запањујућих сличности 
које јасно указују на Елиотов утицај. Као и Елиот, Одн компонује своје 
песме од фрагмената других песничких дела. Интертекстуалност Елиото-
ва и Однова се ипак разликују будући да први аутор, поготово у раним 
делима, употребљава цитате настале у прошлости како би их иронијски 

20  ,,Сахрањивање мртвих (The Burial of the Dead) је од стране критичара препознат као алузијa на 
погребну службу у Англиканској цркви која је формално део такозване Молитвене књиге (Book 
of Common Prayer)” (Марфи 2007: 443) (Примедба аутора). 
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супротставио ововременој духовној искварености док Одн углавном бира 
алузије које oјачавају доминантно расположење дела које ствара (16). Још 
једна од разлика између два корифеја модернизма, на којима Блер инси-
стира, лежи у Одновом реафирмисању улоге логике у поезији, као и раз-
вијању концептуалног језика, чиме се знатно удаљио од Елиотовог кон-
цепта поезије, оног концепта којег су у наредним годинама неуморно про-
мовисали Клинт Брукс (Cleanth Brooks) и Кенет Берк (Kenneth Burke) (30).

Значајне разлике између ова два аутора су свакако оне које се тичу 
начина обраде појединих тема. Већ је поменута Елиотова, може се рећи, 
опсесија темом смрти наслеђена од метафизичких песника, његова апарт-
ност, односно имперсоналност која доводи до тога да се сам доживљај 
смрти уздиже до нивоа општег искуства које не искључује иронију, јер 
треба имати у виду да Елиот, перципирајући свет кроз еухемеристичку 
призму, смрт схвата као спасиоца човечанства. Призори смрти са мно-
го макабристичких детаља у Елиотовим песмама бивају универзализова-
ни повезивањем са митолошко-религијским аспектима, чиме прерастају 
у поетолошке парадигме sui generis. Однов однос према смрти, с друге 
стране, јесте дијаметрално супротан Елиотовом, будући да он у потпу-
ности одступа од модернистичке матрице коју је, бавећи се овом темом, 
установио његов претходник. У том погледу Одн је много емотивнији, 
директнији, што ће рећи да преферира традиционалнији приступ смрти, 
традиционалнији у тој мери да подсећа на достигнућа старијих песнич-
ких естетика као што је она коју је утемељила гробљанска школа. 

У Одновој раној, помало заборављеној песми насловљеној ,,Помисао 
на смрт” (“A Thought on Death”), песникова размишљања се крећу између 
две крајности, а то су одбојност и страх од смрти и њено спремно прихва-
тање. На почетку песме лирски субјекат који живи своје најлепше дане 
када ,,златне наде машта буди / и младост се радости у сусрет спрема”21 
(2007: 36) патетично али индиректно одбија и примисао о смрти речи-
ма ,,Авај! Како је тешко умрети.”22 (Исто) Међутим, како време пролази, 
смрт пријатеља опомиње песника на неминовни сопствени одлазак, па он 
следствено томе  закључује да је ,,лако умрети”23 (Исто). Последња стро-
фа садржи потресан опис старости када: ,,Скраме, лагане муте поглед 
/ Облаци замраче светло духа”24(Исто), па закључује да је ,,Велики  дар 
природе умрети.”25 (Исто). Иако песник говори у име свих људи, не може 
се занемарити Однова властита дубока емотивност према исходишту 
животног процеса. Патетична и помало иронична емфаза ,,авај”, којом 
почиње последњи стих прве строфе, га, унеколико, повезује са сличним 
песничким екскламацијама припадника гробљанске школе при погледу 
на вечна почивалишта и цркве. Подразумева се да у њиховим стиховима 

21 And golden hopes the fancy greet,/And Youth prepares his joys to meet” (Превод аутора)
22 “Alas! how hard it is to die!” (Превод аутора)
23 “… how easy ‘tis to die.” (Превод аутора)
24 And films, slow gathering, dim the sight, / And clouds obscure the mental light,” (Превод аутора)
25 “Tis nature‘s precious boon to die.” (Превод аутора)
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не наилазимо на било шта што се може повезати са Одновом уобичаје-
ном модернистичком иронијом.   

На слично расположење наилазимо и у антологијској песми ,,Зауста-
вите све сатове” (“Stop All the Clocks”), иначе познатијој под називом ,,По-
гребни блуз” (“Funeral Blues”). Ова такође рана Однова песма, објавље-
на 1936. године, посебно је упамћена управо по снажним емоцијама које 
песник односно лирски субјекат испољава жалећи смрт пријатеља, чији 
идентитет остаје тајна. Имајући у виду да је песма заправо компонована 
као део Одновог драмског текста, написаног у сарадњи са Кристифером 
Ишервудом (Christopher Isherwood) и  познатог под насловом Успон на Ф6 
(The Ascent of F6, 1936), закључујемо да Одна није инспирисао лични ни-
какав губитак већ да је снажно изражена емпатија настала као резултат 
ауторовог задивљујућег песничког сензибилитета. Џон Фулер, који нас 
подсећа на ову чињеницу, скреће пажњу и на то да текст уз музичку пра-
тњу пева неколико ликова док се тон песме драстично мења када га изводи 
само један женски лик који оплакује смрт главног јунака, алпинисте Џејм-
са Ренсома (1998: 280). Фулер такође каже да је песма по својој структури 
,,згодни пастиш сачињен од неке врсте стоичке тугованке и разметљиве 
сликовитости традиционалне блуз композиције, али као и многи Однови 
блуз комади он није обликован по традиционалном узору”26. 

Поштујући Фулерове оцене и не занемарујући притом ни чињеницу 
да, као ни већина савременика, не можемо посматрати позоришну пред-
ставу у којој је изведен овај већ помало заборављени Однов комад, тешко 
нам је да ову лирску елегију, натопљену емоцијама, доживимо као меша-
вину тугованке и необавезне џез варијације. ,,Погребни блуз” је ништа 
друго до, може се рећи, класична елегија у којој песник детаљно описује 
осећање личног губитка и бола њиме изазваног. На почетку песме аутор 
упућује апел јавности тражећи да се,, зауставе сви сатови, умукну телефо-
ни / ућуткају пси […] / утишају клавири” и да се са ,,пригушеним звуком 
бубња / изнесе сандук, да би ожалошћени пришли.” 27 (227: 127) Песник 
потом наставља да појачава осећање туге назначујући да је покојник био 
,,Север, његов југ, његов исток и запад / […] / његово подне, поноћ, говор 
и песма”28 (Исто). Покојниковим одласком нестаје инспирације, пресу-
шују речи и стихови и све тоне у самртну тишину наговештену у првој 
строфи.  Четврта и последња песма строфе је заправо она у којој Одно-
ва песничка хипербола достиже свој пароксизам будући да песников бол 
поприма космичке димензије јер жели да се ,,погасе звезде, / упакује ме-
сец, растави сунце / излије океан”29 (Исто).

26 “fair pastiche of the stoical lament and flamboyant imagery of the traditional blues lyric, but like many 
Auden’s blues it is not modeled on the classic form.” (Превод аутора)

27 “Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog …,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.” (Превод аутора)

28 „North, my South, my East and West, […] y noon, my midnight, my talk, my song” (Превод аутора)
29 “…put out every one, / Pack up the moon and dismantle the sun, / Pour away the ocean” (Превод аутора)
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Очито је и да ова Однова елегија представља одступање од модер-
нистичког канона, будући да осећања која изражава и начин на који то 
чини представљају пандан структурама осећања30 развијеним од стра-
не протагониста гробљанске школе. Поменуто је да је ,,Погребни блуз” 
уживао и ужива велику популарност а поуздан доказ да песма одолева 
забораву је и податак да је у британском филму Четири венчања једна 
сахрана (Four Weddings, One Funeral), снимљеном 1994. године, уприли-
чено упечатљиво читање или боље речено интерпретација ове песме. Не 
треба, наравно, заборавити да ова епизода није усамљена, будући да је 
елегија декламована и у другим, не тако давним, свечаним, медијски про-
праћеним пригодама.

,,У спомен на В. Б. Јејтса” (“In Memory of W. B. Yeats”, 1939) је такође 
једна од незаборавних Однових песма са овом тематиком за коју се мо-
жемо рећи да је пригодна будући да се, за разлику од претходне, зна коме 
је посвећена. Књижевни историчари и проучаваоци Одновог опуса31 
су оставили бројна сведочанства о утицају који је славни ирски песник 
Виљем Батлер Јејтс (William Butler Yeats, 1865–1939) извршио на Одна.  
Јејтсова смрт, која је наступила 1939. године, била је идеална прилика за 
Одна да песнички актуелизује своју дугогодишњу фасцинацију делом по-
менутог песника. Елегија у којој Одн оплакује Јејтсову смрт је обимом 
већа од анализираних песама будући да се састоји из три дела. Почетак 
песме уобличен је малтене на класични начин јер нас аутор суморним то-
ном обавештава да је Јејтс преминуо ,,усред зиме”32 (2007: 245), када су 
сви ,,потоци смрзнути”33 (Исто), када је ,,жива утонула у уста умирућег 
дана”34 (Исто). Описом временских прилика Јејтс појачава тужни осећај 
губитка, и у том смислу сличан је песницима гробљанске школе који своје 
обраћање покојницима уприличују у смирај дана или у временским при-
ликама које се везују за сетна расположења. На тај начин природа актив-
но учествује у песниковом жаловању. 

Одн међутим не наставља у том тону, већ у наставку првог дела песме 
констатује да је ,,смрт песника скривена од његових песама”35 (Исто) и да 
је песник ,,постао део његових обожавалаца”36 (Исто)  и живи ,,разасут у 
преко стотину градова”37 (Исто). Ова, у суштини оптимистична теза да 
дело песника наставља да живи и након његове смрти такође конвергира 
30 Синтагма структуре осећања (structures of feelings) коју је седемдесетох година прошлог века 

сковао књижевни критичар и теоретичар Рејмонд Вилијамс (Raymond Williams), представља 
теоријску категорију која олакчава историјско разумевање афективних елемената свести и 
људских односа. (Примедба аутора) 

31 Најновија студија која детаљно анализира Јејтсов утицај на Одна је Aidan Wasley, The Age of 
Auden: Postwar Poetry and the American Scene, Princeton: Princeton University Press, 2011.  (Примедба 
аутора) 

32 “…in the dead of winter…” (Превод аутора)
33 “…brooks are frozen…” (Превод аутора)
34 “The Mercuty sank in the mouth of the dying day” (Превод аутора)
35 “The death of the poet was kept from his poems.” (Превод аутора)
36  “…he became his admirers.” (Превод аутора)
37  “…scattered among a hundred cities.” (Превод аутора)
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са порукама песника гробљанске школе од којих многи тврде да је смрт по-
четак неког новог живота. Одн, међутим, песму обогаћује и медитацијама 
о тумачењима Јејтсових стихова која ће уследити post-mortem и која ће не-
миновно изменити њихова оригинална значења у која их је аутор првобит-
но заоденуо. Однова порука да се: ,,речи мртваца / трансформишу у утро-
бама живих”38 (246), представља неку врсту ,,намерног искривљавања”39 
(Исто) на коју упозорава критичар Џон Р. Боли у свом разматрању Однове 
поезије, подсећајући нас да су творци ове књижевно-критичке синтагме, 
која имплицира својеврсни поетско-херменеутички приступ, нико други 
до протагонисти школе Нове критике, Виљем Вимзат (William Wimsatt), 
Роберт Пен Ворен (Robert Pen Warren), Клинт Брукс (Cleanth Brooks) и 
Монро Бирдзли (Monroe Beardsley) (2004: 141–142). 

У другом делу песме Одн се у врло присном, неформалном тону, у 
првом лицу обраћа покојнику, констатујући да је био ,,луд као и ми”40 
(Исто), не пропуштајући да упозори на неке квалитете покојникове по-
етске заоставштине и на песнички таленат који опстаје: ,,и надживљује 
све / парохије богаташица, физичко пропадање, /тебе”.41 (Исто) Наставак 
другог дела доноси још озбиљнији суд о поезији која: ,,неће покренути 
ништа”42 (Исто) али ће: ,,преживети / као начин дешавања, као усмени 
извор.”43 (Исто). 

Трећи део песме почиње емфатично будући да песник моли Земљу да 
,,прими тело уваженог госта, / Виљема Јејтса који се на починак спрема”44 
(Исто), да би потом на метафоричан начин представио стање духовног 
мртвила у Европи над којом се те 1939. године надвијао надолазећи рат. 
У таквом окружењу ,,интелектуална срамота се огледа на сваком лицу”45 
(Исто) а ,,мора милосрђа леже / закључана и залеђена у сваком оку”46 
(Исто). Након овог ефектног осликавања тадашње европске conditio 
humana, Одн се усредсређује на улогу песника који у таквом окружењу 
не сме остати нем. Његов задатак је да нас својим: ,,неспутаним гласом / 
убеди да се ипак радујемо”47 (Исто) и да ,,у тамници властитог времена / 
научи слободног човека да се нада.”48 (Исто). 

Комплексност ове поеме очигледно надмаша прве две елегије, будући 
да Одн тужну прилику користи само као претекст за пласирање власти-
тих судова о поезији и улози песника у модерном времену. У том смислу 

38 “The words of a dead man / Are modified in the guts of the living.” (Превод аутора)
39 “intentional fallacy” (Превод аутора)
40 “…silly like us” (Превод аутора)
41 “…  survived it all: The parish of rich women, physical decay, you.” (Превод аутора)
42 “…makes nothing  happen” (Превод аутора)
43 “ …survives, A way of happening, a mouth.” (Превод аутора)
44 “receive an honoured guest:/William Yeats is laid to rest.” (Превод аутора)
45 Intellectual disgrace / Stares from every human face,” (Превод аутора)
46 “Аnd the seas of pity lie / Locked and frozen in each eye.” (Превод аутора)
47 With your unconstraining voice / Still persuade us to rejoice; (Превод аутора) 
48 “In the prison of his days / Teach the free man how to praise.”  (Превод аутора)
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он је сличан Томасу Греју, који у посети обичном сеоском гробљу налази 
повода за размишљања о месту човека у универзуму и о сврси и смислу 
његовог живота.    

Елегија под насловом ,,Крај гроба Хенрија Џејмса” (At the Grave of 
Henry James” 1941) написана је само пар година након објављивања ан-
тологијске поеме ,,У спомен на Виљемa Батлера Јејтса”. Рејчел Вектеон 
подсећа на чињеницу да је амерички романописац Хенри Џејмс (1843–
1916), преминуо читавих четврт века пре но што је Одн компоновао ову 
елегију и будући да она није произашла као плод непосредног ауторовог 
искуства не сматра је елегијом (2007: 74). Осим тога, ова критичарка пре-
дочава и да је Одн познавао Џејмсово дело толико добро да је знао читаве 
пасусе из његових романа (Исто). Упркос критичаркином ставу да ова пе-
сма заправо и није елегија (Исто), констатујемо да ју је Одн ипак структу-
рирао као такву. На такав суд нас наводи и сам почетак песме који садржи 
песничку слику туробног зимског времена, која је добра подлога за меди-
тацију о Џејмсу и његовом делу, што се може оквалификовати безмало као 
ауторов маниризам наслеђен од протагониста гробљанске школе. Ти сти-
хови међутим ипак говоре о томе да се снег топи и повлачи са споменика 
док се у ,,барицама код стопала огледа плаветнило неба”49 (1979: 119). 

Поменути наговештај скорог пролећа, сматра Вектеон, не наговешта-
ва да ће Џејмс ускрснути попут Лисидаса и Адониса, будући да наспрам 
живахности пролећа стоји слика непомичних гробљанских споменика 
(2007: 75). С друге стране, поменута песничка визија може, сматрамо, 
симболизовати дуговечност уметниковог дела које ће свакако трајати 
дуже него његов овоземаљски живот. Таквих контраста и симболике, на 
шта смо већ указали, има и у елегији посвећеној Јејтсу. Остатак песме 
представља неку врсту пеана Хенрију Џејмсу, који је за Одна: ,,Велики го-
ворљиви човек”50 (1979: 119), који је исказао ,,ретку племенитост”51 (122) 
јер је ,,игнорисао / љутиту муцаву масу”52 (Исто). Похвалу Џејмсовој апо-
литичности прате и други комплименти као што је поређење Џејмса са 
,,дисциплинујућом сликом”53 (исто), која га чува од грешака као и од пре-
теривања у песничком фразирању којем је склон, а које је на удару ,,про-
порције која са алпском хладноћом слеже раменима на [његову] лабаво 
компоновану, некохерентну поезију”54 (Исто).

Однови стихови, чини се, нису апсолутно лишени ироније према ве-
ликом претходнику која се назире под копреном дивљења и похвала. У 
прилог томе говори и претпоследња строфа песме у којој Одн поручује 

49 “For all the pools at my feet / Accommodate blue.” (Превод аутора)
50 “…great talkative man” (Превод аутора)
51 “…rare nobesse…” (Превод аутора)
52 “ …ignored the Resentful muttering Mass.” (Превод аутора)
53 “ …disciplinary image,” (Превод аутора)
54 “Proportion shed The alpine chill of her shrugging editorial shoulder / On my loose impromptu son.” 

(Превод аутора)
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Џејмсу да ће: ,,Сваком бити пресуђено”55 (Исто), што би значило и да 
ће и о Џејмсовом стваралаштву бити донети судови који можда и неће 
бити баш повољни. Климакс Однове ироније долази на самом крају када 
у емфатичној инвокацији, позива Хенрија Џејмса ,,господара нијанси и 
скрупула”56 (123) да се моли Богу за њега и за све остале живе или мрт-
ве писце јер многима од њих дела ,,изгледају боље него сами животи, 
јер нема краја / таштини њиховог позива”57 (Исто). Однова полемика са 
Џејмсовим уметничким начелима је, очито, у елегији само наговештена, 
али чак и тако имплицитно дата је поуздан доказ његове спремности да 
обогати регистар жанра.    

Најдужа песма Одновог елегијског циклуса под насловом ,,У спомен 
на Сигмунда Фројда” (“In Memory of Sigmund Freud”, 1939) написана је 
исте године кад и елегија компонована пригодом Јејтсове смрти. Проу-
чаваоци Одновог књижевног дела листом потврђују песникову фасцина-
цију Фројдовим делом тако да не чуди то што му је Одн, иако у Америци 
у време његове смрти, одао пошту на сличан начин као и Јејтсу. Почетак 
елегије не садржи опис природе који би појачао осећање туге већ, што је 
такође у складу са традиционалним конвенцијама, констатацију како је 
смрт судбина свих људи. У егзистенцијалној константи масовне смрти, 
коју су и протагонисти гробљанске школе волели да наглашавају, најтеже 
пада смрт великих људи попут Фројда ,,важног Јеврејина који је умро у 
изгнанству”58 (92) који је ,,склопио очи / а као последњу слику, познату 
свима нама, понео је лица проблема / који су се као рођаци окупили око 
одра”59 (Исто). Метафорично назначивши да Фројд ипак није решио све 
проблеме који су опседали људе, Одн ублажава патос уводних стихова. 
Да ова песма неће бити тек само пука еулогија личности и дела Сигмун-
да Фројда песник наговештава полуироничним стихом у којем каже да 
Фројд: ,,Уопште није био паметан: само је рекао / несрећној садашњици 
да декламује  прошлост / као лекцију из поезије”60 (Исто) како би људи-
ма омогућио да ,,крену ка будућности као пријатељу / без пртљага пуног 
извињења”61 (Исто). Потребно је, наравно, разумети нијансе Одновог по-
имања Фројда, које иду много даље од цитираног Одновог реферирања 
на душевно прочишћење кроз измирење са прошлошћу, коју је Фројд 
препоручивао као лек. То је, разуме се, комплексан задатак о чему све-
дочи и коментар Рејчел Вектеон која је, проучавајући Однове дневнике, 
установила да је он оспоравао многе Фројдове ставове (2007: 72).   

55 “All will be judged …” (Превод аутора)
56 “Master of nuance and scruple…” (Превод аутора)
57 “Are in better taste than their lives, because there is no end  / To the vanity of our calling.” (Превод 

аутора)
58 “ … an important Jew who died in exile.” (Превод аутора)
59 “ … he closed his eyes/ upon that last picture, common to us all,/   of problems like relatives gathered.” 

(Превод аутора)
60 “He wasn‘t clever at all: he merely told the unhappy Present to recite the Past/ like a poetry lesson” 

(Превод аутора) 
61 “ …able to approach the Future as a friend / without a wardrobe of excuses.” (Превод аутора)

В. Х. Одн као чувар песничке традиције гробљанске школе
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Упркос свему, елегија не оскудева у изразима ауторовог дубоког по-
штовања према Фројдовим прегнућима које на моменте чак прелази у ег-
залтацију, као у стиху где га пореди са Дантеом а његов живот са борав-
ком у паклу односно:  

„Смрдљивом јарку где унесрећени 
воде ружни живот одбачених 
и показују нам да зло није, као што мислимо, у грешним 
 делима, већ недостатку вере.”62 (Одн 1979: 93)

Крај елегије је срочен у складу са конвенцијом будући аутор осећа 
потребу да и по последњи пут истакне осећање губитка исказом да је ,,зане-
мео наш глас разума”63 (95) (Исто) као и да над Фројдовим гробом ,,здање 
Нагона жали драгог покојника”64 (Исто). Климакс поменутог осећања 
наступа у последњем стиху када песник изјављује да је ,,тужан Ерос гради-
тељ градова”65 (Исто) и да плаче анархична Афродита”66(Исто). Тумачећи 
цитиране стихове Кристина Даунинг скреће пажњу да Одн, у контекст жа-
ловања, ставља неке од кључних Фројдових категорија имплицитно се пи-
тајући могу ли два љубавна божанства Ерос и Афродита спасти свет (2006: 
191). Према њој, Oдн, инспирисан Фројдом, Ероса не поима само као епи-
тому интимних осећања већ као творачки импулс који спаја светове, много 
веће од грчких полиса заједно, док Афродита манифестује светост анархо-
идног излива који сублимира жељу и нагон (Исто). 

Анализиране песме указују на посебан положај Одна међу модерни-
стима када је у питању макабристичка тематика. Однос кључних личности  
овог покрета какви су били Езра Паунд и Томас Елиот према смрти је био 
имперсоналан, што би значило да, у њиховим делима, осећања боли због 
каквог трагичног губитка уступају место пројекцији смрти као метафи-
зичког фатума који угрожава али и волшебно спасава цивилизацију, што 
изазива рецесију традиционалног трагизма. Каснији модерниста, песник 
Филип Ларкин (Philip Larkin) смрт и умирање сагледава у херметизованој 
визури, не искорачујући ван граница властитог сопства, па је унеколи-
ко сличнији, мада не у великој мери, Одну од претходне двојице аутора. 
Ниједан модерниста, се, општи је закључак,  није у оквиру овог духовног 
видокруга, приближио естетикама минулих времена, као што је то учи-
нио Одн. На тај начин успоставио је жив однос са традицијом, мада не 
путем честих интертекстуалних искорака, како је Елиот препоручивао, 
већ ефектно оживљавајући изумрле конвенције у циљу усмеравања ка 
ширим духовним хоризонтима, односно користећи структуру класичног 

62 “to the stinking fosse where the injured
lead the ugly life of the rejected,
and showed us what evil is, not, as we thought,
deeds that must be punished, but our lack of faith.” (Превод аутора)

63 “Our rational voice is dumb” (Превод аутора)
64 “ … the household of Impulse mourns one dearly loved.” (Превод аутора)
65 “ …sad is Eros, builder of cities,” (Превод аутора)
66 “and weeping anarchic Aphroditе.” (Превод аутора)
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елегијског ламента, да би пласирао сегменте властитих поетика и поле-
мичне осврте на одређена песничка усмерења. У том смислу, Одн је пре-
шао пут од раног патоса, уобличеног у складу са декоративно-мотива-
ционим парадигмама које спадају у арсенал песника гробљанске школе, 
све до типично модерне дистанцираности од објекта на који се као лир-
ски субјекат усредсређује. Трајна популарност и комплексност овог дела 
Одновог стваралаштва је више него довољан разлог да му се и даље пос-
већује пажња, у шта не треба нимало сумњати.

Литература

Блер 1965: J. G. Blair, The Poetic Art of W. H. Auden, New Jersey: Princeton Legacy Library.
Боли 2004: J. R. Boly, 2004, Auden and Modern Theory, in Stan Smith (ed.), The Cambridge 

Companion to W. H. Auden, Cambridge: Cambridge University Press, 137–151. 
Вектеон 2007: R. Wetzsteon, Influential Ghosts: A Study of Auden’s Sources, New York & London: 

Routledge, 2007
Даунинг 2006: C. Downing, Gleanings, Essays 1982-2006, New York, Lincoln, Shanghai: 

iUniverse, Inc.
Елиот 1998: Т. С. Елиот, Песме, Београд:  Српска књижевна задруга.
Јанг 2015: Young, E.,  Edwad Young’s Night Thoughts,  The First, Second, Third and Four Nights, 

John Uebersax (ed.)  San Louis Obispo, California, El Camino Real eBooks. http://www.
john-uebersax.com/books/Edward-Young-Night-Thoughts.pdf.  4. 5. 2019.

Камерон  2019: E. Cameron, The Eros of Thanatos: Eighteenth Century Graveyard Poetry and 
Melancholic Sublimation, in Lacan and Romanticism, Garofali Daniela and Sigler David 
(ed.), Albany: University of New York, 99–118.

Максвел  2016: D. E. S. Maxwell,  The Poetry and Prose of T. S. Eliot, New York: Routledge & 
Kegan Paul Ltd.  

Марфи 2007:  R. E. Murphy, Critical Companion to T. S. Eliot: A Literary Reference to His Life and 
Work,  New York: Facts of Life Inc. 

Одн 1979: W. H. Auden, Selected Poems, Edward Mendelson (ed.), New York: Vintage Books.  
Одн 2007: W. H. Auden, Collected Poems, Edward Mendelson (ed.), New York: The modern 

Library.
Парисот 2013: E. Parisot, Graveyard Poetry, Religion, Aesthetics and the Mid-Eighteenth Century 

Poetic Condition, London and New York: Routledge.  
Parnell, T., A Night - Piece o Death,  https://www.poetryfoundation.org/poems/44841/a-night-

piece-on-death, 15. 5. 2019.  
Паунд 2011: Е. Паунд, Изабране песме, Нови Сад: Орфеус. 
Фулер 1998: J. Fuller, W. H. Auden, A Commentary, Princeton and Oxford: Princeton University 

Press. 
Хаф 1912. Huff, J. The Graveyard School of Poets, Illinois Thesis (M. A.) , University of Illinois.   

file:///C:/Users/KORISNIK/Downloads/graveyardschoolo00huff%20(3).pdf,  5. 6. 2019.   

В. Х. Одн као чувар песничке традиције гробљанске школе



Томислав М. ПАВЛОВИЋ

203

W. H. AUDEN AS THE KEEPER OF THE GRAVEYARD SCHOOL POETIC 
TRADITION

Summary 

The aim of the analysis is to establish a correlation between the poets of the so-called 
Graveyard School who used to be rather popular in the 18th century and the celebrated late mod-
ernist poet W. H. Auden. Although they belong to the remote and diametrally opposite trends 
the similarity of the Graveyard Poets with Auden is striking since he exploits certain conventions 
of theirs as none of his contemporaries did. The first part of the work is dedicated to the achieve-
ments of the Graveyard School and furher analysis encompasses the thematically similar poems 
of the leading modernists such as Ezra Pound and T. S. Eliot and their approach to the tradition 
of the sort so as to determine the relationship of modernism and the aforementioned conven-
tions.  The central part of the survey includes the selected poems of W. H. Auden modeled upon 
the tradition founded by the Graveyard Poets as well as those that deal with such motifs in a truly 
modern manner. The conclusion qualifies W. H. Auden as the only author who relived the tradi-
tion of the Graveyard Poets in the manner that challenges the imagination of both audience and 
future poets in the period when no lasting artistic values are unanimously recognized.

Keywords: Graveyard School, classicism, modernism, tradition, sorrow, convention, pa-
thos, death, irony, elegy.

Tomislav Pavlović
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ФИГУРА КАМЕНОГ ГОСТА У МИТУ О ДОН ХУАНУ3

У раду се разматра место и улога каменог госта, надгробног споменика, и 
његовог хабитата – гробља, у миту о Дон Хуану. Полази се од чињенице да је то-
ком времена дошло до систематског запостављања друге стране мита о Дон Ху-
ану, оличене у наслову дела Тирса де Молине Севиљски заводник и камени гост, 
у коме се изграђује овој чувени јунак. Дато запостављање тумачи се потребом 
публике да се идентификује са привлачном страном мита о Дон Хуану, услед 
чега је овај у данашњем контексту препознатљив као заводник. Помен имена 
Дон Хуана изазива јасне и једноставне асоцијације што га чини брендом са из-
раженим персоналитетом. Међутим, у раду показујемо да изградња Дон Хуана 
и као мита и као бренда не би била могућа без његове непомирљиве супро-
тности, надгробног споменика који оживљава, госта из света мртвих, који се 
повезује са мотивима смрти, казне, пролазности. Указујемо на то да је легенда 
о каменом госту послужила Тирсу за позиционирање Дон Хуана у свести њего-
вих савременика, будући да је била укорењена у старим шпанским романсама  
и самим тим добро позната шпанском народу. Стога се прати развој и тра-
нсформација датог елемента који је неодвојив од свог природног станишта – 
гробља. Показује се како је од некадашње барокне катедре са које се проповеда 
о пролазности живота и места на ком надгробни споменик извршава божанску 
правду, гробље најпре преобликовано у романтичарски простор налик на ба-
шту испуњену цвећем и анђелима, да би током наредних обрада мита о Дон 
Хуану било потпуно потиснуто заједно са његовим становником и свим моти-
вима традиционално повезаним са истим. 

Кључне речи: камени гост, гробље, Дон Хуан, мит, бренд

1. Свеприсутност Дон Хуана 
О јунаку који је поникао у барокној Шпанији, севиљском заводнику 

по имену Дон Хуан, током бројних векова писало се из најразличитијих 
перспектива, те се, између осталог, расправљало (а и даље се расправља) о 
питању извора који су послужили за његово стварање, о ауторству, земљи 
порекла, као и потоњој рецепцији, но оно у чему су истраживачи саглас-
ни јесте да је мит о Дон Хуану изникао директно из књижевне традиције. 

1 msekulic@filum.kg.ac.rs
2 svetlana.stevanovic@filum.kg.ac.rs
3 Рад је настао у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: 

национални, регионални, европски, глобални оквир (178018), који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије и пројекта Брендови у књижевности, језику 
и култури, којим руководи Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.

821.134.2-2.09 Molina T. de
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Дел Рио истиче да је Дон Хуан Тенорио, за чијег се творца дуго сматрао 
шпански барокни писац Тирсо де Молина (Габријел Тељес)4, „постао, без 
икакве расправе, најпознатија шпанска књижевна творевина у свету”5 
(према Алварес Рамос 2007: 364). Упркос наведеном ставу поставља се 
питање шта Дон Хуана чини „шпанском креацијом”, али и у којој мери је 
уистину препознатљив као такав? Да ли је мит о Дон Хуану изникао ни из 
чега, директно из пера и оригиналности онога ко се сматра његовим уте-
мељивачем, или пак у својим темељима крије извесну (књижевну) тради-
цију која се систематски запоставља? Има ли можда Дон Хуан другу стра-
ну, сенку која попут Дамокловог мача виси над његовом судбином?  

Габријел Тељес је своју нову шпанску комедију6 насловио Севиљски 
заводник и камени гост, те се чини да читаоци не могу бити у недоумици 
када је реч о месту унутар ког је његов протагониста поникао, односно 
Дон Хуан је, како је то јасно изречено, пореклом из Севиље. Међутим, 
познато је да се у самој драми Дон Хуан не задржава искључиво на тери-
торији Шпаније, већ прелази њене границе. Управо је прелазак како по-
литичких, друштвених, језичких, културних, тако и граница књижевних 
родова и врста омогућио обликовање мита о Дон Хуану. Премда Маесту 
(1926: 144) указује на неспособност странаца да проникну у суштину Дон 
Хуана као изворно шпанског бића, ипак се мора истаћи нарочит значај 
који су страни писци, уметници и глумачке трупе одиграли у креирању 
већ споменутог мита, нарочито уколико се има у виду да на територији 
Шпаније Дон Хуан није уживао нарочиту популарност све до XIX века. 

Од прворазредног значаја за ширење славе овог јунака свакако су 
били француски и италијански виртуози. Године 1665, свега неколико 
деценија након појаве Тирсовог Севиљског заводника, у Краљевском по-
зоришту у Паризу изведена је на сцени француска верзија драме насло-
вљена Дон Жуан (Dom Juan ou le Festin de Pierre), чији је творац Молијер. 
Након нешто више од једног века, 1787. године, светлост дана угледала је 
и чувена опера Дон Ђовани са музиком В. А. Моцарта и либретом Лорен-
ца де Понтеа. Нижу се потом и остварења руских, немачких и енглеских 
књижевника посвећена лику Дон Хуана, као што су дела Пушкина, Хоф-
мана и Лорда Бајрона, истакнутих фигура 19. века. На територији Шпа-
није прве обраде теме о заводнику настају у XVII веку, када барокни ау-
тор Алонсо де Кордоба и Малдонадо саставља драму Освета на гробу (La 
venganza en el sepulcro). Следи дело Антонија Саморе Ко не плати на мо-
сту платиће на ћуприји (No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se 
pague) из XVIII века, а затим и религиозно-фантастична драма Дон Хуан 

4 Почетком XX века ауторство дела Севиљски заводник и камени гост и име творца Дон Хуана 
доводи се у питање. Поједини проучаваоци, на челу са Алфредом Родригесом, сматрају да је 
његов истински аутор Андрес де Кларамонте, но овакве и сличне претпоставке оставићемо по 
страни наше студије.

5  „ha llegado a ser, sin disputa, la creación de la literatura castellana más conocida en el mundo de habla 
española”.

6  Драмска врста коју је у периоду барока осмислио шпански драматург Лопе де Вега, одбацујући 
класична драмска правила и водећи се укусом савремене публике, те спајајући комично и трагично.
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Тенорио чувеног Хосеа Сориље у периоду романтизма, да би XX век обе-
лежио роман Дон Хуан Гонсала Торенте Баљестера.

Не треба сметнути с ума допринос који је опстанку и додатном про-
филисању мита о Дон Хуану, као и његовој коначној доступности широ-
ким народним масама, дала творевина двадесетог века – филм. Последње 
у низу филмских остварења у ком се дају запазити обриси атрибута Дон 
Хуана јесте романтична комедија Дон Џон из 2013. године, док је један од 
запаженијих филмова инспирисаних истим митом Дон Хуан дел Марко 
(1995), у ком су насловне улоге додељене Џонију Депу и Марлону Бран-
ду. Јасна Стојановић (2011: 83) бележи да је опште позната „међународна 
пројекција мита, која је превазишла границе литерарног и показала не-
вероватну виталност, проширивши се на музику, ликовне уметности и 
филм: Ф. Флорит бележи постојање 500 књижевних верзија, 70 музичких, 
25 ликовних и 8 филмских остварења”, а овом списку можемо додати и 
речник Пјера Брунела (Dictionnaire de Don Juan, 1999) у виду каталога у 
ком су побројана сва остварења у којима се појављује Дон Хуан закључно 
са годином његовог објављивања.

Свеприсутност Дон Хуана у драми, опери, балету, филму, роману 
сведочи о његовој актуелности и привлачности, али уједно и способно-
сти прилагођавања новим условима живота и потребама публике. Уп-
раво зато можемо говорити о развоју једног мита. Према тумачењу Ане 
Троки (2002: 150), основне одлике мита су поливалентност и полисемич-
ност, које произилазе управо из сталне повезаности мита са друштвом 
које му током развоја може придавати разнолика значења. Мит је нуж-
но друштвено и културно условљен, његово значење варира у зависности 
од рецепције, која је и сама условљена друштвено-политичким системом 
унутар ког се крећe. С тим у вези, алудирајући на динамички карактер 
мита о Дон Хуану, Ортега и Гасет (1964: 128) наводи да он током векова 
не опстаје у оном облику који му је подарио његов првобитни аутор, већ 
бива (пре)обликован у складу са замислима читалаца, гледалаца, слуша-
лаца који га реципирају. Маркес Виљануева (1996: 11) тако закључује да се 
суштина Дон Хуана састоји у томе што нема друге природе до оне коју му 
свака нова епоха додели, што га и чини универзалним и класичним ми-
том нарочито уколико се има у виду да се својство универзалности може 
приписати оним митовима који се налазе у сталним процесима настајања 
и метаморфоза. У крајњем случају, то је кључна одлика Дон Хуана као 
протагонисте – он је човек без лица, биће које се налази у сталном покре-
ту, партитура која при читању изазива увек нову резонанцу. Путујући 
из Шпаније преко Италије до Француске, а надаље по читавој Европи, 
да би се изнова вратио на место поласка, севиљски заводник постепено 
губи традиционалне атрибуте и задобија нове. Од барокног исмевача и 
бездушног заводника који је у сукобу са небеском силом, а за ког се везују 
мотиви светогрђа, завођења, преваре, бекства, казне, преко романтичар-
ског покајника који доживљава спасење због љубави, до Баљестеровог 
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немоћног људског бића које се у двадесетом веку преиспитује, сумња и 
пати због тешког намета који носи на плећима, а који је узрокован асо-
цијацијама које изазива сам помен његовог имена и немогућношћу да се 
отргне од терета судбине, Дон Хуан, уочава Педраса Хименес (2015: 158), 
прелази пут од  грешника, преко друштвеног бунтовника способног да 
воли, до жртве оног истог друштва чији је производ. Премда је стална 
променљивост мита о Дон Хуану неупитна, ипак постоје одређене кон-
станте без којих би његово идентитетско одређење било немогуће. Стога, 
упркос чињеници да је Дон Хуан на свом развојном путу прошао кроз 
побројане етапе, оно што у свим вековима опстаје јесте повезаност про-
тагонисте са освајањем женског пола, те је до дана данашњег препозна-
тљив превасходно као заводник који се дичи сопственом способношћу 
освајања. Сам помен имена Дон Хуана или Дон Жуана, како је у свету 
ван хиспанских оквира можда и препознатљивији, способан је да изазо-
ве моменталне, јасне и једноставне асоцијације које не захтевају никаква 
додатна објашњења. Био леп или ружан, снажан или слабашан, Дон Хуан 
је увек онај који је за жене неодољив. Све наведено пружа могућност раз-
матрања Дон Хуана као својеврсног бренда који има изражену личност, 
односно персоналитет, препознатљив широкој публици.

2. Дон Хуан у ери брендова
Теоретичари маркетинга Котлер и Келер (2006: 275) наводе да је 

бренд „нешто што почива у свести потрошача”, одражавајући њихова по-
имања, па чак и особености. Да би се производ брендирао, наводе даље 
исти аутори, „потребно је да се потрошачи упуте у то ’ко’ је производ 
[...] као и ’шта’ дати производ чини и ’зашто’ потрошачи треба да обрате 
пажњу.” Дон Хуан поседује све наведене и међусобно условљене елемен-
те који уједно чине саставни део јаког бренда. Као заводник обдарен је 
идентитетом и вредношћу која је срасла са истим, а истовремено је пре-
познатљив будући да постоји свест о њему, што нам показује способност 
публике да га, захваљујући диферентним карактеристикама, у првом 
реду вербалном делу идентитета – имену, идентификује у најразличи-
тијим околностима. Самим тим, чини се да је Дон Хуан достигао статус 
онога што се назива бренд иконом која има изграђен имиџ у смислу сли-
ке или представе која је о њему формирана у јавности, а која се креира 
на основу перцепције самих потрошача и која широку распрострањеност 
остварује захваљујући емоцијама које изазива код њих. 

Хосе Ортега и Гасет (1962: 469) је једном приликом изрекао да се сви 
мушкарци „могу поделити на три врсте: оне који верују да су Дон Хуан; 
оне који верују да су то били и оне који верују да су могли, али нису же-
лели бити он”7. Овакво размишљање можемо протумачити и кроз однос 
савремених брендова и њихових потрошача. Котлер и Келер (2006: 183) 

7 “los que creen ser Don Juanes, los que creen haberlo sido y los que creen haberlo podido ser, pero no 
quisieron”.
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постулирају да се потрошачи идентификују са брендовима чији су атри-
бути „конзистентни са њиховом представом о себи самом [...] иако су у 
неким случајевима базирани на идеалној представи о себи самом тог пот-
рошача [...] или чак на представи других (како жели да га други виде)”. 
Са датим становиштем сагласна је и Џенифер Акер (1997: 347), која, ис-
питујући концепт личности бренда, наводи да дата личност омогућава 
потрошачу да изрази сопствено ја, своје идеално ја или специфичне ди-
мензије себе коришћењем бренда, а самим тим и атрибута који чине ње-
гов саставни део. Нарочито је значајан закључак Акерове да велики броја 
брендова снажно тежи ка свођењу на један изражени атрибут – онај који 
најпотпуније изражава жељену корист коју потрошачи могу остварити 
посредством одређеног бренда, односно онај који симболизује обећане 
вредности које одређено добро треба да испоручи. Управо у наведеном 
треба тражити разлог због ког долази до поистовећивања или поређења 
са Дон Хуаном. 

Дон Хуан, ако га узмемо за бренд, данас код рецепције сигнализира 
само одређене особине и идеје. Преко њега се комуницирају само одређе-
ни ставови од којих би потрошачи или рецепција могли имати корист јер 
могу да их користе како за конструисање или одржавање своје сопстве-
не слике, тако и за промовисање своје слике другима (Дејвис et al. 2018: 
122). Имиџ заводника који одликује Дон Хуана самим тим требало би да 
постане саставни део имиџа оних који се са њим идентификују у нади да 
ће посредством дате идентификације доћи до пројектовања Дон Хуано-
вих карактеристика на њих саме, према теоријама бренда. 

Међутим, да би Дон Хуан био издигнут на пиједестал заводника који 
данас ужива, морао је бити прочишћен од одређених особина или идеја 
које су некада биле неодвојиве од његове појаве, али са којима публика, 
како су многи векови показали, није желела да се идентификује. Реч је о 
другој страни Дон Хуана, оној која је повезана са питањима греха, каз-
не, смрти, злокобног, ужасавајућег, гробљанског, а којој је функција током 
времена најпре измењена, да би потом у потпуности постала била прог-
нана у сенку. Потиснути елементи, пре свега фигура такозваног каменог 
госта, парадоксално су они који су омогућили настанак како лика Дон 
Хуана, тако и мита, а самим тим и бренда.  

3. Камени гост заборављен на гробљу 
Клод Леви Строс (2002: 62–63) истакао је да је сваки мит саграђен од 

непомирљивих супротности као што су добро/лоше, креација/деструк-
ција, живот/смрт, Бог/човек. Истовремено је познато да је развој прота-
гониста условљен постојањем његовог антагонисте и то оног који посе-
дује силу сличну сили самог протагонисте, што га на плану драме чини 
његовим адекватним драматуршким еквивалентом. Не треба заборави-
ти ни Лешићеву (2011: 425) констатацију да је кључ сваке драме драмски 
сукоб или агон који израња управо из сучељавања две супротстављене 
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личности (односно актера) или пак две супротстављене силе (тј. агенса) 
које дате личности репрезентују. Самим тим, да би дошло до изградње 
Дон Хуана као протагонисте, али и као мита, било је неопходно да испред 
њега стане сила која ће бити његов парњак, а са којом ће чинити целину. 
То се јасно дâ запазити у наслову Тирсовог дела. Насупрот (севиљском) 
заводнику стоји камени гост, онај који у форми камене статуе (надгроб-
ног споменика) долази из света мртвих и позива Дон Хуана на загробну 
вечеру не би ли му се осветио због увреде која је нанета и њему и божан-
ској сили. Међутим, у обрадама тема о Дон Хуану од XVIII века други део 
наслова постепено се губи, да би се усталио једноставан наслов у ком до-
минира препознатљиво име протагонисте. Стиче се утисак да је камени 
гост послужио извесној сврси због које је првобитно и био призван, те се 
касније изгубила потреба за њим. 

На често занемаривање другог дела наслова у књижевним и умет-
ничким делима о Дон Хуану указивали су, између осталих, Рамон Менен-
дес Пидал, Саид Арместо и Алфредо Ерменехилдо. Последњи наведени 
теоретичар се у студијама посвећеним миту о Дон Хуану позива на шпан-
ског научника Грегорија Марањона, који сматра да је за психологију Дон 
Хуана кључан љубавни елемент, док камени гост, упркос свој својој сли-
ковитој и легендарној сили, нема никаквог утицаја на срж донхуановске 
личности услед чега је убрзо и нестао (Ерменехилдо 1988: 27). Мишљење 
Марањона  ипак је подложно преиспитивању. Уколико камени гост нема 
никакву функцију у изградњи личности Дон Хуана, поставља се питање 
због чега је првобитно фигурирао у наслову. Надовезујући се на Марањо-
нова промишљања, Ерменехилдо даље наводи да љубавни елемент Дон 
Хуана чини универзалним, док се камени гост превасходно везује за хис-
панску традицију, због чега је временом био потиснут. Универзализација 
Дон Хуана до које је дошло најпре захваљујући изведбама Тирсовог дела 
на другим језицима, а затим и захваљујући обрадама истог у новим сре-
динама, довела је до тога да се други део наслова у потпуности изгуби. 
Ипак, нестанак из наслова не значи и дефинитиван раскид између два ак-
тера која репрезентују два агенса, овоземаљску страст и онострану силу, 
сукобљене у овом миту.

Саид Арместо, Ерменехилдо и Марањон сагласни су да је, парадок-
сално, управо изопштени елемент онај који је допринео првобитном ус-
пеху и ширењу мита о Дон Хуану. Бројни су стога теоретичари који у дру-
гом делу Тирсовог наслова траже извор мита, сматрајући га надградњом 
народне традиције повезане са култом мртвих и погребним свечаности-
ма.8 Маркес Виљануева (1996: 52) запажа да се у европском фолклору на-
лази ризница прича о младићу који на свом путу наилази на скелет или 
лобању коју ударајући вређа, да би ова оживела и узвратила му или неком 
врстом одмазде или моралном придиком. Међутим, исти аутор сматра да 
мит о Дон Хуану ипак није потекао из датих прича, будући да се у њима не 
8 О изворима мита о Дон Хуану постоје бројне теорије, међутим, за потребе рада ограничили смо 

се на књижевне изворе у романсама.
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јављају два кључна елемента присутна у Тирсовом делу: распусни млади 
племић (caballero libertino) и мотив двоструког позива на вечеру (у сми-
слу надгробног споменика који је позван на вечеру, али и који узвраћа 
позивом ономе ко га је увредио). Дати елементи се пак налазе сједиње-
ни у шпанским романсама насталим на простору старе Кастиље и Леона. 
Маркес Виљануева као пример наводи романсе обједињене под насловом 
El galán y la calavera (Младић и лобања), које говоре о младићу кога више 
од слушања литургија интересује удварање женском полу. Исти младић 
наилази на лобању коју шутира и позива на вечеру, починивши тиме све-
тогрђе. Лобања му потом узвраћа позив, да би се младићу на договореном 
месту сусрета, у цркви, указао отворен гроб који спремно чека на њега. 
Призивајући Бога и носећи амајлију на грудима, младић ипак успева да 
избегне страшни суд, али му лобања претходно упућује моралну приди-
ку о дужном поштовању мртвих. У другим варијантама младић се пре су-
срета са лобањом исповеда свештенику који га саветује како да се обуче 
и понаша приликом сусрета са оностраним, а некада му даје и амајлију. 

Виљануевини закључци базирани су на истраживањима која је спро-
вео Рамон Менендес Пидал. Овај врсни познавалац шпанске цивилиза-
ције најпре је прикупио романсе које за тему имају злослутни позив од 
мртвих (convite macabro), да би им потом наденуо заједнички наслов Ка-
мени гост, указујући на то да поетске изворе Тирсовог каменог госта тре-
ба тражити управо у њима. Арељано (2004: 113) наводи да постоји увре-
жено мишљење према ком је појава камене статуе специфична управо за 
дате романсе, будући да у нехиспанским традицијама доминирају скелети 
и лобање. Романсе које је Менендес Пидал објединио у студији „О поет-
ским изворима ’Каменог госта’” су следеће: На мису иђаше момак (Pa misa 
diva un galán), пронађена у Леону, Чувени дан (Un día señalado), забележена 
у месту Ријаса у Сеговији и романса На мадридском двору (En la corte de 
Madrid), која потиче из околине Бургоса. Ове романсе су сврстане у ред 
старих шпанских романси и истиче се да је из прве од њих изникао мит о 
Дон Хуану, будући да се управо у њој први пут јавља мотив двоструког по-
зива, док је фигура каменог госта профилисана у романси из Ријасе.  

Армандо (2008: 18) сматра да је Тирсо, као велики познавалац шпан-
ске традиције, морао бити упознат са садржајем наведених романси, што 
је веома мудро искористио. Био је свестан да ће убацивањем у наслов 
госта из света мртвих, који је од раније испуњен одређеним значењем, 
побудити асоцијације складиштене у свести шпанског друштва његовог 
времена и самим тим привући велику пажњу публике (Маркес Виљану-
ева 1996: 55). Камени гост покреће хоризонт очекивања, доводи читао-
ца у одређени емоционални став, буди успомене на већ познато и пред-
ставља извесно пред-знање пожељно за примање новог и непознатог. 
Чињеница да Тирсо посеже за асоцијацијама похрањеним у свести Шпа-
наца тог доба чини га блиским савременим творцима брендова. Налик 
на њих он позиционира Дон Хуана у свест реципијената служећи се већ 
постојећим знањем (мислима, осећањима, сликама, уверењима) које ти 
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исти реципијенти поседују о елементу који, будући утемељен у роман-
сама, представља културну референцу која има ауторитет. Тирсо својим 
насловом повезује Дон Хуана са информацијама које постоје у памћењу 
једног народа и које му, стога, преносе одређено значење, те се може рећи 
да је вредност Дон Хуана, служећи се терминологијом из теорија марке-
тинга, заправо „позајмљена”. Дон Хуан представља ништа друго до „ек-
стензију” једног високосимболичног елемента, а управо је дати елемент 
онај захваљујући ком Дон Хуан постаје мит.

Бесера Суарес (2008: 32) казује да се Дон Хуан као мит рађа из су-
коба човека са оностраним силама. Он се налази у нераскидивој вези са 
натприродним и са смрћу која му непрестано прети, а која је отеловљена 
управо у каменој надгробној статуи. Надгробни споменик који оживља-
ва још од споменутих романси доводи се у везу са гозбом на коју пози-
ва онога ко га је на неки начин увредио.9 Дата гозба се увек одвија на 
гробном месту из ког се камени гост дигао, те уз њу најчешће фигури-
ра придев macabro, који се може применити и на опис онога ко ту гозбу 
организује. Значење датог придева указује на смрт у њеном најружнијем 
и најодбојнијем издању. Стога, камена статуа изазива страх, стрепњу и 
очајање, будући да својом појавом подсећа да је човек, као биће од крви 
и меса, склон пропадању, труљењу, пролазности, док је смрт вечна и не-
уништива, што је уосталом и симболизовано каменим споменицима који 
притискају тела мртвих. Према мишљењу појединих археолога, функција 
мегалитских споменика карактеристичних за подручје читаве Европе 
јесте да задрже осветнички жар преминулих и њихову жељу за повра-
тком у свет живих (Дијас Плаха 2000: 43). 

Надгробни споменик исклесан од камена својом масивношћу, чвр-
стином и непроменљивошћу супротставља се другим симболима смрти, 
као што су већ поменуте лобање, скелети и духови које одликује пролаз-
ност, несталност и празнина. Природно станиште надгробног споменика 
јесте гробље или пак црква као место које повремено може имати функ-
цију гробља, нарочито када је реч о великашима, владарима или њиховим 
изасланицима који при црквама имају сопствене капеле или маузолеје. 
Уколико се изнова осврнемо на Тирсову драму, можемо запазити да гроб-
но место каменог госта, Гонсала Уљое, функционише као потпуна супро-
тност у односу на друга места кроз која се креће Дон Хуан (двор, плажу, 
село, одаје дама које заводи). Бесера Суарес (2008: 47) сматра да се посред-
ством датог места симболизује, представља и конкретизује смрт, насупрот 
свим другим местима која представљају синоним за еротски разврат и жи-
вотни нагон. На гробном месту, вечној кући каменог госта, царују тиши-
на, тама, туробна, самртничка и жалосна атмосфера којима се најављује 

9 Обичај постављања трпезе на гробљима постоји у различитим културама, између осталих јудео-
хришћанској, скандинавској и хиндуистичкој. Према народним веровањима трпеза се поставља 
у част мртвих који и након смрти, у загробном животу, осећају глад и жеђ. У Шпанији је тај оби-
чај био изузетно присутан током XV и XVI века, док се данас задржао само на територији Гали-
сије (Видети Саид Арместо 1908; Вељовић 2015).
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фатални расплет оличен у реченици „Ко шта сеје, нек то жање”10 (Молина 
2002: 155). Управо у датој реченици лежи разлог због ког у Тирсовој драми 
доминира наведена визија смрти, а самим тим и гробног места. 

Севиљски заводник је друштвени одметник који се огрешује о со-
цијални ред – „заводи туђе веренице, изневерава пријатеље, даје лажна 
обећања, служи се породичним везама да обавља нечасне радње, не по-
штује ауторитете, па чак и убија” (Стојановић 2011: 81–82). Међутим, ба-
рокни Дон Хуан је истовремено и побуњеник против правила цркве бу-
дући да, упркос свим греховима које чини, не показује никакву бојазан 
од Бога, Божје казне или смрти. Његова гордост иде до тих граница да се 
овај „највећи заводник Шпаније” шегачи са смрћу и наноси јој жестоку 
увреду вукући камену статуу за браду, уверен у њену немоћ. Камена ста-
туа преузима онда на себе двоструку улогу. Статуа Гонсала Уљое врши 
друштвену обавезу, настојећи да поврати изгубљену част своје ћерке, а 
самим тим и сопствену, с обзиром на то да се у шпанском друштву XVII 
века сматрало „да је цела породица обешчашћена уколико је нарушен уг-
лед њеног женског члана (у сексуалном смислу), или је трачак сумње пао 
на честитост супруге, ћерке или сестре” (Стојановић 2011: 52). У том сми-
слу он треба да успостави морални ред. Са друге стране, камени гост се 
јавља и као изасланик оностраног, чија појава треба да покаже делотвор-
ност божанске правде, односно служи да казни грешника због почиње-
них недела. Стога, док је мегалитски споменик својом тежином можда и 
могао да обузда осветнички жар Гонсала Уљое, одмазду Бога због непо-
штовања општих закона божанске правде ипак не може спречити. 

Камена статуа и друштвену и трансценденталну функцију остварује 
на гробном месту из ког је изашла, те гробље постаје налик на интерсти-
цијални простор који се налази на размеђи света живих и света мртвих, 
у самом процепу између овоземаљског и оноземаљског. На датом месту 
смрт се уздиже као учитељица живота, а катедра са које упућује пропо-
вед живима је сам гроб. Изасланици смрти преузимају на себе извршење 
божанске правде, подучавајући тако живе о пролазности и варљивости 
животних сласти. И телесним и духовним страдањем охолог преступ-
ника Дон Хуана на гробљу симболично се демонстрира да су земаљски 
поредак и принцип људске правде подбацили. Будући да је појава Дон 
Хуана само последица опште друштвене искварености, правда не може 
бити спроведена у царству људи, већ искључиво у царству мртвих, у ком 
долази до инверзије улога. Дон Хуан је онај који бива исмејан (burlado) 
од стране смрти која постаје исмевач (burlador), што се да уочити још у 
романсама (Долфи 2000: 41). Може се рећи да је у епилогу Тирсове драме 
сам гроб онај који односи победу, с обзиром на то да се потврђује његова 
монументалност насупрот Дон Хуанове пролазности, која је интензиви-
рана смрћу у јеку животне пуноће.

10 “Quien tal hace, que tal pague.” (Molina 2008: 187)



Фигура каменог госта у миту о Дон Хуану

214

Визије смрти и живота, Бога и човека, каменог госта, гробља и Дон 
Хуана, заступљене у драми Севиљски заводник и камени гост, одражавају 
идеју delectar et prodesse, посебно важећу у контрареформистичкој баро-
кној Шпанији, а све у циљу приказивања силе праведног и неумољивог 
Господа, који не прихвата покајање, ни окорелог верника уколико овај 
током живота не поступа у складу са принципима које му та иста вера 
налаже. С тим у вези, изузетно мрачна визија гробља и каменог госта на-
метнута је као conditione sinе qua non, будући да је то био један од нај-
погоднијих начина за постизање што снажнијег ефекта на публику пред 
којом се драма изводила. Бојазан од отвореног гроба и хладног, каменог 
додира смрти требало је да је одврати од понављања друштвено непри-
хватљивих облика понашања карактеристичних за Дон Хуана. Ипак, на-
води Стојановић (2011: 82), касније обраде удаљиће Дон Хуана од извора 
у романсама о каменом госту и подарити му „скоро пожељан ореол муш-
кости”. Ова промена имплицира другачије схватање смрти и гробља, које 
је у нераскидивој вези са другачијом концепцијом Бога и човека. 

Педраса Хименес (2015: 138) сматра да је Дон Хуан, упркос томе што 
је распусник, бунтовник и убица, чак можда управо због тога, одувек 
привлачио симпатије публике. Публика има жељу за искораком из ригид-
них друштвених норми, свега онога што притиска и ограничава. Кључни 
елемент који је спречавао да се у потпуности препусти сладострашћу које 
изазива поистовећивање са Дон Хуановим неваљалствима јесте страх од 
казне коју извршава камени гост. Због тога се током времена овај претећи 
елеменат најпре губи из наслова, да би потом и његова функција била из-
мењена. Једно од значајних књижевних дела које је показатељ дате транс-
формације на територији Шпаније јесте дело из периода романтизма, Дон 
Хуан Тенорио, Хосеа Сориље. 

Романтичарска склоност ка окултном, мистериозном, тајанственом, 
али и религиозном добро је позната. Самим тим, премда камени гост не 
фигурира у наслову Сориљине религиозно-фантастичне драме, његово 
станиште (гробље), као и његова улога, и даље имају значај. Ипак, њихова 
функција је, како је већ напоменуто, измењена. Романтичарски Дон Хуан 
је према броју убистава и начињених грехова бруталнији од барокног 
Дон Хуана, међутим, Сориљин јунак има способност да воли, због чега ће 
му бити пружена могућност за преображај који се одвија на гробљу. Док 
је у првобитној, Тирсовој верзији Дон Хуана гробље било место на ком 
Бог посредством изасланика испољава свој гнев и кажњава грешника, до-
тле у Сориље оно постаје место исповести, покајања и искупљења. Због 
тога се читав други део драме одвија управо на гробљу, унутар простора 
на ком нема ничег ужасавајућег, демонског и претећег иако на њему по-
чивају све Дон Хуанове жртве. Оно наличи, како се у драми то директно 
наводи у дидаскалијама, на башту испуњену цвећем, чемпресима и анђе-
лима. Да се уочити да је у Сориљиној драми акценат са надгробног спо-
меника каменог госта пребачен на гроб Дон Хуанове љубави, доње Инес, 
који не даје повода нити за изругивање, нити за страх, већ пре наличи на 
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исповедаоницу у којој Дон Хуан у самоћи може да оголи сопствену душу. 
Дон Хуан на гробљу нити провоцира божанску силу, нити се налази у су-
кобу са њом, већ скида сопствену маску, одбацује себичлук и разоткрива 
се као несигуран, изгубљен, подељен. Истовремено, мермерна гробница 
доње Инес представља чистилиште у ком њена душа чека очевог убицу од 
ког зависи њено спасење (Пења 2003: 49). Другим речима, камени окови 
гроба, који су у Тирса неуништиви, у романтизму постају само пролазна, 
успутна станица на путу ка свету у ком душе доживљавају ослобођење 
од овоземаљских мука и патњи. Да би до ослобођења дошло, неопход-
но је покајање произашло не из страха од Божје казне, већ из вере како 
у постојање Бога, тако и у божју самилост, што је у шпанском барокном 
периоду било немогуће.

Камени гост, надгробна статуа Гонсала Уљое, уверава Дон Хуана у 
постојање Бога и пружа му могућност за покајање, али њена функција 
се на овоме и завршава. Дон Хуан, захваљујући искрености и љубави, не 
завршава у пакленом гробу Гонсала Уљое, већ у мирисној и цветној по-
стељи у коју се претвара доња Инесин гроб, док око њих лебде анђели 
обасипајући их Божјом самилошћу. Ортега у оваквом виду спасења Дон 
Хуана препознаје један од кључних мотива каснијег успеха и популар-
ности романтичарске верзије мита о Дон Хуану, који је првенствено чо-
век који воли, па тек онда грешни исмевач. Пења (2003: 52–53) сматра да 
је романтизам Дон Хуана као човека ослободио крутих закона и страшне 
судбине, а истовремено и двоструког позива, паклене вечере и каменог 
госта, који се од драме Хосеа де Еспронседе El estudiante de Salamanca 
(Студент из Саламанке) више не појављују. То је даље учинило да се пуб-
лика без осећања гриже савести идентификује са вољеним, али неваља-
лим протагонистом. 

Међутим, слабљење другог елемента, а затим и његово губљење, до-
вело је, према мишљењу појединих теоретичара, до смрти мита о Дон Ху-
ану. Русе (1995: 181–183) сматра да не постоји мит о Дон Хуану без његове 
ноћне борбе са сабласном статуом, када се сусрећу Ерос и Танатос. Сто-
га он разматра могућности и да је фантастични елемент у модерно вре-
ме пародиран или транспонован. Појава статуе или представника мрт-
вих претвара се у амблем политичке власти, уз секуларизацију шпанске 
Тирсове визије, како наводи, а Дон Хуан постаје маргинални представник 
неке класе, опозиционар, па чак и извучен из свог митског контекста „од 
стране психолога у име клиничког донжуанизма” (Русе 1995: 174). 

Но, исто је можда резултирало појавом бренда о Дон Хуану, будући да, 
како је то већ напоменуто, брендове интересује свођење на једну страну 
и то ону која привлачи. Ипак, популаран имиџ Дон Хуана као прелепог и 
фаталног заводника поприлично је удаљен од оригиналне слике бездушног 
грешника који пада као покошен пред налетом надгробног споменика.



Фигура каменог госта у миту о Дон Хуану

216

Литература

Аker 1997: J. L. Aaker, “Dimensions of brand personality”, Journal of Marketing Research, vol. 
34,  no. 3, 347–356. 

Alvares Ramos 2007: E. Alvarez Ramos, “Hacia una nueva (re)visión del mito de don Juan: 
análisis y valoraciones”, Actas del XLI Congreso Internacional de la Asociación Europea de 
Profesores de Español, 363–375. 

Areljano 2004: I. Arellano, “Revisión de El burlador de Sevilla, mito literario y teatral”, Cuadernos 
de teatro clásico, núm. 18, 111–137. 

Armando 2008: R. G. de Armando, “Introducción”, en: Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, Buenos Aires: Colihue.

Besera Suares 2008: C. Becerra Suarez, “Introducción”, en: Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, 
Madrid: Ediciones Akal.

Dejvis at al. 2018: G. Davies, J. I. Rojas-Méndez, S. Whelan, M. Mete, T. Loo, “Brand personality: 
theory and dimensionality”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 27, Num. 2, 
115–127. https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2017-1499

Dijas Plaha 2000: F. Diaz Plaja, El «Don Juan» español, Madrid: Ediciones Encuentro.
Dolfi 2000: L. Dolfi, “El burlador burlado. Don Juan en el teatro de Tirso de Molina”, en: I. 

Arellano y B. Oteiza (eds.), Varia lección de Tirso de Molina, Actas del VIII Seminario del 
Centro para la Edición de Clásicos Españoles, Pamplona: GRISO, 31–65. 

Ermenehildo 1988: A. Hermenegildo, “Inversión dramática y forma narrativa los romances del  
convite macabro”, Cuadernos de teatro clásico, núm. 18, 25–35. 

Kotler i Keler 2006: F. Kotler i K. L. Keler, Marketing menadžment, preveli B. Lalović, M. Lučić  
Živanović, Beograd: Data status.

Levi-Stros 2002: C. Levi-Strauss, Mito y significado, traducido por Héctor Arruabarrena, Madrid: 
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LA FIGURA DEL CONVIDADO DE PIEDRA EN EL MITO DE DON JUAN
Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo cuestionar el papel del convidado de piedra, y de 
su hábitat: el cementerio, en la construcción del mito de Don Juan. Se da a conocer cómo a lo 
largo del tiempo se tiende a un descuido sistemático del otro lado de Don Juan reflejado, en 
la segunda parte del título de la obra de Tirso de Molina El burlador de Sevilla y convidado 
de piedra. Teniendo en cuenta que hoy en día el cruel burlador es conocido principalmente 
como seductor, se tiende a demostrar que dicho descuido surge de la necesidad de público de 
identificarse con el lado más atractivo del mito de Don Juan. La sola mención del nombre de 
Don Juan es suficiente para evocar claras y simples asociaciones, lo que permite considerarlo 
como la marca con una personalidad bien definida. Sin embargo, el trabajo pone de manifiesto 
que la construcción de Don Juan, tanto mito como marca, sería imposible sin su contrario 
irreconciliable, la imperecedera estatua animada, el convidado del mundo de ultratumba que 
se vincula con lo siniestro, lo macabro, la muerte, el castigo y la fugacidad de la vida. Dado 
que la leyenda del convidado de piedra estaba enraizada en los romances viejos y, por lo tanto, 
bastante conocida por los españoles, ponemos de relieve que ésta sirvió a Tirso para posicionar 
a Don Juan en la conciencia del pueblo español. De ahí, en el trabajo se observa el desarrollo y la 
transformación del monumento megalítico funerario junto con el desarrollo y la transformación 
de su hábitat: el cementerio. Se muestra que en el periodo en que fue escrita la obra El burlador de 
Sevilla y convidado de piedra el cementerio y la tumba fueron cátedras desde donde los difuntos 
predicaban sobre la fugacidad de la vida, al mismo tiempo que los monumentos funerarios 
fueron representantes de la justicia divina. No obstante, en las futuras elaboraciones del mito 
de Don Juan el cementerio primero se vio transformado en un espacio romántico hermoseado 
a manera de jardín lleno de flores y ángeles para ser luego completamente ofuscado junto con su 
habitante y todos los motivos tradicionalmente ligados con él.  

Palabras clave: Convidado de piedra, cementerio, Don Juan, mito, marca

Mirjana M. Sekulić 
Svetlana V. Stevanović
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ГРОБЉА – МЕСТА КОЈА ЋУТЕ О СМРТИ  
(ЕСХИЛОВА ОРЕСТИЈА И САРТРОВЕ МУВЕ)

Предмет рада је перцепција смрти и (не)могућност обележавања гробног 
места или његова (не)потребност као белега са освртом на Есхилову трагедију 
Орестија и Сартрову трагедију Муве. Полазиште ових трагедија је у миту о по-
вратку Агамемнона из Тројанског рата, његовом убиству и освети његове смрти, 
што указује на чињеницу да се могу компаративно изучавати, чиме би се инси-
стирало на представљању смрти и њеном обележавању. Посебна пажња ће бити 
посвећена гробу као месту препознавања и заклетве у Орестији и начину на 
који је то касније Сартр трансформисао. Настојаћемо предочити развој до кога 
долази у поимању смрти као стациониране у гробном месту и оне која је у обли-
ку мува свуда. Тежићемо одређењу гроба као обележја смрти са ове стране, али 
и свеприсутности смрти. Циљ рада је представљање везе између смрти као чина 
и гроба као белега и разматрање могућности за нарушавање поменуте везе.

Кључне речи: трагедија, Есхил, Ж.П. Сартр, смрт, гроб, ћутање

Рад је заснован на анализи Есхилове трагедије Орестија, која припа-
да тзв. јуначком добу, и Сартрове трагедије Муве, која се бави истом те-
матиком, али има другачији приступ теми. Првенствено Есхил обухвата 
мит од Агамемноновог повратка до опроштаја Орестовог матероубиства 
посредством Атине, док се Сартр усредсређује на сегмент  Орестовог2 по-
вратка и спровођења освете, не бавећи се директно догађајима пре Орес-
товог повратка и његовим искупљењем због убиства мајке. Како Антун 
Поланшћак (1966: 127) наводи, Сартр није нужно тежио оригиналности, 
већ је једноставно преузимао што му је било потребно и усклађивао са те-
мом и обавезним личним ставом према истој. Перцепција смрти и гроба 
као обележја од доба ратова и јуначких погибија могла је бити славна и са-
мим тим величана, али је могла бити и срамна и скривена. Читави шанци 
око градова и сва бојна поља су гробнице, али су гробнице и куће, купа-
тила, каде, утробе. Сходно наведеном, гроб или гробница може бити једна 
породица (Атрејевићи), попут провалије у којој нестају животи, или како 
Сартр (1984: 19) боље објашњава у Мувама, пећина повезана са паклом. 

1 jelena.todorovic@filum.kg.ac.rs 
2 Сматра се да Сартров избор јунака није случајан, Орест га импресионира због сопственог 

„комплекса бастарда” (Поланшћак 1966: 131).

821.14'02-2.09 Aischylos
821.133.1-2.09 Sartre J. P.
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Есхил се задовољавао театралним смртима о којима се само прого-
вара на сцени, али се не изводе, јасно је да код њега остаје пукотина у 
тексту од момента одлуке о убиству до појаве последица извршеног чина. 
Оваквим поступком се заобилазе погреб као ритуал и гроб као белег, а 
остаје само спиритуални значај истих, мада је функција очевог гроба од 
пресудног значаја. Сартр се користи иновативном техником у смислу да 
у његовој трагедији Муве смрт свој задах оставља свуда у форми мува и 
код њега је помен ритуала сахране или тачно одређење гробног места су-
вишан. За његов дискурс важно је присуство смрти, непрестано зујање 
мува које показују да је умрли ту, да је његов гроб свуда, са напоменом да 
указују и на живе као на оне који умиру.

Есхилова Орестија, тачније њен други део, Покајнице, заснован је на 
мотиву очевог гроба као сакралног тла на коме се брат и сестра, Орест и 
Електра, препознају и заклињу да ће осветити очеву смрт. Улога гроба је 
двојака, првенствено је место сусрета и поновног сједињења растурене 
породице, а затим и место обећања. Код Сартра нема спецификације гро-
ба, смрт је свеприсутна, а Клитемнестрина ће бити разлог раскола брата 
и сестре, што за последицу има и прогањање Еринија и мува. Наведеним 
се упућује и на различите природе трагедија, док је Есхилова тзв. велика 
трагедија заснована на мотиву људске слободе (из текста објављеног 1984: 
389), Сартрова није само повратак трагедији већ је један од дела позоришта 
карактера (Сартр предавање 1984: 404). Потреба за аутономијом и слобо-
дом човека је очигледна и у Мувама, посебно на крају, када Орест одбацује 
Јупитерову понуду. Смрт изазива ћутање, она је присутна, али се не говори 
даље о њој. Гроб би требало да говори о конкретној смрти, али то не чини 
јер се нема шта рећи, подсећа да је до смрти дошло, али о њој ћути.

Ћутање гробова или ћутање гробовима
Гроб у Есхиловој Орестији представљен је превасходно као белег, 

траг да је јунака било, ипак мноштво је схватања гробног места. Белег 
с ове стране смрти, који је парадоксално неопходан као доказ о животу, 
у антици је повезан са култом мртвих. Сматра се да увек „гроб подсећа 
на симболизам на горе”, да је „стремиште живота”, а у микенском добу је 
гроб схватан као нова кућа покојника, па се уређењу истог поклањала по-
себна пажња (Шевалије, Гербран 2013: 252). Како је у трагедији поменуто:

„А тамо у далекој Троји,
у гробовима око зида,
цвет лежи дивотних јунака,
душманска ту их покори груда.”
(Есхил 1994: 421)

Наведеним се истиче схватање бојног поља као гробља са напоменом 
да су то гробови оних који су пали за убеђења и идеале. Свако гробље 
припада сакралној сфери, али се херојском гробљу одаје посебна почаст. 

Гробља – места која ћуте о смрти (Есхилова Орестија и Сартрове Муве)
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За разлику од њих помињу се и гробови жртвованих, који су готово по 
правилу везани за Агамемнонов дом и обележавају га на тај начин као 
свирепу гробницу невино страдалих. У Орестији је вишеструко наглаше-
но страдање деце и младих:

„Он усуди се ћерку клати, [...]
Док ћерка моли: Бабо, бабо! [...]
Кад молитву пред жртву сврше,
тад на знак очев слуге почну:
ко јагње дигну је на олтар [...]”
(Есхил 1994: 411−412)

„Та ту сведоци стоје, њима верујем.
Деца плачу, ено кољу их
И њино месо пеку, отац једе их!”
(Есхил 1994: 449)

Поменута идеја дома као гробнице врхунац достиже у речима про-
рочице Касандре, која при сусрету са Агамемноновим домом дуго ћути. 
Њено ћутање је религијског карактера и сматра се да она не може да про-
говори јер је сусрет са домом какав је Агамемнонов и са Клитемнестром 
оставља без могућности да било шта изрекне (Тодоровић 2017: 253). 
Лески (1995: 107) ћутање којим се Есхил служи назива „изражајним сред-
ством”, са напоменом да се то превасходно односи на ћутање лица. Сма-
тра се да Есхил користи ћутање лица када у трагедију уноси велику про-
мену, најчешће да најави зло које долази (Грин 2001: 29). Есхил своје тра-
гедије и основне мотиве заснива на строгим религијским догмама тако 
да све има неко више устројство које успостављају богови (Тодоровић 
Васић 2018: 44), тиме се увиђа разлог театралног жртвовања прворођене 
кћери. Након Клитемнестриног уклањања са сцене Касандра проговара о 
гробници која се изнова отвара пред њом:

„Ах, богу мрска кућа, многа знаде зла,
Зна за крв, зна за покоље,
То касапница људска, под је крвав ту!”
(Есхил 1994: 449)

Касандра кућу Атрејевића види као непресушну гробницу, са тим 
да су њени гробови обележени грехом убиства сродника3. Једина види и 
прошлост и будућност куће и једина са тим знањем самовољно присту-
па гробници постајући њен део. Албин Лески (1995: 107) њено свесно 
ступање у смрт види као њено израстање у трагичку величину. Гроб као 
кућа или кућа као гроб су јасна упућивања на неизбежну судбину свих ту 
рођених са напоменом да нема говора о времену пре поменутог стања. У 

3  Милош Ћурић (1986: 274) наводи да је једна од специфичности Есхиловог песништва наследност 
теомахијске кривице предака која се изнова обнавља не задржавајући се на првоучињеном 
греху, већ се погрешке надовезују до кулминације. У Орестији се наговештава почетни грех 
Атреја према брату Тијесту, што се наставља Ифигенијиним жртвовањем по очевом налогу, па 
Егистовом осветом оца Тијеста и кулминира Орестовим матероубиством.
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Сартровим Мувама постоји одређење тренутног стања: „То су само муве 
са меса, мало подебље. Има петнаест година како их је снажни мирис ле-
шине привукао у град. Отада се гоје. Кроз петнаест година биће вели-
ке као омање жабе.” (Сартр 1984: 7) Поред наведеног, постоји и помен о 
пређашњем стању када изнова Јупитер наводи: „[...] Био сам овде, знате, 
при повратку краља Агамемнона, када се победничка грчка флота укот-
вила у напуљској луци. [...] Тада још није било мува. [...]” (Сартр 1984: 7) У 
Мувама се моменат у ком настаје гробница спецификује, истичући тиме 
убиство краља као прекретницу, занемарујући сегмент мита о Атреју и 
Тијесту који је праисходиште смрти у Орестији. 

У Сартровој трагедији, што је још из наслова очигледно, примарни 
мотив су муве, које се увек јављају у множини. Муве у књижевности нај-
чешће имају негативну конотацију и представљене су као напаст или по-
шаст, а могуће их је умирити или чак уништити посредством посебног 
обреда (Бидерман 2004: 246). Обраду наведеног срећемо и у Сартровој 
(1984: 10) трагедији када Јупитер изговара: „Абракса, гала, гала, це, це” 
правећи покрете прстом и руком. Он себе назива укротитељем мува4 
(Сартр 1984: 10), док се Белзебул или Велзевул (Белзебуб) такође пред-
ставља као владар мува (Бидерман 2004: 246), па се може рећи да се Сартр 
послужио библијском причом у обради античког мита. Оне се сматрају 
и неподношљивим јер константно зује и облећу, размножавају се на ђу-
бриштима због чега се везују за појам непрекидног прогањања (Шевалије, 
Гербран 2013: 592). Због наведеног су у Сартровој трагедији бића сродна 
Еринијама5, опомињу на почињени грех и немогуће је ослободити их се. 
Муве ипак изазивају „индиферентност и неутралност афективног систе-
ма” (Поланшћак 1966: 128) што доводи до општег нереаговања на њихово 
постојање. Смрт коју оне представљају у Сартровим делима иначе веома 
често бива перципирана као свакодневна и сасвим обична појава поред 
које се пролази, а банална кретања могу прерасти у анормну и пресудно 
важну ситуацију. Начин на који се лица боре са мувама или боље речено 
бране од њих је типичан пример Сартрове борбе лица против афектив-
ности која је непрекидна, при чему до изражаја долази људски интелект 
(Поланшћак 1966: 128). 

Агамемнонова смрт је значајна како због ћутања пророчице, тако и 
због настанка гроба који је од пресудне важности у развоју даље радње 
трагедије. Велики херој Тројанског рата који је одбранио част свог брата и 
њихове породице не бива убијен на бојном пољу, како приличи хероју ње-
говог гласа, већ срамно у кади, обмотан рибарском мрежом и ударен дво-
главом секиром. Таква смрт изазива ћутање пророчице Касандре, која не 

4 Наведено је у коресподенцији са природом Јупитера као божанства, јер се сматра да он 
представља „насилни ред”, тј. „ред наметнут споља” (Шевалије, Гербран 2013: 335). Овакво 
представљање божанства је у супротности са Есхиловим стваралаштвом, јер се он труди да 
богове очисти од људских особина, а посебно Зевса као врховног бога (Ђурић 1986: 258).

5 Сматрало се да су Ериније бледе старице са змијама уместо косе, из очију им капље крв а око њих 
се шири мртвачки задах и увек су у црнини. Неуморно прогоне своје жртве, за живота их опседају 
сисајући им крв, али их не ослобађају ни након смрти (Срејовић, Цермановић 1987: 231).
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може да проговори ни због виђења Агамемнонове смрти ни због виђења 
његовог дома. Свака смрт изазива немост и тиме прелази у другу сферу, а 
гробови остају с ове стране. Остајући, требало би да буду сведоци и такво 
схватање се задржава у античкој књижевности, првенствено због завис-
ности од мита о подземном свету, али се у каснијим делима смањује улога 
или се у потпуности губи. У Орестији Агамемнонов гроб има посебну и 
незаменљиву улогу, док у Сартровим Мувама гробно место и није нуж-
но стационирано, већ се напротив гробље доживљава као свеприсутно и 
опште. На тај начин се занемарују и религијске и култне радње везане за 
гробља, што парадоксално увећава поштовање и значај преминулих.

Гроб, патријархални белег
Патријархално социјално уређење је захтевало апсолутно и безуслов-

но поштовање оца породице, али и многобројне дужности чланова које 
чланови заједнице имају према њему, а одређене су чак и самим чином 
рођења. Из таквог поретка произашла је и обавеза освете очеве смрти 
која је достигла степен моралног подухвата. Есхил се користи и општим 
местом у смислу да очев гроб помиње како би се отпочело спровођење 
освете. Агамемнонов гроб је и једини који се у трагедији Орестија по-
миње, мада има многобројних смрти почевши од жртвовања Ифигеније 
па до Клитемнестрине смрти. Функција његовог гроба је вишеструка, 
свакако да је неопходно да се постојање таквог хероја не заврши у кади, 
где је срамно убијен, па представља и одату почаст његовим делима. Ис-
товремено, краљев гроб је и очев гроб и место сусрета попут раскршћа, 
али и место препознавања и склапања савеза. Поред наведеног гроб је и 
жртвеник на коме Орест оставља увојак, а Електра приноси уљаницу као 
жртву, чиме се наглашава сакрални карактер гроба. Орест, остављајући 
свој увојак на Агамемноновом гробу примећује „Гле, шта то видим? Ка-
ква женска поворка у црним плаштевима иде овамо?” (Есхил 1994: 481). 
Тужаљка која је срж Покајница истиче смисао посете очевом гробу и пре-
познавање брата и сестре: 

„Двоје деце сад на гробу
тужбалицу певају ти.
Гроб ти, ево, дочекао
Прибеглице и бегунце.”
(Есхил 1994: 497)

Значај очевог гроба није искључиво сакрални већ се доживљава и 
као место сусрета и уточиште. Како је отац патријархални симбол реда 
и поретка, тако је његов гроб доживљен као исходиште истог, али је и не-
опходно постојање његовог гроба када се уклони фигура оца. Константно 
наглашавање заменице „ти”, здружене са мотивом гроба, истиче посеб-
ност, јер се не може довести у питање чији је гроб посреди, али предста-
вља и директно обраћање оцу као неуништивом симболу постојаности 
на коме и почива патријархално друштво.
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Увојак симболизује поистовећивање (Шевалије, Гербран 2013: 1018), 
али и циклично објављивање онога чији је увојак, што Есхил дословно 
користи. Коса је симбол снаге (Бидерман 2004: 167), некада се и жртвова-
ла приликом помена, а имала је и магијско својство (Исто: 168). Орестов 
увојак служи као знак распознавања њега и сестре, али је и симболична 
жртва на очевом гробу. Цикличан облик прамена косе није случајан јер 
„код означитеља затвара означеног” (Исто: 1019) при чему се додатно ис-
тиче поистовећивање и јединство Ореста и Електре. Увојак ће послужи-
ти за препознавање након Електриног изливања уљанице за очеву душу, 
што је често коришћени симбол у књижевности, али је још значајније 
што је увојак пронађен на гробу6. Сматра се да је, када представља садр-
жај светиљке било које врсте, уље симбол светлости и чистоте (Шевалије, 
Гербран 2013: 1009), а као свећа на гробу представља и симбол душе која 
је заштићена. Наведено упућује да Орестово одсецање прамена косе бива 
схваћено као пандан Електриној уљаници, тј. као жртва на очевом гробу, 
али је истовремено и материјални доказ савеза брата и сестре. Сартр од-
лази корак даље, јер његова Електра описује у трагедији: 

„[...] Испод града постоји једна пећина од чијег дна наши младићи нису ус-
пели да дођу: говори да је она повезана са паклом. Првосвештеник ју је дао 
затворити једним великим каменом. И, хоћеш ли веровати? на сваку го-
дишњицу народ се окупља пред том пећином, војници одгурују у страну 
камен који затвара улаз у њу, и наши мртви, како кажу, пењу се из пакла и 
разилазе по граду. На столовима се поставља за њих, нуде им столице и по-
стеље [...]” (Сартр 1984: 19)

Сартрова Електра, не само да је као Есхилова посетила гроб већ, са 
сигурношћу онога који је видео и доживео, тврди какав је сусрет наро-
да са подземним светом и мртвима. Њен исказ се заснива на чињеници 
да у такав поредак верују други („како кажу”) док она задржава рацио-
налну дистанцу.  

Неоспорно да је на наведени сегмент утицало хришћанство и да су 
поједини мотиви настали по угледу на библијске. Специфичан је начин 
на који је представљено обитавалиште мртвих, јер је то пећина са црним7 
каменом који раздваја свет живих од света умрлих, али до сједињења та 
два света долази једном годишње. Пећине су одувек перципиране као веза 
са подземним светом, готово да су култна и обредна места увек хтонска 
и посвећена земљи (Бидерман 2004: 295). Иако превасходно представља 
архетип мајчине утробе, пећина се посматра као мрачно и непознато ме-
сто из ког излазе немани (Шевалије, Гербран 2013: 686), али је од пресуд-
ног значаја чињеница да у Мувама само душе могу изаћи из пећине, живи 
не могу сићи. Наведено је у супротности са религијским догмама које го-
тово искључиво заговарају да након смрти душа одлази у подземни свет 

6 „На гроби, гле, ја нађох овај увојак” (Есхил 1994: 489)
7 „Зараван на планини. С десне стране пећина. Улаз у њу затворен је једним великим црним 

каменом. Са леве стране степенице воде до храма.” (Сартр 1984: 20)
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без могућности да га икада напусти. Камен је често обележавао сакралне 
грађевине и био је симбол божанског (Бидерман 2004: 149), веровало се 
да чува снагу земље и да је дарује људима, а огромно камење је коришће-
но за обележавање гробница, што формира култ предака и одржање живе 
везе са преминулима (Исто: 150). Верује се да су камен и душа уско пове-
зани (Шевалије, Гербран 2013: 349), па се црни камен може симболички 
објаснити као чувар душа. Представа гроба као пећине чији улаз затвара 
камен може се довести у везу са предањима која су, како се у Речнику сим-
бола (Шевалије, Гербран 2013: 252) наводи, била најзаступљенија у Афри-
ци, а представљају веровање да гроб као материјални белег везује душу 
преминулог не дозвољавајући му да опседа живе. Поистовећивање гроба 
са каменом има дугу традицију која је произашла из обележавања гроб-
ног места великим каменом. На тај начин камен бива схваћен као белег 
људског постојања, а његова чврстина и монолитност доприносе дожи-
вљају вечности. Наведена супституција се доводи у везу са ћутањем, каме-
ним ћутањем, потврђујући изнова да се не може проговорити с ове стране 
смрти. Клитемнестра о представи загробног живота наводи обраћајући 
се Егисту: „Господару, преклињем вас... Мртви су под земљом и неће нам 
тако брзо сметати. Јесте ли заборавили да сте сами измислили те бајке за 
народ” (Сартр 1984: 35). Њене речи упућују на ћутање гробова, гробови 
који говоре и приказују се су измишљени, само су представа. 

Читава трагедија Орестија има религијски, ритуални и политички 
карактер (Голдхил 2014: 215), али су најзначајнији сегменти везани за 
Агамемнонов гроб. Црнина8 коју носе жене се често појављује и у Сар-
тровом дискурсу са готово идентичном функцијом, са напоменом да су 
код њега жене у црном покајнице (како и носи наслов други део Есхи-
лове Орестије), врло често старице и како већ при почетку трагедије 
једна од њих истиче црнина је „агривска ношња” (Сартр 1984: 8). Црна 
боја се доводи у везу са стањем без свести, потонућем у таму и у Евро-
пи има негативну конотацију (Бидерман 2004: 52). Симболички је црна 
боја превасходно повезена са немерљивом тугом и израз је дубоког и ис-
креног покајања (Исто: 53). Наведено се уз напомену о агривској ношњи 
може објаснити кроз мотив општег покајања, јер се у трагедији више-
струко наводи да се генерације кају због прошлости.9 Црнина као одећа 
обавезно указује на присуство смрти и сматра се одећом жалости (Шева-
лије, Гербран 2013: 111). Константно помињање црнине и објашњавање 
њене сврхе је још један вид подсећања на свеприсутност гробља у смислу 
да такав начин одевања гробље не оставља већ га носи свуда. Оно изнова 
превазилази границе места на ком се налази постајући носиво. Контраст 
општој црнини представља Електрино појављивање при празновању из-
ласка мртвих у „хаљини блуднице” (Сартр 1984: 25) играјући. Вишестру-

8 Ериније су као и покајнице увек у црнини.
9 „ЈЕДАН ЧОВЕК (бацајући се на колена): Ја смрдим! Ја смрдим! Ја сам гнусна стрвина! Видите, 

муве су попале по мени као гаврани! [...] Грешио сам, грешио сто хиљада пута, ја сам одводни 
канал, клозетска јама...” (Сартр 1984: 22)
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ко се наводи и „стара жена зграби младу жену” тј. Електру (Исто: 27) што 
симболички представља непрекидну борбу добра и зла, светла и таме. 
Жене у црнини се наводе и у Есхиловој Орестији када их Орест види 
како се приближавају Агамемноновом гробу. Њихова улога је заснована 
на одећи коју носе, јер у трагедији не проговарају. Као такве су елементи 
декора и свака реплика би била сувишна. Њихова појава је најављена у 
дидаскалијама: 

„Орест и Пилад отиду. Долази Електра, старија но Орест, одрезане косе, у 
црну руху, без икаква знака који би указивао на њен племићки положај. Као 
она, одевене су жене, робиње, које с њом иду. Неке од њих носе врчеве с ле-
баницом, неке се бију у груди, као што то захтева ритуал” (Есхил 1994: 482).

Међу женама у црнини предњачи Електра првенствено по одрезаној 
коси која у традицији симболизује дубоко и искрено жаљење, али и по-
кајање. Само она и постаје лице трагедије проговарањем, али тек након 
испуњења њене улоге као елемента декора који се наводи у сврху нагла-
шавања Агамемноновог гроба. 

Гробнице и у Есхиловој и у Сартровој трагедији имају посебан за-
дах10, код Есхила ће то истаћи Касандра: „Двор мирише уморством, свежа 
крв тече! [...] То задах, ко из гроба да је, допире” (Есхил 1994: 460), док у 
Сартровој трагедији то чини Орест речима: „Заиста? Јесу ли зидине умр- 
љане крвљу, милиони мува, смрад кланице, пасја врућина, пусте улице, 
бог са лицем убијеног, и ти крици [...]” (Сартр 1984: 9). Код Есхила задах 
осећа пророчица што је свакако емпиријски доживљај пророчке екстазе, 
из ког ће уследити визија. Код Сартра задах истиче Орест јер је он но-
вопридошли, иако рођен у граду живот је провео ван и самим тим није 
навикнут на мирис. Њему је средина нова као и Касандри, јер се обоје 
први пут срећу са задахом, са појашњењем да је Орест био у граду пре 
него што је настао задах. Мотиви задаха или смрада и крвавих зидова се 
користе у сврху представљања града и двора као гробнице, јер се помену-
тим описом стиче утисак скучености и безизлазности простора. Наведе-
ним се укида перцепција гроба као места у коме је једно тело, гроб прева-
зилази просторно одређење подлежући и временској одредници. 

Клитемнестра описује Орестове поступке кроз поређење: „Ко гроб 
си глув и хладан. Залуд плачем ја.” (Есхил 1994: 529) Поистовећивањем 
њега са гробом изговара претпоставку овоземаљског света, јер се све не-
познато и недоживљено сматра страним и стереотипично се одређује. 
Хладноћа и глувоћа су доживљаји с ове стране постојања самим тим не 
могу бити део оностраног, али их Клитемнестра и користи за опис оно-
га што види. Сартрова трагедија обилује сличним описима, Орест се 
служи њима говорећи о мајчиним очима:  „[...] Али, нисам очекивао те 
мртве очи.” (Сартр 1984: 16) Мртвило очију је попут задаха зидина само 
наговештај неминовног. Потреба живих која је наведена је у спрези са 
Сартровом филозофијом егзистенцијализма у смислу да егзистирати за 

10 Дах мртваца шире и Ериније око себе, на тај начин се првенствено осети њихово присуство.
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њега превасходно значи корачати, спотаћи се, устати... (Пуле 1974: 494). 
И приметан је пад у егзистенцију (Исто), јер он не заговара идеју дара 
живота већ живот објашњава као сналажење, а самим тим смрт предста-
вља коначан престанак. Све док се дискурс заснива на изрицању, напа-
ду и повлачењу егзистира се, тако да, иако се употребљавају поређења 
са гробом и мртвилом, то су потврде живота. Смрт је ипак неопходна, 
јер код Сартра постоји потреба спирања греха постојања, што је могуће 
само „не-постојањем” (Пуле 1974: 498). Наведено се потврђује на самом 
крају трагедије Муве при Орестовом прихватању: „Не бојте се више ва-
ших мртвих, то су моји мртви. И погледајте: ваше су вас верне муве на-
пустиле ради мене. [...] Хоћу да будем краљ без земље и без поданика” 
(Сартр 1984: 54). Мада Пуле (1974: 500) наводи да постоје два вида егзис-
тенције, „егзистенција ствари по себи” и „егзистенција за себе”, прва под-
разумева телесну егзистенцију и духовну када се дух опредмети, а друга 
је егзистенција мисли и увек је деструктивна. Сартров Орест опстаје те-
лесно, само је опхрван мувама, а и његова свест наставља да постоји фор-
мирајући стварност по себи. Есхил је сматрао да је човекова судбина од-
ређена његовим карактером, а божанство се у трагедији не појављује све 
док је човек морално чист (Ђурић 1986: 275). У Орестији само потврђује 
наведено, јер се Орест, чинећи матероубиство, огрешио о своју крв, али 
му то бива опроштено појавом Атине као судије и заступника патријар-
халног принципа.

Закључак
Сам Сартр је једном приликом изјавио да је читаво његово ствара-

лаштво произашло из потребе да уради супротно од онога што је „један 
стари мртвац”, тј. његов деда од њега очекивао (Поланшћак 1966: 131). 
Есхил је као антички трагичар тежио опширним и прецизним описима 
херојских смрти или смрти жртвованих, таквима се клањао, док је поје-
дине помињао у неколико стихова, готово их прикривајући. Смрт је ос-
тала непознаница, а гроб као њен белег на овом свету или неки вид до-
каза да се заиста десило, да је човека било, остаје перципиран као грани-
ца између овостраног и оностраног. Слободно се можемо послужити и 
описом који користи Сартр у трагедији Муве, гроб је попут оног камена 
који раздваја свет живих од подземног света и увек постоји могућност 
да до преласка из света у свет дође. Гроб је сакрално место које има и 
елемената световног и као такав изнова има двојаку природу. Есхил као 
трагичар јуначког доба у Орестији користи гроб хероја као патријархал-
ни симбол освећења очевог страдања, али и као сакрално место које за-
хтева жртву и молитву. Његова трагедија гроб представља и као двор, 
тј. мотив гробнице и њених зидина шири на зидове двора, чиме се стиче 
утисак трагичности судбина свих који потпадају под тај кров. Поменути 
поступак користи и Сартр у трагедији Муве, служећи се симболом мува 
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које облећу живе као да им предсказују смрт или прате задах проклетства 
који са собом носе.

У Есхиловој Орестији и Сартровим Мувама гроб превазилази од-
ређење места са ове стране смрти, постајући белег смрти. Не занемарују 
они у потпуности вишеструко понављану функцију гроба, посебно не 
Есхил, али је уздижу у смислу да може бити свуда, да може бити место 
сусрета светова или да има свој дах. На специфичан начин Сартр успева 
да трансформише митове којима се и Есхил служи, тако особине које по-
седују Ериније (мртвачки задах, црнину, упорност у прогањању жртава) 
у трагедију умеће као мотиве. Есхил у свом дискурсу константно тежи 
очувању мере и моралног поретка, у његовој Орестији очев гроб и служи 
као чувар наведеног, док је у Сартровом дискурсу Орест као индивидуа 
дат као чувар. Орестија и Муве се баве истим митским предлошком, али 
је приступ темама другачији, што је посебно очигледно у чињеници да 
Есхил за меру свих ствари узима универзални принцип божије правде, 
док Сартр ка меру свих ствари узима биће по себи.
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CEMETERIES – PLACES THAT REMAIN SILENT ABOUT DEATH: 
AESCHYLUS’ ORESTEIA AND SARTRE’S FLIES

Summary

The subject of the paper is the perception of death and the (im)possibility of marking the 
gravesite or its (un)necessity as a marker with reference to Aeschylus’ tragedy Oresteia and Sar-
tre’s tragedy Flies. The starting point of these tragedies lies in the myth of Agamemnon’s return 
from the Trojan War, his murder and the revenge of his death, suggesting that they can be stud-
ied comparatively to insist on presenting the death and commemorating it. Particular attention 
will be paid to the tomb as a place of recognition and oath in Oresteia and the way Sartre later 
transformed it. We will strive to portray the development that occurs in the conception of death 
as stationed in a grave and the omnipresent fly-shaped death. We will strive to identify the grave 
as a hallmark of death on this side, but also of the ubiquity of death. The aim of the paper is to 
present the link between death as an act and the grave as a mark and to consider the possibility 
of breaking the said link.

Keywords: tragedy, Aeschylus, J. P. Sartre, death, grave, silence.
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БИБЛИОТЕКА КАО ГРОБЉЕ:  
НЕКОЛИКО АНАХРОНИСТИЧКИХ ЗАПАЖАЊА 

О КАПИТАЛНИМ ДЕЛИМА ФРАНЦУСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ С КРАЈА 15. И ТОКОМ 16. ВЕКА2

Уколико посматрамо сâм појам библиотеке као простор у који се може учи-
тати некролошко значење, остала значења која се овим приближавањем гене-
ришу активирају концепте из постструктуралистичког и деконструктивисти-
чког дискурса (језик, говор, скриптурално, текстуално), семиотичког дискур-
са (знак, семиоза, вишезначност), идеје које фигурирају у теорији рецепције, 
антропологије, културологије. Диспаратност поменутог методолошког оквира, 
који нам и омогућава да о библиотеци говоримо као о некропољу, као и њего-
ва полиизводљивост, отвара могућност за једно анахронистичко сагледавање 
феномена библиотеке и њене семантике у ретроспективном кључу, односно да 
поменуте теорије применимо ретроактивно на примеру неких капиталних дела 
француске књижевности с краја 15. и током 16. века. У раду ће се, стога, раз-
матрати дела Франсоа Раблеа (Гаргантуа и Пантагруел), Мишела де Монтења 
(Огледи) и Франсоа Вијона (Велико завештање), при чему ће се посебно гово-
рити о идеолошким, филозофским и поетичким импликацијама које наведени 
приступ осветљава.

Кључне речи: библиотека, књига, текст, гробље, Франсоа Рабле, Мишел де 
Монтењ, Франсоа Вијон.

I
У библиотеци духови умеју да говоре. 

(Мангел 2008: 20)

Постструктуралистичка теорија текстуалности, прожета постмодер-
нистичком ревалоризацијом књижевне продукције, актуализовала је на 
теоријском плану промену статуса књижевности и књижевног дела њего-
вим онтолошким „отварањем” ка интерпретацији, вишезначности и вир-
туелне повезаности са идејом о једном целовитом и надређеном тексту, 
који би, утопијски, обухватио читаву књижевност. Још је Хорхе Луис Бор-
хес у својој Вавилонској библиотеци наговестио наведену парадигматску 
1 katarina.milic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је настао као део истраживања на пројекту Брендови у књижевности, језику и уметности 

(ФИЛ-1819), и на пројекту Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: 
национални, регионални, европски и глобални оквир (178018) Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС.

821.133.1-31.09 Rabelais F.
821.133.1-4.09 Montaigne M.

821.133.1-1.09 François V.
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промену и најавио постмодернистичку теорију о могућим световима, 
тако да се мотив библиотеке, као пансемиотичке материјализације књи-
жевности, успоставио као метафора целокупне литерарности која пре-
вазилази скуп већ написаних дела, обухватајући и све потенцијалне тек-
стове и комбинације. Како је мотив библиотеке, од првобитног симбола 
ризнице постојећег знања, трансформисан тако да обухвата и несупстан-
цијалну стварност, тако је и хуманистички и метафизички појам књи-
жевности измештен у поље интертекстуалности и постаје неповратно 
измењен теоријама интерпретације и рецепције које афирмишу тексту-
алну полисемију и сам процес читања као нужни услов постојања и акту-
ализације књижевног дела. На тај начин се савремена конотација мотива 
библиотеке значајно мења, али не у правцу поништавања традиционал-
но уписаног значења, већ његовог тотализујућег и митологизујућег ши-
рења. Тако се у Борхесовој, или Ековој, универзалној Библиотеци реак-
туализује мит о Вавилонској кули као архајском месту целовитости јези-
ка и, самим тим, човека, имплицирајући идеју о читавом људском (а то 
значи означујућем) свету као тексту, као и о књижевности која, у крајњој 
линији, „своју сврху изнова може изнаћи у улози терапеута хуманизма, 
која организује наше сналажење у свету, наш живот и наше мишљење” 
(Бошковић 2015: 155). Тотална библиотека, у том смислу, почива на одр-
жању апорије између система (текста/организације библиотеке) и чина 
(читања/кретања кроз библиотеку) и идеји о међусобној условљености и 
неопходности оба елемента у промишљању о књижевности и, у донкихо-
товском смислу, читавог света. 

Сложена семантика библиотеке као књижевно-филозофске метафо-
ре погодује бројним тумачењима и применама, будући да се препознаје 
као стратификовани знак способан да функционише у оквиру различи-
тих дискурзивних домена. Истовремено представљајући место реда и 
хаоса (Мангел 2008: 20), библиотека представља редуковану и пројекто-
вану представу космичког устројства, а њена је архитектура и обавезна 
просторна организација означавају као топос просторне материјализа-
ције културе и архива знања којима та култура располаже. Као примарно 
антрополошки хабитус са јасном топографијом која може бити стварна 
и фикционална, а у савременом свету и виртуелна, библиотека је првен-
ствено енциклопедијски простор, што је значење које је вековима уназад 
уписивано у семантички простор самог мотива. Будући да је библиотека 
пре свега реални, односно физички простор, она је најпре архитектонски 
одређена и осмишљена, што значи да је место културе у правом смислу 
речи, као продукт људске маште и конструктивног духа, организована 
тако да подражава извесну менталну слику простора као збира логичких 
и структуралних релација међу елементима првенствено културолошке 
намене. Као таква је истовремено и реални и симболички простор који 
је, као што је то и некропољ, део урбанистичког плана неке надређене 
просторне организације. Библиотека и гробље просторно су устроје-
ни имагинаријуми, који су сачињени од сабирања остатака људског 
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културолошког, егзистенцијалног и личног идентитета и, на тај начин, 
представљају један од момената рађања културе и колективног идентите-
та. Као што је гробље истовремено некролошко и антрополошко, па чак 
и литерарно место (Кишова Енциклопедија мртвих мотивисана је упра-
во овом идејом), тако је и свака библиотека потенцијално најобухватније 
гробље целокупне људске културе. 

Иако су најраније библиотеке биле показатељ жеље за архивирањем 
и чувањем, а не „чежње за фантастичном свеобухватношћу” (Мангел 
2008: 22), слика библиотеке је, посебно кроз мит о библиотеци у Алек-
сандрији, вреднована као знак ерудитске и образоване свести, посебно 
у хуманистичком, па касније и у романтичарском и у буржоаском свету, 
учествујући у идеологији просвећености као један од стожера рациона-
лизма и филозофије ауторитета Субјекта. Како је савремена библиотека 
као тотална енциклопедија онемогућена и десакрализована, као што мо-
жемо да видимо у Борхесовој оптици, што је последица свеукупног ме-
тафизичког преврата и смакнућа сваког апсолута, ипак је у ренесансном 
погледу на свет и са надолазећим хуманистичким идеалима, појам биб-
лиотеке као стецишта знања доминирао у француској културној средини 
као директној наследници латинско-античког културолошког имагина-
ријума. Библиотеке, као опште место свеукупног знања којим је распо-
лагао западни, а то значи пре свега схоластички и монашки свет, са иде-
олошким смењивањем вредности постале су симболично место средњо-
вековне културе коју је требало заменити. Зато су у периоду Реформе, 
управо монашке библиотеке материјално и готово ритуално уништаване, 
као знамења и споменици старог света (Масон и Салван 1961: 20). С дру-
ге стране, феномен библиотеке имао је значајно место у ренесансној кул-
тури запада (Фуко 1995: 9), с обзиром на примарно место писане речи у 
култури 16. века, у којој је знање засновано на преносу (интерпретацији) 
из језика у подручје језика: свет је сачињен од знакова које треба дешиф-
ровати (Фуко 1971: 99, 105–106).

У складу са свеукупном ренесансном реформацијом западне кул-
туре, оличене у појави штампарија и искорачењем писане уметности из 
монашког и дворског света у грађански свет, наступа и општа промена 
перспективе која хришћански аскетизам замењује антропоцентричним 
догматизмом, који у центар збивања не ставља само духовну већ и телес-
ну човекову егзистенцију. Паралелно са премештањем књижевних зби-
вања у дворске оквире, стварајући књижевност која ће одговарати новим 
идеолошким захтевима, развија се и грађанска књижевност, импрегнира-
на народском и карневалескном културом, која је на свој начин, сатирич-
но и памфлетарски, објавила укидање средњовековне клерикалне иде-
ологије. Како је Рабле, као један од најзначајнијих представника модер-
нистичко-карневалистичке књижевности, смеховне и вашарске културе, 
изградио своје најпознатије дело, Гаргантуу и Пантагруела, на помену-
тим поставкама, може се претпоставити да је један сегмент свог текста 
посветио памфлетирању и библиотеке као општег места средњовековне 
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ерудиције. Стога је у Раблеовом делу, како то види Бахтин (1967: 226), реч 
о извесном превратничком и изокренутом приказивању света и његових 
амбивалентних односа кроз форме народне културе као значајног сред-
ства уметничког представљања.

Раблеовски мотив библиотеке тесно је повезан са идејом о смени вред-
носних парадигми и хуманистичким превратом као погледа на свет ос-
лобођеног хришћанског догматизма, па у 7. поглављу Пантагруела Рабле 
прави попис библиотеке Сен Виктор, која је у својој колекцији углавном 
садржала теолошке књиге на ишчашеном латинском језику. Рабле овим 
каталогом и пародијским набрајањем наслова књига које чине библиоте-
ку Сен Виктор, осим идеолошке мотивисаности која се може уочити, дија-
лектизује књижевни текст уводећи некњижевни текстуални облик: чак ни 
Еков Идеални читалац вероватно не би помно ишчитао читаву листу наве-
дених дела. На тај начин, ова париска библиотека, као метафора за средњо-
вековни теолошки дух и енциклопедијско сакупљање непотребних знања, 
постаје тамним местом Раблеовог дела, чији попис представља карневал-
ско подсмевање постојећем поретку и идејама које пропагира:

„Библиотека светога Виктора учинила му се превеличанствена, а такође и 
понека од књига које је ту нашао. Ево њиховога списка:
Bigua Salutus или Врљика спасенија
Cytta Juris, или Усправљено право
Pantofla Decretorum, или Папуча са одлукама
Malogranatum Vitiorum, или Сладун порока
Клупче богословља
[...]
Sebecus Dugorepus: De maimunis cussis et maimunis repatis, cum commento 
d’Orbellis
[...]
Decrotatorium Scholarium, или Скидање штроке са научника
Tartaretus, De modo cacandi, или Како се врши нужда” (Рабле 2000: 182–183)

Тиме се, кроз извргавање руглу хуманистичке „маније” сакупљања 
свакојаког знања, очитава мртви текст на латинском језику који већ у 16. 
веку полако излази из употребе, па се ова имагинарна библиотека може 
посматрати као гробница почивајућих дела и знања, у коју се и не зала-
зи, пре свега ни кроз поступак читања. Утисак неважности, застарелости 
и неактуелности садржаних опуса карактерише ову Раблеову библиоте-
ку, при чему се наглашава и неупотребљивост ових текстова: теолошки 
текст је првенствено одређен проповедничком и оралном наменом, те се 
на полицама библиотеке, без читаоца који би га читањем „оживео”, он 
сахрањује и обезглашава. Деридијанска идеја о писму као трагу мртвог је-
зика који је ишчезао, посматрано анахронистички, у Раблеовом делу бива 
потпуно идејно и текстуално заокружена, док се чак и идеја о библиотеци 
као месту сећања преобраћује у слику библиотеке која је место заборава 
и умрлих текстова, које чак и метатекстуални аспект Пантагруела, у коме 
је библиотека књижевно конституисана, пренебрегава.



Катарина З. МИЛИЋ

235

II

Ако бих писао о посетама гробова, скриптурални исход 
тих посета би – у најбољем случају – 

завршио дуж зидова, непрочитан, непомичан, 
нем, закопан у неколицини библиотека. 
То би било прихватљиво и прикладно.3

(Новаковић 1997: 118)

Библиотека као општа метафора за књижевност и културно-ан-
трополошки симбол одређена значењима сећања и чувања прошлости, 
као и да се као знак може концептуализовати сличним значењима као 
гробље, узето као просторно-временски симбол и дословно схваћено ме-
сто сећања. Као таква, она најпре активира исту етимологију речи сахра-
нити, која се односи на поступак похрањивања, дакле чувања било фи-
зичког или симболичког остатка људског света4. Свако сахрањивање је 
чување, и то уз позивање сакралног и трансценденталног у ограничени 
простор гробља, док се у приступању овог граничног простора увек ак-
тивира одређени број прецизно оформљених ритуала који у својим ба-
зичним семантикама увек имају значење комуникације са оностраним. 
И док се као део погребних ритуала читају делови религијских текстова, 
који својим перформативним значењем употпуњују општење са загроб-
ним светом, ритуалност у чину читања на сличан начин омогућава, у је-
зику и кроз језик, васкрсавање текста и његовог аутора: „Сваки читалац 
постоји да би одређеној књизи обезбедио скромну бесмртност. Читање 
је, у том смислу, ритуал поновног рађања.” (Мангел 2008: 23). Осим тога, 
библиотека као гробље са поменутим езотеричним значењем, посебно 
када је део неког књижевно-уметничког имагинаријума, поприма они-
рични аспект, сугерише да се ступање у њен затворени митски простор, 
који увек рачуна на преступ и мешање граница овостраног и оностра-
ног, представља као улазак у место мира, тишине и трансценденције, али 
и место заглушујућег немира, претње и мистике. Због тога  библиотека 
може постати местом фантазама, химера и, као таква, чак и топосом фан-
тастичне књижевности, будући да се лунарни аспект библиотеке открива 
у њеној заглушености глувих и заборављених речи које говоре о оностра-
ним, немогућим световима (Фуко 1995: 9). 

Ако овакво виђење библиотеке као места дијалога или сусрета са Дру-
гим (другим простором, другим светом, другим субјективитетом, итд.), 
виртуелним или стварним, представимо као однос тумачења или ишчи-
тавања Другог, онда се библиотека, као и гробље, указује као интимно и 

3 Наш превод. У оригиналу: „And if I wrote about the grave visits, the scriptoral aftermath of the visits 
would – at best – end up along the walls, unread, unmoved, silent, buried at a few libraries. That would 
be fine and appropriate.”

4 О поменутој културолошкој повезаности сликовито говори Мангел (2008: 24): „[...] када је разма-
трано да се подигне споменик у час жртава холокауста у Немачкој, најинтелигентнији (нажалост 
не и изабрани) предлог био је да се сагради библиотека.”
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контемплативно место, које позива на разматрање егзистенцијалних пи-
тања и омогућава самосагледавање кроз тишину бића које се (само)пос-
матра. Такво сажимање и међусобно прожимање живота и смрти једно 
је од искустава и доживљаја гробља као топоса културе и као менталне 
пројекције човекове егзистенцијалне границе, што је такође још једно од 
значења уписаних у знак библиотеке као сабирног места појединачних 
постојања и живота. Управо је тај вид спиритуалне реалности и тематски 
и мотивно присутан у филозофским промишљањима Мишела де Мон-
тења, чији су Огледи, према речима самог аутора, филозофска опсерва-
ција нефилозофског предмета који је он сâм. За Монтења је бављење фи-
лозофијом привикавање на смрт: 

„Тим пре што проучавање уопште и посматрање извуку унеколико нашу 
душу ван нас, и заокупе је одвојено од тела, а то је неко прво учење и на-
личење смрти; или што се сва мудрост и моћ расуђивања света разрешава 
најзад на томе, да нас научи да уопште не страхујемо од мрења.” (Монтењ 
2017а: 103)

У том смислу, бављење филозофијом, као и сам чин читања и тума-
чења, доводи до заборава телесности, док посматрање себе као „предме-
та” и садржине своје књиге (Монтењ ово каже у предговору, обраћајући 
се Читаоцу), што је представљено као један вид умирања и удвајања соп-
ства, говорећи готово лакановским дискурсом.

Осим тога, Монтењ не поставља знак једнакости између себе и своје 
књиге, већ је тај однос суштински схваћен као сусрет са Другим – како 
је књига израз негативитета, тако представља један од момената рађања 
свести и референцијалног конституисања Субјекта који се кроз чин пи-
сања, али и читања, отуђује од себе и добија могућност самосагледавања. 
За Монтења, дакле, Субјекат се конституише кроз процес естетизације 
и стилизације, односно релација Субјекта према самом себи постаје 
суштински естетска релација:

„Узимајући према себи отисак за ову слику, требало ми је тако често доте-
ривања и подешавања да бих се издвојио, да је образац од тога постао јаче 
подвучен и унеколико се сам обликовао. Сликајући се за другога ја сам се 
за себе сликао јаснијим бојама но што су биле оне моје пређашње. Нисам ја 
начинио своју књигу више него што је моја књига начинила менe. Књигу са-
суштаствену свом писцу. Јединственог бављења. Ребро мог живота.” (Мон-
тењ 2017б: 474)

Текстови који сачињавају Монтењеву библиотеку, а које он живопис-
но коментарише у есеју О књигама, представљају иницијални моменат 
духовне активности и размишљања које у есејима излаже, тако да су ста-
ра дела које чита и коментарише повод за ново стварање и драгоцена за-
оставштина старих аутора, док ново дело настаје на маргинама књига, 
најпре у облику паратекста који касније постаје аутономан: „ [...] уоби-
чајио сам од неког времена додати на крају сваке књиге [...] време кад 
сам завршио читање, и мишљење које сам стекао све у свему; да би ми то 
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барем представило утисак и општу замисао коју сам стекао о аутору чи-
тајући га.” (Монтењ 2017б: 125). На тај начин, Монтењ још једном износи 
став да је текст/књига лични израз аутора, а читање његово упознавање: 
контакт са текстом и његово тумачење је, заправо, један вид разговора са 
Другим и његова спознаја.

Монтењево виђење библиотеке може се такође реконструисати и раз-
умети кроз његов однос према знању, односно образовању, који је веома 
сличан Раблеовим ставовима. Монтењ, као и Рабле, критикује ренесанс-
но схватање образовања које се ослања на концепт меморије и на мнемо-
технику као основни начин овладавања знањем. Заузврат, Монтењ пред-
лаже развијање когнитивних способности човека и залаже се за његово 
етничко и умно напредовање, уместо за просто складиштење података 
– томе, каже Монтењ, служе архиви и библиотеке: „Наука и истина могу 
нас обитавати без просуђивања, и просуђивање може ту исто тако бити 
без њих две – па и распознати незнање јесте један од најлепших и нај-
сигурнијих доказа просуђивања по мени.” (Монтењ 2017б: 111). Сходно 
томе, Монтењева библиотека јесте складиште мртвих текстова који могу 
послужити као повод или потпора актуелног размишљања, док је кре-
тање кроз библиотеку као кретање кроз гробље: сврха и једног и другог 
места неживих ствари остварена је тек када се живо, разумско биће кроз 
њих креће као кроз лавиринт значења, чија, пре свега, телесна активност 
кретања и одабира, осмишљава и чини могућим. И библиотека и гробље 
су, у том светлу, текстови у које се значење учитава тек активношћу чита-
оца који, читањем, потенцијално ствара нови текст и нове комбинације: 

„Већина Езопових басни имају више смислова и могућности разумевања: 
они који их митолошки алегоријама тумаче изаберу отуд неки изглед који се 
добро подудара са басном, но најчешће је то тек први и површински изглед; 
има ту других живљих, битнијих и унутрашњих, до којих они нису знали да 
продру: ето како ја чиним.” (Монтењ 2017б: 113-114)

У том смислу, Монтењева библиотека се, као скуп знања које чита-
лац слободним одабиром комбинује, „тумачењем изабере” значења и ко-
ристи их за стварање сопственог текста, не разликује много од Борхесове 
Вавилонске библиотеке: и у једној и у другој знања су неактуализована и 
виртуелна (мртва) док их читалачки Субјект активним читањем и комби-
новањем не актуализује (оживи). 

III
Вратите ми моју смрт, моје грехе и моје болести

Да бих био здрав човек, да бих уопште био човек [...].
(Бошковић 2015: 152)

Освртање на некролошки карактер библиотеке, као и на њено коме-
моративно значење, али и чињеница да комеморативна литература по-
себно у ренесанси добија на значају као церемонијални начин величања 
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значајних личности епохе (Кастонгве-Беланже 2002: 55), упућује нас на 
разматрање књиге као појединачног тестамента, надгробног споменика 
или, пак, ксенотафа, чиме се и библиотека и књига као „редукована” ме-
тафора могу повезати са концептом сећања и конзервирања знања и ко-
лективног или индивидуалног идентитета:

„Од библиотеке као метафоре за памћење, опет, само је корак до књиге као 
метафоре. У њеном канонизованом облику књига се може посматрати као 
трансформација библиотеке, чији се лабави инвентар хипостазира сужа-
вањем и затварањем. Обрнуто, идеја библиотеке као разноликог, али затво-
реног инвентара блиска је идеји апсолутне књиге. Принцип који је обема 
овим метафорама заједнички јесте тоталитет, истовремено присуство и 
потпуност разнородних елемената.” (Асман 1999: 124)

Схвативши текст као место сабраног знања, и прошлог и будућег, у 
контексту метафорике сећања, одређивање књиге као гробнице не под-
разумева, како би се то у први мах учинило, нужно биографски приступ 
књижевном делу, који би укључивао и латентно присуство емпиријске 
личности аутора. Напротив, свако дело, у ма којој мери оно било слика 
репрезентативности и садржајног преклапања стварног и фикционалног 
живота писца, представља један непоновљени моменат стварности који 
се изнова, читањем, може актуализовати. Наведена концепција умет-
ничког дела као нематеријалног споменика и ванвременског сведока које 
треба да надживи писца и да му омогући неку врсту бесмртног живота, 
посебно је значајна за романтичарског аутора, опседнутог идеалима, вре-
меном и историјом као феноменолошком деградацијом бесконачности. 
Али, пре романтизма, неки ренесансни аутори, блиски каснијим баро-
кним схватањима, на сличан начин су, митологизујући, промишљали 
сврху уметничког дела као залога бесконачног постојања. С једне стра-
не, тестимонијални карактер књижевног дела, као одраз највишег ступња 
његове референцијалности, последица је индивидуализације Аутора који 
излази из сенке анонимности, па самим тим представља жељу за дубо-
ким, личним изразом ауторског Ја које се сада може идентификовати и 
у емпиријској стварности. С друге стране, реч је о универзалној потреби 
епохе за холистичким схватањем живота и ренесансној аналогији између 
макрокосмоса и микрокосмоса: појединачно дело постаје универзални 
носилац људске егзистенције и, превазилазећи њену коначност, изједна-
чава се са бескрајношћу космичког времена и поретка. 

Наведени приступ уметничком делу, који га представља као личну 
заоставштину аутора или, у некролошком референтном оквиру, као ау-
торову гробницу, у исти мах формалну и дискурзивну, активира коме-
моративно значење књижевности, те књига постаје истовремено и место 
упокојења аутора и место сећања на њега. С друге стране, библиотека као 
метафора за концептуализацију идеје сећања: „она сведочи о ономе што 
је прошло, оном што је спасено кроз време. [...] библиотека омогућује 
знање о прошлости” (Асман 1999: 124). А како су места сећања најпре 
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места са егзистенцијалном димензијом (Леви 2010: 91) која се могу лока-
лизовати и у материјалној и у менталној стварности (Гервас и Росе 2010: 
41), концептуализација књиге као гроба промишља истовремено индиви-
дуалну човекову судбину и његово место у колективном имагинаријуму, 
најпре у заједници читалаца којима се обраћа. Тако схваћено дело подра-
жава традиционалну идеју о књижевном тексту који је комуникативан, 
односно чије су инстанце Аутора и Читаоца неоспорне и ауторитативне, 
па су текстови са функцијом епитафа у том смислу семиотички двостру-
ко артикулисани: као порука упућена од пошиљаоца  ка примаоцу, али и 
као семиотичко обележавање места сећања и конституисање гроба као 
појединачног знака који се идентификује у широком семиотичком пољу 
означавања дате културе.

Једно од најпознатијих дела француске књижевности 16. века, које је 
првенствено одређено ауторовом намером да га напише као сопствени 
епитаф, јесте Велико завештање Франсоа Вијона, што се већ у контакту са 
насловом ове збирке песама уочава. Вијонова лирика, осим што се сматра 
једном од претеча савременог појма лирике, маркирана је јаким личним 
изразом патње и искуства смрти, као и космолошким стремљењима и ме-
тафизичким промишљањима. Вијоново схватање поезије као сепулклар-
не творевине, мотивисало је настанак балада опседнутих размишљањи-
ма о смрти и пролазности, док је збирку, као сопствени епитаф, написао 
у виду живог завештања и обраћања потоњим генерацијама. Структуру 
поменутих збирки чине више краћих ненасловљених лирских облика, 
чија дужина и кратак стих најпре алудирају на кратке надгробне натписе. 
Осим тога, лирска артикулација епитафа синтетише говор и писмо, бу-
дући да лирика рачуна и на звучни и на визуелни елемент, посебно када 
је реч о традиционалној лирици која не експериментише са типограф-
ским елементима и простором странице, као када је у питању, на пример, 
неканонска авангардна поезија. Звучни елемент доприноси елегичном 
призвуку лирских секвенци у Завештањима, па је њихов садржај при-
сутан и стваран у мери у којој се конкретизује кроз гласовну компонен-
ту исказа, што је посебно наглашено бројним рефренима које Вијон упо-
требљава као неизоставне структурне елементе балада.

Схвативши егзистенцију и песништво као искуство егзила (Фрапије 
1966: 379), Вијон онтолошки маркира и синтетизује оба вида постојања у 
форми епитафа као означитеља целокупног живота и кроз језик и пис-
мо, као врхунског ауторитета  и деградације самог Логоса у хришћанском 
свету, уписује се у апстрактну визију бесмртности. Чини се да Војин, 
много векова пре деконструкције, наслућује деридијанску мисао о пи-
сању као перформативном чину језика (Дерида 2006: 16):

„Право да кажем нема рашта
О свему томе да се прича
Ја нисам судац који прашта
ил’ тера грешне испод бича.
Нема од мене горег птича
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Хвалећи Христа од свег више!
Моје их срце свуд велича:
Како написах нека пише5.”
(Вијон 1986: 70)

Насупрот хришћанском традицијом устоличеног места Речи и за-
писа, према Фукоовим (1995: 12) речима, „[...] одштампано мора да буде 
само дискретни ослонац видљивог; лукави посматрач би могао да заузме 
место читаоцу, и чин читања би се постепено избрисао у неком другом 
погледу. Књига нестаје у својој театралности.”6, чиме се остварује могућ-
ност за временско димензионирање исказа које, симболички и тематски, 
упућује на идеју бесмртности, онакву каква је блиска песницима егзи-
стенцијалистичког опредељења, али је и просторни захтев задовољен, па 
се епитаф као знак просторно-временски конституише, сигнализирајући 
ауторову намеру да оствари привид апсолутности написаног дела у скла-
ду са својим тестимонијалним мотивацијама. Дихотомија говор/писмо, 
поред симптоматизације просторно-временске референцијалности дела, 
представља и дијалектизацију језика у интимном (скриптуралном) и јав-
ном (оралном) значењу, тако да се и у том смислу остварује тотална на-
мера лиричара који се истовремено у односу на писани текст поставља 
контемплативно и филозофски, као што се у односу на изговорени текст 
његов однос одређује говорнички, звучно и проповеднички.

Ако, међутим, направимо отклон од дословно схваћеног књижевног 
дела као епитафа или самог надгробног споменика, отвара нам се бар-
товско виђење смрти Аутора и хегемоније самог текста, али и деконстру-
ктивистичко умирање језика у тексту и његово расипање у дисеминацији 
знака и смрти речи у простору неисказивог. Текст, у том смислу, пред-
ставља гробницу идеје о Апсолуту у језику, оличеног у позитивистичком 
концепту једнозначности, па се на сваком кораку, у сусрету са неискази-
вим, проглашава смрт језичке аутономије. Осим тога, у Ничеовом (1992: 
384) промишљању о суштинској реторичности језика и његовој тропо-
лошкој природи, као и о илузорном карактеру истине која је „покрет-
но мноштво метафора, метонимија, антропоморфизама” (Ниче 2005: 
71), уочава се идеја о језику састављеном од мртвих речи, неповратно 
удаљеном од нулте тачке генерисања до које се регресивним путем ни-
како не може доћи и која представља једино митолошко место језичког 
постања и истинске језичке креативности. То би значило да је одсутно у 
језику место могућег рађања значења, док је сам текст, као присутни је-
зик, већ објављена смрт језика, па је, наиме, „некомуникативност језика 
простор за комуникацију, а преступи у језику генеричко место смисла 
комуникације, језика и литературе, да је заправо оно одсутно у језику 

5 Наш курзив.
6 Наш превод. У оригиналу: „[...] l’imprimé doit n’être que le support discret du visible ; un insidieux 

spectateur va venir prendre la place du lecteur, et l’acte de lire s’estompera dans un autre regard. Le livre 
disparaît dans la théâtralité qu’il porte.”
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место догађања и објављивања и језика и значења и људске егзистенције” 
(Бошковић 2015: 130–131). Књига као траг језика, писмо као симбол на 
коме се заснива идеја о западноевропској култури и као највиши ниво 
апстракције језика одузетог од говора, омогућава поглед на библиотеку 
као колективну гробницу, у којој је, кроз појединачне текстове као угра-
бљене манифестације језика, могућа синтеза присуства и одсуства, смрти 
и живота, и самим тим митског доживљаја људске егзистенције и јези-
ка као продукта и сведока читаве генеалогије људског знања. Библиотека 
је, фукоовски речено, археолошка ископина и гробље западне цивилиза-
ције, као што је и сâм језик.
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THE LIBRARY AS A CEMETERY: SOME ANACHRONISTIC OBSERVATIONS 
ON THE CAPITAL ART PIECES OF FRENCH LITERATURE FROM THE LATE 

15TH AND 16TH CENTURY 
Summary

If we consider the very concept of the library as a space into which a meaning of obitu-
ary can be inscribed, other meanings generated by this approach activate concepts from post-
structuralist and deconstructionist discourse (language, speech, scriptural, textual), semiotic 
discourse (sign, semiosis, ambiguity), ideas prominent in the theory of reception, anthropology, 
cultural studies. The disparity of the aforementioned methodological framework, which allows 
us to refer to the library as a necropolis, as well as its poly-performance, opens the possibility 
for an anachronistic view of the phenomenon of the library and its semantics, so the mentioned 
theories can be retroactively applied to the example of some major works of French literature 
from the late 15th and during the 16th century. This article will therefore discuss the works of 
François Rable (Gargantua and Pantagruel), Michel de Montaigne (Essays) and François Villon 
(Grand Testament), with particular reference to the ideological, philosophical and poetic impli-
cations that this approach illuminates.

Keywords: library, book, cemetery, François Rabelais, Michel de Montaigne, François 
Villon.
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Универзитет у Новом Саду 
Филозофски факултет 
Одсек за компаративну књижевност

ВЕРТЕР ИЛИ ПОТПИС ГРОБА

Ово истраживање односи се на култ греха и смрти који доминира западно-
европском нововековном књижевношћу. Овакав култ се најрадикалније проја-
вљује у чиновима самоубиства оних књижевних ликова који су себе свесно 
или несвесно прогласили човекобоговима (Вертер, Ана Карењина, Ема Бовари, 
Ставрогин, Кирилов...). У овом раду се са библијског становишта тумачи про-
блем литерарне мортофилије на примеру Гетеовог Вертера.

Кључне речи: Гетеов Вертер, епистоларност, потпис, грех, човекобог, морто-
филија; Богочовек, Нови завет, Вечност.

„Ето, Лота! Не грози ми се дохватити хладни,
страшни пехар из кога треба да испијем бунило смрти.”

Ј. В. Гете2

Oдвојене од богочовечанског чокота словесности, зле лозе новове-
ковне књижевности западног света столећима доносе само један плод: 
богопротивног злог виноградара (човекобога). Да би обоготворио ђа-
вовођеног човека и од њега начинио човекобога, европски хуманизам 
се морао одрећи Богочовека Христа и морао је апсолутизовати људску 
самовољу3. 

Несводљиви идентитетски састојак европског књижевног човеко-
божног хуманисте јесте људска грехопала природа. Прецизније, човечија 
неличносна хипериндивидуалност која је свагда оплемењена бесомучјем 
људских права. У случају нововековне европске књижевности, то су пра-
ва на самоубиство и на вечну смрт! 

У богопобуњености својој европски хуманистички зли виноградар 
(човекобог) не признаје ништа апсолутно и не прихвата ништа оностра-
но и као такав увек има сопствено телесно, а изворно ђавоље лажно 
мишљење4. Човекобог у себи и над собом не осећа Вечност. Овострањени 
човекобог мрзи Вечност, јер схватајући је разумом људским, према њој 

1 antifon@neobee.net
2 Јохан Волфганг Гете 2011, 133.
3 „Човек воли да богује. То показује хуманизам. Али се нико од богова није тако страшно компро-

митовао као човекобог. Није могао осмислити ни смрт, ни страдање, ни живот.” (Преподобни 
Јустин Ћелијски 1999, 289) 

4 „Не упрежите се у исти јарам с невјерницима; јер шта има праведност са безакоњем; или какву 
заједницу има свјетлост с тамом? А какву сагласност Христос са Велијаром? Или какав дио има 
вјерни са невјерником?” (2. Кор. 6, 14‒15)

821.112.2-31.09 Goethe J. W.
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делује сићушан. Као чедо Нечастивога (= оца лажи), човекобог мисли да 
је свет постао сам од себе, мисли да је живот постао сам од себе, мисли 
да му је прапредак Дарвинов мајмун и да не постоји прародитељски грех, 
мисли да је сам свој господар и да је по природи својој безгрешан5; мисли 
да је слободан грађанин света, изнад кога нема никога вечног, никога не-
постижног, никога промисленог, јер све је земаљска судбина6; мисли да 
је једина сврха човековог постојања професионални напредак, мисли да 
је душа човекова смртна и да нема бесмртности. Такво, човекоубилачко 
и празно мишљење злог виноградара (човекобога), идолатризује људску 
палу природу проглашавањем Сина Божјег и Бога Исуса Христа мртвим, 
проглашавањем Цркве Христове заосталом и неслободном институ-
цијом, а Светлост Њеног Светог Откривења ненаучном помрчином7.

Празна мисао човекобога прогласила је Све за ништа, а ништа за све, 
Истину за лаж, а лаж за истину, Добро за зло, а зло за добро, Мудрост за 
лудост, а лудост за мудрост, Живот за смрт, а смрт за живот8! Отуда су 
европском хуманистичком човекобогу и времени и вечни живот непод-
ношљиви. У времену хуманистички човекобог пребива у власти греха, а 
у вечности постаје талац смрти, те је као такав онтолошки и феномено-
лошки обесмишљен9! Зато европски хуманистички човекобог ужас своје 
раздробљене егзистенције покушава лечити или осмислити безумљем 

5 „Хуманизам постулира природно достојанство човека и безгрешност његове природе. И због 
тога хуманиста, по правилу, чини добро у име непостојећег достојанства, које човеку приписује 
хуманизам, то јест у име лажног човековог лика, створеног гордом маштом; али понекад 
хуманиста чини добро и из саосећања и солидарности према људима и са људима, то јест, 
независно од  самог хуманизма. И поред свега етика без Бога нема унутрашњих основа, она 
не брине о унутрашњој чистоти срца и због тога се постепено претвара у етикету. Хуманизам 
заснован на гордости, прелази у егоизам.” (Аримандрит Рафаил Карелин 2014, 20)

6 Свети Јован Златоуст Духом Светим нам открива благословено разликовање магијског духа 
судбине од Промисленог Духа Очевог: „Ако постоји судбина, онда нема суда; ако постоји 
судбина, онда нема вере; ако постоји судбина, онда нема Бога, ако постоји судбина, онда нема 
врлина. Ако постоји судбина, све је узалуд, све чинимо и трпимо без користи: нема похвале, нема 
покуде, нема савести, нема срамоте, нема закона, нема судова.” (Свети Јован Златоуст, 2010, 27)

7 У богословском спису „О Христовој мањини” Свети равноапостолни Николај Жички 
и Охридски Духовданом силом виђења разобличава базакона срца и клеветничке речи 
хуманистичких христогонитеља: „Христос је донео мрак и посејао заблуду у свету. Христос је 
постао сметња напретку људском и камен спотицања усавршавању људском. Ми би хтели да 
се слободно оријентишемо у овоме свету, у који нас је неки тајни случај поставио, но Христос 
је оковао сваку слободу у окове, који су се све већма стезали, што су чешће дрмани. Христос 
је оковао и нашу мисао; ми би хтели слободно да мислимо, да будемо слободни мислиоци, но 
Христос то забрањује својим догматизованим учењем; ми би хтели да слободно деламо по разуму 
своме, но Христос нас у томе спречава својим моралом, којим нас је опасао као једном гвозденом 
мрежом. Христос је негација свију наших хуманих и слободних тежњи. Христос је негација целог 
модерног доба и његових идеја. Христос је против науке, против просвећености, против културе 
и напретка, против рада и против живота. Христос је непријатељ и коб људи...” (Свети Николај 
Жички и Охридски 2001, 472)

8 Преподобни Јустин Ћелијски 1983, 41.
9 „Зашто је живот тежак човеку? Зато што је човек пронашао смрт, и уселио је у себе и у сва бића 

око себе. А смрт је непресушни извор свих мука и свих горчина. Сви нерви смрти полазе из 
човека, јер је он – главна ганглија смрти. У самој ствари, смрт је једина горчина бића, једина 
горчина живота. Од ње је и сва трагика живота... Шта је најглавније и најважније у животу 
човековом? – Нема сумње: осмислити свој живот који је и онтолошки и феноменолошки 
обесмислен смрћу. А то значи: обесмислен грехом.” (Преподобни Јустин Ћелијски 1999, 338)
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страсти ума: стварањем мортофилног уметничког дела или стварањем 
гордоумног философског дела са религијским амбицијама! 

Очевидни ауторски расцеп и духовни расцеп унутар јунака запад-
не књижевности није могуће превазићи, јер њени хуманистички творци 
од Петрарке и Бокача до Борхеса и Умберта Ека, одбацују Триипостасног 
Бога и боголику душу човекову, потчињавајући се уобразиљи и похлепи, 
окултизму и прелести, разврату и култу смрти.

И Гетеов Вертер потврђује све проклетство богоостављености европ-
ског уметничког злог виноградара (човекобога). 

Вертер се професионално определио да буде сликар. Чита Хомера на 
старогрчком, чита Клопштока, Осијана, Лесинга..., тражећи од светов-
ног књижевног дела оно што такво дело не садржи: духовну заједницу и 
утеху10. Као хришћански теоретичар, Вертер покаткад алудира на покоја 
старозаветна имена и догађаје, цитира поједине новозаветне реченице 
или се позива на познате му параболе Новог завета. 

Мешајући страсти, јаву и фантазију, Вертер не може да се уздржи 
од епистоларног писања. Писма која Вертер пише и отправља пријатељу 
Вилхелму чине сáмо прозно ткиво Гетеовог епистоларног романа Патње 
младог Вертера. 

Вертерова жудња за светским уметничким делом открива Вертеро-
во несмирење и незадовољство самим собом11. Протестујући чулним 
мишљењем против Богочовека, Вертер се надахњује култом смрти лаж-
нога логоса. Чини нам се да би се духовно хиљадама година добровољно 
потчињена оцу смрти, јер не прима надвремену реалност Небеског царства.

И епистоларна историја Гетеовог Вертера доказује да светска књи-
жевност фигуративним и дословним језиком својим непрестано обавља 
идолослужитељну етернизацију гроба. 

У богоборачком рату своме Вертер на престо Тројичнога Бога поста-
вља ништавило гроба, свесрдно му поклањајући свецелог себе.

Премда устима исповеда истину стварања човека по лику Божјему, 
забацивши првосаздану боголикост сопствене душе, Вертер већ на по-
четку романа у писму Вилхелму од 13. маја свим срцем исповеда упориш-
ни хуманистички догмат о проклетству сведозвољености:

„...Кад осећам присутност свемогућег, који нас створи по слици својој, дах 
свељубећег који нас, лебдећи у вечној милини, носи и одржава – пријатељу 
мој, када ми онда пред очима свиће, а небо и свет око мене мирују ми у 
души као лик љубљене, тад ме често обузме чежња, па мислим: ах, кад би то 

10 „Кад рано јутром, када се сунце диже, пођем у свој Валхајм па сам себи у врту крчмара наберем 
слаткога грашка, седнем и очистим га, а истовремено читам свог Хомера, па када онда у малој 
кухињи бирам лонац, топим комад маслаца, стављам махуне на ватру, поклопим их, седнем уз 
њих да бих их с времена на време промешао, тада тако живо видим пред собом како обесни 
Пенелопини просци кољу волове и свиње па их секу и пеку. Ништа ме не може тако испунити 
тихим, истинским осећањем као црте патријархалног живота које ја ‒ хвала богу ‒ могу без 
икаква пренемагања да уплетем у свој начин живота.” (Ј. В. Гете 2011, 31)

11 „Недостаје квасац који ми је покретао живот; нема више оне дражи због које сам бдио у дубоким 
ноћима, дражи која ме је јутром будила из сна.” (Нав. дело, 2011, 69)
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могао изразити, када би могао да папиру удахнеш оно што у теби живи, тако 
пуно и топло ‒ и то да буде огледало твоје душе, као што је твоја душа огле-
дало бесконачног Бога!... Пријатељу драги, зар теби треба да говорим, теби, 
који си ме тако често с муком посматрао како из туге прелазим у раскалаш-
ност, из слатке сете у рушилачку страст! А ја и поступам са својим срцем као 
с болесним дететом; сваки му прохтев задовољавам.”12

Као и већина јунака нововековне западне књижевности Гетеов Вер-
тер битише у непреболној самици гордости. Затрована стихијама страсти 
Вертерова амбивалентна индивидуалност сваког часа може експлодира-
ти. У телесним очима измученог и лако увредљивог Вертера брише се гра-
ница између маштарија и стварности. Вертер одбија Свете тајне и Свете 
врлине Цркве Христове, пре свих еклисиолошки домострој покајања:

„᾽О ви разумни људи᾽, узвикнух, смешећи се. ᾽Страст! Пијанство! Лудило! 
А ви, морални људи, стојите ту спокојно, без суделовања! Грдите пијанца, 
гнушате се безумника, пролазите крај њих као свештеник и захваљујете се 
као фарисеј богу што вас није створио као једнога од њих! Више него једаред 
био сам пијан, страсти моје никад нису биле далеко од лудила, а не кајем се 
ни за једно ни за друго; јер ја сам на свој начин научио схватити зашто су све 
изванредне људе, који су остваривали нешто велико и наоко немогућно, од 
искона проглашавали пијаницама и лудацима. Али у обичном животу ми је 
неподношљиво да чујем како се за сваким човеком који учини неко донекле 
слободно, племенито, неочекивано дело, виче: тај је пијан, тај је луд! ‒ Сти-
дите се, о ви трезни! Стидите се о ви мудри!᾽”13

И Вертеров Sturm und Drang ствара од сваке ђавопоклоне страсти са 
којом се човек добровољно сједињује, по једно божанство. Пантеизам и 
политеизам тзв. бујности и плаховитости могао би бити последица Верте-
рове егзистенцијалне мучнине, изазване Вертеровим противљењем Бого-
човеку. Лишен благодатних сила Духа Светога Вертер, сам собом није у 
стању да раздвоји самобитно од несамобитног, добро од злога, истину од 
лажи пошто не разликује духове14. Личношћу неоваплоћени, уметнички 
богови Вертера никада и никоме не лече патње, не разрешавају пробле-
ме и не осмишљавају бивствовање. Такви, богови релативизма15 су, сто-

12 Исто, 2011, 9‒11.
13 Исто, 2011, 50.
14 „Јер једноме се даје кроз Духа ријеч мудрости; а другоме ријеч знања по истом Духу; А другоме 

вјера истим Духом; а другоме дарови исцјељивања истим Духом; А другоме чињење чудеса, а 
Другоме пророштво, а другоме разликовање духова, а другоме различни језици, а другоме 
тумачење језика.” (1. Кор. 12, 8‒10)

15 Правоверно се ослањајући на апостолско учење и свештене догмате Цркве од Истока Отац Ми-
хаило Азкуљ указује на заблудност и опасност причешћивања духом релативизма: „Бог је ᾽мр-
тав᾽, и плурализам, заједно са релативизмом, представља дневну заповест. Постоји много жи-
вотних стилова од којих ниједан нити може, нити треба да буде одбачен. Ту има места чак и за 
библијски морал. И поред тога, сваки правац деловања је подложан ᾽просуђивању вредности᾽ 
и добар за оног ко га жели. Нико не може да осуди чак ни убиство, атентат или тероризам, по-
зивајући се на ᾽човеково достојанство᾽ или на ᾽права᾽ појединца. Свако има своје сопствено 
виђење ових клишеа. Поред тога, не постоји ᾽исправно᾽ или  ᾽погрешно᾽, осим за онога који 
мисли да они постоје. Мене не могу да критикују због било чега што урадим, пошто грех не 
постоји, или, још тачније, грех је релативан. Ако мислите да је блудничење грех, то је ваша ствар; 
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га, лажни богови, јер не примају на себе људске муке и не оправдавају 
страдања људи уморних и натоварених гресима. Беспуће Вертера као чо-
векобога заправо је кошмар његовог грехопада. Вертер болује од тира-
није греха пред којим идолопоклонички метанише:

„᾽Природа човека᾽,  наставио сам, ᾽има своје границе; она може да поднесе 
радост, тугу и болове само до извесног степена; пређе ли се тај степен, она 
пропада. Овде се, дакле, не поставља питање да ли је неко слаб или јак, него 
да ли може издржати меру своје патње ‒ моралне или телесне ‒ и ја сматрам 
да је исто тако чудновато рећи да је кукавица човек који себи одузима жи-
вот као што би било неприлично рећи да је кукавица онај који умире од 
опасне грознице᾽” 16.

Ослепљена безумљем богобораштва, подивљала душа Вертерова 
мора (у једномислију са уклетим самоубицама европске хуманистичке 
књижевности, Шекспировом Офелијом, Толстојевом Аном Карењином, 
Флоберовом Емом Бовари, Достојевсковим Кириловом и Ставроги-
ном...) проповедати и сведочити безакоње јединог неопростивог греха, 
сатанског греха самоубиства17. Одвајајући се од Крста свога трпљења, са-
моодрицања и страдања, Вертер се одваја од јединог Победиоца над гре-
хом и од јединог Спаситеља од смрти. Штавише, Вертер се перманентно 
надахњује злим и изопаченим подстреком уобразиље, и причешћује се 
патологијом мржње према Творцу!

Осећајући, а не прихватајући лаж сопственог битија, Вертер 
несвесно исповеда љубав према ђаволу. Вертер надахнут Јудином и 
(преко Гетеа) Офелијином самоубилачком визијом среће, адски бого-
словствује18 Лотином заручнику Алберту, и свима читаоцима са сен-
тименталним амбицијама:

међутим, не можете да намећете своје мишљење другима. Као што знате, релативизам има много 
ширу употребу него морал; он слаби религију, политику, уметност, итд. Последица је застра-
шујућа, јер целокупна комуникација између појединца и група мора да се сруши. Релативизам 
изазива све што је изван моје самовоље, све непристрасно и објективно, што не може да се до-
стигне. Конфликт је неминован.” (Отац Михаило Азкуљ 2008, 20)

16 Ј. В. Гете, 2011,51.
17 „Самоубиство је – најтежи грех! Онај ко га почини лишио је себе покајања и сваке наде на 

спасење. Света Црква не савршава никакав помен за њега, не удостојава га опела и погреба на 
хришћанском гробљу.” (Свети Игњатије Брјанчанинов 2008,  59) 

18 Игноришући Духовдано, светоотачко тумачење Новог завета у духу протестантске етике, Вертер 
се континуирано самообмањује приватним (произвољним) тумачењем поједининих Христових 
речи, ослањајући се искључиво на острашћеност сопствене генијалне природе: „Поштујем 
религију, ти то знаш; осећам да је она штап за многе који су заморени, окрепа за многе који вену. 
Само – да ли она мора и може свакоме то бити? Погледаш ли на широки свет, ти ћеш видети 
хиљаде којима она то неће бити, проповедали је или је не проповедали – па мора ли онда то бити 
баш мени? Зар не каже и сам Син божји да ће око њега бити они које му је дао Отац? А шта ако му 
ја нисам дан? Ако ме Отац жели задржати за себе, као што ми то срце моје каже? Молим те, немој 
ово криво тумачити, немој да у овим недужним речима видиш, можда, поругу; ја овде целу своју 
душу полажем пред тебе; иначе би ми милије било да сам ћутао: као што уопште нерадо губим 
речи на све оно о чему и други знају исто толико мало као и ја. Отрпети своју меру, испити свој 
пехар до краја – шта је то друго него судбина људска? ... Боже мој, Боже мој! Зашто си ме оставио? 
И зашто да се ја стидим тога израза, да стрепим од тренутка коме није могао да избегне нити онај 
који небеса савија као мараму?  (Ј. В. Гете 2011, 92–93)
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„Подсетио сам га (Алберта, прим. П. Б.) на једну девојку коју су недавно 
нашли мртву у води, и поновио му њену повест. Било је то добро, младо 
створење, одрасло у ускоме кругу кућних послова и од недеље до недеље 
одређеног рада; није могла очекивати никакву другу забаву осим да можда 
недељом, одевена у мало-помало набављане празничне хаљине, прошета по 
граду са својим другарицама; можда и да заплеше на сваки велики празник, 
а иначе да живахно и свим срцем проведе који сат у брбљању с неком сусе-
тком, поводом какве свађе или оговарања; и њена ватрена природа осетила 
је најзад и оне скровитије потребе, које се повећавају услед мушког ласкања; 
све њене пређашње радости јој мало-помало постају отужне, док се најзад 
није намерила на човека према којем ју је неодољиво повукло једно непозна-
то осећање, и она сада у њега полаже све своје наде, заборавља свет око себе 
и не чује, не види и не осећа ништа осим њега, јединог, и само чезне за њим, 
јединим. Пошто није покварена празним задовољствима непостојане таш-
тине, чежња је вуче право на циљ; она хоће да буде његова, хоће да у вечно-
ме споју нађе сву срећу која јој је недостајала, и да ужива уједињене све оне 
радости за којима је жудела. Понављана обећања, која печатом потврђују да 
ће јој се наде испунити, смела миловања што јој повећаваху пожуду – све 
јој то потпуно одузима душу; она лебди у некој потмулој свести, у предо-
сећању свих наслада, пренапрегнута је до крајности и коначно пружа руке 
да загрљајем обухвати сва своја жељковања – а љубавник је тада напушта! 
Запањена, без свести, стоји она пред понором; све око ње је тама и нема 
наде, нема утехе, нема слутње, јер напустио ју је онај у коме је једино осећала 
своје биће. Она не види широки свет што се пред њом пружа, не види ни оне 
многе који би јој могли надокнадити губитак; осећа се тако сама, напуштена 
од света – и слепо, сатерана у теснац ужасним јадима свога срца, она се су-
новраћује да угуши све своје патње у свеобухватној смрти.”19

Ђавоносни Вертер не осећа у себи присуство Тројичног Бога. Са-
моумишљеном Вертеру без наде и утехе, није доступно сазнање личне 
бесмртности, те сваким словом романа Патње младог Вертера свесно 
и несвесно промовише култ сопствене или туђе смрти, и намеће фа-
тум смртности20. 

Вертерова телесна теологија небића запечаћена је чежњом за де-
моном смрти. И такву измишљену и злодуховну стварност Вертер ће 
прогласити јединим метафизичким смислом.

19 Нав. дело, 2011, 52‒53.
20 „Господо, загледајте се у основне принципе европског хуманистичког прогреса, у његову 

метафизику. Зар не видите да хуманистичка култура систематски затупљује у човеку осећање 
бесмртности док га сасвим не затупи, и човек европске културе одлучно тврди: тело сам и само 
тело. А то значи: смртан сам и само смртан. Тако је хуманистичком Европом завладала девиза: 
човек је смртно биће. То је формула хуманистичког човека, то суштина његовог прогреса. 
Најпре несвесно, а затим систематски свесно и намерно у европског човека је кроз науку, и 
кроз философију, и кроз културу убризгавано сазнање да је човек смртан сав без остатка. То се 
сазнање поступно формирало у убеђење које гласи: смрт је неопходност. Смрт – неопходност! 
Има ли већег ужаса, и увреде, и потсмеха: највећи непријатељ човеку – неопходан је човеку! 
Реците, има ли ту логике, макар најмање, макар детињске, макар инсекатске? […] Опустошен је 
хуманистички човек, страховито опустошен, јер је из њега протерано сазнање и осећање личне 
бесмртности. А без тога, зар је човек – потпун човек? О, сужен је европски човек, феноменално 
сужен, и опатуљен, и смањен, и сведен на разломак и одломак човека, јер је из њега истерано 
свако осећање бескрајности и бесконачности.” (Преподобни Јустин Ћелијски 2001, 205)
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Примарна последица Вертерове теологије смрти јесте Вертерово са-
мовољно право на страсну (телесну) љубав21. Вертерова очајна душа ос-
лепљена грехом, није у стању да распознаје духовну реалност. Вертерово 
безосећајно срце паралисано страстима тела, нема обзира према већ од 
Алберта зарученој Лоти22. Тиме се хуманизам неверовања или презирања 
Бога пројављује и као презир према човеку и као презир према жени. 
Отуда не изненађује чињеница да су најистакнутији јунаци и јунакиње 
нововековне западне књижевности безбрачни и бездетни сладострасни-
ци, по правилу потчињени демону убиства или самоубиства.

Вертеров човекобожни рат унутар романа Патње младог Вертера 
против вечности у себи коју не прима и коју не познаје, запоседа за-
страшујуће размере. У писму Лоти од 21. децембра, Вертер јој образ-
лаже релативистичку телеологију гроба, оправдавајући сатанизам соп-
ственог суицида:

„Решено је, Лота, ја хоћу да умрем, и пишем ти ово без романтичне прете-
раности, спокојно, у јутро дана када ћу те последњи пут видети. Кад ово бу-
деш читала, предобра моја, већ ће хладни гроб покривати укрућене остатке 
немирног створа, несрећника који у последњим тренуцима свога живота не 
зна за већу сласт, него да говори с тобом. Страшну ноћ сам провео, и, ах, 
благотворну ноћ. Та ноћ је учврстила, определила моју одлуку: Хоћу да ум-
рем! Кад сам се јуче отргнуо од тебе, у страховитој узаврелости чула, кад је 
све ово навалило у моје срце и језовитом хладноћом зграбило моје безнадно, 
радости лишено бивствовање крај тебе – једва сам се докопао своје собе, сав 
ван себе бацио сам се на колена, и – о боже, ти си ме удостојио последње 
окрепе најгорчих суза! Хиљаду је намера, хиљаду изгледа беснело кроз моју 
душу, и на концу је преда мном стала постојана, целовита последња и једина 
мисао: хоћу да умрем! Легао сам, а изјутра, у спокојности после буђења, она 
још увек стоји, још чврста, још снажна у мом срцу: хоћу да умрем!”23

На вечно мртвом лицу Вертеровом (и на вечно мртвом лицу чове-
кобожне књижевности запада) стоји исписан мортофилни символ вере у 
демонску уметност: хоћу да умрем. Вертерово самоубиство започиње пре 
физичког суицида богоубиством, Вертеровим одвајањем од Христа Спа-
ситеља и од Цркве Његове. Испразнивши себе од Црквом благословље-
них Светих тајни и Светих врлина, Вертер се напунио адским наслеђем: 
богопротивљењем, гордошћу, самообманама, мортофилијом, маштањем, 
похотом, мржњом, јересима, унинијем... Одуставши од убиства Лоте и 

21  „Страст се може дефинисати као силна и трајна жеља за грехом, жеља која моћно влада 
над разумом, над душом, над духом, и пројављује се само кад је дух слаб, необлагодаћен.” 
(Преподобни Јустин Ћелијски 2007, 137)

22  „Бацио се ничице пред Лоту у потуном очајању, ухватио ју је за руке, притиснуо их на своје очи, 
чело, а њој као да пролете душом нека слутња о његовом страховитом науму. Помутила јој се 
свест, стиснула му је руке, притиснула их о своје груди, нагнула се над њега у сетној тронутости, 
и њихови су се зажарени образи додирнули. За њих више није било света. Обујмио ју је рукама, 
стегао је на груди и помамним пољупцима обасуо њене дрхтаве усне што су муцале.” (Ј. В. Гете 
2011, 124)

23  Нав. дело, 2011, 112–113.
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Алберта, Вертер своје очајање прелестно назива трпељивошћу, а своју 
мортофилију жртвом!24

Сваки бунт против Триипостасног Бога, па и бунт Вертеров, потиче 
од бесомучне жеље да се оправда домострој греха!25 Настојећи да побегне 
од противречности и срамоте, од разочарања и душевне боли, од само-
обмане и бесмисла, Вертер устаје против Бога26. Свим бићем својим Вер-
тер култивише неверовање у Бога и мржњу према Богу.

Вертер убија своју бесмртност хицима из Албертових пиштоља, у 
време Божићног поста. И тиме провалија између Вертера и Бога бива за-
печаћена адским безданом.

 Сви хуманистички догмати човекобога ‒ о сујети, ђавовођеној сло-
боди, судбини, срећи, магији, прелести, духу времена, самодовољности, 
царству земаљском, смрти, људским правима, људским знањима, сведоз-
вољености, чулном мишљењу, вољи за моћ, светској уметности, страсти-
ма, култури, митовима, цивилизацији, прогресу, песимизму, релативиз-
му, нихилизму, апсурду, гробу, убиству, самоубиству ‒ у роману Патње 
младог Вертера, и у нововековној западној књижевности и цивилиза-
цији капитулирали су пред људским патњама побуњених синова и кће-
ри човечијих. Јер, без аскетизма којим се обуздавају страсти и без по-
слушности Цркви као извору освећења, сваки човек бива лишен помоћи 
благодати као једине силе која је способна да обузда демонске импулсе у 
човековој души!27 

Хуманистички догмати изображавају неподношљиво присуство ђа-
вола у свемртвом човекобогу. 

Као и сви зли виноградари светске књижевности и Вертер зна шта 
Сатана мисли (2. Кор. 2, 11). Зато ђавопоседнути Вертер мора негирати 
постојање ђавола и мора мислити да се осмишљење и циљ човековог битија 
налазе у вештини светског уметничког дела, које је само метонимија гроба. 

Сви Вертерови путеви састају се, остају и завршавају се у гробу. Поис-
товећен са бесмртном смрћу, Гетеов Вертер пристаје да се потписује гро-
бом. А сва духовна значења гроба конкретизују вечност човекове погибли! 

Гетеов Вертер умножава зло својих уметничких таланата!
Насупрот човекобоговима светске књижевности, охристовљени Оци 

Цркве у себи и око себе имају власт над злим дусима преисподње. Јер по-
корнима Христу демони се покоравају. Христови Светитељи непрестано 
откривају: најважније је да себе не погубиш, да не извршиш самоубиство; 
а ти вршиш самоубиство ако не верујеш у Господа Христа!28

Очај и безнађе, патње и прелести, паклови и грехопади, вертеризми 
и боваризми, болести и гробови сваког човека не могу се превазићи без 
Спаситеља, без Богочовека Христа, који је смрт поразио Страдалном и 

24 Исто, 2011, 113.
25 В. Преподобни Јустин Ћелијски 1999, 485.
26 Ср. Архимандрит Рафаил Карелин 2014, 50.
27 Нав. дело, 262–263.
28 В. Преподобни Јустин Ћелијски 1998, 31.
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Васкрсном смрћу својом! Уведен на земљу човеком, грех не може бити на 
земљи трајно побеђен и у векове векова свезан палим човеком, већ само 
Богочовеком. Сила богочовечанске безгрешности, јача је од греховне силе 
архистратига зла. Због тога, истинити пут човековог довршења и изба-
вљења није пут ођавољења, него пут обогочовечења29. А корен и сврха, оп-
равдање и циљ битија човековог није овај привремени и смртоносни свет 
кнеза од поднебесја, него душеспасавајуће Тројично Царство небеско30.
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WERTHER, OR A SIGNATURE OF THE GRAVE
Summary

This paper is an interpretation of literary mortophilia problem from the viewpoint of the 
Bible as exemplified by Goethe’s Werther as the man-god and a suicide.

Keywords: Goethe’s Werther, epistolarity, signature, sin, man-god, mortophilia, God-man, 
New Testament, eternity.
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The paper takes theatre as its optic to help expand and illuminate extant percep-
tions about corpses, burials, and cemeteries. The first part of the paper is dedicated 
to the methods of and purposes for burying the corpse in the context of theories ex-
pounded by Sigmund Freud, Bronislaw Malinowski, and Julia Kristeva. Throughout 
the paper, cemeteries are regarded not only as formal and religious places where the 
remains of the dead are interred but also as sites of action and observation – the sites 
where the veiling and unveiling of the remains take place. The arguments are further 
examined through the work of French playwright Jean Genet, especially in the light 
of his play The Screens and his essay “That Strange Word…”, which can be regarded 
either as Genet’s site-specific plan for staging The Screens or as his reflection on the 
significance of theatre in general. 
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I see myself there where I am not, in an unreal space that virtually opens 
up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of 
shadow that gives me my own visibility, that enables me to see myself 

there where I am absent.
Michel Foucault, “Of Other Spaces”

In the earliest gathering about a grave or a painted symbol, a great stone 
or a sacred grove, one has the beginning of a succession of civic institu-

tions that range from the temple to the astronomical observatory, from the 
theatre to the university.

Lewis Mumford, The City in History
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Introduction: The Burial of the Dead
Burial always leaves a trace of what it is supposed to hide. Such a concep-

tion of burial, prompted by etymological considerations3, serves a twofold pur-
pose. On the surface, it suggests some clues for examining cemeteries as sites 
of action and observation. Throughout this paper, cemeteries are regarded not 
only as formal and religious places where the remains of the dead are interred 
but also as sites where the veiling and unveiling of the remains take place. On a 
deeper level, such a paradoxical conception of burial indicates the complex dy-
namics of exploring the terrain of death and experiencing cemeteries as (land)
marks of individual, social, cultural, and environmental circumstances.

The reasons why and the manners in which people have disposed of their 
dead seem to have sprung from the ambivalence created by intimate contact 
with the corpse and death. This ambivalence is best summarized by the collo-
cation ‘holy dread’ which Freud (Freud 2001: 22) used to illuminate the essence 
of taboo, a concept associated with practices of so-called primitive cultures that 
modern societies find remote and unintelligible4. The corpse, being the taboo 
object, works as a field charged with sacredness and uncanniness: it is “the seat 
of a tremendous power” (24) that tempts a strong inclination existing in the 
unconscious. Julia Kristeva follows in a similar vein: for her, the corpse is si-
multaneously an excess and want, something familiar, yet strange. With this 
in mind, we come to regard the corpse as the trace which performs a double-
edged play on the subject. On the one hand, it leads the subject towards the re-
lational other on which it relied for support in the evolution of the sense of self.  
A precondition to this evolution is an ambiguous perception of the other as the 
source of both pleasure and pain, fascination and fear (Kristeva 1948: 60). Due 
to the discomfort caused by the ambiguity, the one revolts against the other and 
rejects it5. Out of this rejection comes a distinction between the self and the 
other, the subject and the object, the inside and the outside (10). The process of 
separation, however, is not a clear-cut demarcation but rather a heterogeneous 
flow: the one rejects the other just enough to establish oneself as the subject, 
but it does not part from the other completely. Instead, by retaining the Other 
as the object that opposes and threatens the subject, it keeps the defensive po-
sition that enables its existence. The corpse, on the other hand, not being the 
object that once enabled the subject to feel detached and autonomous, blurs the 
boundaries between the subject and the object, the inside and the outside, thus 
leading the subject away from the primal differentiation and into the “place 
3 If we look at the etymology of the verb bury, we will find that it is derived from Old English byrgan that 

means ‘to protect, cover’ (Oxford English Dictionary Online), but its root can be traced back to the Proto-
Indo European bhergh, meaning ‘to hide’ (The American Heritage Dictionary of the English Language). 
The process of burial indicates some form of hiding that encompasses both putting out of sight and con-
cealing for protection.

4 As Freud explains in his essay on the uncanny (Freud 2003: 154), our primitive ancestors regarded those 
practices as real possibilities, but we, having surmounted such modes of thought, no longer believe in 
them. Discarded beliefs, nonetheless, remain as residual traces, meaning that they may be restored but 
not so fully as to allow their original stimuli to be recognizable. 

5 This ‘other’ that is rejected is what Kristeva calls the ‘abject’, while the process of separation is referred to 
as ‘primal’ repression (Kristeva 1982: 10).
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where meaning collapses” (2). Confronting the corpse, therefore, becomes an 
event of basic disorientation of self6, since it betrays how fragile and unstable 
the body’s boundaries and materiality are. Having once been a guarantee of 
the subject’s existence, or, as Freud puts it in regard to the phenomenon of the 
‘double’, an assurance against the extinction of the subject (Freud 2001: 142), 
the corpse, which is no longer a correlative, neither the object of desire nor the 
jettisoned object (Kristeva 1982: 1), becomes “the uncanny harbinger of death” 
(Freud 2001: 142), that is to say the harbinger of the subject’s own mortality. 
For this reason, it poses a threat to the subject who, in turn, resorts to abjec-
tion, the feeling of horror and revolt, as a means to protect itself (Kristeva 1982: 
2). As a result, the corpse, “the acme of the uncanny” (Freud 2001: 148) and 
“the utmost of abjection”7 (Kristeva 1982: 4), has to be radically excluded, per-
manently thrust aside (3), so that the subject can live. 

Abjection – the subject’s reaction of horror and loathing, or “a twisted braid 
of affects and thoughts” as Kristeva (1982: 1) characterizes it so as to conjure up 
an overwhelming and almost distorted sensation caused by the overlapping and 
interlocking of different emotional responses – reveals that there is a memory 
of undifferentiated unity, a ‘pre-objectal relationship’ (10), and of separation, the 
violence of breaking away from another8. Being the “land of oblivion that is con-
stantly remembered” (8), a poetical rendering of Freud’s formulation of the un-
canny as something that was long familiar to the psyche but estranged through 
repression (Freud 2001: 148), abjection awakens the conflict of ambivalence 
between fusion and division, fondness and hostility, desire and aversion. Not 
only does Freud find this ambivalence to be an inherent disposition of everyone 
(Freud 2001: 70, 182), but he also takes this inborn conflict – the “eternal strug-
gle between love and death” (Freud 1962: 80) – as a feature of cultural develop-
ment and a source of many social and cultural institutions, such as religion, 
morals, and art9. Building on Freud’s view that the origins of subjectivity, soci-
ety, and culture can be traced back to the same fantasies, fears, prohibitions, and 
renunciations10, Kristeva, coming at the end (in a strictly chronological sense) 
of a long line of inquirers into the matters of individual minds and collective 
consciousness, sums up different routes by claiming that abjection confronts us 
with both our personal archaeology and the “states where man strays on the ter-
6 “It is no longer I who expel, ‘I’ is expelled” (Kristeva 1982: 3–4).
7 This abjection is referred to as the ‘secondary’ repression. The abject (the corpse) is the pseudo-object of 

the primal repression that “appears only within the gaps of secondary repression” (Kristeva 1982: 11–12).
8 The jettisoned object is never truly abolished but only banished into the unconscious, where it continues 

to lure the subject.
9 The ambivalence denotes the attitude towards both the mother and the father (figures), but as we learn 

from The Future of an Illusion (Freud 1961: 24), Freud considers the ambivalent attitude towards the 
father to be deeply imprinted in every religion. He regards God as a father figure and thus finds religion 
to be a response to individuals’ feeling of helplessness and need for protection (23).

10 Freud deals with this idea in many of his writings, beginning with Totem and Taboo. The idea is fur-
ther advanced in “Beyond the Pleasure Principle”, The Future of an Illusion, and Civilization and its 
Discontents. His view proved to be particularly significant because it provided a link not only between 
earlier and subsequent considerations of the origin of civilisation but also between psychiatry and oth-
er branches of knowledge, such as “Social Anthropology, the Study of Religion, and Literary History” 
(Freud, as cited in Smadja 2015: xi). 
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ritories of animal” (Kristeva 1982: 12). From this point of view, abjection may 
be interpreted as a catalyst for setting the boundaries between animalism and 
civilization (13). Since civilization demands humans sacrifice their instincts and 
destructive trends and was established by way of exclusion and prohibition, it 
is further defended by measures of coercion and other means that are to make 
up for the loss that ensued from the prohibition (Freud 1961: 10). Those other 
means Freud (12) further specifies as the mental assets of civilization, such as 
ideals, artistic creations, and religion.

Death rituals and religious ceremonies are, as Freud and Malinowski elab-
orate, a response to the above-mentioned emotional conflicts. Acts and obser-
vances related to the treatment of the corpse, the methods of burial, and the 
commemoration of the dead reflect simultaneous expression of both currents, 
the love of the person who is dead and fear and loathing of the corpse (Ma-
linowski 1948: 30). Both the affectionate and the hostile tendencies are mani-
fested during the process of mourning: an unconscious current of hostility is 
subdued by an “excessive intensification of the affection” (Freud 2001: 57). The 
latter is reflected in the pious11 acts of washing, dressing, anointing, and adorn-
ing the dead, but the former simultaneously finds its expression in the fact that 
those very acts are deemed dangerous and contagious12 (26)13. The survivors 
relieve the pressure from internal perception by projecting it onto something 
external against which they must protect themselves with the help of the cer-
emonial. The usual forms of disposal – inhumation, exposure, and cremation – 
should not be regarded as mere accidents of belief (Malinowski 1948: 31); they 
rather evince, on the one hand, a human tendency to “preserve the body”, and 
on the other “to put it out of the way, to annihilate it completely” (31). The ten-
dency to preserve the body comes from one’s wish to retain the object of love 
and to prolong the strong attachment to it, while the other comes from the urge 
to break the bond with the object that undergoes a transformation through 
death (32). Hence, burial is a mode which gives form and offers resolution to 
contradictory human desires; it is a means of purification (Kristeva 1982: 109) 
in the way that it, to all outward appearances, re-establishes the boundary be-
tween the subject and that which disturbs the identity.  

While dying is essentially a private act of an individual that affects only 
those closely attending to the dying, the corpse brings the members of the larg-
er community to face social implications of death for the individual, family, 

11 See also Freud’s The Uncanny (2003: 28), where he explains how the conflicting attitude of the living 
towards the dead has been transformed into an unambiguous feeling of piety.

12 Freud opens the section on the taboo upon the dead by stating that the dead are powerful rulers, but 
they are treated as enemies (Freud 2001: 60).

13 It is by means of this explication that Freud offered a reinterpretation of Wilhelm Wundt’s thesis that ta-
boo, in its primitive beginnings, was solely an “objectified fear of the ‘demonic’ power” (Freud 2001: 28). 
Demonic power refers to a fear of “the dead man’s soul which has become a demon” (Wundt, as cited in 
Freud 2001: 67). Accordingly, the essence of taboo, in its beginnings, was a fear of demons. By seeking 
to reconstruct the origin of the taboo through the analysis of the obsessional prohibitions of neurotics, 
Freud reached a conclusion that the fear of demons is nothing but a projection of hostile feelings “har-
boured by the survivors against the dead” (Freud 2001: 72). Like Freud, Malinowski developed his own 
theory on the origin of religion by challenging Wundt’s view that horror at the corpse and fear of the 
ghost were two dominant feelings of the mourners.
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and community. If individuals allowed themselves to be overwhelmed by hor-
ror, they would give in to their instincts of self-preservation and abandon the 
corpse, which would have a disintegrating effect upon the community (Ma-
linowski 1948: 34). By sacrificing their instinct to abandon the body, humans 
managed to detach themselves from the circumstances of their feral condition. 
It is for this reason that Giambattista Vico (Vico 1948: 87) takes burial as one of 
the great principles of humanity on which “all nations still preserve themselves” 
(86). Apart from being held as a universal principle that contributes to the tam-
ing of instincts, burial is said to distance one from the corpse and its decompo-
sition, to compel man to overcome the repugnance and fear (Malinowski 1948: 
32), to strengthen group cohesion and bonding, to reflect collective realities 
(Durkheim 1995: 9), and even, at least when it comes to devout believers, to 
protect one from developing a personal neurosis14 (Freud 1961: 44). But, above 
all, it rivets the mourners to the place of burial (Malinowski 1948: 35). The fact 
that individuals periodically return to that assumed boundary may well sug-
gest that the exclusion has never been nor never will be fully reached and that 
the ambivalence is resolved only through perpetual banishment.

Echoing, perhaps, Vico’s claim that humans left off their wandering and 
founded their first settlements through marriage and burial (Vico 1948: 8), and 
Durkheim’s conclusion that burial rites were the first rites and tombs the first 
altars (Durkheim 1995: 49), Lewis Mumford notes that

the dead were the first to have a permanent dwelling: a cavern, a mound marked by a 
cairn, a collective barrow. These were landmarks to which the living probably returned 
at intervals, to commune with or placate the ancestral spirits (Mumford 1961: 7).

What is useful about Mumford’s explanation is that it indicates not only 
the features that may be particular to graves and urban cemeteries today but 
also the widely held beliefs as to their meaning and purpose. A grave is often 
viewed as a home, a place inhabited by the dead. To be a permanent one, a 
place of final rest, it should remain undisturbed, unchanged (at least if we con-
sider only those cultures which find the re-use of graves unacceptable), even 
though the surrounding landscape could change. For that purpose, it has to 
bear certain markers: from simple arrangements of earth and stones, wooden 
posts, and flat plaques to more or less elaborate monuments. However, those 
markers are not only meant for the purpose of guarding the graves, as the an-
cient Greeks used to believe (Vico 1948: 165); they also serve as posts which 
enable the living to locate the exact place of burial and its perimeter. The pe-
rimeter, we may say, is both a vestige of the material traces – bones, shards and 
ashes – which it encapsulates and an assumed boundary between the living and 
the dead. Burial sites, therefore, reveal themselves to the living only through 
concealment. Trying to manage this presence of absence, or vice versa, which is 

14 Advancing his view previously mentioned that the origins of subjectivity and civilisation share the same 
fascinations and fears, in The Future of an Illusion (1961: 44) Freud posits that religion is the universal 
obsessional neurosis of humanity and that religious teachings are neurotic relics which protect devout 
believers from developing a personal neurosis.  
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laid between the regular and yet changing path of the Sun15, the living may feel 
stretched between the past and the present, appearance and reality, memory 
and oblivion, fear and hope, time and space, here and nowhere. Accordingly, 
places of burial may summon the living not only to mourn, revisit, and remem-
ber but also to relive and to rethink both the literal and the figurative bounda-
ries. An individual’s refusal to involve oneself in such reconsideration may be, 
in the words of Jean Genet, France’s “Black Prince of Letters”, equated with rec-
onciliation that he or she is alive just enough to be forgotten. The lives of such 
individuals come down to crossing the same “boundary” and entering that 
“calm shore” (Genet 2003: 43), the place from which they will finally recognize 
the summons. Bearing this in mind, Genet sets himself to task of devising an 
art that is “gifted with the strange power to penetrate that realm of death” (46). 

Jean Genet’s Macabre Theatre
In the “Letter to Leonor Fini”, Jean Genet (Genet 2003: 8–15) reveals, almost 

unintentionally, his obsession with death and decay, and his devotion to all those 
ambivalent and liminal phenomena such as the living dead and the dead. Urg-
ing this surrealist painter to let herself be carried away by savagery so as to invent 
a profusion of new forms and transmit them in the form of a celebration (13), 
Genet simultaneously jots down the elements of the theatre he pursues: silence, 
crime, death, smells, venom, church, cenotaph, reptile, anxiety (2). This kind of 
theatre, which should be, like any artwork, offered to the “innumerable populace 
of the dead” (43) rests on Genet’s aims to rediscover the idea of infinite misery 
(27) and to disclose the anguish the writer seeks to hide (17). It comes as no sur-
prise that he welcomes all sorts of abject identities and spaces, and in-between 
conditions, into his novels, poems, plays, and essays; his works feature, in addi-
tion to various transgressors and places of deviation, the bodies and places that 
disrupt spatio-temporal continuities, such as corpses, cemeteries, and theatres. 
Although he addresses the relation between theatre and death on numerous oc-
casions, nowhere does he celebrate the link between those two more than in his 
play The Screens16 and in his essay “That Strange Word…”, which can be regarded 
either as Genet’s site-specific plan for staging The Screens (Finburgh et. al 2006: 13) 
or as his reflection on the significance of theatre in general.17

15 Since the paper draws mainly on Western traditions and rituals, this refers to the west-east orientation 
of graves. 

16 According to the chronological outline written by Albert Dichy (White 1993: xxi–xlii), Genet had been 
working on the play over a period of about six years: from its first drafts in November 1955 to its first 
publication in 1961. But he continued to revise the play even after its first publication. The play was di-
rected by Roger Blin and staged at the Odéon Theatre in Paris in April 1966. 

17 The essay in French was first published in Tel Quel in April 1967. The current literature does not provide 
any information on exactly when Genet wrote it. According to Carl Lavery, the essay is, in fact, one of 
the letters written to Roger Blin, the director of the first staging of The Screens in Paris (Lavery 2006: 
104). For that reason, it should be viewed as a piece of Genet’s writing that is important for the play The 
Screens. While Samuel Weber also recognizes the similarities in style between this essay and Genet’s let-
ters to Blin (Weber 2004: 301), he is more keen to accept the essay as Genet’s vision on theatre in general. 
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The Screens, the first play in a cycle of seven Genet intended to write for 
his grandiose project entitled Death18 (White 1993: 446), opens with the im-
ages of a palm tree and an Arab grave. The images are painted on a four-panel 
screen and set against the real objects, a pile of rocks and a milestone, the lat-
ter indicating both a point of departure for two protagonists, Saïd and Moth-
er, and a distance to their destination – the house of Leila, Saïd’s wife-to-be. 
Their journey will, however, go beyond that destination and will turn itself into 
a lengthy ordeal, encompassing revolution and transition, bitter degradation 
and glorified evil, and ending with yet another milestone, on which, this time, 
nothing can be read (Genet 1962: 64). Their gradual descent into total abjec-
tion, intersected by ninety-five other characters, most of them representing 
types, even archetypes, spans over seventeen scenes, carefully orchestrated by 
means of screens, layers, and platforms. The Screens is, as Edward Said prop-
erly describes it, a “gigantic and iconoclastic drama about French colonialism 
and the Algerian resistance”19: the play seeks to overthrow the Western ideas of 
theatre and time as much as it aims to attack established beliefs of the French 
about the Algerian war (Said 2005: 227)20. 

With The Screens, Genet creates a plethora of historical motifs and aes-
thetic interventions. The overall effect is the one of excess, as many critics did 
observe, where everything is multiplied to the extremes and brought to the 
point of paroxysm: a throng of characters, all highly made-up and equipped 
with false noses, false chins, and wigs, and a vast diversity of fragments, shards, 
and objects, whether drawn, real, or non-existent, are arranged across several 
stages and platforms within one stage. The characters’ clothes appear to be in 
stark contrast with the minimalistic set: they add bold splashes of green, red, 
mauve, pink, violet, and yellow. Both the lighting and violent colors almost 
pierce through the desolate areas: the desert, the rocks, the public dump, the 
rotten boards and corrugated tin, poor and dark interiors, prisons and ceme-
teries. Still, it is through the visual prominence of the screens, panels varying in 
number and size, and through the way they manipulate the action that Genet 
manages to animate aspects of theatre and visual arts so as to produce an un-
controllable outburst, which, at the very end, yields up the wound. 

At the beginning, the screens seem to serve as mere décor, but their func-
tion increases as the play unfolds – they come to represent not only a “com-
plex network of planes and lines” (Finburgh 2004: 210) but a truly animated 
border between reality and appearance, the living and the dead. In the first 

18 The project was supposed to be composed of two parts, Death I and Death II. The cycle of seven plays, in-
spired by the Greek tragedies (Dichy in White 1993: xxxii), was to form the second part of the project, but 
Genet never managed to finish it. He did finish The Screens, which acquired an independent existence.

19 The letters and commentaries Genet wrote for the purpose of staging the play betray his equivocal at-
titude towards the play’s subject matter: at one point, he advises Roger Blin not to concern himself over 
the historical reality of the play, while at another, in 1970, he claims that the play is “nothing but a long 
meditation on the Algerian war” (White 1993: 491). 

20 The Paris audience at first seemed indifferent to the play’s subject matter, but this indifference, White 
(1993: 492) notes, soon developed into a furore, and the whole production provoked violent demonstra-
tions both on the streets and in the theatre.
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half of the play, the screens are a backdrop to the play’s action21, but from the 
ninth scene on, as the pace of the action gains speed and the level of tension 
increases, they acquire more complex roles. The characters use screens to keep 
the reality at bay, as in the scene with Leila and the stolen clock that is not a 
real one but recreated through her drawing (Genet 1962: 39–40). Taking the 
painted clock, which is an imitation of the marble one, for the real object, Leila 
moulds a multi-layered reality, a conundrum that shades her worthlessness and 
unsightliness. In other words, the screens evoke, as David Bradby puts it, “an 
assemblage of realities and people whose contours and definitions are being 
constantly displaced, challenged or altered” (Bradby 2006: 38).  In Scene 10, the 
Arabs, including Saïd, who have memories of only poverty and humiliation, 
but who deified abjection according to the Missionary (Genet 1962: 104) and, 
thus, made themselves unconquerable, use the canvases22 to mount their revolt 
against the French. At the end of the play there is multi-tiered set composed of 
screens representing the realms of the dead and the living. The dead traverse a 
series of transparent, white paper screens to enter the world of the dead, from 
which they observe how the living adorn the bodies for funerals, as in Warda’s 
case, how the dead are hesitating to cross the border, or how some of them, like 
Leila and Saïd, banish themselves even from the land of the dead. The screens 
are materialized through actions of painting, piercing, and breaking – they are 
at the same time a shade, a porous border, and a portal to an immeasurable 
space and time. Upon entering the world of the dead, each character bursts 
into laughter and pronounces the same line: “And they make such a fuss about 
it!”. Death, in Genet’s interpretation, comes down to an easy transition, even to 
a celebration and deliverance. At the very end, the stage is gradually disman-
tled as the dead wander off and take the frames with them, leaving the space 
emptied of all signs of confusion, repletion, and dilution. 

From the play’s text, especially from Genet’s notes that precede and fol-
low the dialogue, the reader is able to grasp that each character hides a wound 
(White 1993: 487). Images and screens serve both ends, to reveal and conceal 
(Genet, as cited in Finburgh 2004: 215), so the wound becomes accessible to 
the spectators in its disguised form. In addition to this interplay of veiling and 
unveiling, the frames constantly reorganize, alter, and negotiate the space be-
tween excess and want, familiar and strange. As soon as the spectators catch a 
glimpse of a recognizable theatrical framework, that same framework becomes 
altered, twisted, even distorted. The structure of the play, which is rambling 
and polyphonic (White 1993: 486), disorients the spectators to the extent that 
the overall outcome is like facing a monster, as Jean-Baptiste Sastre, a French 
director who staged the play in 2004, describes it (Finburgh, Sastre 2006: 193). 
The Screens itself is an ambiguous creation, one that produces the same effect 
as the corpse. Early critics tended to dismiss the significance of the play’s con-
tent and form on the pretext of condemning its foul language and disturbing 

21 They mostly point a setting, such as the desert, the interior of Said’s house, the fields of palmettos and 
the orange groves, the square of an Arab village, a prison, and a cemetery.

22 By drawing a yellow flame at the foot of each orange tree, they set the whole grove to fire (Genet 1962: 44).
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images; some critics even went so far as to suggest that the play reflected the 
“filth and stupidity of an author [Genet]” (White 1993: 492). Others, however, 
especially scholars who have undertaken the task to revalorize Genet’s work, 
recognize that the absence of a structuring principle transforms an “abyss of 
absurdity into a fertile potential for image renewal” (Finburgh 2004: 218). 
This interpretation certainly complies with the attitude of other scholars who 
see Genet’s theatre as a place for representing “death and ritual resuscitation” 
(White 1993: 303). Genet’s urge to destroy the traditional theatrical structure 
leads to another, more unusual phenomenon, one at odds with his allegedly 
destructive tendencies. Once the theatrical frame is disturbed, in its fissures 
the wound bursts open. This wound, sometimes associated with a feeling of 
emptiness, at other times with a loss and a gap in continuity, but above all with 
solitude, which is simultaneously a ‘profound incommunicability’ and an “ob-
scure knowledge of an unassailable singularity” (Genet 2003: 72), rips itself 
free (107) and exhorts the spectators to appreciate its presence. 

Genet bypasses conventionalized theatrical forms and opts for those which 
reflect disunity, asymmetry, and illogic, and in doing so, he manages to recast 
stage writing. The coarse and “scatological language”, both verbal and non-ver-
bal, is, in Botho Strauss’ view, a powerful tool used by the “filthy third world” to 
oppose the violence of “the clean world” (Strauss, as cited in White 1993: 497). 
As the author himself observes, expressing his sceptical attitudes towards the im-
posed moral limits, whether social, individual, religious, or artistic ones: “If my 
theatre stinks, it’s because the other kind smells nice” (Genet 2003: 107). Being 
an outsider himself, but also a rebel who uncompromisingly criticizes the society 
which rejected him, he does not have to imagine the logic of the abject. Moreo-
ver, by embracing the state of abjection, he speaks from within its own logic, the 
logic that incorporates the knowledge of language governed by prohibition and 
law only to violate and pervert that knowledge. In other words, he recreates and 
transforms abjection; he “utters and by the same token purifies it” (Kristeva 1982: 
26). Genet reaches for the extreme, for the chaotic accumulation that renders the 
action of the play evasive – but not vague, he is careful to note – so as to leave the 
spectators confronted with themselves alone (Genet, as cited in White 1993: 433), 
with their own illusions and evasions. Apart from trying to enlighten the specta-
tors, Genet creates a piece of work that could offer what Freud termed substitu-
tive satisfaction. The play that dwells on ambiguity and ambivalence – desire and 
hostility, Eros and Thanatos – may act as a compensation for all those “deeply felt 
cultural renunciations” (Freud 1961: 14). The spectators could, therefore, detect 
the existence of the nebulous forces, and even heighten their feelings of identi-
fication. Even if these feelings may last only a brief period of time, the play, like 
other artistic works, as Freud (14) believes, will at least provide an occasion for 
the spectators to share highly valued emotional experiences.

As many scholars have argued (Finburgh et al. 2006: 4), Genet had an in-
clination for an affective theatre, the one proposed by Antonin Artaud and 
elaborated in a collection of his essays, The Theatre and Its Double. Like Ar-
taud, Genet used every opportunity to criticize the Western idea of theatre that 
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“too exactly reflects the visible world” (Genet 2003: 37), that is, a theatre re-
duced to a mere inert replica of everyday reality. Their mutual concern for the 
affective, physical side of theatrical language was to provide an alternative to 
the rationalized, discursive, verbalized, and strictly defined version of reality. 
Following Artaud, Genet strives for a theatre that would evoke an air of cer-
emony, a theatre that 

would be a profound labyrinth of active symbols, able to speak to the public a lan-
guage in which nothing would be said, but everything felt (Genet 2003: 36).

The profound labyrinth of active symbols is nothing else than Artaud’s 
Double or Kristeva’s spectral aspect of the semiotic language. Accordingly, the 
aim of that theatrical language would be to awaken the higher form of reality, 
an archetypal and dangerous one, or, in other words, to stir the memory of 
undifferentiated unity and libidinal chaos. If that aim were to be achieved, the 
theatre would become an experiential field where actors and spectators alike 
could safely explore and confront their own demonic shadows (Pavićević 2016: 
1156–1157). Recreating the theatrical language also meant reinventing the ar-
chitecture of a theatre, to one that would provide an appropriate setting for the 
ceremony to take place. While Artaud only suggests that new theatres should 
be constructed in line with the principles of holy places, Genet goes a step fur-
ther. Besides striving to bring danger back to the theatre, he dares to bring 
theatre closer to the source of danger, plague, and ambivalence. 

In his essay “That Strange Word…”23, Genet further develops his concept 
of a clandestine theatre in the catacombs, which he proposed earlier in the 
“Letter to Jean-Jacques Pauvert” (Genet 2003: 39). Now, more than a decade 
later (the letter to Pauvert was written in 1954), Genet moves this yet-to-be-
discovered theatre to the centre of a cemetery, hoping to incite the spectators 
to interact with their environment and social and cultural circumstances. By 
highlighting at the very beginning that “urbanism”, the strange word from the 
title, “will maybe no longer be concerned with the dead” and that the living 
“will get rid of their corpses (…) as one rids oneself of a shameful thought” 
(103), Genet demonstrates his eagerness to engage himself with some new ide-
as24 discussed at the time, namely those related to the obsession with space 
and relations of propinquity (Foucault 2008: 15), to the shifting perspectives 
on disease and contagion, and to the exclusion of the dead and of death. What 
is more important, he makes his own contribution to the subject matter by ad-
dressing the same issues but from a perspective of someone who knows the 
importance of the theatre and who trusts its power (Genet 2003: 104). 

One may note that Genet is quick to pick up on the tendency of both town 
planners and urban dwellers to relegate the dead to the outlying areas of the 
city and of the consciousness. He is careful in pointing out that the fact the 

23 The essay in French was published under the title “L’Étrange Mot D’...”.
24 Foucault gave a radio lecture entitled “Les Hétérotopies” on December 7, 1966. The text “Of Other 

Spaces” (“Des espaces autres”) was a lecture he presented to the Circle of Architectural Studies in March 
the following year (Foucault 2008: 25).
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living will hurry to dispose of their dead is more troubling than the fact they 
will get rid of them in a sly manner. Like a shameful thought, the corpse is a 
nuisance, a disturbance, a revolting thing that should be banished as quickly as 
possible – treated by “professionals”, kept within the confines of the morgue, 
and then of the burial place. What could follow from this hurried disposal is 
the obliteration of the distinctive social and cultural patterns typical for cit-
ies and civil society: the urbanized world, Genet continues, will “rid itself of 
a great theatrical aid and perhaps of theatre itself ” (2003: 103). From this we 
may infer that Genet perceives the process of burying the corpse as a mode of 
exchange which perpetuates the existence of theatre. This is further supported 
when he urges the urban planners to restore cemeteries to the town centers and 
to erect theatres among their tombs, which would prove beneficial for both the 
cemetery and the theatre (108). 

The cemetery where theatre could finally reach its full effect has to be a 
live one, where corpses are incessantly buried and cremated (Genet 2003: 108). 
Genet visualizes the burial as a theatrical ceremony: the corpse is brought cen-
tre stage where a funeral mime could be performed in front of the friends, en-
emies, and onlookers so as to “make the dead man alive and die again” (111). 
As was customary for Roman aristocratic and imperial funerals, so would this 
performance entail an actor impersonating the dead man – he would imitate 
and mock the dead man’s most prominent traits (Sumi 2002: 559) and perform 
his life cycle. Drama, as well as tragedy, is not played out but lived through. 
When it comes to the theatre in the cemetery, Genet conceives it as a challenge 
to the increasingly prevalent opinion that it is not normal to be dead or that “to 
be dead is an unthinkable anomaly” (Baudrillard 2017: 147). The cemetery, as a 
site occupied by specific traces and reserved for death-related events, allows the 
theatrical event to exploit the aura of its uncanniness. Carl Lavery regards the 
kind of theatrical event set in the cemetery as a site-specific performance which 
enables the spectators to perceive the cemetery anew and to lessen the anguish 
caused by the denial of death (Lavery 2006: 98). The spectators, at least those 
who would dare to venture to the theatre in the cemetery at night, would be 
confronted with mystery (Genet 2003: 109), which should be enough to change 
their habitual way of thinking. Deeply convinced of the power of such theatre, 
Genet continues: “Neither the conversations nor the silence would be the same 
as at the exit of a Parisian theatre. Death should be at once closer and lighter, the 
theatre more serious” (Genet 2003: 108). We may notice that the process of cre-
ating this theatre among the tombs reflects the same process an individual has 
to go through in the process of self-differentiation: his theatre exists in opposi-
tion to the Parisian mainstream theatres. Mocking their frivolity, stale conven-
tions, and “cleanliness”, he requires the writers and spectators alike to be more 
daring, more serious, and more open to the “omens of insanity” (109). 

The monumental quality of the theatre in the cemetery resides, above all, 
in the function it performs. Its main function is to offer a kind of spatio-tempo-
ral discontinuity which would have a liberating effect on the spectators. While 
the performance animates and estranges the environment, as we have already 
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explained, the environment affects the atmosphere of the performance, thus 
enriching the way the spectators experience the action. On the other hand, the 
theatre in general allows the spectators to escape time (Genet 2003: 104). The 
theatrical event dissolves the historical, or in Genet’s words, theological time 
– the idea of time determined by a hypothetical, mythical, controversial event 
called the Advent and imposed by the West on the rest of the world. By offering 
another one, a dramatic time that has neither beginning nor end, the theatri-
cal event overturns the historical and social conventions (108). Taken together, 
all these elements transform the theatre in the cemetery into a site where the 
impossible meets the possible, in terms of both space and time, and where the 
inner landscape meets the outer one. 

For this theatre to be recognized as responsible, its architecture has to be 
fixed (Genet 2003: 105). The process of erecting the theatre building in such 
a place, described in detail, discloses what Genet finds to be the essence of the 
cemetery. Once again, he unleashes his indignation against visible appearances 
by emphasizing that “the architect of this theatre will not be able to tolerate the 
inane constructions where families enclose their dead. Demolish the mausole-
ums. Maybe preserve a few ruins” (Genet 2003:108). Tombs, in his opinion, en-
close nothing (Genet 2003: 26)25, but the fact they have been built reveals their 
pretext: a corpse (26). Since death, that final and supreme crisis in human life 
(Malinowski 1948: 29)26 and the element which “mock[s] at all human control” 
(Freud 1961: 15), is present only in the Other, according to Levinas (2007: 179), 
the corpse could be a reminder of how unreceptive our unconscious is to “the 
idea of our own mortality” (Freud 2003: 148). The action of looking at and look-
ing away from the corpse could result, if we borrow Foucault’s mirror metaphor, 
in reconstituting ourselves there where we are not and there where we are. In 
Genet’s view, the cemetery has its function, just like the theatre, only as long as it 
is a place simultaneously of action and observation. 

By placing the theatre into the centre of the cemetery, and the cemetery at 
the core of the city life, Genet theoretically manages to return agon, crisis, but 
above all the dialogue, to the centre of everyday life. The second epigraph of 
this paper is illustrative of such a reading of Genet’s aesthetic vision. Accord-
ing to Lewis Mumford, the earliest gatherings about a grave gave rise to a series 
of civic institutions ranging from the temple to the astronomical observatory, 
from the theatre to the university. Both the theatrical event and the burial de-
pend on people gathered for the specific occasion; they are not isolated events, 
but rather complex social networks of expectations and obligations (Schech-
ner 1968: 42), enabling the interaction even between highly contradictory 

25 The same view we find in his final book, The Prisoner of Love, which was published posthumously: 
“What was to become of you after the storms of fire and steel? What were you to do? Burn, shriek, turn 
into a brand, blacken, turn to ashes, let yourself be slowly covered first with dust and then with earth, 
seeds, moss, leaving behind nothing but your jawbone and teeth, and finally becoming a little funeral 
mound with flowers growing on it and nothing inside” (Genet, as cited in Said 2005: 231).

26 According to Malinowski (1948: 29), religion gives body and form to the beliefs in immortality, and im-
mortality is nothing but a denial of death that enables a man to handle his fear of annihilation symbol-
ized in the corpse.



Jovana S. PAVIĆEVIĆ

265

elements. And as long as the interaction exists, the transformation could fol-
low. Genet did imagine his theatre as an all-encompassing institution:

Monumental theatre (…) must have as much importance as the Palace of Justice, 
as the monuments to the dead, as the cathedral, as the Chamber of Deputies, as 
the War College, as government headquarters, as the clandestine venues of the 
black market or for drugs, as the Observatory – and its function must be all those 
at once… (Genet 2003: 108)

Genet’s theatre–cemetery should be a place of trials and legal actions, a 
juncture of state and illicit affairs, and a site that provides discussions, debates, 
drills, and extensive views of, or even insights into, the cosmic laws.

Conclusion
Jean Genet’s idea of the theatre in the cemetery has never been realized. 

Even his play The Screens has never been performed in the way he envisioned 
it. However, his notes to Roger Blin serve as a constant reminder that the play 
should not be ripped out of its context – the cemetery27. The essence of the play 
lies in the possibility of its engendering a sense of actual encounter with the 
environment. Through this encounter  there is a possibility for the living space 
to be organized around a separation from the dead and its correlative, contact 
with the dead (Weber 2004: 325). Genet’s play and his essay create a synergy 
of death, transformation and change and for that reason present a challenge to 
notions of “fixed” locations and times, as well as to the assumed boundaries be-
tween the self and the other, the life and the death, the reality and the appear-
ance. His aim to exploit the ambivalence and ambiguity led him to rethink both 
the space in which the event takes place and the place in which the individual 
is positioned. In this way, Genet managed to transform the theatrical event into 
“a new festivity” (Genet, as cited in Finburgh 2004: 224) that brought together 
the realms of the living and the dead. 
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ИСПИТИВАЊЕ ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ЖИВИХ И МРТВИХ КРОЗ 
ЖАНЕОВО САБЛАСНО ПОЗОРИШТЕ

Резиме

Рад има за циљ да кроз Женеову визију позоришне уметности прошири и расвет-
ли начине на које се доживљавају лешеви, сахране и гробља. Први део рада је посвећен 
методама и сврхама сахрањивања у складу са теоријама које су изнели Сигмунд Фројд, 
Бронислав Малиновски и Јулиа Кристева. Гробља се у раду не посматрају само као места 
формалних и религиозних обележја, већ и као места делања и посматрања, тачније као 
места где се посмртни остаци непрестано прикривају и откривају. Теоријска гледишта, 
представљена у првом делу рада, даље се испитују кроз дела француског драмског писца 
Жана Женеа, посебно у светлу његове драме Паравани и његовог есеја „Та чудна реч ...”, 
који се може посматрати или као Женеов план за инсценацију Паравана или као његово 
размишљање о значају позоришта уопште.

Кључне речи: леш, сахрана, гробље, граница, амбивалентност, зазорност, Жан Жене, 
Паравани, „Та чудна реч...”, сабласно позориште

Јована С. Павићевић
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ЗАБОРАВЉЕНА МЕСТА СМРТИ  
У ЗАКОПАНОМ ЏИНУ КАЗУА ИШИГУРА2

У раду се проматрају фигурације и одсутна места смрти у роману Закопани 
џин (2015) Казуа Ишигура. Жанр фантазије у Закопаном џину тумачи се као 
иронизовање жанра артуријанске романсе и подривање колективне митологије 
о националном идентитету са стабилним упориштем у архиви сећања као оп-
рисутњеној. Заборав квалификује спектралност архиве тако да се места смрти 
проблематизују као непрозирна места сећања. Неманифестујући закопани џин 
индикативан је за парадоксалну темпоралност трауматизма, а на њу упућују и 
недосежни гроб сина главних протагониста Аксл и Беатрис, као и скривени, 
онемоћали змај Квериг, чији дах производи измаглицу колективног заборава 
некадашњих етничких сукоба између Брита и Саксонаца. Рад жалости као рад 
сећања захтева несамерљиво сучељавање и живот са сабластима, али и опро-
штај као апоретичну монструозност. У Закопаном џину, међутим, присилно за-
борављање укида простор слободе за опроштај, те се у васпостављању заборава 
као лека за трауматично сећање оспорава динамика сећања и тако интегрише 
смрт, која се укидањем насилног заборава навраћа међу живе.

Кључне речи: сећање, заборав, смрт, гроб, траума, рад жалости, опроштај

Да ли би било смрти без сећања? Ако се, како нам у Марксовим са-
бластима говори Дерида (в. 2004: 11), учимо животу неизоставно пу-
тем смрти, која је увек и једино смрт другога као другог у нама, следи 
и да се без смрти не бисмо ни учили животу. Били бисмо оприсутњени 
у садашњости, флуидни у кружењу материје, поривни, невезани за тле, 
за земљу, неполагани у гробове, несахрањивани, нечувани. Али ми-
тотворачко створење, у језику рођено као човек, од тог рођења покрај 
гроба другог испреда наративе о бескрају са намером да њима искупи 
цену плаћену за улазак у царство симбола3. „Ми смо створења која тра-

1 tijana.matovic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је резултат истраживања која се спроводе на пројекту бр. 178018: Друштвене кризе и 

савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошог развоја Републике Србије.

3 Бодријар истиче да „цена коју плаћамо за ’реалност’ овог живота, за то да бисмо га доживели као 
позитивну вредност, је непрестани фантазам смрти. За нас, који смо дефинисани као живи, смрт 
представља нашу имагинарну супротност. […] Због тога, ма о ком пољу ’реалности’ била реч, сваки 
раздвојени појам за кога онај други представља имагинарну супротност, бива њиме опседнут као 
сопственом смрћу” (1991: 149). Расцеп на бинарне опозиције, који је произведен и који производи 
(немисливо) рађање симболичког поретка, мапира „реално” као мисливо, али које је због те 
мисливости, односно посредности симболичке репрезентације, расцепљено од имагинарног 

821.111-31.09 Ishiguro K.
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же смисао”4 (2005: 2), наводи Армстронг трасирајући историјски развој 
митолошке свести и подвлачи:

„[…] мит Неандерталаца призиван је унеколико поред гроба, на граници 
људског живота. Најснажнији митови су о екстремима; они нас примора-
вају да надилазимо сопствено искуство. Постоје тренуци када сви, на овај 
или онај начин, морамо отићи на место које никада нисмо видели и чинити 
оно што никада раније нисмо чинили. Мит се тиче непознатог; тиче се онога 
за шта испрва немамо речи. Мит стога гледа у срце једне велике тишине.” 
(2005: 3–4)

Наспрам тишине оностраног, мит – не као „лажна прича”, већ као 
кохезивни наратив формативан за колективни идентитет (в. Burke 1989: 
103–104) – производи утеху у виду дељеног, осмишљавајућег припове-
дања. Причајући једни другима причу о бескрају, приповедачи пристају 
на вечно одлагање постварења тог (утопијског) бескраја, али уједно од-
лажу и (немисливу) смрт, која као апсолутни алтеритет вреба са границе 
искуства, из гроба, иза мреже означитеља, из Реалног. Сусрет са Реалним 
је зато увек пропуштен, како нам говори Лакан (в. 1978: 55), али блиски 
пропуштени сусрети – они који се ретроактивно маркирају као трау-
матични – када мит и наратив закажу пред оним несимболизујућим, на 
ивици гроба намећу сећање на смрт. Али процес сећања смрти не одвија 
се само у оквиру ритуалних обреда и на гробљима, као предодређеним 
местима за memento mori. Сећање на смрт је уграђено у ткиво симболичке 
активности онда када се живи са мртвима, који се објављују као немуште, 
али опседајуће сабласти, и тада гроб бива делимично интернализован, 
попут крипте која чува неприступачност мртвих.

Дерида пише да се смрт(ност)и можемо сећати и о њој мислити једи-
но због „трага другог у нама, несводивог првенства другог; другим речи-
ма, једноставно трага, који је увек траг другог, коначност сећања и тако 
приступ будућности или сећање на њу” (1989: 29). Алтеритет се објављује 
као смрт, али мисао о смрти је увек наративно кружење око алтеритета, 
око процепа апсолутне другости која нам се намеће и као реметилачка за 
привилеговање субјективности као оприсутњене и као поприште етике 
у смислу одговорности за другог и према другом, са којим се апсолутна 
другост (немогуће) дели. Део рада жалости је, према Дериди, увек тро-
полошко оживљавање мртвих путем наратива. Он се зато пита да ли је 
„могуће жаљење најсмртније неверство које би поунутрило у нама сли-
ку, идол или идеал другог који је мртав и живи само у нама” и упућује 
на „немогуће жаљење, које, остављајући другом његов алтеритет, по-
штујући тако његову бесконачну удаљеност, или одбија да усвоји или 

поретка као недостижна, апсолутна другост. Немисливо реално се у симболичком чину објављује 
као немислива смрт само приликом заказивања симболичког, док се ретроактивно, по поновној 
интеграцији у симболичко, тај пропуштени сусрет са реалним/смрћу маркира као трауматичан. 
Симболички поредак је једино поприште трауматичног, премда је предмет трауматичног увек већ 
унапред изван симболичког, у чему и лежи парадокс репрезентације.

4 Сви преводи са енглеског језика у раду су преводи ауторке Тијане З. Матовић.
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је неспособно да усвоји другог у себе, као у гробници или крипти неког 
нарцизма” (Derida 1989: 6). Живети са сабластима представља апорију 
лудила етичке праксе, која од нас захтева бригу о алтеритету, али која нас 
успут и спотиче при сваком покушају оприсутњења сопства. Сећање на 
смрт растаче темпоралност јер „искуство” смрти подразумева искуство 
будуће прошлости. Смрт је увек већ прошла као смрт другог, али се као 
таква навраћа у виду сабласти која походи садашњост као бригу о бу-
дућем, као обећање. Тако је сећање на смрт и део бескраја, али и део већ 
унапред неповратно прошлог.

Левинас (в. 2006: 189–191) тврди да је у оквиру метафизике бескраја 
могуће битисати са сабластима, са утварама и духовима, јер и етичка ми-
сао налази упориште једино у метафизици бесконачности. Несамерљива 
етичка релација подразумева одржање динамике сучељавања алтеритета, 
на рачун увек већ уписаног трага, који је и залог бескраја, али и „при-
суство онога што, право говорећи, никада није било ту, онога што је сва-
гда прошло” (в. Levinas 2003: 405)5. Сећати се никада не значи оприсутни-
ти прошлост. Чин сећања је похођен трагом у виду трауматичне сабласти 
заборава, због чега је увек већ ухваћен у процес наративног одлагања ди-
ференцијалног значења и због чега само ретроактивно може исписивати 
прошло као садашње, као што и сваки чин репрезентације само посредно 
остварује ефекат присуства. Заборављање је стога услов функционисања 
процеса сећања, а не његова супротност, те се сећање спроводи на рачун 
заборава. Та концепција, међутим, проблематизује „немогуће жаљење” 
као континуирано битисање са сабластима, јер је живима неопходан и 
заборав смрти како би ослободили простор за живот (в. Derida 1995: 
382–383). Наспрам живог сећања конституише се и архива сећања, која 
у латентном облику „садржи” трагове сећања који угрожавају слободну 
функционалност актуелности сећања. Дерида наводи да је „структура 
архиве спектрална. Она је спектрална a priori: ни присутна ни одсутна 
’физички,’ ни видљива ни невидљива, траг који увек упућује на другог 
са чијим се погледом никада не можемо сусрести” (1998: 84). Али премда 
архива симулира онтолошки и номолошки принцип, као место порекла и 
закона, и потврду сопства путем складиштења сећања, она има и револу-
ционарни потенцијал, јер опседа и подрива канон сећања трагом који се 
трауматично навраћа. 

Рад жаљења који траума намеће блиско је повезан са проблемом оп-
роштаја. Али док се рад жаљења може интегрисати у симболичке прак-
се и посредовати наративним стратегијама, опроштај не захтева самера-
вање и амнестију на основу закона. Дерида подвлачи да само неопрости-
во захтева опроштај, јер је све остало већ унапред опроштено, као и да је 
опроштај неопростивог неуклопљив у симболичко и нормативно, већ да 

5 Жижек пише да „Лаканову дефиницију љубави – ’Љубав је давање нечега што немамо…’ – морамо 
допунити речима ’…некоме ко то не жели’” (2017: 49) и тако тематизује апсолутни алтеритет као 
оно недостајуће у нама, које другоме само на рачун вере у бескрај можемо даривати у некој врсти 
мрачне економије.
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подразумева једно лудило немогућег (в. 2001: 39). Заједнице могу наме-
тати колективну амнезију или законски амнестирати, али праштање као 
монструозан чин се може дешавати само у домену несамерљивих етич-
ких релација, чија размена надилази симболичко и сценира трауматизам 
као учворен са имагинарним иделизацијама и реалним сабластима.

***
Врло карактеристично за прозу Казуа Ишигура, и његов седми ро-

ман Закопани џин (2015) писан је језиком коме је својствена недостатност 
да проговори о ономе што структурно тематизује (в. Šejfer, Vong 2008: 
70–71). Поприште кризе епистемолошких парадигми, ткање сећања, тра-
уматизам од кога се субјективност штити специфичним наративним 
стратегијама остају за Ишигура доминантне теме којима се бави и у овом 
роману, иако први пут у ту сврху користи жанр фантазије и глас нара-
тора у трећем лицу. За Ишигура, историјски контекст је увек подређен 
техничким захтевима проматрања лика и гласа, па и у Закопаном џину 
раносредњовековна Британија петог или шестог века није тематизова-
на са циљем доследности историјском реализму. Напротив, у роману се 
иронизује артуријанска романса, као популарни књижевни жанр који 
укључује авантуристички наратив о потрази, витештво и фантастичне 
елементе (в. Njuman 2016: 334; Vernon, Miler 2018: 80–81). Тако је у Зако-
паном џину један од главних ликова сер Гавејн, протагониста из познате 
артуријанске романсе, анонимног текста из 14. века, Сер Гавејн и зелени 
витез, само сада кроз иронизовану визуру, као остарели и онемоћали 
витез Округлог стола давно преминулог краља Артура. Ишигуро путем 
реферирања на жанр као на митолошку структуру упућује на симболи-
чку представу овог периода као упоришта британског националног иден-
титета у колективној свести Британаца и деконструише je. Тај поступак 
универзализује контекст романа, будући да се сваки колективни иденти-
тет испоставља као заснован на конструисаној причи са којом се заједни-
ца идентификује и која се одржава на рачун колективног сећања које се 
као такво репродукује6.

Главни протагонисти Закопаног џина су стари брачни пар, Аксл и Бе-
атрис, Брити који напуштају своје село како би у суседном, од кога их 
дели неколико дана путовања, пронашли свог сина. Међутим, попут це-
локупне заједнице својих сународника, Аксл и Беатрис нису у стању да се 
јасно сете своје прошлости, због чега су им и нова сећања врло магловита 
и порозна, и због чега се и сина само делимично и повремено сећају. Циљ 
потраге у Закопаном џину испоставља се проналажење змаја Квериг, чији 

6 Ишигуро (в. Išiguro, Čeng 2015; Išiguro, Pešel 2017a; Išiguro, Vud 2017b) је у неколико интервјуа 
навео да му је једна од примарних инспирација за Закопаног џина био распад Југославије 
деведесетих година, као и потоњи сукоби на Балкану између етничких група које су до тада 
успевале да живе у релативном миру и слози. Међутим, уједно је истакао и да је одлучио да 
роман не лоцира у препознатљивом подручју и донекле блиском временском периоду, јер није 
желео да његове ликове и теме надјачају тумачења која привилегују историзам и биографизам.
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је дах својевремено, по наредби краља Артура и уз помоћ витезова Ок-
руглог стола, Мерлин зачарао, тако да измаглица коју Квериг производи 
намеће заборав на не тако давне сукобе између Брита и Саксонаца, а пр-
венствено на етничко чишћење које су Брити спровели над Саксонцима, 
прекршивши дипломатски закон који је штитио невине у рату. Аксл ће се 
накнадно сетити да је у младости он био тај који је на основу поменутог 
закона успостављао добре односе између два народа, због чега је по ње-
говом кршењу и напустио Артурову службу. Пар Саксонаца који се при-
дружује Акслу и Беатрис на њиховом тродневном путу – ратник Вистан 
и његов штићеник, дечак Едвин – такође трагају за змајем, премда Виста-
нов разлог због кога жели да убије Квериг и подигне маглу заборава има 
везе првенствено са колективним сећањем, које он жели да пробуди како 
би се Саксонци осветили Бритима. Пре него што убије Квериг, Вистан 
порази и убија сер Гавејна, за кога се веровало да му је поверен задатак да 
убије змаја, а који ју је заправо штитио и тако одржавао Артурову визију 
мира. И као што подизање наметнутог вела заборава подразумева наго-
вештај будућег крвопролића у Британији, тако и за Аксла и Беатрис не 
бивају повраћена само сећања на заједнички живот, већ се активирају и 
старе трауме које доводе у питање идеализацију њихове љубави.

Почетак њиховог пута одвија се преко Велике равнице, опасног под-
ручја које опседају мрачне силе, а због џина који је ту сахрањен и чију бр-
довиту хумку покушавају свесно да заобиђу. Попут потиснуте трауме, за-
копани џин мирује. Али блатњав пут, као што је и иначе случај код Иши-
гура, указује на пропустљивост и хаотичност сећања, на њихову уплете-
ност са идентитетом и жељом, од које се Аксл и Беатрис бране ритуалним 
понављањем: „Ходали су једно тик иза другог, а Аксл је готово газио же-
нине пете. И поред тога, Беатрис је, као у молитви, на сваких пет-шест 
корака и даље понављала: ’Јеси ли још ту, Аксле?’, на шта је он одговарао: 
’Још сам ту, принцезо.’ Изузев тих ритуалних речи, ништа нису говори-
ли” (Išiguro 2015: 26). Беатрис упозорава Аксла да се пази демонских сила 
које му око хумке закопаног џина могу одвући пажњу, како би што пре 
напустили тај предео. Зов трауматизма који опседа и подрива идентитет 
као једнозначан и целовит свесно се избегава, док се у ритуалу изналази 
спас у виду симболичке реитерације која наративно осмишљава њихове 
идентификације. За Аксла и Беатрис, мит о њиховом саобразју као срод-
них душа фигурира као њихов осмишљавајући наратив, док ће се закопа-
ни џин касније испоставити и као колективна траума од које је заједница 
заштићена митом о колективном идентитету са упориштем у владавини 
краља Артура. У оба случаја, џин је закопан и мртви заборављени како 
живи не би морали да бораве са сабластима својих прошлости.

Тематизација трауме захтева структурно изобличење стереотипних 
наративних облика. Терен, атмосфера, сусрети са другим ликовима и 
створењима (попут баука и вилењака), представљају алегорију процеса и 
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механизама сећања7, којима се Аксл и Беатрис уједно и штите од трауме 
која може разорити идеализације на којима почива њихов брак, али и ка 
којој се незадрживо крећу, јер Беатрисина болест и све ближа смрт – оли-
чена у фигури чамџије који наводно само сродне душе превози заједно на 
острво мртвих, док су сви остали осуђени да на њему сами тумарају – за-
хтевају самеравање тих идеализација спрам потискиваних аспеката про-
шлости. Географско поприште романа мапира „пут” сећања, који је због 
(само)наметнутог заборава, дезоријентишуће неодређен. На колектив-
ном нивоу, неозначени гробови масакрираних невиних Саксонаца пре-
пуштени су забораву наметнутом „одозго”, амнезији којом је краљ Артур 
желео да успостави мир између Брита и Саксонаца. Међутим, тако кон-
ципиран мир захтевао је потискивање и брисање мртвих које њихов ко-
лектив није добио прилику да сахрани, да оплакује, да жали. Целокупној 
заједници Саксонаца укинут је рад жаљења. Изостаје друштвени ритуал 
који ће сценирати размену смрти, којим ће се говорити са мртвима. Мрт-
ви се гетоизирају и искључују из света живих, због чега се са накупљеном 
силином враћају да изврше одмазду када Вистан убије змаја Квериг.

Када се сер Гавејн нађе са Акслом, Беатрис и Едвином у подземном 
тунелу, у који их бритски монаси једног манастира затварају као претњу 
за змаја Квериг, испоставља се да се налазе у гробници и да газе по кости-
ма мртвих. Сер Гавејн тада говори Акслу:

„Рекао бих, господине, да је оваква и цела наша земља. Лепа зелена долина. 
Пријатан шумарак у пролеће. Но, ако ископате тло, не тако дубоко испод 
красуљака и љутића наићи ћете на мртваце. И не говорим, господине, само 
о онима који су имали хришћански погреб. Испод нашег тла налазе се оста-
ци давнашњих убистава. Хорас и ја смо већ уморни од тога. Уморни смо, а 
више нисмо млади.” (Išiguro 2015: 128)

Доминантна колективна идеологија покопава мртве без надгробних 
споменика, на чијем искључењу се заснива (романтични) мит о нацио-
налном идентитету као чистом и неоспорно вредном. На сваки импли-
цитни удар на краља Артура или помен ратних злочина, а посебно убије-
не деце по чијим костима је Беатрис убеђена да хода, сер Гавејн се експли-
цитно буни, иако коментари нису директно упућени њему. Он се осећа 
позваним да брани своју слику света, управо због тога што готово нико 
није преостао ко је може потврдити. Када каже: „[З]нам да ће ми Бог оп-
ростити јер ћу тиме спречити још крвопролића” (Išiguro 2015: 101), сер 
Гавејн правда упориште свог идентитета као постојаног у оквиру концеп-
ције витешког херојства и неприкосновеног ауторитета краља Артура, 

7 Оронула вила, хаотични лавиринт саксонског села, херметичност манастира који је некада био 
бојно утврђење пуно замки за непријатеља, мрачни подземни тунели, стрме планине и ледена 
језера мапирају хронотопско поприште процеса сећања, док фантастична створења за ликове 
Закопаног џина представљају врло реалне опасности, као што и субјективности прете бројне 
опасности у домену Имагинарног, које су можда њене фигурације зависне од перспективе, али 
које, у недостатку објективне позиције са које би се безбедно субјективност оприсутнила, чине 
њено једино идентитетско поље.
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који заједно његовим изборима пружају валидацију. Међутим, Закопани 
џин иронизује ове концепције као конструкте. Бог на кога се Брити кон-
тинуирано позивају није Бог у кога саксонски пагани верују8. Милосрђе 
са којим се поистовећује наметнути заборав зарад наводно мирног сужи-
вота Брита и Саксонаца јесте део слике света са којом се Брити иденти-
фикују, али не и Саксонци чији се осмишљавајући наратив не потврђује 
као вредан. Присилно потискивани трагови латентне архиве се, због тога 
што опстају као кохезивни наратив маргинализоване заједнице Саксона-
ца, манифестују у виду најаве промене друштвене парадигме, коју Вис-
тан започиње убијањем змаја Квериг. Вистан није у стању да монстру-
озно опрашта, јер он идентификује срж свог наративног идентитета са 
постизањем освете за то што су му Брити убили породицу и приморали 
га да одраста у њиховом селу и њиховој културолошкој матрици. Њему 
и саксонском народу одузето је право на рад жалости, на причу и ин-
терпелацију у оквиру доминантног друштвеног поретка, и под претњом 
потпуног уништења од стране освајачког бритонског лорда Бренуса, Вис-
тан чини својом мисијом то да уништи Квериг и успостави саксонску па-
радигму као доминантну.

Змај Квериг фигурира као „одсутни центар” који регира радњом рома-
на у виду контролишуће инстанце за колективно сећање, али инстанце која 
се не објављује (в. Vernon, Miler: 82). Симптоматично за ову тезу јесте и то 
што Вистан убија Квериг на спавању. Сцена суочавања са немани у (мито-
лошком) наративу о потрази се иронизује тако што се очекивани кулми-
нативни сукоб одиграва у пећини којој читалац нема приступ и тако да се 
чудовишни змај експлицитно не манифестује. Због тога Квериг не треба 
тумачити као екстернализовано зло; њу производи артуријански друштве-
ни поредак и витешки код као позакоњено добро, које увођењем саксон-
ске перспективе бива деконструисано као апсолутно. Заборав није нега-
ција сећања, као што ни смрт није једноставно супротност животу. Да нема 
заборава, све би се памтило и сећања не би било; да нема смрти, живот 
би парадоксално био укинут. Зато активирана архива не пружа могућност 
повратка прошлости у виду онтолошке утехе или номолошке уређености. 
Убиство змаја Квериг не може укидањем присилно наметнутог заборава 
успоставити утопију сећања, јер заборав и сећање су једно другим условље-
ни. Саксонцима ће бити обезбеђено право на сећања у новом поретку, али 
њихову интеграцију у доминантни поредак Вистан не иницира ради рада 
жалости, већ ради освете и поништавања бритске парадигме.

8 На коментар бритског монаха који се самокажњава ради искупљења греха за злочине које и 
даље чине да би одржали Квериг у животу, Вистан се буни: „Како можете назвати покајањем, 
господине, то што заборавом прекривате ужасна дела? Зар се ваш хришћански Бог тако лако 
може подмитити молитвама и самоповређивањем? Зар нимало не мари за незадовољену 
правду?” (Išiguro 2015: 114). Вистан наводи да нема користи од Бога „чија је милост бескрајна” 
(Išiguro 2015: 114) и тако меша домен вере и домен закона. Али будући да у актуелном друштвено-
симболичком поретку Закопаног џина Саксонци не остварују задовољење правде по закону, за 
њих се не остварује ни слободан простор за веру.
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Тако ни Акслова и Беатрисина сећања на сина не искупљују њихо-
во потискивање трауме његове смрти и Акслове забране да се синовљев 
гроб посећује због огорчености према Беатрис и њеном неверству9. Рад 
жалости захтева време и живот са сабластима и не може се свести на тре-
нутак откровења, јер откровења истине као просветљења нема. Уколи-
ко и можемо говорити о истини у контексту трауматичног сећања, она 
је садржана у односу монструозног саобразја са алтеритетом мртвих и 
наративног (пре)исписивања релације са мртвима, те њиховог уграђи-
вања у имагинарно-симболички поредак оних који се сећају. Аксл је Беа-
трис укинуо рад жаљења и задржао их обоје у стази комиране репродук-
ције симболичких ознака за љубав. Зато јој се он константно и обраћа са 
„принцезо” и зато она непрестано проверава да ли је он ту, јер нема вере 
у то да је присутан, јер их на окупу држи само симболичко, а не и ду-
ховно. Њих двоје интегришу смрт јер је једно са другим не размењују (в. 
Bodrijar 1991: 151).

Пошто Вистан убије Квериг, Беатрис и Аксл срећу чамџију који би 
требало да их превезе на острво где се налази њихов син, односно, како 
се испоставља, где је њихов син сахрањен. Чамџија, као алузија на мито-
лошку фигуру Харона, који превози душе мртвих преко реке Стикс у Хад, 
амбивалентан је лик, будући да своју улогу гради на основу наговештаја 
које му пружају Аксл и Беатрис. Он је уједно и обичан човек, али и ми-
стериозна фигура која ваплоти веровања Аксла и Беатрис, које засебно 
испитује о њиховим успоменама пре него што их превезе, имплицитно 
потврдивши њихову претпоставку о могућем заједничком боравку срод-
них душа на острву. Међутим, пошто поразговара са Акслом и пошто му 
он исприча да је забранио својој жени да посети гроб њиховог сина, ча-
мџија предлаже да ипак прво превезе Беатрис саму, на шта она пристаје, 
уверена да ће се са Акслом поново срести. Али Акслу је теже да поверује 
да ће се чамџија по њега вратити, јер се први пут суочава са својом кри-
вицом, признавши да је кажњавао Беатрис и тако њихову љубав држао у 
домену закона, а не (по)вере(ња). Смрт као ултимативно онострано суо-
чава Аксла са тим да његова прича није упоредна оној коју је испредао са 
Беатрис, као и да је његова прича чувала премоћ над поверењем и пре-
пуштању несамерљивој етичкој релацији са њом. Чамџија није неприја-
тељ, као што ни смрт није зло. Аксл је тај који не успева да верује у зајед-
нички боравак на острву мртвих, јер је дуго вером и љубављу трговао. А 
вером и љубављу се не тргује, оне су бесконачне и милосрдне. Чамџија 
попут Исуса обећава да ће се вратити, али искупљење је доступно само 
онима који верују. Аксл, међутим, пошто се опрости са Беатрис, не остаје 
на обали да сачека чамџију, већ одлази док нам чамџија говори:

9 Беатрис и Аксл на крају романа откривају чамџији да је њихов син заправо преминуо од куге 
недуго пошто их је напустио и отишао да живи у суседном селу, а због горчине коју је приметио 
између својих родитеља, чији је однос био у кризи због Беатрисиног неверства (в. Išiguro 2015: 233).
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„Чујем га како хода кроз воду. Жели ли нешто да ми каже? Рекао је да ће се 
помирити са мном. Али кад сам се окренуо, није погледао ка мени, већ ка 
копну и сунцу што залази над заливом. Ни ја нисам потражио његов поглед. 
Прошао је поред мене не осврћући се. ’Сачекај ме на обали, пријатељу’, ка-
жем тихо, али он ме не чује и наставља даље.” (Išiguro 2015: 237)

***
Потрага у Закопаном џину није само потрага за изгубљеним сећањима,  

већ и потрага за смислом, за потврдом идентитетских концепција онак-
вим какве су дуго понављане. Али та реитерација је у овом роману и на 
личном и на колективном нивоу заснована на дугорочном искључивању 
алтеритета, туђег и сопственог, па тако и оног апсолутног, алтеритета смр-
ти. Гробови у Закопаном џину су заборављени, али не као последица рада 
жалости, већ као присилно скрајнути, неозначени и потиснути. Уместо да 
се смрт симболички размењује, да се на ивици гроба испредају наративи о 
бескрају, који само на рачун смрти и може бити интегрисан у наратив, смрт 
се у Закопаном џину одељује од живота. Ужасавајућа траума кривице за 
смрт ближњих и вољених бива насилно потиснута да би се могло живети. 
Али сабласт се навраћа и затиче ликове Закопаног џина неспремне за смрт. 
Са једне стране, Ишигуро у Закопаном џину тематизује заборав као неизо- 
ставни део изградње идентитета, било личног или колективног, али, са 
друге, уједно и трагично потенцира да заборав без суочавања са траумом 
кроз суживот са мртвима и без монструозности опроштаја увек служи не-
чијим интересима, те да ако са сабластима не живимо, губимо нешто јако 
драгоцено. Можемо ли се усудити рећи да је то хуманитет?
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THE FORGOTTEN PLACES OF DEATH IN KAZUO ISGIGURO’S THE 
BURIED GIANT

Summary

This paper explores the figurations and absent places of death in Kazuo Ishiguro’s novel 
The Buried Giant (2015). The fantasy genre of The Buried Giant is interpreted as an ironization 
of the Arthurian romance genre and a subversion of the collective mythology concerning na-
tional identity when it is perceived as firmly grounded in presence and in the archive of memory. 
Forgetting qualifies the spectrality of the archive so that the places of death are questioned as 
opaque places of memory. The non-manifested buried giant is indicative of the paradoxical tem-
porality of trauma, which is likewise thematized via the unreachable grave of Axl’s and Beatrice’s 
son and via the hidden, feeble she-dragon Querig, whose breath produces the mist of collec-
tive forgetfulness regarding former ethnic conflicts between Britons and Saxons. The work of 
mourning, as the work of memory, demands asymmetrical confrontation and cohabitation with 
spectres, but it also demands forgiveness as an aporetic monstrosity. In The Buried Giant, how-
ever, the imposed oblivion disables the locus of freedom for forgiveness and, by postulating for-
getting as the medicine/cure for traumatic memories, it impedes the dynamics of memory and 
marginalizes death, which returns among the living upon the dissolution of forced forgetfulness.

Keywords: memory, forgetting, death, grave, trauma, the work of mourning, forgiveness.
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ИЗ УТОЧИШТА СОБЕ ДО СОБЕ КАО ГРОБА:  
ДРАМЕ СОБА, РОЂЕНДАН И ЛИФТ ЗА КУХИЊУ 

ХАРОЛДА ПИНТЕРА2

У драмском стваралаштву Харолда Пинтера, а посебно у његовим такозва-
ним ,,комедијама претње”, затворена соба евоцира многа симболичка значења. 
На примерима драмских комада Соба, Рођендан и Лифт за кухињу показаћемо 
да је ограђени, приватни простор собе првенствено симбол уточишта, пружа 
заштиту, али само до одређеног тренутка. Претња која долази из спољашњег 
света неминовно ће показати да је безбедна стварност унутар ње само привид. 
Два непомирљива света се тада супротстављају: свет собе, наоко сигуран свет, 
а у бити место где се појединац бори за голи опстанак и свет спољашњости, где 
управљају системи владајућих сила. У таквом сукобу индивидуа увек мора да 
настрада науштрб механизма моћи, те ћемо закључити да се соба претвара у 
гроб, постаје место заточеништва и психичке, односно физичке смрти. 

Кључне речи: Соба, Рођендан, Лифт за кухињу, Харолд Пинтер, соба, гроб

Иако је место радње Пинтерових драма увек реалистично, оно 
суштински добија метафоричка значења. Мартин Еслин (Esslin 1982: 
10) тврди да реализам у Пинтеровим текстовима буди оно мистериозно, 
док Настић (Nastić 2009: 17) верује да метафорично у драми Лифт за ку-
хињу доприноси управо реалистичном контексту. Сличног је мишљења 
и Неисмит (Naismith 2000: 4–5), он сматра да је место радње пишчевих 
ранијих драма од великог значаја и да Пинтерова заокупљеност затворе-
ном собом није случајна. Страхови, узнемиреност, претње и различити 
прогонитељи долазе из спољашњег света у затворени и наизглед безбедан 
свет собе и показују да су лично и политичко нераздвојиво повезани. У 
раду ћемо показати да се соба у Пинтеровим драмама Соба (1957), Рођен-
дан (1959) и Лифт за кухињу (1960) из уточишта трансформише у гроб 
јер је место физичке и метафизичке заробљености и напослетку умирања 
тела и/или духа појединца.

Тарнер (Turner 1980) проучава социјалну драму, везу између позори-
шта и ритуала и дефинише појам прага у такозваном тројству одвајање 

1 anasitarica1@gmail.com
2 Рад је припремљен у оквиру пројекта 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност 

и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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– пролазак – поновно сједињење. Праг, односно лиминална фаза, омо-
гућава етапу за јединствена искуства у средини где живот није свакодне-
ван већ га карактерише присуство ,,двосмислених идеја, монструозних 
слика, сакралних симбола, езотеричних и парадоксалних наредби, поја-
ве ’симболичних типова’ представљених маскама, кловновима, заменом 
пола [...]” (Исто: 11, прев. аут.) и сличних феномена и процеса које Тарнер 
описује као лиминалне. Лимен, или праг, ничија je земља између струк-
туралне прошлости и будућности и често садржи симболе двосмисленог 
идентитета, комбинације елемената из природе и културе док одређени 
симболи представљају у исто време ,,рођење и смрт, материцу и гроб” 
(Turner 1980: 11, прев. аут.). 

Ова Тарнерова дефиниција врло лако се може применити на Пинте-
рове собе: оне су у драмама Соба, Рођендан и Лифт за кухињу ,,материца 
и гроб”, где су ликови заштићени од (не)одређене опасности из споља-
шњег света; међутим та безбедност ће се показати као привид, а соба 
претворити у кавез без излаза. Собе овде пресликавају људски живот и 
оно што је према Кемпбеловој дефиницији кретање ,,из гробнице мате-
рице у материцу гробнице” (Campbell 1975: 20, прев. аут.). Другим речи-
ма, Пинтер показује да се живот у модерном свету своди на један скучен, 
наоко безбедан простор, а где се у ствари појединац бори за голи опста-
нак без права на поговор и слободу мишљења. 

У наведеним драмским комадима бизарно и гротескно наједном по-
ништавају реализам – слепи црнац позива Роуз да се врати кући, то јест 
себи, крајње чудне наруџбине збуњују Гаса, док су то за Бена уобичајене 
кодиране поруке; двојица незнанаца се појављују и оптужују Стенлија за 
низ бизарних прекршаја. Роуз, Гас и Стенли су тада у фази прелажења 
прага, међутим разликује се до које мере могу да га пређу.

Кемпбел (Campbell 1975) у теорији ритуалне иницијације3 тврди да у 
фази пролаза субјект иницијације прелази праг искуства и улази у фазу 
сличну Тарнеровој ничијој земљи сноликог искуства где је излечен. По-
вратак означава враћање новој, повољнијој позицији у друштву.4 Фаза 
пролаза често подразумева промену места радње и то може бити пуко 
отварање врата, ритуално прелажење прага и слично. Кемпбелова и Тар-
нерова појашњења фаза одласка, прага, иницијације и враћања биће по-
лазишта за дефинисање собе као гробнице у Пинтеровим драмама.

Пинтер је изјавио ,,Моје драме су о ономе што пише у наслову” (пре-
ма: Bensky 1966, прев. аут.), и баш тако наслов драме Соба води нас до 
суштине – соба, симбол уточишта, пружа заштиту, место је живота, све 

3 Он наводи тројство одлазак – иницијација – повратак слично оном које је дефинисао Тарнер.
4 Код Берђајева (Berđajev 2007), филозофа егзистенцијализма, уочавамо слично размишљање. Он 

сматра да је једини човеков пут онај који води до духовног ослобођења од света, где се човеков дух 
ослобађа заробљеништва нужности. Једини начин да се избави из света који дефинише као приви-
дан, подразумева да се субјект пробије у други свет и реалност, и достигне истинско, аутентично 
бивствовање. Управо оно што Пинтерови јунаци, Роуз, Стенли и Гас покушавају. Субјект, према 
Берђајевом мишљењу, мора да се ослободи замки привидног света, којим влада нужност и пређе у 
аутентични, то је пут превладавања зла и промене човековог односа прeма свету.  

Из уточишта собе до собе као гроба: драме Соба, Рођендан и Лифт за кухињу Харолда Пинтера
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док претња споља не продре и поремети њену безбедност, а једном нару-
шена, њена сигурност је бесповратно изгубљена. Соба је и граница, дели 
Роуз и Берта од сурове спољашњости, а Роуз застрашује и сама помисао 
да дође у додир са светом изван свог приватног, ограђеног простора. Жи-
вот су засновали на рутини и колотечини, а њихова неугледна соба је за 
њу попут раја: 

„Ако те икад питају, Берт, веома сам срећна ту где јесам. Тихи смо, добро 
смо. Срећан си овде горе. Није ни превише далеко, када се враћаш споља. И 
није нас брига. И нико нас не узнемирава.” (Pinter 1996а: 87, прев. аут.)

Затим описује собу:
„Ово је добра соба. Имаш изгледа на оваквом месту. Бринем се о теби, зар 
не, Берт? Као кад су нам онда понудили онај подрум, сместа сам одбила. 
Знала сам да то није добро. Плафон тик изнад главе. Не, овде имаш про-
зор, можеш да се крећеш, можеш да се вратиш кући по ноћи, ако мораш да 
изађеш, можеш да одрадиш свој посао, можеш да се вратиш кући, добро ти 
је. И ја сам овде. Имаш изгледа.” (Исто: 89)

Међутим, убрзо се на вратима појављују уљези – господин и госпођа 
Сендс, и већ тада постаје извесно да соба неће пружити заштиту. Како су 
тражили станодавца, спустили су се доле и у тами подрума упознали чо-
века који им је рекао да постоји празна соба са издавање – управо Роузина 
и Бертова, што изазива неверицу и појачан осећај нервозе код Роуз. Да ли 
ће морати да напусти рај где је заштићена од свег зла спољашњег света?

Након што оду, појављује се станодавац, господин Кид, и моли Роуз 
да прими човека из подрума у посету. Посетилац је слеп црнац Рајли. Он 
преноси Роуз поруку од оца – зове је да се врати кући. Берт се враћа из 
уобичајене вожње комбија, испрва не обраћа пажњу на Рајлија, а затим га 
одједном напада, не дозвољава му да проговори:

„РАЈЛИ. Господине Хад, Ваша супруга – 
БЕРТ. Гњидо!” (Pinter 1996а: 110, прев. аут.)

и пребије га насмрт. Текст се завршава у тренутку када Роуз узвикне да је 
ослепела. 

У први мах изненадно Бертово насиље постаје разумљиво када се 
узме у обзир да на тај начин жели да успостави првобитни концепт собе. 
Наиме, Рајли је уљез, сада више нису безбедни и, ако га се реши, Берт ми-
сли да ће соба опет моћи да пружи оно за чим чезну: сигурност, рутину, 
изолованост. Оно што не схвата је да живот не може изградити на приви-
дима и да опасност вреба ма колико добро затворили врата собе. 

У Уводу у психоанализу Фројд (Frojd 2010) се пре свега бави структу-
ром личности и тврди да постоје три слоја: Ид („оно”), Его („ја”) и Супер-
его („над-ја”). Ид је несвестан, потпуно инстинктиван аспект личности, 
не обазире се на ограничења и моралне норме захтевајући тренутно, не-
посредно задовољење без обзира на околности. Ако се те потребе не за-
довоље одмах, резултат је стање узнемирености или напетости. Управо 



282

на тај начин можемо сагледати Роузину нервозу – она потискује наго-
не Ида симболично представљеног мрачним подрумом. Не жели да има 
икакве везе са подрумом. Њен Его, прилагођава инстинкте реалним ус-
ловима спољашње средине и потискивањем блокира неприхватљиве им-
пулсе Ида, непријатна сећања, болне и узнемирујуће информације. Међу-
тим, енергија потиснутог афекта остаје у несвесном и чека тренутак када 
ће се испољити у свесном. Фројд тврди:

„Психички живот је налик леденом брегу који плови морем. Мали део брега 
вири изнад површине, а огромна маса се налази под водом. Исто тако, од 
психичких процеса само је незнатан део свестан, а огроман део припада об-
ласти несвеснога.”5

И управо, потиснути импулси се испољавају у облику слепог црнца 
Рајлија – он шаље Роуз поруку од оца да се врати кући, односно себи, ис-
пољи и задовољи инстинкте које Супер-его покушава да контролисањем 
Ега потисне из сфере свесног у сферу несвесног. Супер-его као регула-
тор понашања посредством Ега јој не дозвољава да задовољи захтеве Ида. 
Али тада Рајли постаје спаситељ према пишчевим речима:

„Увек сам видео Рајлија као гласника, могућег спасиоца који покушава осло-
бодити Роуз из заточеништва њене собе и ограничености живота с Бертом. 
Он је позива да се врати у свој духовни дом; због чега је претучен кад се Берт 
врати. Али, за мене, Рајли је увек био један лик искупљења и на тај сам га на-
чин поставио кад сам касније режирао тај комад с Вивиен и изврсним црним 
глумцем по имену Томас Баптист.” (према: Billington 2007: 69, прев. аут.)

Кемпбел (Campbell 1975: 53) тврди да фазу одласка подстиче управо 
гласник, који у тренутку кризе позива ликове да живе или умру. Ако на 
тај начин сагледамо Рајлија, онда његов позив подстиче буђење сопства 
код Роуз. Позив се може одбити и тада субјект постаје жртва коју треба 
спасити6.

Попут Шекспировог Хамлета, када каже: ,,О боже, могао бих бити 
затворен у ораховој љуски и држати, да сам краљ бескрајног простора”7, 
Роуз верује да може бити затворена у соби и имати потпуну контролу 
над дешавањима унутар ње. Али, стварност је другачија. Уљез ће неги-
рати безбедност затворене собе, а сама соба претвара се у место заточе-
ништва, губитка свести о стварности изван затворених врата, те психич-
ке (и физичке) смрти индивидуе.

 Фаза пролаза, према Кемпбеловој дефиницији овде је остварена от-
варањем врата, онда када Роуз допусти Рајлију да уђе у њену собу. Она 
постаје слепа и на тај начин симболично повезана са слепим Рајлијем. 
Сада када је изгубила вид, долази до буђења њене свести, сада попут 

5 Преузето са сајта: https://howlingpixel.com/i-sr/Психологија_личности 23. 8. 2019.
6 Што се дешава у Стенлијевом случају у драми Рођендан.
7 Према: eLektire.skole.hr, стр. 51

Из уточишта собе до собе као гроба: драме Соба, Рођендан и Лифт за кухињу Харолда Пинтера
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Едипа или краља Лира може да прозре истину – у њеном случају да без-
бедан свет не постоји. 

Соба постаје темељ пишчевих многих каснијих драмских текстова – 
почиње реалистично, међутим како је писац говорио: ,,Оно што се догађа 
у мојим драмама јесте реалистично, али оно што исказујем није реали-
зам” (Pinter 1996б: 11, прев. аут.). Код њега егзистенцијални страх није 
филозофска апстракција, а корене вуче из пишчевог детињства. Пинтер 
је одрастао у месту где је морао да се скрива од фашиста, дечак Јеврејин у 
источном Лондону у Хитлеровој Европи веома добро зна колику психо-
лошку сигурност може да пружи затворена соба. 

„Двоје људи у соби . . . Већину времена се бавим сликом двоје људи у соби. 
Диже се завеса на сцени и постављам себи битно питање: Шта ће се десити 
са ових двоје људи у соби? Да ли ће неко отворити врата и ући?” (према: 
Burkman 1971: 66, прев. аут.) 

Да ли ће неко угрозити ту извесност затворене собе постаће једно 
од основних питања. У овој драми нам показује опасност од скривања и 
стварања привидне, затворене зоне комфора, која не пружа ништа друго 
до психолошке заточености, и последице затварања очију на дешавања 
ван затворених зидова собе.

Стенли, попут Роуз, не успева да изађе из собе, постаје жртва уљеза 
из спољашњег света и још један зупчаник у систему моћи. У том смислу 
соба је место сламања и умирања његовог духа. Два иследника моћи из 
спољашњег света га наизменично испитују и оптужују за разне прекр-
шаје против друштва, породице и религије, с циљем да му одузму моћ 
говора, што напослетку и учине. 

„ГОЛДБЕРГ: Кажем ти, Вебер. Ти си испрдак. Зашто свакога сецаш? Зашто 
излуђујеш ону стару даму?
МЕККЕН: Он то воли!
ГОЛДБЕРГ: Зашто се понашаш тако ружно, Вебер? Зашто присиљаваш оног 
старог човека да одлази на шах?
СТЕНЛИ: Ја?
ГОЛДБЕРГ: Зашто се односиш према оној младој дами као према губавцу? 
Она није губавац, Вебер!
СТЕНЛИ: Шта – 
ГОЛДБЕРГ: Шта си носио прошле недеље, Вебер? Где држиш одела?
МЕККЕН: Зашто си напустио организацију?
ГОЛДБЕРГ: Шта би рекла твоја стара мамица, Вебер?
МЕККЕН: Зашто си нас издао?
ГОЛДБЕРГ: Вређаш ме, Вебер. Играш прљаву игру.
МЕККЕН: Јасно ко дан.
ГОЛДБЕРГ: Шта он мисли ко је.
МЕККЕН: Шта ти мислиш ко си ти?
СТЕНЛИ: Играте на погрешну карту.
ГОЛДБЕРГ: Кад си дошао овамо?
. . . Одакле си дошао?
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. . . Зашто си дошао овамо?

. . . Зашто си остао?

. . . Кад си се последњи пут окупао?
МЕККЕН: Издао си организацију. Знам га ја!
ГОЛДБЕРГ: Шта можеш да видиш без наочара?
СТЕНЛИ: Све.
ГОЛДБЕРГ: Скини му наочаре.
ГОЛДБЕРГ: Шта си урадио са својом женом?
МЕККЕН: Убио је своју жену?
ГОЛДБЕРГ: Зашто си убио своју жену?
СТЕНЛИ: Какву жену?
МЕККЕН: Како ју је убио?
ГОЛДБЕРГ: Како си је убио?
МЕККЕН: Угушио си је.
ГОЛДБЕРГ: Арсеником.
МЕККЕН: Ето кривца 
ГОЛДБЕРГ:. . . Заудараш на грех.
. . . Признајеш ли вишу силу која је одговорна због тебе, пати због тебе?
СТЕНЛИ: Касно је.
ГОЛДБЕРГ:Касно! Касно, него! Кад си се молио последњи пут?
Је ли број 846 могућ или потребан? . . .” (Pinter 1982: 59–61)

Голдберг и Меккен самоуверено владају речима које постају снажно 
оружје. Стенли нема прилику нити могућност да одговори јер је напада-
чима циљ да вербалним насиљем владају сценом и сломе Стенлија до тре-
нутка потпуне покорности. Како су му смрскали наочаре за вид, Стенли 
је, попут Роуз, симболично ослепљен, под притиском вербалног насиља 
ућуткан и присиљен на живот без кретивности и слободе стваралачког 
духа8, деградиран је на ступањ заморчета, те соба више није прибежиште 
већ његов гроб.

Међутим, у складу с драмском неизвесношћу, Пинтер никада не 
доноси разрешење, крај радње је неизвестан. Стенлијев нагон да се су-
протстави није до краја угушен и звуцима које испушта на самом крају: 
,,Ух-гггуг. . . ух-гуг . . .  еееххх-гаг . . . (Задихано). Цааах . . . цаххх”  (Пин-
тер 1996а: 89 прев. аут.) Пинтер показује да има наде за људски дух који 
се може одупрети потпуној послушности друштва које у сваком исто-
ријском тренутку намеће одређени вид понашања сузбијајући све чове-
кове природне потребе. Пинтер оставља простора за наду у могућност 
отпора стерилном друштву где заправо и нема места за појединца. ,,Стен-
ли је краљ свог замка и он губи краљевство и себе. Сви ми морамо врло 
да пазимо. Чизма једва чека да гази и врло је ефикасна”. (Пинтер 2002: 13). 

Гас у драми Лифт за кухињу поставља питања и тако показује буђење 
нечисте сaвести. ,,Желим да те питам нешто.” (Pinter 1996a: 114, прев. аут.); 
затим: ,,Надам се да се овај посао неће отегнути. О желео сам да те питам 
нешто. Па пошао сам да те питам нешто” (Исто: 115), затим ,,Ух, мислио 

8 Некада је био пијаниста, сада уме само немо и тупо да удара у бубањ који симболично добија за 
рођендан (иако пориче да му је рођендан).

Из уточишта собе до собе као гроба: драме Соба, Рођендан и Лифт за кухињу Харолда Пинтера
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сам да те питам” (Исто: 119). Убиство претходне жртве, једне  девојке, на-
вело га је на размишљање. ,,Шта ћемо да урадимо ако је девојка?” (Исто: 
144) Након Беновог одговора: ,,Урадићемо све исто” (Исто), Гас ,,устаје, и 
дрхти” (Исто), затим излази из собе. Како Настић (Nastić 2009: 20, прев. 
аут.) тврди: ,,Његов излазак није физичко прелажење прага, већ буђење 
савести, која ће, према свим изгледима, довести до његове смрти”. У Ке-
мпбеловој (Campbell 1975) дефиницији митског пролаза, односно Тарне- 
ровом појашњењу ритуалног преласка у ничију земљу, прелазак прага 
води до непознатих регија које су део несвесног. Уместо изласка напоље, 
субјект се враћа унутра да би поново био рођен, то некад укључује смрт 
тела, и то је оно што ће задесити Гаса. Смрт као резултат непристајања да 
учествује у злочину је само другачија форма постојања. 

Иако су партнери у злочину, Бен и Гас имају различите личности. Бен 
је послушни поданик, џелат, ради оно што му се каже без способности кри-
тичког преиспитивања, несвестан сопствене окрутности. С друге стране, 
Гас покушава да га испита о врсти задатка, постаје несигуран у ,,исправ-
ност” својих дела те преиспитује сопствену суровост и бруталност.

„Мислио сам, дођеш на неко место где је још увек мрак, дођеш у собу коју 
никад ниси пре видео, спаваш по цео дан, одрадиш посао и онда одлазиш у 
ноћ поново. Пауза. . . Никад немаш изгледа у овом послу.” (Исто: 118).

На сваки Гасов покушај да открије истину провокативним питањима 
Бен не одговара већ поставља додатна питања9, ћути, чита новине или 
оправдава природу њиховог посла површним одговорима:

„Имаш годишњи одмор, зар не? Стварно си напоран. Свако би помислио да 
радиш сваки дан. Колико често одрадимо посао? Једном недељно? Зашто се 
онда жалиш?” (Pinter 1996a: 118, прев. аут.).

Бен је упао у замку онога што Пинтер (2002: 217) назива ,,шупљих је-
зичких структура, устајале, мртве, али безуспешно успешне реторике” те 
разговор постаје нужно једносмеран. Он није у стању да преиспита своје 
поступке нити да разуме последице својих дела што представља ,,пораз 
интелигенције и воље” (Исто). Овакво стање ствари неминовно резул-
тира болешћу у самом средишту језика који постаје ,,непрестана маска-
рада, таписерија лажи” (Исто: 230). Гас, с друге стране, мучен савешћу10 
почиње да пружа отпор и његова напетост полако прераста у сумњу пре-
ма истинским намерама њиховог надређеног.  А свака сумња и побуна 
против владајућих система мора се угушити.

Бенова беспоговорна послушност невидљивог ауторитета подсећа 
нас на нерационалне захтеве савременог живота где институције сис-
тема контролишу анонимни моћници док су њихови иследници само 

9 „ГАС. Зар ти никад не дојади, бар мало?
БЕН. Дојади? Шта?
Тишина” (Pinter 1996a: 118, прев. аут.).

10 Што се манифестује његовом неподношљивом главобољом, смета му затворена соба, волео би да 
постоји макар један прозор.
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послушне слуге лишене критичког приступа свету. Вербално насиље 
постаје начин одржавања ,,реда” и потврђивања моћи која се не преиспи-
тује. Побуњеник против таквог света је усамљен и беспомоћан, осуђен на 
смрт. Подрум у Лифту за кухињу, попут собе у драмама Соба и Рођендан, 
постаће метафора гроба, и у случају ове драме, долази до физичке смрти.

Убиством Гаса јер се усудио да поставља недозвољена питања Бен ће 
вратити status quo. Језик ће поново бити средство прикривања и изобли-
чавања реалности ,,да бисмо изобличили оно што јесте, да бисмо изобли-
чили оно што се дешава – зато што се те реалности плашимо” (Пинтер 
2002: 230). Моћници ће неометано спроводити законе који су увек ,,бру-
тални и цинични” (Исто: 218). 

Код Пинтера не постоје реалистична објашњења за изненадне по-
сете, поступке ликова, страх који носе у себи. У таквим узнемирујућим 
драмама где се преплићу реализам и апсурд, а радње необјашњене, немо-
тивисане или нелогичне свет је опасно и злокобно место. Појединац не 
може ни на шта и ни на кога да се ослони. Уточиште не пружа заштиту и 
напослетку трансформише се у гроб. Страх и нелагоду коју Роуз, Стенли 
и Гас осећају упућују на универзалну трауму модерног човека. Тако ове 
драме постају метафоре за човеков страх пред непознатим и пред смрћу: 
Бен, Голдберг, Меккен, а затим и тајанствени моћници који су изнад њих 
на хијерархијској скали, попут Вилсона (Лифт за кухињу) и Монтија 
(Рођендан) су отелотворења политичких форми тоталитарног ментали-
тета присутних широм света двадесетог века. У Пинтеровом стварала- 
штву многи ликови су примери како функционише тоталитарни друштве-
ни систем. Они представљају све оне који под паролом хуманитарног им-
перијализма и дужности да заштите бацају касетне бомбе по болницама, 
руше стамбене зграде и мостове, убијају децу, колонизују земље, бацају 
осиромашени уранијум. Пинтер нас овим, али и другим драмским кома-
дима, упозорава да не смемо затворити очи пред таквим поступцима и 
да је ,,затворена соба” само привидна зона комфора. Стога нас охрабрује 
да се ослободимо заточености, изађемо из оквира собе која представља 
препреку за слободу. У супротном уточиште ће постати гроб: наша за-
робљеност ће резултирати умирањем духа и губитка савести, наша мо-
рална и политичка расуђивања ће бити фатално угрожена.
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FROM THE SHELTER OF THE ROOM TO THE ROOM AS A GRAVE:  
HAROLD PINTER’S PLAYS THE ROOM, THE BIRTHDAY PARTY, AND THE 

DUMB ELEVATOR
Summary

In the dramatic work of Harold Pinter, and especially in his so-called “comedies of men-
ace”, the enclosed room evokes many symbolic meanings. Using the examples of his plays The 
Room, The Birthday Party, and The Dumb Waiter, it will be shown that the enclosed, private 
space of the room is primarily a symbol of shelter, providing protection, but only to a certain 
point. The threat coming from the outside world will inevitably show that the safe reality inside 
is just an illusion. Two irreconcilable worlds are opposed in that situation: the world of the room, 
seemingly secure, and, in essence, the place where an individual fights for bare survival, and the 
world of the outside, where the systems of institutions govern. In such a conflict, the individual 
always has to suffer at the expense of the mechanism of power, and it will be concluded that a 
room turns into a grave, becoming a place of confinement and mental or physical death.

Keywords: The Room, The Birthday Party, The Dumb Waiter, Harold Pinter, room, grave.
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ПРОСТОРИ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА  
У РОМАНУ ДЕЦА МРТВИХ ЕЛФРИДЕ ЈЕЛИНЕК2

У раду се пружа увид у географска места и просторе у роману Деца мрт-
вих (Die Kinder der Toten) Елфриде Јелинек и указује се на њихову меморијалну 
функцију у контексту аустријског избегавања говора о саучесништву и 
одговорности за Холокауст. На основу теорија о колективном памћењу и о 
просторима сећања као местима на којима се ’конкретизује’ прошлост и која 
су уско повезана са концептом савременог националног идентитета, као и на 
основу тумачења да је целокупни фикционални простор романа попут ’града 
мртвих’, анализира се материјализација сећања на жртве Холокауста широм 
предела руралне Штајерске, а потом и на централном гробљу, у непосредној 
близини споменика жртвама рата и у музеју у Бечу.

Кључне речи: аустријска књижевност, Елфриде Јелинек, колективно пам-
ћење, култура сећања, меморијални простор, Холокауст

„копамо гроб у ваздуху ту није тесно за лежање” 
(Целан 1978: 37)

Аустријска политичка сцена деведесетих година прошлог века била је 
обележена значајним успесима десничарске Слободарске партије Аустрије 
(Freiheitliche Partei Österreichs), чији су представници истицали позитивне  
стране политике Трећег рајха, занемарујући проблематична идеолошка 
полазишта националсоцијализма и Холокауст. Премда се у овоме пери-
оду у јавним дискусијама, упоредо са претходно преовлађујућим ста-
вом о Аустрији као жртви немачких војних амбиција, разматрала и теза 
о аустријском саучесништву у Другом светском рату, јавно помирење са 
сопственом прошлошћу и одговорношћу остало је недоречено. Поли-
тички ангажман аустријске списатељице и нобеловке Елфриде Јелинек, 
који је свој врхунац досегао управо деведесетих година, усмерен је, из-
међу осталог, ка борби против десничарског екстремизма и супротста-
вљању политици коју су заступали СПА и њен тадашњи председник Јерг 
Хајдер (Jörg Haider) (уп. Јанке, Каплан 2013: 14–15; Тројде 2013: 113–114; 
Шчепањак 2013: 238). Ангажман против Хајдерове политике изнедрио је 

1 branka.ognjanovic@filum.kg.ac.rs
2 Рад је настао у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: 

национални, регионални, европски и глобални оквир (178018) Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

821.112.2(436)-31.09 Jelinek E.
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немали број критичких есеја, интервјуа и говора и значајно утицао на Је-
линекино књижевно стваралаштво. Роман Деца мртвих (Die Kinder der 
Toten)3, објављен 1995. године уочи педесетогодишњице окончања Дру-
гог светског рата и четрдесетогодишњице поновног успостављања су-
веренитета Аустрије, својеврсна је реакција на десничарску политику и 
аустријску колективну амнезију, алудирајући називом на говор канцела-
ра Франца Враницкија (Franz Vranitzky) да се Аустрија извињава „пре-
живелима и потомцима мртвих”4 за дела „злих” [припадника аустријског 
народа] (Јохум, Олборт 1998: 165). Испитујући (не)могућност да се заузме 
одговоран став према историјским збивањима и активном или пасивном 
учешћу у спровођењу масовних протеривања и убистава, роман се исто-
времено у првом плану фокусира и на кључне аспекте аустријског савре-
меног националног идентитета попут туризма, спорта, природе и идеје 
завичаја. Својом тематиком и настојањем да разори друштвене и култу-
ролошке митове свакодневице део је Јелинекиног позног стваралаштва5, 
при чему се у ширем контексту књижевности немачког говорног подручја 
неретко сврстава под традицију такозване антизавичајне књижевности 
(Anti-Heimatliteratur)6 (уп. Кехт 2007: 191), пародије аустријске завичај-
не књижевности (Heimatliteratur), која се развила као последица става да 
је нужно преиспитати шта се у савремено доба подразумева под појмом 
завичаја. Међу критичарима је окарактерисан и као модерни аустријски 
хорор роман (Schauer- und Gespensterroman), али и као медитација на 
тему историје и политике, инверзија великих наратива западњачке мисли 
и морална парабола (уп. Кехт 2007: 191). Елфриде Јелинек Децу мртвих 
назива личним ремек-делом којим је обухваћена срж онога што је желела 
да искаже својим књижевним радом (уп. Паулишин Ховдар 2017: 173), 
но, упркос томе, у академским часописима, зборницима и монографија-
ма анализиран је ређе од њених других књижевних текстова, углавном 
у краћим чланцима који су се усредсредили на интерпретацију њего-
вих специфичних аспеката попут позиције у оквирима ширег дискурса 
сећања, улоге и функција живих мртваца као главних и јединих ликова у 
роману или сличности са одликама хорор жанра на немачком говорном 
подручју. Надовезавши се на постојеће радове који су роман тумачили 
на основу теорија о колективном памћењу из области културолошких 
студија, циљ овог рада је да анализом обухвати описана места и просто-
ре на којима се материјализује и/или, у Јелинекиној постапокалиптичној 
3 Роман је, услед своје комплексности и обимности, преведен на скроман број језика: холандски 

(1998), руски (2006), француски (2007), пољски (2009), јапански (2010) и енглески (2019).
4 „bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten”. Цитате је превео/ла аутор/ка рада, 

уколико није назначено другачије.
5 За њену рану фазу стваралаштва карактеристични су језички експерименти, док је каснија фаза 

у великој мери инспирисана читањем Бартових Митологија (уп. Теодорсен 2005: 236–238).
6 Под термином ’антизавичајна књижевност’ подразумева се књижевност у којој су заступљени 

традиционални ликови и/или места завичајне књижевности попут сеоских имања, њихових жи-
теља или природе, али је притом циљ истицање негативних аспеката тренутног стања у коме се 
налази завичај (уп. Koppensteiner 1981: 10). Сложеницом на немачком језику није изражено да је 
ова врста књижевности ’против’ завичаја, већ књижевности о завичају.

Простори сећања на жртве Холокауста у роману Деца мртвих Елфриде Јелинек
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верзији Аустрије као земље мртвих, постхумно ’корача’ сећање на жртве 
Холокауста. Јута Гселс-Лоренсен (Jutta Gsoels-Lorensen) (2006: 360) ука-
зује на то да се место дешавања романа Деца мртвих може окарактерис-
ати као „џиновски ’град мртвих’, област насељена зомбијима који умиру 
у једном тренутку, дижу се из мртвих у следећем, а потом срастају јед-
ни са другим и чак и са сопственим окружењем”, премда се могу иденти-
фиковати и конкретна просторна одређења радње попут пансиона у ру-
ралној Штајерској, њених шума, долина и потока, а потом и централног 
гробља, споменика и музеја у Бечу. У раду ће се настојати да се у складу 
са тиме испита функција наведених места као медијума сећања на жртве 
Холокауста.

Приликом тумачења термина ’простори сећања’ се рад притом тео-
ријски ослања најпре на појашњења Норберта Фишера (Norbert Fischer) 
(2016: 7–9), који истиче да места и објекти који у јавном простору пред-
стављају прошлост могу бити, с једне стране, историјски реликти, а с дру-
ге стране, инсценирани артефакти културе сећања, а потом и на дефини-
ције места сећања (lieux de mémoire) Пјера Норе (Pierre Nora). Пјер Нора 
је теоретисао да су као места сећања „[м]узеји, архиве, гробља, фестива-
ли, годишњице, споразуми, сведочанства, споменици, светилишта, брат-
ства […] гранични каменови другог доба, илузије вечности” (Нора 1989: 
12). На њима се конституише колективно памћење и од кључног су зна-
чаја за формирање идентитета у данашње доба које се постепено удаљава 
од своје традиције и историје, с обзиром на то да омогућују сусрет зајед-
нице и појединаца са остацима прошлости на чијим темељима је друштво 
изграђено. Нора указује на то да се не ради нужно о искључиво географ-
ским местима, већ и у пренесеном значењу о институцијама, докумен-
тима, догађајима, личностима или појавама. О гробљима, споменицима 
или светилиштима може се говорити као о географским местима, а то 
су уједно и простори које карактеришу одређени обичаји и ритуали (уп. 
Рајт 2005: 54), односно, осим материјалношћу, одликују се и значењем 
које је у њих уписала људска врста као резултат сопствених ритуалних и 
мисаоно-симболичких активности. Релевантност проучавања простора 
за разумевање концепција идентитета и човековог места у комплексној 
мрежи међуодноса истиче се посебно и у оквирима историјске науке, па 
тако историчари Етјен Франсоа (Étienne François) и Хаген Шулце (Hagen 
Schulze) (уп. 2001: 17–18) наводе да простор добија значење и смисао тек 
на основу своје позиције унутар констелација које се стално изнова об-
ликују и мењају, док Мишел Фуко (уп. 1992: 34) наглашава да је епоха у 
којој живимо превасходно епоха простора те и да настањујемо „хетероге-
ни простор. Другим речима, не живимо у празнини унутар које се једно-
ставно могу ситуирати појединци и ствари. Не живимо унутар празнине 
која се накнадно осликава шареним бојама” (исто: 38). 

Простори романа Деца мртвих су, у складу са Фукоовим тумачењем 
хетерогености простора, реални и истовремено и митски, имајући у виду 
да, с једне стране, упућују на места која заиста постоје и да се истичу 
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њихове материјалне одлике, али да се, с друге стране, њихово поимање 
и значење реализује у оквирима књижевних, историјских и културоло-
шких дискурса. Уз помоћ референци и необичних спојева кључних речи 
обликују се хибридни простори који на симболичкој и материјалној рав-
ни на коју се алудира упућују на Холокауст и Аушвиц као симбол масо-
вног уништења и колективног односа према Јеврејима у Другом светском 
рату. Алузије на Холокауст и Аушвиц, стога, нису експлицитно тематске, 
већ се провлаче кроз одабрани репертоар језичких средстава (уп. Бибак, 
Мартенс 2008: 262). Веза са прошлошћу се притом симултано негује и де-
конструише у преиспитивању сећања као резултата колективних пројек-
ција и осећаја кривице те и, у недостатку јавног признања, самосталне 
артикулације гласова прошлости на материјалним просторима почи-
вања жртви. Алајда Асман (Aleida Assmann) (уп. 1999: 309; 330) говори о 
фрагментарности некадашњих токова живота и смрти на местима пам-
ћења те истиче да се сећање на Холокауст и конзервација места трауме 
заснивају на идеји да је неопходно у историјско памћење трајно сместити 
сећање на злочине за које не постоји морално застаревање. Историја тра-
уматичних места тешко је изрецива, не само због фрагментарне природе 
реликта прошлости, већ и услед недостатка речи којима би се описали 
хорори Холокауста, но књижевно стваралаштво Елфриде Јелинек демон-
стрира да је ипак могуће и, штавише, од суштинске важности проговори-
ти о злочинима.

Радња романа одиграва се наизглед примарно у садашњости, но вре-
менске равни се непрестано преплићу и показују да је увек на делу игра 
историје чији је циљ да провоцира и апелује на читаоце. Током временских 
удаљавања и приближавања периоду Другог светског рата константа ос-
тају простори злочина и комеморације те и једина три именована лика чија 
егзистенција је ванвременска. Гудрун Бихлер (Gudrun Bichler), осуђена на 
постојање у својству вечитог студента, вечити атлета Едгар Гштранц (Edgar 
Gstranz) и вечита кћер Карин Френцел (Karin Frenzel) својим присуством 
на просторима Аустрије за живота и након смрти у виду живих мртваца 
оличење су медијума сећања који лутају и уходе потомке пређашњих де-
шавања. Особинама које су им додељене представници су митова Аустрије 
који су круцијални део њеног идентитета те се у њима након смрти отело-
вљује и немогућност да се прихвати чињеница да се налазе међу мртвима, 
односно идеја да су и сами митови изграђени над телима мртвих који их и 
даље окружују јер се њихово не-постојање игнорише. У овоме контексту 
критичари су увидели везу са хорор жанром и тзв. splatter филмовима, на-
водећи као узор Карневал душа (1962) Херка Харвија (Herk Harvey), у коме 
протагонисткиња након аутомобилске несреће, на сличан начин као у Је-
линекином роману, наставља ’живот’, такође несвесна чињенице да је поги-
нула (Вилсон 2006: 31). На основу тумарања живих мртваца, манифестује 
се и открива у роману, на веома бруталан начин, неприхваћена прошлост 
прикривена под окриљем здравог, функционалног аустријског друштва да-
нашњице (уп. Морган 2007: 207).
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Судбине живих мртваца укрштају се на простору руралне Штајерске. 
Планине, шуме, долине и потоци приказују душевно стање (уп. Башлар 
1960: 217) мртвих чији животи нису успели да се остваре. С једне стра-
не, простори на којима се враћа заборављена прошлост измештају се у 
висине планина те је могуће лоцирати њихову позицију у оквирима ту-
ристичко-спортског дискурса централног за аустријски алпски иденти-
тет. Аустрија се изједначује са појмовима ’земља планина’ и ’земља тури-
зма’ (уп. Штрауб 2005: 151), али се у јавном говору не дискутује о њој као 
о земљи погинулих. У Деци мртвих туриста нема у великим бројевима и 
усамљене пределе настањују, осим биљака и животиња, становници под 
земљом, а малобројни живи им се убрзо придружују. Тиме се простор 
са планинских висина продубљује у супротноме правцу, ка подземноме 
свету масовно убијених. „Да ли су рупе у земљи довољно дубоке? Мрт-
ви су пак, за сопствено добро, смрвљени. Да ли ће повратити своја тела 
из пепела? Мир, овде ћуте егзистенције!”7 (исто: 18). Простори на којима 
почивају морају бити што дубљи како би се онемогућио повратак утва-
ра жртава. Немогућност повратка и прогона нових генерација Аустрија-
наца обезбеђена је привидно дубином, распадом, спаљивањем, те је оси-
гурано и ћутање. Паралеле са силаском у подземно царство мртвих, али 
уједно и са изласком мртвих из ’пећине’ и њиховим трагањем за истином 
и за одговор(н)има бројне су и нарочито истичу митски аспект просто-
ра који додатно подстичу бурне временске прилике као симбол немоћи 
у доба које негује заборав. Облаци прате потрагу и олуја се шири кроз 
природу заједно са свом својом разорном моћи, доносећи са собом рас-
пад материјалног и указујући на огромну неусклађеност односа између 
жртава и савремених грађана Аустрије – њихових потомака и потомака 
починиоца. Кључна сцена наликује апокалиптичним наративима те се у 
призору кише лицемерне маске и привид нормалности топе, а простор 
преобликује тако да цео простор пансиона Алпска ружа и његове око-
лине бива сравњен са земљом и тоне у њу. Међутим, по проналаску тела 
испоставља се да их има више него што је било гостију, те да су заправо 
на површину доспела тела жртава Холокауста. Испоставља се без сумње 
да под велом популарне туристичке дестинације живописни алпски пре-
дели скривају просторе почивања и смрти. Ови простори пак нису ти-
пични гробови јер се не ради о просторима на којима су практиковани 
обичаји и ритуали сахрањивања. Смрт у Холокаусту резултовала је само 
масовним закопавањем и прикривањем мртвих (уп. Палги, Абрамович 
1984: 408) те се ради о просторима сећања на којима су жртве принуђене 
на то да саме, устајањем из мртвих услед немогућности да мирно почи-
вају, захтевају да се сећање на њих успостави. Сећање на мртве исказано 
је стога примарно недостајањем, будући да гробови нису означени и да се 
не може говорити о меморијалном простору који су уредили преживели 
и о његовом колективном или индивидуалном одржавању у сећању.
7 „Sind die Löcher im Boden überhaupt tief genug? Die Toten sind doch, um ihrer selbst willen, zerklei-

nert worden. Werden sie ihre Körper wiederfinden aus der Asche? Ruhe, hier schweigen Existenzen!“
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„Ова млада жена је цела, али упркос томе јој нешто недостаје или је она 
недостајање које је једна целина? […] Дашак живота, управо само дашак, 
али је довољан да биће Гудрун у овој димензији наизглед опет у потпуности 
постоји и довољна је сама себи у извесној свечаности, сопствена је релик-
вија, ех, јер смо већ код праха”8 (Јелинек 2017: 158).

Младој жени недостају превасходно гробно обележје, место на коме 
ће се овековечити сећање на њу и испоштовати њена жртва. Представни-
ца је многобројних који нису сахрањени на гробљу те, уместо постајања 
делом меморијалне историје, симбол је одсутности жртава Холокауста 
(уп. Листо 2006: 53). Уједно недостаје и из јавног историјског дискурса и 
пример је, стога, истовременог присуства и одсуства, материјалног и те-
лесног постојања које се историјски пориче, иако суочавање са историјом 
заправо не захтева грандиозне гестове, већ једноставно жељу да се зачне 
разговор на тему одговорности.

Покушај да се мртви побуне и освете и уједно критику односа пре-
ма мртвима представља необична мрежа косе (Haargespinst), саставље-
на од косе жртава, која се обмотала око погинулих у пансиону (уп. Грин 
2014). Од уобичајених асоцијација на Холокауст – ватре, дима, злата, на-
очара, ципела, одеће, кофера, пепела, тела и косе – у роману се могу про-
наћи превасходно последње три (уп. Вилсон 2006: 35). Пепео, за разлику 
од косе, пак сведочи о немогућности да се тела изнова конституишу и о 
заташкавању историје, но у контексту простора такође и о хибридности 
тла и материјалности његових састојака. Земљиште алпских предела бива 
измењено захваљујући контаминацији људским остацима из периода Хо-
локауста. Тела и месо жртава утичу на чврстоћу тла (уп. Фогел 2006: 15), 
па самим тим симболизују и проблематичност темеља савременог иден-
титета Аустрије који истински почива и на злочинима, а не само на ту-
ристичком, спортском или музејском простору. Судбине жртава уткане 
су у саму материјалност природе, њихова распаднута и закрпљена тела 
пружају могућност за наставак живота, али су вечито његов део.

Аустријска рурална идила се напослетку разоткрива као пародија 
и сушта супротност основама исконструисаног аустријског идентитета 
и идеја о завичају. С друге стране, у градском окружењу Беча радња се 
одвија превасходно око гробља, споменика и музеја. Јелинек (2017: 555) 
у Деци мртвих о градском простору пише да се у њему ствара празнина:

„Празни простор који је овде створен поседује такву моћ привлачења, ка-
жем вам, у суштини, чак ни зграде не могу заиста да испуне овај простор: 
и где толико много људи недостаје, тамо смо се једноставно скрасили, на-
станили смо се у граду мртвих, како би зграде биле лепо топле и, осим тога, 
како не би могле лако да падну”9.

8 „Diese junge Frau ist ganz, aber trotzdem fehlt ihr alles, oder ist sie das Fehlen, das doch ein Ganzes ist? 
[…] Ein Hauch des Lebens, gerade nur ein Hauch, aber er genügt, daß in dieser Dimension das Wesen 
Gudrun wieder vollständig zu sein scheint, und sie trägt sich selbst in einer gewissen Feierlichkeit, ist 
ihre eigene Reliquie, äh, weil wir schon beim Staub sind“

9 „Der leere Raum, der hier geschaffen wurde, hat eine solche Anziehungskraft, ich sags Ihnen, im Grun-
de können nicht einmal Bauwerke diesen Raum wirklich ausfüllen; und wo soviele Menschen fehlen, 
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Градски простор Беча такође је изграђен и постоји на темељу конта-
минираном мртвима, мртвима који недостају из данашњег света у коме 
би можда и даље били живи и који егзистирају на маргинама културног 
памћења. Фукоова напомена да не живимо у празнини бива истовремено 
потврђена и на известан начин оповргнута јер иако је градски простор 
испуњен зградама и њиховим станарима, људи ипак живе у замишљеној 
празнини, заправо испуњеној игнорисаним мртвима. Место на коме се 
негује сећање на њих, Бечко централно гробље, приказано је као пове-
зано с остатком Беча градским превозом, али и како у његовој близини 
кружи индивидуални саобраћај скупоценим аутомобилима (исто: 490). 
Но бечко гробље је највећим делом само место на коме су уклоњени и 
смештени људски остаци (уп. Раг 2000: 260), док се на гласове мртвих не 
обраћа пажња. Долазак до гробља које се налази на рубу града постао је 
једноставнији и практичнији, али и краћи, уз мање времена које се пос-
већује мртвима и сусрету са „посебном врстом хетерохроније која је за 
појединца губитак живота и квазивечност, у којој не престаје да се раз-
грађује и брише” из бивства и памћења (Фуко 1992: 43). А када падне ноћ, 
једини посетиоци гробља су животиње (уп. Јелинек 2017: 490) те се ос-
ликава као простор дивљине или пак, попут неуређене баште пуне жи-
вота свих осим савремених Аустријанаца, неуспели покушај материја-
лизације овоземаљског раја. У њега се пристиже и одлази савременим 
саобраћајним средствима, но време тамо не тече и одсутне жртве Холо-
кауста заробљене су у простору ван времена и између живота и смрти, 
између далеког сећања и доминантног заборава. Скупоценим аутомоби-
лима обилази се и Споменик совјетским војницима погинулим за осло-
бођење Аустрије од фашизма, један од заостатака некадашњих споменика 
подигнутим у сећање на жртве погинуле за одбрану аустријског ’зави-
чаја’, у овоме случају војника друге земље те указује изнова на схватање 
Аустрије као жртве фашистичких окупатора, а не саучесника. Док гробље 
као место сећања прикрива присуство или пак одсуство мртвих, споме-
ник преусмерава пажњу са земље и тела на себе као репрезентацију (уп. 
Асман 1999: 325). Контролисана репрезентација прошлости у виду мемо-
ријалних обележја и, с друге стране, савремене технологије које својим 
убрзањем живота не пружају прилику за промишљање прошлих догађаја 
и вечности заробљене на гробљу и у споменицима стапају се као два хо-
ризонта једне те исте летаргичне стварности послератних година.

Простор чува сећање када се људи брину о њему, а под описаним 
околностима, сећање је стабилизовано у већој мери на местима депор-
тације или уништења који су претворени у музејске и меморијалне про- 
сторе (уп. исто: 327). У роману се не помињу експлицитно, али говором о 
садржини Музеја историје уметности имплицитно се критикују аустриј-
ске неславне историјске одлуке и култура заборава. „У међувремену ми се 

dort haben halt wir uns hingesetzt, wir haben uns in der Toten Stadt eingemietet, damit die Bauten es 
ihnen schön warm haben und außerdem nicht so leicht umfallen können.“
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разоткрива сиво, грозно место, подрум такозваног Музеја историје умет-
ности. Он поседује сале, и још пуно њих, у којима се приказују изломље-
ни облици људи”10 (Јелинек 2017: 557). Музеји су карактеристична места 
сећања за данашње доба које меморију смешта у архиве и које се ослања на 
материјалност, видљивост и приступачност (уп. Нора 1989: 13). Но упркос 
настојањима да прикажу веродостојно артефакте и репрезентације прош-
лих доба, људи изложени у подруму окарактерисани су као ’изломљени’. 
Њихови облици су извитоперени те Јелинек (2017: 559) потом наводи 
како „у овом најстроже затвореном пространству у подруму музеја пока-
зујемо, дакле, какви ми у Аустрији не треба да будемо, како бисмо смели 
да будемо”11. Њен став је да је неопходно преиспитати на чему се заснива 
аустријски национални идентитет како би уопште смео и даље да постоји 
и да је од суштинске важности да се ступи у контакт са сопственом нацио-
налном прошлошћу, а простори сећања управо служе томе – да оформе 
зону контакта између проблематичне прошлости и садашњости обавијене 
велом ћутања. На тај начин у први план избија конструктивна моћ сећања 
и њена способност да нам помогне да перципирамо и тумачимо ствар-
ност, истину и идентитет (уп. Франсоа, Шулце 2001: 14).

Трагање за сећањем је уједно и потрага за сопственом историјом (уп. 
Нора 1989: 13) и за начином да се идентификује сопствено место у широј 
топографији националног идентитета. Избегавање говора о Холокаусту 
у Аустрији утицало је на то да писци попут Елфриде Јелинек савремену 
Аустрију доживе као земљу живих мртваца, наводећи да „имплодирамо 
изнутра у својој кривици и више не можемо бити убијени јер смо већ 
дуго мртви”12 (Јелинек 2017: 456). Прошлост се не може прикрити и пи-
тање одговорности вреба иза илузије о модерној и популарној туристи-
чкој земљи. Анализа је показала да су простори на којима духови мртвих 
обитавају подједнако рурални и градски, с тим што се у градској средини 
одржава привид сећања на меморијалним местима попут гробља, споме-
ника и музеја, но поменуте материјализације сећања сведоче у већој мери 
о одсуству сахрањених – на материјалан начин, тако што су трагови њи-
хове егзистенције заметнути у масовним гробницама, као и на симболи-
чки начин, будући да недостају и из јавних политичко-историјских дис-
курса. Роман Деца мртвих настоји стога да указивањем на необележене и 
занемарене просторе сећања кроз призму хорора ангажује читаоце, да их 
згрози и инспирише на промишљање аустријске културе сећања, што је 
у контексту доминантних политичких усмерења у доба настанка романа 
било од суштинске важности.

10 „Inzwischen enthüllt sich mir ein grauer, grauenhafter Ort, das Kellergeschoß des sogenannten Kunst-
historischen. Es besitzt Säle noch und noch, in denen die zerschlagenen Formen von Menschen gezeigt 
werden.”

11 „In dieser strengstens verschlossenen Geräumigkeit im Keller des Museums zeigen wir also, wie wir in 
Österreich nicht sein dürfen, damit wir sein dürfen.”

12 „Wir implodieren in unsre Schuld hinein und können nicht mehr getötet werden, weil wir längst 
schon tot sind.”
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SPACES OF REMEMBERING THE HOLOCAUST VICTIMS IN THE 
CHILDREN OF THE DEAD BY ELFRIEDE JELINEK

Summary

The paper analyses the geographical memory spaces in the novel The Children of the Dead 
(Die Kinder der Toten) by Elfriede Jelinek and examines their function in the context of Austrian 
avoidance to publicly speak about its shared responsibility for the Holocaust. Its theoretical basis 
is the theories proposed in cultural studies regarding collective memory and the places/spaces of 
remembrance. The starting premise is based on the idea expressed by the novelist as well as liter-
ary critics that the fictional space of the entire novel can be characterized as one large “necropo-
lis”, the main spaces analyzed being the rural landscapes of Styria as well as the central cemetery, 
in the immediate vicinity of the war victims memorial and museum in Vienna.

Keywords: Austrian literature, collective memory, culture of remembrance, Elfriede Jelinek, 
Holocaust, memorial spaces.
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ЗА КОГА СЕ ПОДИЖУ СПОМЕНИЦИ?  
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЈА ОДАВАЊА ПОЧАСТИ 

ПРЕМИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА У РОМАНУ 
ДОВИЂЕЊА, ТАМО ГОРЕ ПЈЕРА ЛЕМЕТРА

 Рад нуди промишљање гробља као места и културног елемента чија је уло-
га условљена историјским тренутком и доминантном идеологијом у друштву. 
Наша анализа заснива се на репрезентацијама истог у роману Довиђења, тамо 
горе (Au revoir là-haut, 2013) француског писца Пјера Леметра (Pierre Lemaitre), 
у чијим оквирима се проблематизују гробља намењена преминулим војницима 
у Првом светском рату. Поред тога, у фокусу рада налазе се дешавања „иза” 
званичне, документоване верзије ратних збивања, која као таква обликује ко-
лективно памћење једног народа, одлучујући о томе шта је вредно помена. Како 
сâм наслов рада сугерише, а што је оправдано тенденцијама одабраног романа, 
наш главни циљ је да на основу наведеног полазишта одговоримо на питање 
за кога се заиста подиже споменик. Анализом се показало да као последица 
„крњег” обреда сахрањивања на војним гробљима, подизање споменика прис-
ваја карактер сахране. Друкчије речено, споменици врше улогу гробова, док су 
комеморативне манифестације симулација погребног обреда, због чега се ода-
вање почасти преминулима показује као немогуће – споменик је, онда, мате-
ријализација државе која оплакује своје хероје, а не материјализација њиховог 
истинског херојства.

Кључне речи: историја, колективно памћење, споменици, гробља, Велики 
рат, Пјер Леметр, Довиђења, тамо горе

[A] graveyard is an old agreement made / 
between the living and the living who have died / 

that says we keep their names and dates alive.
 – Thomas Lynch

1. Увод
Гробље per se представља место очувања сећања на неког (Хобс 2006: 

3). Истовремено, оно је културолошки и цивилизацијски одређено место 

1 simic.m.sara@gmail.com
2 Рад је део истраживања која се изводе на пројекту 178018 Друштвене кризе и савремена српска 

књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

821.133.1-31.09 Lemaitre P.
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за ту намену, те репрезентује и место колективног сећања као један од 
облика „материјалних представа” (попут споменика, статуа, медаља и 
друго) који учествују у задржавању и преношењу успомена (Берк 1999: 
86). Као такво, гробље је неодвојиво од одређеног историјског тренутка 
и од доминантне идеологије, која користи његов сакрални карактер и ус-
ложњава његову намену, због чега се намеће питање да ли се надгробни 
(или други меморијални) споменици заиста граде у знак сећања на пре-
минуле људе, на индивидуе чијим су подацима означени, или се подижу у 
име апстрактног „градитеља” као што је отаџбина. 

На трагу ове мисли, роман Довиђења, тамо горе3 (Au revoir là-haut, 
2013) француског писца Пјера Леметра (Pierre Lemaitre) проблематизује 
ову тему у оквирима Првог светског рата, где су лично и колективно ви-
шеструко испреплетани, посвећујући велики простор гробљима преми-
нулих војника и изградњи споменика у њихову част као „деци палој за 
Француску”4 (Прост 1984: 199). Овај роман се сврстава у парадигму ан-
тиратно оријентисане историографске метафикције која тежи да демас-
кира једну искривљену слику рата и центара моћи којима је једино стало 
до тога да се слика отаџбине и војске не укаља због чега га је могуће ту-
мачити у светлу постмодернистичког процеса наративизације (или боље, 
деконструкције) званичне историје, што је од велике важности за само 
питање одавања почасти преминулима.

2. „Иза кулиса” ратне позорнице 
Тема Првог светског рата у књижевности, свакако, није новог да-

тума. Међутим, поновно интересовање за тај важан историјски догађај 
биће покренуто тек осамдесетих година XX века у атмосфери поновне 
рефлексије о дешавањима из Великог рата, а чини се да не јењава ни да-
нас. Како су читав XX век обележили бурни и трагични догађаји – због 
чега је често означаван као најмрачнији век у људској историји или „век 
масакра” / “siècle des masacres” (Јакубовска-Кихон 2014: 100) – који су уз-
дрмали темеље Европе и заувек променили њен историјски ток, отуда је 
разумљив захтев за преиспитивањем прошлости како се сличне трагедије 
не би поновиле. Историја о Великом рату писана је кроз војна докумен-
та и изворе из штабова који су се базирали искључиво на перспективи 
наредникâ и људи из војног врха. У тако центрираном односу, само они 
су били у позицији да врше селекцију и тумаче догађаје, са циљем да се 
одрже углед и част војске као и идеологија патриотизма и херојства. 

Са постмодерним преиспитивањем историографије ствари се 
мењају: одбацује се појам објективности једне универзалне Историје 
(Мелић 2010: 19) и инсистира се на плурализму крајње личних прича/
3 Пјер Леметр, носилац бројних књижевних награда, за роман Довиђења, тамо горе добио је чети-

ри књижевне награде, међу којима и најпрестижнију у Француској награду Академије Гонкур (Le 
prix Goncourt) за 2013. годину.

4 « à ses enfants morts pour la France »; Све наводе из страних извора (уколико није другачије назна-
чено) за потребе овог рада преводи аутор.
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историјâ. Линда Хачн (1996: 157) подсећа да су „и историја и фикција 
дискурси” који „успостављају системе значења помоћу којих стварамо 
смисао прошлости.” Ако дискурс историје, као што наводи Ролан Барт 
(2005: 44), своју „’истинитост’ црпи из [...] приповедања”, а приповедање 
тек кроз фикцију „постаје у исто време и знак и доказ стварности”, онда 
обрада званичних историјских података путем књижевних дела, постаје 
отплаћивање „дуга историографије” / „la dette historiographique” (Кам-
па 2014: 52), јер сама историја као таква постаје полазиште за конструи- 
сање фикционалних светова по истом моделу по ком је и сама првобит-
но писана. За постмодернистичку прозу је, између осталог, карактери-
стична тежња ка ревизији званичне историје, стварајући као њен супрот-
стављени одраз у огледалу врсту алтернативне историје. Како наводи 
Брајан Мекхејл, фикција противречи званичној историји било тако што 
„допуњава забележену историју, тврдећи да враћа оно што је било забо-
рављено или потиснуто” било тако што „у потпуности ту историју за-
мењује” (Мекхејл 1996: 115, италик у оригиналу).

Пјер Леметр не крије своју инспирисаност стварним догађајима 
који су му послужили да створи, како сам наводи, „неподударност [св]
ог романа с ’правом историјом’ [...]” (Леметр 2014: 445). Штавише, на по-
следњим страницама књиге, у поговору насловљеном И за крај... аутор 
документовано даје изворе које је користио за конструисање радње и ли-
кова (попут „скандала с ексхумацијом војника” из 1922. године), те се ње-
говим поигравањем у виду укрштања историје и фикције релативизује 
објективност и истинитост званичног наратива, што потврђују његове 
речи: „[...] једна од чињеница је стварна, а друга није; могло је да буде 
и обрнуто” (Леметр 2014: 445). У том погледу, Леметров роман можемо 
читати као ревизионистички историјски роман о Првом светском рату. 
Служећи се фикцијом коју кроз свој роман обликује као аутентичан за-
пис, Леметр, наиме, иде и корак даље – он не само да врши ревизију зва-
ничне историјске верзије, већ исту подрива; у оквирима романа рат и ис-
торија не представљају тек контекст или декор (Јакубовска-Кихон 2014: 
100), већ њихова проблематизација и критичко преиспитивање прелазе у 
први план. Самим тим, акценат романа премешта се на оно што је прећу-
тано, сакривено – једном речју, што је изопштено из званичне верзије – 
упирући прстом на непочинства, опортунистичке малверзације и мани-
пулације оних на положају, тако да се пажња читаоца усмери на домен 
„иза” очекиваних ратних дешавања.

Роман отпочиње поступком in medias res приказом дешавања у 
рову и припремом војника за јуриш. Већ на првим страницама читалац 
се упознаје са атмосфером у последњој години рата, тачније, пред само 
примирје новембра 1918. године, о којем вест протагониста Албер Мајар 
прима „с поприличном дозом скептицизма” (Леметр 2014: 11). Сама прва 
реченица романа – „Сви они што су мислили да ће се овај рат брзо завр-
шити одавно су мртви. Управо од тог рата” (Леметр 2014: 11, подвукла 
С. С.) – указује, поред поменутог антиратног става, на критику система, 
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почевши од корумпираности војног и државног врха, преко саме вла-
дајуће идеологије, бескрупулозних малверзација појединаца и ратних 
профитера, све до класичних злочина. Пример за то представља чин по-
ручника Прадела, који упркос приближавању дана примирја наређује 
војницима да крену у јуриш, при чему, како би отпочео сукоб симулира 
напад непријатеља пуцајући у своје људе:

„Албер не зна шта га је спопало, некаква слутња можда, па граби старца за 
раме и гура га. Мртвац тешко одскаче и спушта се на стомак. Алберу је по-
требно неколико секунди да схвати. А затим му истина пада у очи: кад се 
човек креће према непријатељу, не умире од два метка у леђа. [...] Када се 
усправи, Албер је још сав забезекнут тим открићем. Ониме што оно значи. 
Будући да момци, на неколико дана од примирја, више нису претерано жу-
рили да драшкају Швабе, једини начин да их неко натера у напад био је да 
их разјари: где је, дакле, био Прадел када је овој двојици момака пуцано у 
леђа?” (Леметр 2014: 18–19)

Посебно важно питање које роман Довиђења, тамо горе поставља 
јесте шта после рата, а већ се у сцени демобилизације војника примећује 
општа дезоријентисаност и неспособност надређених (а шире и државе) 
да реше тај проблем:  

„Влада непрестана граја. Хиљаде војника иду тамо-амо, задржавају се, 
пристижу и гомилају у неописивом хаосу. Центар за демобилизацију је пун 
као око, морају да ослобађају људе у таласима од по неколико стотина, али 
нико не зна како тога да се прихвати, наређења долазе и пролазе, организа-
ција се непрестано мења. Незадовољни, измалтретирани војници хватају се 
и за најситнију информацију, одмах настане нешто попут таласа, изазове 
врисак, скоро претњу. Подофицири с истеклим роком трајања пролазе кроз 
гомилу крупним корацима и одговарају не обраћајући се никоме посебно, 
очајничким тоном: ’Не знам ништа више од вас, шта да вам кажем!’” (Ле-
метр 2014: 91)

У том погледу, следећи корак у роману (који се односи на то како 
демобилисане војнике поново интегрисати у друштво) јесте приказ 
друштва које је окренуло леђа војницима који су му послушно служи-
ли; друштва које се показује као лицемерно јер више цени погинуле него 
преживеле. Док су се преживели војници по завршетку рата нашли на 
маргинама друштва као инвалиди, без посла и статуса који су имали пре 
рата, те сада принуђени да просе или пак краду, држава покушава да 
скрене пажњу са тих проблема изградњом споменика у знак сећања на 
настрадале војнике.

3. Демистификација колективног сећања на Велики рат
Већ крајем XX века долази до престанка сведочења о Великом рату 

директних учесника5, некадашњих војника, такозваних, poilus. Поставља 

5 Последњи званични француски ветеран из Првог светког рата Лазар Понтичели (Lazare 
Ponticelli) преминуо је 12. марта 2008. године у стодесетој години живота. Вест доступна на сајту: 
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се питање: како онда сведочити о рату? Као писац генерације која тај 
рат по природном следу ствари није могла искусити, Леметр се упушта 
у минуциозно истраживање туђих сведочења и историјских докумена-
та, на чијим основама реконструише те догађаје у свом роману. Он се, 
заправо, на тај начин ослања на колективно памћење француског народа 
о Првом светком рату које француски социолог, проучавалац такозва-
ног „друштвеног оквира памћења” Морис Албваш (1999: 63) карактери-
ше као „позајмљено”, јер се истом не може приступити директно путем 
личног искуства и сећања, већ му (као и прошлости, уосталом) „присту-
памо само преко категорија и схема наше културе” (Берк 1999: 84) – што 
се у контексту Првог светског рата огледа у „описима живота у рововима 
какви су објављивани по мемоарима и новинама” (Берк 1999: 87). Како 
је, према речима Ренате Лахман (2002: 209), сâмо „писање [...] радња пам-
ћења”, а сваки конкретни текст „створени простор памћења”, онда је у 
том светлу могуће и ишчитавање романа Довиђења, тамо горе, јер: 

„Проматра ли се литература с мотришта памћења, она се појављује као мне-
мотехничка умјетност par excellence јер утемељује памћење културе; биљежи 
памћење културе; она је чин памћења; уписује се у простор памћења који се 
састоји од текстова; [...] Текстови представљају искладиштено материјали-
зирано памћење, што значи памћење које се материјализира у манифестним 
знаковима, у ’вањском’ писању.” (Лахман 2002: 209)

Штавише, принцип колективног памћења пренет је и на ниво Ле-
метровог романа, где исто бива тематизовано али и проблематизова-
но. У овом роману Први светски рат фигурира као централни догађај у 
животима ликова. Он је, наиме, заједнички репер којим се ликови уну-
тар својих микрокосмоса руководе било посредно било непосредно, на 
основу чега се јасно примећују принципи конституисања колективног 
памћења на релацији са индивидуалним памћењем. Али овај процес је 
двосмеран, што имплицира да не конституишу само појединци колек-
тивно памћење као такво, већ и оно конституише њих јер се они не могу 
изопштити из колектива: колектив конструише памћење, а појединци 
памте (Берк 1999: 83). Колективно памћење је, дакле, друштвено условље-
но (Берк 1999: 83), а као друштвена пракса „постоји захваљујући идео-
логији и у њој” (Иглтон 1983: 14 према: Хачн 1996: 297); те не може бити 
вредносно неутрално. Штавише, на примеру романа Довиђења, тамо 
горе јасно се препознаје утицај идеологије херојства и патриотизма: од 
завођења дисциплине у војним редовима, те стрељања за пример другим 
војницима, учитава се, као прави разлог за тај чин, њихово неуклапање у 
владајућу идеју војника, хероја и патриоте. Стога je у Леметровом роману 
посреди суптилна деконструкција мита о јунаштву војника. Они су при-
казани као обични људи „од крви и меса”, које је време проведено у рату и 
стечено искуство уз свакодневне призоре ужаса довело до граница издр-
жљивости и навело на борбу за голо преживљавање и спремност на све:

 <https://www.nouvelobs.com/societe/20080312.OBS4739/lazare-ponticelli-le-dernier-poilu.html>
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„Едуар жели да нестане, у реду, али шта урадити да нестане жив војник? 
Албер није поручник, не зна ништа о томе. Нема ни најмању идеју како то 
да изведе. Треба ли да му измисли нов идентитет? [...] покушава да замисли 
последице тог чина. Он који је за длаку избегао војни суд спрема се – под 
претпоставком да у томе успе – да манипулише списима, да жртвује живе и 
ускрсава мртве.” (Леметр 2014: 72–73)

Алберово фалсификовање Едуаровог идентитета на које се одлучује 
како би испунио дато обећање саборцу који му је спасао живот, премда 
представља преступ, његова права функција у роману је да истовремено 
на микроплану опонаша механизам којим се служи сама држава, али и 
да му противречи својом добронамерношћу насупрот опортунистичким 
циљевима са друге стране. На тај начин, акценат се ставља управо на де-
лање државе као система у целости и то нарочито када је реч о поступци-
ма исте при сахрањивању преминулих војника и њеном односу према 
сопственој идеологији.

4. Француска оплакује своје хероје
Само питање где сахранити преминуле војнике једно је од главних у 

ратном контексту, а друштво углавном исто себи поставља тек по завр-
шетку конфликта. Због тога нису стране разне „импровизације” гробља у 
близини бојних поља на којима су војници сахрањивани, са обележјима и 
идентификацијом или без истих, као што је приказано у роману:

„Налазило се на рубу шуме, с десетинама гробова на све стране. У почетку 
су покушавали да их ређају праволинијски, али мора да је рат затим хранио 
гробље толиким телима да су их смештали онако како су стизала, како које 
где падне. Гробови у свим смеровима, неки с крстовима, други без њих, или 
са срушеним крстовима. Овде име. Тамо ’војник’, урезано ножем у дрвену 
плочу. Било их је на десетине само с натписом ’војник’. И других, поред којих 
су у земљу заболи боце с папирићем на којем је било написано име војника, 
за касније, за случај да неко жели да зна ко је испод.” (Леметр 2014: 110)

Чест је случај био и да само они са вишим чиновима буду сахрањени 
појединачно, док би се осталима намењивала нека врста колективне гроб-
нице. Примера ради, у Француској је у току Првог светског рата тек зако-
ном из децембра 1915. године регулисано да сваки војник који је дао свој 
живот за отаџбину заслужује посебну место упокојења о трошку државе.

Роман Довиђења, тамо горе обилује сценама на гробљу, каткад са хи-
перреалистичним описима атмосфере, изгледа лешева или посмртних 
остатака, сандука или пак мириса. Међутим, као доминантна заједни-
чка црта ових сцена намеће се хаотичност поступака који се одвијају на 
гробљу. Са једне стране, то се односи на погребнике и њихове дужности 
при самом чину сахрањивања, што оличено у функционисању погребног 
друштва Прадел и партнери у роману показује безочно манипулисање 
телима преминулих зарад новчане користи: „Кад би Прадел добио део 
тих уговора, његови би Кинези, за неколико сантима по телу, ископали 
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хиљаде лешева, његова би возила превезла хиљаде иструлелих посмрт-
них остатака, његови би Сенегалци све то сахранили у лепо поређане 
гробове с лепим крстовима продатим по јакој цени” (Леметр 2014: 124). 
Отуда се као закључак намеће да је рат „права благодат за трговину, чак 
и кад се заврши” (Леметр 2014: 124). Кроз познанства са људима на по-
ложајима Прадел успева да заташка све неправилности на обострану ко-
рист свог предузећа које може да настави да зарађује новац, али и држав-
ног система који жели да очува сопствену слику компетентног да влада 
ситуацијом у атмосфери националне жалости и надасве правичног, јер не 
заборавља своје хероје. 

„Свима је све измакло из руку. Градоначелник, префект, војне власти, ма-
тичар, Министарство за пензије, стварно је било много посредника у овој 
причи... Схватили су да је, ако сте хтели неког да позовете на одговорност, 
свако ту имао свој део [...]
– Слушајте – предложио је Прадел – од сада ћемо пазити [...]
Дипре је климнуо главом. Градоначелник је био сломљен. Мораће да затво-
ри очи, да свесно остави на гробовима имена која нису одговарала сахрање-
ним војницима и да сам носи ту тајну. Ово ће гробље постати његова ноћна 
мора. Прадел је неизмерно гледао у градоначелника па у префекта. 
– Предлажем – рекао је поверљивим тоном – да не разглашавамо ове ситне 
инциденте...” (Леметр 2014: 233)

Међутим, због ове опште корумпираности система не долази до 
жељеног одавања поштовања преминулима, већ, сасвим супротно, до де-
сакрализовања њихове жртве, што се огледа у сцени њиховог нехуманог 
сахрањивања без реда, без знања ко је ко и ко је где сахрањен:

„Највећи део посла је затим почео ексхумацијом тела свих осталих војника, 
тела која су била намењена војној некрополи у Дармевилу.
Тај задатак није био једноставан. Било је прописно заведених тела која нису 
правила проблеме зато што је крст с њиховим именом још био на месту, али 
било је и много оних које је тек требало идентификовати. 
Известан број војника био је сахрањен с половином своје идентификационе 
плочице, али нису сви, далеко од тога; понекад је требало спровести праву 
истрагу на основу предмета пронађених уз њих или у њиховим џеповима; 
требало је ставити тела по страни, завести их док се чека резултат истраге, 
понекад су проналазили веома мало ствари кад је земља превише прекопа-
вана... Тада су урезивали ’неидентификовани војник’. 
Радови су добро напредовали. Већ су ексхумирали готово четири стотине 
лешева. Ковчези су стизали у пуним камионима, екипа од четири човека 
била је задужена да их склапа, закуцава, друга их је доносила до јама, па их 
затим односила према фургонима којима су их превозили до некрополе у 
Дармевилу, где су људи предузећа Прадел и партнери поново приступали 
укопавању.” (Леметр 2014: 252–253)

Ако, дакле, као што у својој песми каже Томас Линч, гробље пред-
ставља договор „живих са живима који су преминули”, овим примерима 
показује се радикално супротно: преминулима се одузима њихов хумани 
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карактер. На тај начин, роман Довиђења, тамо горе даје приказ једног 
первертираног начина одавања почасти. Тиме се трансмисија колекти-
вног сећања у националним оквирима проблематизује, а сам назив „Ве-
лики рат”, који се употребљава кроз устаљену праксу глорификације Пр-
вог светског рата, кроз један овакав угао приказивања стварности бива, 
заправо, иронички деконструисан. При чему, као последица „крњег” об-
реда сахрањивања на војним гробљима, подизање споменика присваја 
карактер сахране: споменици врше улогу гробова, а комеморативне ма-
нифестације симулација су погребног обреда (Прост 1984: 209). „Спо-
меници и монументи, годишњице и ритуали” имају велику улогу у кон-
струисању и очувању колективног памћења, јер се њима, подсећа Алаида 
Асман (2011: 37), „трансгенерацијски учвршћуј[е] сећање захваљујући 
материјалним знацима или периодичном понављању”. Стога је у роману 
Довиђења, тамо горе, упоредо са приказом малверзација око сахрањи-
вања војника, пажња поклоњена изградњи споменика као места сећања. 
Њихов „начелно позитиван предзнак и смислотворна функција [...] неза-
висни су од тога да ли је реч о пријатним, узвишеним или застрашујућим 
прошлим догађајима” (Асман 2011: 285), што је управо простор на који се 
у роману циља – закорачити иза тог позитивног предзнака. Тако, премда 
се првобитно размишља о самој реализацији пројекта изградње споме-
ника због наводног недостатка новчаних средстава6 и угледа који треба 
одржати до избора, када се као финансијер јави господин Перикур, Еду-
аров отац и успешан пословођа, одмах се отпочиње са конкурсом, што 
још једанпут показује хипокризију политичко-државног система:

„Гробље је већ врвело од света. Продавци под ведрим небом, закључио је 
господин Перикур као вешт послован човек, сигурно трљају руке. Хризан-
теме, у свежњевима и букетима, продавале су се на стотине, добар сезонски 
посао. Утолико пре што је влада желела да се ове године све комеморације 
одрже на Дан мртвих, 2. новембра, у исто време у целој Француској. Цела 
земља ће се окупити у једном једнодушном покрету.” (Леметр 2014: 152)

Тим обредима се, како наводи Питер Берк (1999: 86), „оживљава про-
шлост, они су чинови сећања, али су такође и одраз жеље да се прошлост 
тумачи на одређени начин и да се памћење обликује”. Схватајући те ме-
ханизме, млади Едуар Перикур, великог уметничког дара, одлучује да се 
пријави на конкурс под капом фантомског друштва с намером да изведе 
превару и узме сав новац, где се иста још једном потврђује тек као механи-
зам у огледалу државних превара скривених од јавности. Спроводећи исту 
у дело, Едуар и Албер раскринкавају челнике и суочавају их са национал-
ним скандалом. Уз то је приметна иронизација идеологије патриотизма:

6 Државни закон о „обележавању и величању погинулих за Француску у току великог рата” / « 
commémoration et la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre », донет 25. 
октобра 1919. године, предвиђао је издвајање средстава за изградњу споменика у виду државних 
субвенција општинама и то „у складу са напором и жртвама које би уложиле за славу херојима 
палим за отаџбину” / « en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les 
héros morts pour la patrie ». (в. Прост 1984: 196)
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„Прочитао је неколико наредних редака [...] ’... И БОЛНО ОСЕЋАТЕ 
ПОТРЕБУ ДА ОВЕКОВЕЧИТЕ СЕЋАЊЕ НА ДЕЦУ СВОГ ГРАДА, СВОГ 
СЕЛА, КОЈА СУ ОД СВОЈИХ ГРУДИ НАПРАВИЛА ЖИВИ БЕДЕМ ПРО-
ТИВ ОСВАЈАЧА.’ [...]
[Албер] боље разуме зашто су га цртежи толико разочарали, нису начиње-
ни да представљају осећајност, већ да изразе колективно осећање, да се до-
падну широј публици којој је потребна емоција, која жели хероизам. 
Нешто даље: ’... ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ДОСТОЈНОГ ВАШЕ 
ОПШТИНЕ И ХЕРОЈА ЧИЈИ ПРИМЕР ЖЕЛИТЕ ДА ДАТЕ БУДУЋИМ ГЕ-
НЕРАЦИЈАМА, ПРЕДСТАВЉЕНИ МОДЕЛИ МОГУ ДА БУДУ ИСПОРУ-
ЧЕНИ, ЗАВИСНО ОД СРЕДСТАВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕТЕ, ОД МЕР-
МЕРА, ГРАНИТА, БРОНЗЕ, КАМЕНА И СИЛИКАТНОГ ГРАНИТА ИЛИ 
ПОЦИНКОВАНЕ БРОНЗЕ...’ (Леметр 2014: 224–225)

То се нарочито огледа у креативним називима и описима у катало-
гу који Едуар саставља, под називом Родољубива сећања, попут На ноге 
мртви!, Редов умире бранећи заставу, Француска која оплакује своје хе-
роје, Петао који гази немачки шлем (Леметр 2014: 222–223) и томе слич-
но. Али такво сећање је у Алберовој визури „скамењено”, јер „у томе нема 
ничег истинитог!”, на шта глас наратора додаје следеће: „Он који је све то 
спознао, који је био један од тих војника, зна да су такве слике стекли они 
који тамо нису били” (Леметр 2014: 223). Позиција из које се Едуар одлу-
чује на тај корак, односно превару, јесте позиција огорченог човека који 
је у рату изгубио све, који је, унакаженог лица (gueule cassée), приморан 
да остатак свог живота живи повучено, са лажним идентитетом: „Еду-
ар Перикур управо је умро за Француску. А Ежен Ларивијер, ускрснут 
из мртвих, сада пред собом има дуг живот да га се сећа” (Леметр 2014: 
77). Симболички, он свој идентитет константно мења смењивањем маски 
које постају замена за његово лице, а одбијањем реконструкције истог, 
Едуар преноси сећање на рат својом кожом, на лицу које више није пре-
познатљиво и које нема више моћ означавања идентитета. 

***
Из описане позиције, величање апстрактне идеје хероја постаје обе-

смишљено, јер прави херојски подвиг и јесте начинио управо Едуар спа-
сивши живот Алберу, чиме је, ризикујући да за отаџбину да свој живот, 
дао и више од тога – свој идентитет; док ће своју пуну слободу остварити 
тек када себи одузме живот, када „изађе из овог света”. Стога ни сам Ве-
лики рат није више тек репер којим се појединци руководе, већ, као што 
нам показује роман Пјера Леметра, он постаје место и личног и колекти-
вног преиспитивања. Наиме, читава динамика успоставља се на релацији 
колективно–лично, где личне приче Едуара и Албера, као и појединачне 
описане ситуације подривају званични дискурс и колективну идеју па-
триотизма и херојства. Штавише, читав имиџ Француске као победни-
це показује се обесмишљеним. Исти демаскирају прави ратни победни-
ци, они који су заиста били на бојном пољу, а које је по повратку из рата 
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држава неправедно претворила у губитнике. Најбољи пример за то огле-
да се у наведеном Едуаровом начину именовања споменика за конкурс: 
он се служи истом дискурзивном праксом са циљем очувања родољуби-
вих осећања, али их суптилном иронијом изврће и открива бесмисленост 
коју идеологија маскира. На основу чињенице да држава велича апстрак-
цију, идеју која се пропагира и преминуле које, како се показало, не по-
штује истински јер им одузима њихов хумани карактер, пре би се могло 
рећи да и споменике, заправо, гради себи, у име сопствене идеологије, а 
не у име оних за које тврди да им одаје почаст, због чега је споменик, онда, 
културолошка материјализација државе која оплакује своје хероје, а не 
материјализација њиховог истинског херојства.

Извор

Леметр 2014: P. Lemetr, Doviđenja, tamo gore, Beograd: Čarobna knjiga. 
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POUR QUI LES MONUMENTS SONT-ILS ÉDIFIÉS ?  
LA PROBLÉMATISATION D’HOMMAGE RENDU AUX SOLDATS DÉFUNTS 

DANS LE ROMAN AU REVOIR LÀ-HAUT DE PIERRE LEMAITRE
Résumé

Ce travail propose une réflexion sur le cimetière en tant que lieu et élément culturel dont le 
rôle est conditionné par le moment historique et l‘idéologie dominante dans la société donnée. 
Notre analyse est basée sur des représentations de cimetières dans le roman Au revoir là-haut 
(2013) de l‘écrivain français Pierre Lemaitre, qui examine les cimetières destinés aux soldats dé-
cédés de la Première Guerre mondiale. D’ailleurs, le document met l‘accent sur les événements 
«  derrière  » la version officielle et documentée de la guerre qui, en tant que telle, façonne la 
mémoire collective d‘un État en décidant ce qui appartient au devoir de la mémoire. Comme 
le titre du travail le suggère, ce qui est justifié par les tendances du roman choisi, notre objectif 
principal est de répondre à la question de savoir qui le monument représente réellement, sur la 
base du point de vue présenté ci-dessus. L‘analyse a montré qu‘en raison du rite funéraire « tron-
qué » dans les cimetières militaires, la construction d‘un monument s‘approprie le caractère de 
l‘enterrement. En d‘autres termes, les monuments remplacent de tombes, alors que les manifesta-
tions commémoratives sont une simulation du rite funéraire. C‘est pourquoi il est impossible de 
rendre hommage aux défunts. Le monument est donc la matérialisation de l‘État en deuil de ses 
héros au lieu d’être la matérialisation de leur héroïsme.

Mots-clés : histoire, mémoire collective, monuments, cimetière, la Grande Guerre, Pierre 
Lemaitre, Au revoir là-haut

Sara Simić
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Игор ПЕРИШИЋ1

Институт за књижевност и уметност, Београд

КВИР НЕКРОПОЛИТИКЕ  
СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА2

У раду ће се, на основу употребе појма некрополитика у кључу квир тео-
рија, посматрати како је Слободан Селенић примењивао стратегије квир не-
крополитика при репрезентацији ликова са (латентним) хомосексуалним скло-
ностима у романима Пријатељи и Очеви и оци. Од нарочитог значаја биће 
разматрање како се теме цивилизацијских сукоба и идеолошких турбуленција 
преламају кроз ликове који се због своје квир природе не могу снаћи у так-
вој дикурзивној пометњи, да би постали мета или симболичких или физичких 
квир некрополитика.

Кључне речи: некрополитика, квир теорија, хомосексуалност, судар ци-
вилизација, идеологија, топос плитког гроба, Слободан Селенић, Пријатељи, 
Очеви и оци

Почетком 21. века, термин некрополитика у хуманистичке науке увео 
је камерунски теоретичар Ашил Мбембе, њиме означавајући дискурзивну 
праксу која се у великој мери заснива на институционалној моћи наме-
тања уверења о томе ко може да живи, а ко треба да умре (Mbembe 2003: 
11). Мбембеова критика стратегија некрополитикâ ослања се на схватања 
Мишела Фукоа о односу појмова суверенитета и „биомоћи” или биополи-
тике, као и на неке ставове Ђорђа Aгамбена из књиге Homo sacer.3 Иако би 
се појам некрополитика у конкретном друштвеном смислу имао односи-
ти на праксе разних тоталитарних режима, пре свега на нацистичке кон-
центрационе логоре и стаљинистичке гулаге, он се може примењивати и 
на симболичку инструментализацију субјект-позиције у циљу њеног дис-
курзивног елиминисања, односно на то како се у неким уметничким кон-
цептима репрезентације стварају „живи мртваци” као тела која „ништа не 
значе” у нормативној конституцији друштвене заједнице.

1 perisigor@gmail.com
2 Текст је резултат рада на научноистраживачком пројекту Културолошке књижевне теорије и 

српска књижевна критика (178013), који финансира Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије.

3 У оквиру концепта биополитике, формираног у модерним демократијама, где човек као живо 
биће више не би требало да буде објекат, већ субјекат политичке моћи, Агамбен настоји да испи-
та противречност схватања човека као „светог човека” (homo sacera), чији се живот „сме одузе-
ти, али не и жртвовати” (Agamben 2013: 21). Иако би суверена моћ државе имала да се схвати 
као она која штити своју биолошку основу (не сме да жртвује људске животе као у „преддемо-
кратским” временима), ипак институционализована моћ подразумева одузимање живота у слу-
чају када се за заједницу то испостави неопходним, при чему се принцип суверенитета врло чес-
то злоупотребљава како би се репресивним правним механизмима ипак дошло и до жртвовања 
непожељних тела.

821.163.41-31.09 Selenić S.
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На основама Мбембеове некрополитике, група аутора је 2014. годи-
не одлучила да покрене нову област истраживања: квир некрополити-
ку, објављујући истоимени интердисциплинарни зборник радова Queer 
Necropolitics (Haritaworn, Kuntsman, Posocco 2014). У њему се мапирају 
дискурзивне праксе настале у измењеном стању друштвене свести после 
11. септембра 2001. године и терористичких напада на Сједињене Аме-
ричке Државе. Квир некрополитика је обележена, зато, и исламофобијом 
(чији је предмет наново стереотипно ојачани Други, „настран” у цивили-
зацијском смислу, што ће бити значајно за Слободана Селенића, који се 
труди да хомосексуалност измести у друге културе, нарочито исламске), 
али и стратегијама за одстрањивање осталих непоћудних квир тела 
и духова. Ипак, главна тема је и даље како се квир студије, после тада 
већ више од три деценије дуге традиције, могу прилагодити свету који 
некрополитике примењује на другачије начине, али и како одговорити 
на критике у односу на саме квир теорије које се јављају са левичарских 
позиција, сматрајући их пољем деловања привилеговане западне елите. 
У ту критику укључене су и примедбе о „хомонационализму”, које је 
изнела квир теоретичарка Jасбир Пуар (она је и сковала термин „квир 
некрополитике” 2007. године у књизи Terrorist Assemblages: Homonation-
alism in Queer Times), тиме указујући на непринципијелне коалиције 
квир теорија и десничарских политика, које перпетуирају страх од 
оријенталне Другости, у циљу оснаживања белог субјекта којем је, на 
тај начин, сексуална различитост уписана као део пожељног идентитета 
у пројектованом широком фронту против дискурзивно наново 
конституисаног истог противника.

Слободан Селенић је роман Пријатељи, у којем уводи лик са јасно 
представљеним хомосексуалним склоностима али и квир понашањем, 
што не мора нужно да иде једно уз друго,4 објавио 1980. године и за њега 
добио Нинову награду. Пријатељи из наслова су Владан Хаџиславковић, 
последњи изданак грађанске београдске породице са дугом традицијом, 
и Истреф Вери, млади Албанац са Косова, кога Владан прима у кућу 
као штићеника. Владан се у младића на први поглед заљубио, а до 
краја романа та љубав ће остати неузвраћена, будући да Истреф нема 
хомосексуалних склоности. Први сусрет десио се октобра 1945. године. 
Истреф је тада „млад, ни дечак ни човек” (Selenić 2018a: 11), мршав и 
ижџикљао, са гаравом наусницом, има око петнаест година. У почетку 
се приповеда о његовим духовним тетоважама албанском племенском 
традицијом, да би касније „еволуирао” у комунисту и атеисту. На крају 
романа и у тренутку приповедања (1975–1976), Истреф је инжењер, 

4 Термин „квир” настао је као ознака за све што је супротно хетеронормативности, дакле нормама 
успостављеним на бази хетеросексуалности која се друштвено пропагира као једино нормална 
и пожељна. То значи да овај концепт подразумева нефиксираност идентитета, за разлику од уне-
колико фиксираних лезбејских, геј, бисексуалних и транссексуалних идентитета који теже опет 
формирању нормализаторских дискурсâ (Freccero 2006: 49). Али, осим тога, према теоретичарки 
Анамари Џагоуз, квир се „првенствено односи на све што се разликује од конвенционалног на 
неки необичан начин (синоним за чудно, ексцентрично)” (Džagouz 2007: 9).
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угледни, образовани члан социјалистичког друштва, народни посланик, 
ожењен је народском женом, Маром из Рготине, живи у удобном стану у 
Булевару Лењина, отац је седморо деце и деда двоје унучади.

За разлику од ове примерне биографије, Владанова је сасвим 
„изопачена”, почевши од његовог тела као стидног места једног пропадања. 
Приликом првог описа Владана износе се „настраности” његове физичке 
појаве, које ће се до краја романа варирати у небитним појединостима. У 
овом фуриозном опису имамо истакнуте све особине прерано оцвалог, 
мекушног квир тела (мада у том тренутку последњи Хаџиславковић има 
само двадесет и пет година), које је као нацртано за одстрел у друштву 
које признаје само јаке, здраве и „нормалне”:

„И тада – ниоткуд, невероватан, сувишан – бану Владан. Разгрну маглину 
бреговског нимбуса, појави се као сабласт из околне реалности. Уско лице, 
чело без бора, опуштених, белих, глатко избријаних образа – полупразне ду-
ванкесе обешене са леве и десне стране уста. Очи безбојне, избледеле, коса 
смеђа, проређена, расте чело према залисцима, некако оронуо, средовечан 
[...] Мала, мало напућена уста, која у мировању остављају утисак благог ду-
рења, размажености, сада су развучена у слеђен, мучан осмех и откривају 
широке, пљоснате зубе. Мале уши, мали, узан нос, издужена глава, визан-
тинске јагодице – лик који се на улици одмах не примећује и лако не памти, 
али ипак необичан, филигрански, млад, а уморан, заправо занимљив када 
се на њега обрати пажња. Средње висине, придошли господин има широке 
кости кукова из којих штрче танке, дугачке ноге као краци школског ше-
стара. И поред сакоа фатираних рамена, види се његов пилећи грудни кош, 
уска рамена, танак врат. Мало болестан, можда, човек мрљав у јелу, млитав, 
али не и ружан. Лоше размерен, можда. Односи између делова његовог тела 
имају нешто од невештине и наивности дечјег цртежа.” (Selenić 2018a: 31)

Не само да је посреди страност физичке појаве, у опис је вешто уве-
зано и оно што ће Владана на духовном плану чинити сувишним у нара-
тиву послератне „обнове и изградње”, али и у наративу српског патријар-
халног обрасца. Он је шала природе, невероватна сабласт која може ос-
тати и непримећена или померена у област фантастике. Овако припове-
дачки насликан гротескни „чича Глиша” јесте страни дух и страно тело 
у породичној генеалогији, која у свету Селенићевих романа има у неку 
руку статус фетиша. За разлику од Борислава Пекића, који у Златном 
руну штампа породичну генеалогију са сврхом благе пародије нарати-
ва тестаментарног наслеђивања у превлађујуће комичкој нарацији, Се-
ленић у Пријатељима такође уноси графички предочено породично 
стабло, али у функцији суровог контраста у односу на декадентног по-
следњег Хаџиславковића. Будући квир персона, Владанов „настран” жи-
вот означиће и смрт једне породице или указати на некрополитику уки-
дања родослова као последицу удаљавања од правила грађанског живо-
та. Због тога је и много простора посвећено зидању, опремању и „живо-
ту” породичне куће Хаџиславковића као грађанског храма којег ће кас-
није оскрнавити што комунистички насилници у виду бројне породице 
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пензионисаног заставника Пунише Мирчетића, што декадентни Владан, 
да би на крају романа, у једној фантазмагоријској сцени, она и потпуно 
нестала са мапе социјалистичког Београда.

Селенић веома често употребљава технику сказа како би оживео при-
поведање, обележио га дијалекатским говором и представио књижевне ју-
наке из унутрашње перспективе, избегавајући колико је то могуће припо-
ведање у трећем лицу. Међутим, Истреф Вери у Пријатељима неће имати 
ту привилегију, за разлику од првог „пријатеља”, Владана Хаџиславков-
ића.5 Један од разлога би могао бити тај што Истреф у тренутку главног 
заплета, у времену после Другог светског рата, као Албанац тек присти-
гао у Београд веома слабо говори српски језик. (Међутим, и Медаковиће-
ва енглеска супруга из романа Очеви и оци не говори добро српски, али 
је као особа која долази ипак из „више” културе добила право гласа, тј. 
право сказа, чиме и приповедање на лексичком нивоу остварује веома ус-
пеле комичке ефекте.) Ако се има на уму да је до 1975–1976. године, када 
се роман завршава, Истреф прилично добро научио српски језик, и о томе 
се експлицитно говори у самом роману, онда разлог за његову немост у 
смислу дистрибуције приповедачких гласова лежи у нечем другом. Наиме, 
током читавог романа, приповедач у трећем лицу инсистира на томе да је 
Истреф неспособан за неке комплексније закључке, да су његове успоме-
не и осећања везани у „чврсто клупко противречности чије чворове Ис-
треф – заправо и поштено – никада није ни покушао да размрси” (Selenić 
2018a: 9). Чак и када почне да стиче образовање, неке апстрактне ствари 
млади Албанац не може да разуме: он ни тада није „вичан самоискази-
вању” (Selenić 2018a: 254). Колонијални глас приповедања у трећем лицу 
не дозвољава примисао да би косовско-албански Други био „способан” 
за приповедање о сопственој субалтерној позицији. Тај исти глас резолут-
но наводи да постоји „биолошка, антрополошка, класна и расна разлика” 
(Selenić 2018a: 191) између Владана и Истрефа, нимало не марећи да про-
блематизује овако ауторитарно и пристрасно постављене разлике.6

Осим тога, Истреф нема хомосексуалних склоности, али Селенић 
у његово окружење пројектује стереотипе о оријенталној хомосексуал-
ности или бисексуалности. Наиме, одрасли мушкарци из његовог албан-
ског окружења посвећени су у једну тајну, коју њему као младом човеку 
не откривају. Касније, када приспе у Београд, где у подруму у Захумској 
улици живи са албанским пријатељима, ипак се суочава са сексуалним 
узнемиравањем једног свог друга:
5 Сања Мацура примећује да се први и једини пут у Селенићевим романима екстерни приповедач 

појављује у Пријатељима: „Он прати збивања одозго, и јавља се својим коментарима који раз-
водњавају причу и имају функцију ретардације” (Macura 2011: 231).

6 И ту Селенић одиста упада у стереотипе српског националистичког духа тог времена. За разли-
ку од неких других критичара, Дејан Илић изричито тврди да роман Пријатељи не преиспитује 
ниједан негативан стереотип о Албанцима, већ да „стереотипи о Албанцима чине основу приче” 
(Ilić 2011: 150). Примера ради, приказ етничког миљеа из којег потиче Истреф „пуко је опште 
место представа које су српски читаоци имали – и још их имају – о албанским суграђанима. Ис-
треф стиже у Београд бежећи од крвне освете. Само помињање крвне освете у вези с косовским 
Албанцима читаоцу сугерише предцивилизацијски карактер те етничке групе” (Ilić 2011: 157).
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„У једном тренутку Истреф схвати да му се у шаци обрео Садиков укрућени 
орган, и то га потпуно порази, згади, уплаши, шта ли, па када осети да му се 
тек поједени фљи пење из стомака према стегнутом гркљану, он брже-боље 
избаци то чудо из руке, одбаци га од себе као да је неочекивано ухватио 
неку врућу, набреклу змију, истрже се од Садика и, онако у кошуљи, побеже 
из захумског подрума.” (Selenić 2018a: 131)

Међутим, иако од хомосексуалног искушења бежи главом без обзи-
ра, Истреф читав догађај „свакако није доживео као морални преступ” 
(Selenić 2018a: 131), чиме се конотира да је непријатно збитије део ри-
туала албанске заједнице, забава одраслих мушкараца који су дуго без 
жена. Реч је о чину „који остали, по свему судећи, сматрају тако угодним 
и моралним” (Selenić 2018a: 132). И не само то, у албанској племенској 
традицији уобичајена је, како је приказано у роману Пријатељи, и зоо- 
филија, коју код својих саплеменика, док је још био у косовско-албан-
ским врлетима, открива деветогодишњи Истреф, у виду сексуалног од-
носа са овцама. При томе, хомосексуалност и зоофилија у Истрефовој 
свести стоје напоредо, као „девијације” исте врсте.

Јунак који нема право гласа у роману постаје у већем делу само обје-
кат пигмалионске страсти и тиме потенцијално постављен у поље у 
којем може бити тело за некрополитички одстрел, наравно ако пигма-
лионска стратегија не постигне жељене резултате. Владан често назива 
Истрефа „чисти мој дечаче”, чиме истиче његову подобност духовном 
преобликовању. Бавећи се у свом научном раду Оливером Кромвелом, 
Хаџиславковић готово опсесивно почиње да мрзи сваки облик револу-
ције, коју доживљава као излив простоте у уређену цивилизацију. Он 
стога и пигмалионски превентивно хоће да спасе Истрефа од погубног 
утицаја комунистичке револуције, која се као и обично код Селенића 
појављује у форми цивилизацијске „настраности”:

„О, Истрефе мој, као у грозници маларичној, као ђаволом опседнут, као у 
омами некој нервозној пожелех страсно да те краћим путем преко исто-
ријских бездана преведем у безбедност какве-такве људскости. [...] хтедох те 
непреварена кроз луду кућу и луде дане до мирне луке дубљег самосазнања 
и више свести о људима и обичајима, за руку, корак по корак, мало-помало, 
с љубављу и стрпљењем – провести. [...] ...пожелех да створим савршенство 
неукаљано животом, историјом, друштвеношћу, прошлошћу, својим рукама 
пожелех као млади Пигмалион из слоноваче, ја из бреговскога камена – чо-
века створити од неживо-чисте, вечите твари.” (Selenić 2018a: 169–171)

Пигмалионска едукација има за циљ, поред осталог, и да се спасе јед-
на душа, како би се начинио мали корак у привођењу квир цивилизације 
редовном поретку, на тај начин што би се кренуло све испочетка. Међу-
тим, у самом процесу пигмалионског васпитавања крије се квир обрт, јер 
се у предмет цивилизацијског преобраћења уписује жеља која само на-
силним путем може да постане „природна”. Будући да Владан није склон 
физичком насиљу над људима, свој бес искалиће у лунатичном покољу 
свиња, које су у власништву монтањарских узурпатора једног дела његове 
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куће. У Владановој коначној квир некрополитици према свету комуниста 
и „простака”, свиње постају метонимијске жртве у које фантазмагоријски 
уписује све оно што у људској врсти мрзи. 

Неразумевање различитих културолошких или цивилизацијских ко-
дова главна је тема Слободана Селенића.7 Поређење између два „света 
различита”, како би рекао Тома Здравковић, у Пријатељима испоставља 
се као светогрђе, „двогубо скрнављење светиња које једна другу готово 
у сваком случају и појединости искључују” (Selenić 2018a: 138). Када већ 
схвати да је ствар кренула по злу, да се ништа од пигмалионског плана 
неће остварити, нити ће Истрефа преобратити у сопственог љубавника, 
нити ће од њега створити човека „исправних” цивилизацијских свето-
назора, Владан Хаџиславковић покушава да културолошке разлике пре-
мости тако што ће он сâм прећи на другу страну. У гротескном магновењу 
постаје Албанац: почиње да носи кече од белог сукна, карактеристичне 
албанске чарапе-патике, избацује из исхране свињетину а претвара се да 
ужива у овчетини. Наравно, оваква стратегија неће уродити плодом. До 
неминовног разлаза Владана и Истрефа, после драматичних сцена Вла-
данове љубоморе, када Истреф почне сексуално да општи са Маром из 
Рготине, морало је кад-тад доћи. 

Не успевши да културолошку разлику потре на плану конкретне прак-
тичне изведбе, Владан ће покушати да је разреши на теоријском нивоу. Су-
протстављајући се мисли Освалда Шпенглера о индивидуалној самобит-
ности културе, о затворености сваке цивилизације понаособ, он у утопији 
транскултурности налази решење немогућности разумевања Другог:

„Међутим, ваљано је и неопходно уочити – и то је оно што својим коначним 
знањем сматрам – да се простак из четворопрега и спутњика ни по чему 
не разликују осим по превозном средству које користе. Можда се хебрејски 
руах и нефеш, персијски аху и урван, мандејски монухмед и ђан, грчка пнеу-
ма и психе, западњачка душа и дух, или дух и тело, или небо и земља – међу-
собно разликују, али је уочавање ове дихотомије, заокупљеност свих кул-
тура основном двојношћу – доказ о суштинској сродности Милића и Дуља, 
Мирчетића и Приможа Трубара, Атиле и Ајнштајна, потврда постојања 
суштински додирних тачака између индијске и кинеске, хебрејске и анти-
чке – исламске и западне културе, што открих у тренутку понесенога супро-
тстављања приглупоме европоцентризму мојега оксфордског образовања.” 
(Selenić 2018a: 242)

Владаново „позитивно” сазнање ипак је обележено иронијом, јер се ја-
вља у часу дубоке повређености када су пигмалионска надања минула и 
када је његову свест већ начела патолошка љубомора. У том тренутку, како 

7 Светозар Кољевић у тексту речитог наслова „Дозивање култура у делу Слободана Селенића” 
показује да у пишчевој романескној поетици постоје „нерешива противречја супротстављених 
идеологија и култура” (Koljević 2007: 211), те да се у културној идеологији Селенићевих романа 
огледа „замисао културне непреводивости и несводивости” (Koljević 2007: 216). Љубиша Јеремић 
сматра да се Селенићеви романи не памте, рецимо, по открићима психолошких дубина људске 
природе, већ по „узбудљивој слици неизбежних и нерешивих сукоба међу људима различитих 
цивилизацијских интереса и различитих културних нивоа” (Jeremić 2004: 24).
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и сам каже, попушта и вера у лично колонијално, оксфордско образовање, 
што ће означити и почетак његовог физичког краја. Само се у поништењу 
сопствене вокације и идентитета, па самим тим и живота за човека грађан-
ске културе, иронијски може премостити културолошка провалија. 

Непомирљиве културолошке различитости тема су и романа Очеви 
и оци, који Селенић објављује 1985. године, пет година после Пријатеља. 
Главни јунак је такође енглески ђак, Стеван Медаковић, али онај који за 
разлику од Владана Хаџиславковића ту своју другу културу, у виду су-
пруге Елизабете, и телесно доводи са собом у Србију, мислећи тако да ће 
културна хибридизација, кроз брачно сједињење, бити могућа. Али, и то 
ће бити немогућа мисија. Најбољи доказ пропасти културног превођења 
јесте неприлагођеност детета из тог брака, енглески риђег Михајла, који 
се у периоду адолесценције намах преображава у српског родољуба и ко-
мунисту-марксисту, што га и одводи у прерану смрт. Михајло ће бити и 
постхумно „кажњен” тиме што му мртво тело скончава у, за Селенића 
карактеристичном, топосу плитког гроба као симбола историје која не 
престаје да убија своју децу, не стигавши ни да их сахрани како треба, 
исказујући сву бесмисленост ратних страдања. Као резултат пре свега ко-
мунистичке некрополитике, која је у овом роману представљена као квир 
политика у цивилизацијском смислу, Стеван ће Михајлову младу, још 
непољубљену, риђу/црвену главу пронаћи како вири из масовне гробни-
це на Сремском фронту. Међутим, то заправо и није права гробница већ 
„једно природно теренско удубљење искориштено да се у њега поређају 
лешеви и потом прекрију земљом”, или сурово иронијски речено „неу-
редно ђубриште” (Selenić 2018b: 347).8

Будући да је културолошки јаз главна тема и романа Очеви и оци, 
тема хомосексуалности је померена више у квир подручје нарације, није 
део главног тока у мотивацији ликова, али и тај побочни утицај није 
од малог значаја за систем Селенићевих квир некрополитика. Стеван 
је, попут Хаџиславковића, студент историје у Енглеској, и при боравку 
у Бристолу сусреће се са културолошком различитошћу на том „чуда- 
чком острву” (Selenić 2018b: 12), где се и сам осећа као чудак, као разли-
чито тело и у понашању и одевању, што га доводи у двоструку квир си-
туацију. Он као чудак, странац, одмах се сусреће са њему потпуно стра-
ним ликовима хомосексуалаца. Најпре се дружи са Робертом Ракамом, 
тридесетогодишњим вишим рачунополагачем Градског већа. За разлику 
од осталих Енглеза, овог витког човека, „слабашног стаса, светлог тена” 
(Selenić 2018b: 21) Стеван разумева без тешкоћа. Дознаје и да је енглески 
8 Топос плитког гроба јесте чест, готово опсесиван мотив у Селенићевој прози. Слика плитког 

гроба означава свеже смрти на овим просторима које још нису јасно одвојене од света живих 
те тако симболички репрезентују трагичну, у дубоко сећање несахрањену историју. Скоро на 
идентичан начин, само кроз друге ликове (и један који је потпуно исти: сељак Видосав у вечитом 
трагању за мртвим сином), ова сцена из Очева и оца биће поновљена у роману Убиство с преду-
мишљајем. У роману Тимор мортис топос плитког гроба најпре се јавља као некро-гротескно ен-
циклопедијско ђубриште у дворишту Вазнесењске цркве, после шестоаприлског бомбардовања у 
којем су погинули приповедачеви родитељи, да би се касније иронијски реинкарнирао у облику 
заравњене зелене ливаде која прекрива наврат-нанос сахрањене мртве.
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усамљеник одрастао без очинске љубави у детињству и да је био врло ве-
зан за мајку која је умрла када му је било осамнаест година. Наговештени 
психолошки стереотипи о геј ликовима настављају се запажањима да је 
Роберт склон трачу и претераној педантерији. 

Упркос свему, „пријатељство” ипак потраје три недеље, све док Роберт 
не покуша да пољуби Стевана. У драматуршки вешто вођеној нарацији, 
тада код Селенићевог јунака настаје права провала хомофобије и аутохо-
мофобије. Шок настаје и због тога што српски студент ово доживљава као 
сусрет са двоструком Другошћу, и оном културолошком и сексуалном. 
Знао је и пре тога да хомосексуалност постоји, али је то било измештено 
у простор апсолутне различитости: „нешто толико чудно да се међу љу-
дима које ја могу упознати једноставно не може догодити” (Selenić 2018b: 
30). Када таква Другост постане сувише физички блиска, код Стевана се 
јављају стереотипи из колективне (патријархалне) свести који архетип-
ски дозивају и симболички и мање симболички порив за физичким од-
страњењем таквог тела, за патријархалном квир некрополитиком. Најпре 
је то видљиво у језичкој реакцији. За разлику од романа Пријатељи, где је 
врло ретко било именовања хомосексуалаца тзв. погрдним именима – јер 
се приповеда углавном из Владанове перспективе који је врло свестан своје 
сексуалности – овде настаје прави ватромет квир квалификатива за Робер-
та: он је „педер”, „настран”, „гузичар”, „секаперса” (Selenić 2018b: 31).

Осим покушаја језичких ликвидација, Стеван се присећа и разнораз-
них прича о хомосексуалцима које је чуо у Србији. Призване приповести 
поучително сугеришу да квир тела треба изударати, ако не баш и физи-
чки елиминисати. Ипак, Стеван је у том тренутку (1924. година) интелек-
туалац у формирању, тако да може освестити да његов нагон за физичким 
кажњавањем Роберта долази из јединог до тада њему познатог дискурзи-
вног модела. Зна да се оно што „у Србији, можда, изгледа, страшно, у Ен-
глеској [...] сматра обичним” (Selenić 2018b: 32), чиме прибавља алиби за 
сопствену грађанску патријархалну свест тако што хомосексуалност из-
мешта у подручје национално различитог. (Касније се активира још један 
стереотип, присутан и у Пријатељима, онај о Турцима као припадници-
ма нације склоне том „обичају”, који је ипак пре свега служио понижа-
вању српских домаћина.) После блиског сусрета са живим хомосексуал-
цем јавља се свест о мртвој породичној генеалогији као патријархалном 
симулакруму континуитета живота. Грађански патријархат веома је жив 
и у Стевановој паланачкој бојазни шта ће се причати по Београду ако се 
дозна да се он дружи с једним хомосексуалцем. Милутинов Син и понос-
ни Србин у овој ситуацији потпуно прекида односе са Робертом, ипак не 
применивши никакву конкретну некрополитику, тј. физичко насиље.

Нешто је другачији, и последично радикалнији, случај када се Стеван 
затим сусретне са другим хомосексуалцем, који му од почетка отворено 
говори о себи. Ради се о Џону Даунингу, студенту његових година и коле-
ги, бриљантном младом научнику омиљеном у друштву, за разлику од на 
маргину смештеног Роберта. Будући да почиње да схвата како Џон ипак 
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није особа на коју лако може применити своје архетипске некрополити-
ке у односу према хомосексуалцима, Стеван осећа још веће гађење. При 
томе развија теорију о идеологији хомосексуалности која квари цивили-
зацију, у којој се ипак крије и одређени страх у сусрету са нечим, сада не 
више тако непознатим:

„Међутим, поред нарасле нетрпељивости не само према сексуалној и мо-
ралној страни хомосексуализма, већ, рекао бих, према погледу на свет који 
сам почео наслућивати иза настраности која се надмоћном у сваком погледу 
хоће представити, после Johnove импертиненције осетио сам и неку, снаж-
ну, али још необјашњиву стрепњу. Још неколико дана нисам умео наћи бољу 
реч за тескобу која ме је испуњавала, нити сам у тумачењу тог осећаја одми-
цао много даље од његовога пука именовања. Знао сам, додуше, да није хо-
мосексуализам то што ме угрожава и збуњује, али осећао сам да и он учест-
вује у опасном бркању представа о свету који ми је одједном стао изгледати 
много мање несумњив и јасан него колико још јуче, или пре два месеца. Са 
муком, као нешто опасно, почели су се у мојој свести обликовати обриси 
једне нове, необичне забринутости. Већ то што сам кадар и спреман о хо-
мосексуализму, рецимо, расправљати са неким који га, равноправан, чак 
надмоћан, брани, угрожавало је саме темеље моје сигурности, све што сам 
из своје куће, из напаћене Србије, од Нанке, пре свега, са собом као вредно 
донео.” (Selenić 2018b: 38–39)

Ова необјашњива стрепња – која би код радикалнијих тумача мож-
да могла бити прочитана као школски пример аутохомофобије – изазива 
дакле померање Стеванових представа о свету, што ће свој посредни кон-
кретни ефекат имати мало касније у роману, када се сусретне са својом 
првом правом љубављу и будућом супругом, Елизабетом.

Наиме, у сцени када Стеван треба први пут да има сексуални однос 
са Елизабетом, активираће се све латентне стрепње у Стевановој свести, 
које је он потискивао или тумачио у кључу културолошке различитости. 
После периода „забављања”, њихова сексуална веза почела је као „двоча-
совна катастрофа са срећним исходом” (Selenić 2018b: 163). Катастрофа 
је била у томе што је Стеван одуговлачио са предигром, очигледно не ус-
певајући да постигне стање учинковите сексуалне узбуђености, спутан 
сумњом о Елизабетином потенцијалном „лаком моралу” јер  је она имала 
један брак пре тога. Тек када је види потпуно поражену, клонулу, у сузама 
– а због чега се то дешава дознаћемо прецизно нешто касније – у њему се 
буди мушкост и долази до „срећног исхода”. После овог мучења, касније 
ће годину дана живети у сексуалној страсти, али била је потребна мала 
лакуна у мотивацији да би до тога дошло. Није психолошки потпуно јас-
но како Елизабетини јецаји и слане сузе буде Стеванову страст, осим ако 
ствар не објаснимо психолошким мазохизмом Селенићевог главног јуна-
ка који је сасвим лабаво повезан са његовим страховима од непознатог. 
Када коначно успе у свом мушком науму, схватиће да је Елизабета била 
невина, и то ће у њему, чак и супериорно аутоиронијски, активирати 
свест о традиционалном маскулинитету, којем је, захваљујући оцу, учен 
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од детињства. Међутим, после рођења детета, сексуални односи су све 
ређи, а Елизабета у једном периоду има и љубавника. Напослетку, после 
смрти сина, и након доласка новог, комунистичког режима, Елизабета 
и Стеван живе у унутрашњој емиграцији, у одвојеним собама као живи 
мртваци и као мртва сексуална тела. 

Оно што о Елизабетином првом браку није директно речено када се 
приповедало о њиховој првој сексуалној ноћи, у драматуршки одлично 
склопљеном сижеу, биће исказано касније, да би се додало још једно ла-
тентно осветљење Стеванове сексуалности. Тек у писму давно покојној 
пријатељици, што због своје трагедијске спациотемпоралне конфузије до-
вољно говори о дубоко потиснутој породичној мрачној тајни, Елизабета 
директно приповеда да се од првог мужа развела одмах после прве бра-
чне ноћи након што јој је он признао да је хомосексуалац. Дакле, није било 
ни покушаја да се брак „конзумира”, већ поштеног исказа од стране првог 
мужа. Отуда и читава она двочасовна драма – сада се тек прилично јасно 
види – у којој се и Елизабета „потрудила” да она и Стеван успеју у сексу-
алној акцији када су је већ и започели. Плашећи се да опет не добије, ово-
га пута физичко а не вербално признање о мужевљевој (хетеро)сексуалној 
немоћи, она је била стрпљива и можда лукава у намери да клатно Стева-
нове сексуалности усмери на једну страну, што посредно може да говори 
о његовој латентној бисексуалности. Али, и тај успех или срећан исход ис-
поставиће се на концу несрећним, јер не могавши никада да истински пре-
мосте латентни физички јаз, Стеван и Елизабета неће успети да надвладају 
ни онај културолошки.9 На крају романа остаће да привидно живе у мртвој 
рутини истог дана који се фантазмагоријски понавља двадесет година.

Не успевајући до краја да разуме Елизабету, ни духовно ни телесно, 
Стеван ће и према сину имати однос који није онакав какав је био однос 
оца Милутина према њему. Михајло ће бити претерано везан за Елизабе-
ту. У једном тренутку Стеван наслућује „мутну Елизабетину мисао да је 
њена везаност за Михајла нешто тајно, можда, нешто забрањено” (Selenić 
2018b: 190), што упућује на то да је и Елизабета са своје стране хтела Ми-
хајла више да присвоји за себе, будући да Стевана није никада могла у 
потпуности. Њен најважнији мушкарац у животу био је – Михајло. Сте-
ван некако успева да уђе у традицију ситуационих „очева”, а драма је у 
томе што не може по својој унутрашњој природи да буде и део традиције 
патријархалних „отаца”. Због тога ће и његова у афекту изречена жеља, 
која ће се и остварити, за смрћу сина – када овај буде прешао на страну 
комуниста – бити и симболичко перверзно самокажњавање због немо-
гућности преузимања фигуре очинства.10 Тиме и за себе бира лагани пут 

9 Владислава Рибникар сматра да су језичке и културне баријере у Стевановим односима са Елиза-
бетом индикација „дубљих и важнијих неспоразума и разилажења – скривених емотивних отпо-
ра, предрасуда, фрустрација и страхова” (Ribnikar 2004: 93).

10 Уп. „Отац-наратор у роману Очеви и оци никада није био као родитељ заиста присутан када је то 
било потребно његовом сину (сведочи о томе Стеванова исповест колико и Елизабетина писма): 
тело његовог очинства тек се ретроактивно успоставља кроз његово приповедање, у интерпре-
тацији сна о жртвовању сина, тој ноћној мори српске историје која се, чини се, увек изнова сања. 
Приповест Стевана Медаковића сведочење је о сопственом злочину у које наратор имплицитно 
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некрополитике у односу на очеве и оце, делимично због сопствених пси-
холошких диспозиција а делимично у ситуационом патосу сукоба разли-
читих култура.

Владан Хаџиславковић из Пријатеља је енглески, оксфордски ђак 
који је потпао под утицај стране културе, јер „усваја” и у простор Дру-
гости код Селенића увек измештене хомосексуалне склоности. За разли-
ку од њега, Стеван Медаковић из романа Очеви и оци свим силама се, по 
цену сопственог етичког уништења, труди да се тим „утицајима” одупре. 
Квир некрополитика је у томе што је Хаџиславковић кажњен конкрет-
ним гротескним поразом у својој квир стратегији пигмалионске произ-
водње у исто време и жељеног љубавника и духовног сина, и мистери-
озним нестанком на крају романа, заједно са ишчезнућем старог Београ-
да у седамдесетим годинама 20. века, док Медаковић бива сурово пренут 
из сопственог одрицања од квир природе тиме што се његов син Ми-
хајло, с којим никад неће остварити интимни однос оца и сина, управо 
због немогућности да на себе преузме улогу традиционалне патријархал-
не, мушке очинске фигуре, идеолошки потпуно одваја од оца и узалуд-
но гине на Сремском фронту. Владан је хтео од Истрефа да направи и 
симболичког сина, тестаментарног наследника којег другим путем није 
могао да добије, он показује вољу да буде макар и квир отац, чиме се и 
сама воља испоставља „настраном”, док Медаковић нема праву вољу ни 
за чим: чак и када постане угледни професор Правног факултета и ту је 
„јалов”, јер само отаљава посао, без имало елана да се заиста посвети пи-
сању научних радова у којима би „мушки” остварио своју вокацију и тако 
барем професионално био жив. Владанова фантазмагоријска церемонија 
произвођења какве-такве квир биополитике преображава се код Стева-
на у потпуно одсуство воље за било каквом стварном политиком до ли 
оном која је у сагласју са привидним животом умртвљеног квир тела и 
духа. Како се год узме, код Селенића су на идеолошком нивоу нарације за 
квир ликове увек резервисане некрополитике, чиме се на посредан начин 
говори нешто и о интимној списатељској – а  код њега увек и латентно ау-
тобиографској11 – идеологији коришћеној при „обрачуну” с темом хомо-
сексуалности која га је, уз интуитивну и на романескној поетици шаљиво 
засновану инсинуацију речено, очигледно дубоко опседала. 

уписује глас свог мртвог сина, глас који није хтео да чује за синовљевог живота а који накнадно, 
после Михајлове смрти, одјекује клаустрофобичним наративом сећања. У роману Очеви и оци 
не може да се не чује преклињање детета да буде спасено, схваћено, поштеђено, искључења из 
симболичког ако не саме физичке смрти.” (Rosić 2018: 392)

11 У слици коју о Селенићу у својим биографским есејима оставља Предраг Палавестра налазимо 
сличности самог писца и са Владаном Хаџиславковићем и са Стеваном Медаковићем. Наиме, и 
Селенић је, као и његови романескни јунаци, боравио у Енглеској на студијама (постдипломским 
у Бристолу), а често је и касније одлазио тамо. Енглески језик говорио је течно, будући да је у 
Београду дипломирао енглески језик и књижевност. У средњошколским данима, према Палавес-
три, „важио је као златни дечак и био радо виђен гост у сваком друштву. Разложно је, мирно и 
пристојно говорио, жене су га волеле, никоме није упадао у реч [...]” (Palavestra 2011: 179). У овом 
муњевитом продору у средиште карактера као да се сустичу и природе Селенићевих каткад за 
„мушку” акцију грађански одвећ васпитаних јунака са психолошким типом фемининог дечака 
омиљеног у женском друштву који је дочаран у Вечитом младожењи Јакова Игњатовића.
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THE QUEER NECROPOLITICS OF SLOBODAN SELENIC
Summary

This paper, based on the use of the term necropolitics, as seen through the lense of queer 
theory, observes how Slobodan Selenic applied the strategies of queer necropolitics in the repre-
sentation of his characters displaying (latent) homosexual inclinations in the novels Prijatelji and 
Očevi i oci. The themes considered that are of particular relevance are the relationship between 
the clash of civilizations and ideological turbulences, and characters who, due to their queer na-
ture, cannot find their way in the disorder of discourse, and become the target of either symbolic 
or physical queer necropolitics.

Keywords: necropolitics, queer theory, homosexuality, clash of civilizations, ideology, shal-
low grave topos, Slobodan Selenic,  Prijatelji, Očevi i oci.

Igor Perišić
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Прва крагујевачка гимназија

ОД ХЕГЕЛА ДО ГРОБЉА –  
ТАНАТОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ДРУШТВА  

(НА ПРИМЕРУ РОМАНА ДРВОДЕЉА  
ИЗ НАБИСАЛА ВОЈИСЛАВА ДЕСПОТОВА)

Застали смо пред запитаношћу над Хегеловом премисом да нужност на-
претка води Weltgeist ка синтези у највишем закону политике – слободи и ре-
лигијском апсолуту у ком су све супротности разрешене у јединство. Као ре-
зултат дијалектичке борбе религије и политике, геополитика данас показује 
постанак религије политике (Ђентиле). Али да ли је такво стање Zeitgeist-а, 
уз многобројне људске жртве, само довело до танатополитике и разноврсних 
модела оправдања злочина над појединцем? Све су људске делатности 
подређене игрању са смрћу, њеним одлагањем и њеном рачуницом. Уметност 
још о овоме уме да проговори, то је случај у роману Дрводеља из Набисала, 
Војислава Деспотова, у ком се, истини на вољу, нигде не помиње ни Хегел, 
ни Светски дух, али се последице процеса борбе дијалектичких супротности 
(политике и религије) виде у светлу стварања државе с политиком апсолутне 
послушности грађана, а то би било схватање радикалне хегелијанске деснице. 
Тако, гробље, у малициозном смислу, може да постане место слободе, место 
апсолута, место среће нужних жртава напретка. У тексту се водимо ставом П. 
Слотердајка да је Хегел, заправо, велики логичар жртве јер тежи апсолутном 
разрешењу, а изгледа да је Конрад Паул Лисман заиста у праву када тврди 
да је Хегел победио (ми тврдимо да је „победио”) јер смо сведоци измене 
функције гробља у савременој култури. Тако постоји гробље музеј, галерија, 
свакодневица, спектакл, идеологема.

Кључне речи: гробље, танатополитика, религије политике, Деспотов, семио-
тика постморталне статуе

О симптому краја/смрти
Није прошло много времена од када је Хегел говорио о крају умет-

ности, под којом је подразумевао излазак уметности из њеног примар-
ног поља чулности. Његова естетика је, заправо, усмерена на ситуацију 
довршења историјског процеса западне уметности, која се утопила у ме-
дију логоса, у предочавању и мишљењу о уметности. У том смислу, смрт 
западне уметности је свако њено трансестетско, концептуално или би-
хевиорално уобличавање насупрот традиционалном миметичком по-
ступку. Још је Артур Данто приметио крај приказивања, док су само-
рефлесивност и самодекларисаност уметничког дела уметничким, као 

1  srp1974kg@gmail.com

821.163.41-31.09 Despotov V.
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и наглашена теоријска нота и интерпретација природе саме уметности, 
довеле до заокружења и завршетка једног концепта уметности. Уметност 
се „разливала” у друге, себи несвојствене и неестетске друштвене делат-
ности, постајала средство класне борбе, у марксизму облик свакодневних 
активности човека ослобођеног нужности рада, опструисала модерни-
стички концепт аутономије уметности и проглашавала се обликом жи-
вотне активности, била анархична у културној хегемонији демаскирајући 
њене механизме, или средство пропаганде исте у облику кича, спектакла. 
Ready made је укинуо естетску компоненту, концептуализам је укинуо 
елитно уметничко дело, а апстракција предметност. Дошли смо до краја 
уметности, али још нисмо видели њену смрт. Нисмо јер је одложена, а то 
одлагање смрти у дијалектичким односима увек је у служби власти. 

Могли бисмо да говоримо и о довршењу једног концепта уметно- 
сти (чије је обележје аутентичност) у доба техничке репродукције, о чему 
је говорио Валтер Бенјамин. Савремена репродукована уметност је ук-
лонила или, у најмању руку, изместила ауру са уметничког дела у друга, 
њој атипична, поља. „Ауратични начин постојања уметничког дела ни-
када се потпуно не одваја од своје ритуалне функције. Другим речима: 
јединствена вредност ’правог’ уметничког дела заснива се на ритуалу, у 
коме је имало своју почетну и прву употребну вредност” (Бенјамин 1974: 
122). Тако се у веку репродукције култна вредност уметничког дела за-
мењује њеном изложбеном вредношћу. Аура прелази на изложбени гале-
ријско-музејски простор, не би ли тиме надокнадила ону традиционалну 
компоненту дела која јe обележава аутентичношћу. Оригинал је непоно-
вљив у свом времену и простору, а у репродукцији се та разлика губи. 
Са закржљавањем и смрћу ауре „изневерава се мерило аутентичности у 
уметничкој продукцији, променила се и целокупна функција уметности: 
Уместо да се заснива на ритуалу, заснива се на другој пракси: наиме на 
политици” (Бенјамин 1974: 124). Напуштањем царства лепог привида, 
зомби уметност се ставља у службу декорисања политике. Eстетизацију 
политике спроводи фашизам, а „сви покушаји за естетизацијом политике 
имају врхунац у једној тачки. Та тачка је рат.” (Бенјамин 1974: 147). Један 
вид тоталитаризма, фашизам, убио је уметност јер је њоме оправдао по-
литику, „комунизам му одговара политизацијом уметности” (Бенјамин 
1974: 149). То је још један злочин над уметношћу и подсећање на давни 
неуспели покушај уметности да се избави од политике у оном естетском 
идеалу ларпурлартизма и чисте уметности код модерниста. И после свега 
уметност и даље трансформише своју ауратичност, нећемо коментариса-
ти у ком правцу, али ако је ово (музејска ауратичност и аксиологија) њена 
политичка слобода, онда смо на путу Светског духа застали при почетку 
и нисмо достигли стадијум спознаје. Уметност сама је, нарочито у вре-
ме концептуализма и постмодерне, показала интересовање за спознају у 
себи, за самосвест на умном путу ка теорији и пракси ослобађања, но то 
није искључило њено учешће у квазиритуалима капиталистичке, идео-
лошке и политичке данашњице. У роману Војислава Деспотова управо 
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ћемо гледати процес уклањања ауре са вајарског уметничког дела, и њено 
смештање у политичко поље где постаје део политичких ритуала. Про-
лиферација статуа вође, мртвих предака, супружника, родбине, Богоро-
дице, заједно представља партиципацију у процесима танатополитике. 
„То сам ја држао псалам обрнуте веронауке обичној јесени, дрвету у којег 
ће се, упркос заштитном лаку, кад-тад увући црви и изгристи јој хегемо-
нију” (Деспотов 1999: 52), каже писац за статуе које више нису уметничке 
већ су заговорници идеје вође Пропа (читај Проп-а-ганда, подвукла С. 
Р. П.). Гробља су се проширила свуда по граду, улице су биле пуне статуа 
мртвих а јавне површине су биле резервисане за уметнике, научнике и 
политичаре, њихове статуе су биле симболи над симболима и опомињале 
на покорну мисао сваког грађанина. Статуе и споменици су истиснули 
живе, а „скулптуре, те одвратне скулптуре у част живота и свега живог 
– што је по идеолошком терору Пропа и поданичке му клике требало да 
замени веру и сједињење са Господином. И због чега смо тако страдали?” 
(Деспотов 1999: 122). Као врхунац идолопоклонства кроз уметност у по-
литичке сврхе јавља се „балсамовање као претварање природног, умрлог 
тела у кип – а та уметничка обрада тела се назива ’хемијским кипарством’ 
и није нов поступак. Сетите се Египћана, то јест њихових фараона” (Дес-
потов 1999: 127), а ми додајемо, сетите се ближе историје, и неких од 14 
балсамованих политичких лидера: Лењина, Мустафе Кемала Ататурка, 
Мао Цетунга, Ким Сунга другог, Ким Џонг Ила, Хо Ши Мина, Стаљина, 
папе Јована XXIII, Уга Чавеса. 

Могли бисмо рећи да су и концепције покрета „уметност после фило-
зофије” (Џозефа Кошута из 1969.), естетике ћутања (Сузан Зонтаг и Иха-
ба Хасана), концептуално укидање уметничког дела и његово изједнача-
вање са животом и теоријом такође на линији проглашавања смрти умет-
ности у ширем смислу. Седамдесетих година се јавља и Бургинов „крај 
теорије уметности” који се суштински базира на довршењу уметности у 
пројекту модерне, уметности као аутономне дисциплине и прелазак на 
проучавање уметности као специфичне појаве културе. Просветитељска 
теорија уметности, настала као спој естетике, критике и историје умет-
ности нестаје с крајем ере приказивања у постмодерни. Бугинов став је 
да се савремена уметност више не може разумети као „облик симболиза-
ције (означавања, стварања значења) независан од других симболичких 
система (језика, идеологије, сексуалности, фантазије)” (Шуваковић 2011: 
384). Све упућује на то да више нема чистих, заокружених и јединствених 
структура и појава у култури те да се оне, на овај или онај начин, јављају 
у спрези с политичким дискурсом, а у томе и филозофи и теоретичари 
уметности и друштва виде крај или смрт појава и феномена.

Пеги Камуф износи тезу о крају читања јер се оно (читање) разуме 
доминантно у научном дискурсу као теорија информација (екстракција 
информација) а заборавља оно читање у књижевном дискурсу као друго 
читање – читање другог. Проучава се афазија кроз свеукупне поремећаје 
говора и тиме читање суштински везује искључиво за древни концепт 
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читања наглас, а искључује читање унутрашње, „читање у себи” са својом 
суштински когнитивно-афективном природом. 

Савремено доба „бележи” и констатује не само смрт уметности већ и 
смрт бога (Ниче), филозофије (првобитно код Хегела, а доцније код Хај-
дегера, Адорна и Хабермаса), историје (Фукујама), Аутора (Барт), субје-
кта (Фуко) те тако можемо рећи да је после процеса стављања живота 
у службу друштвено-политичког апарата за његово самоодржање, фуко-
овске биополитике, наступила „ера” подјармљивања смрти у служби по-
литичке економије и одржања власти. Радикалне процесе некрополити-
ке већ увелико објашњавају савремени социолози и културолози, попут 
Акиле Мбембе, док прича о одложеној смрти која обезбеђује сваку влада-
вину Господара почиње много пре Хегела, код кога то бива јасно у њего-
вој филозофској алегорији о робу и господару. Ослањајући се на ову Хе-
гелову алегорију, Жан Бодријар описује како се у класном друштву догађа 
одлагање смрти кроз рад роба или радничке класе а то одлагање смрти 
је кључно за опстанак економски водећег чиниоца друштва. Данашњица 
се своди на симболичку размену, у тој игри је свакако и смрт, а симболи-
зована смрт једина има употребну вредност, биолошка смрт је прогнана. 
Данас је забрањено бити мртав – рећи ће и поменути Бодријар, гробље ће 
морати да буде удаљено, на периферији, на маргини света, невидљиво и 
једино онај ко раскрије игру смрћу и демаскира њену функцију може да 
игра против система. „Систем прикрива смрт, али он не може њоме да 
се игра – добија једино онај ко игра смрћу против њега” (Бодријар 1991: 
200). Тиме можемо објаснити и моду самоубистава, која се јавља у Дес-
потовљевом роману. Грађани, свесни Система и његове тактике, уцене 
сигурношћу и вечним животом који значи вечно ропство, тријумфално 
одлазе у смрт. То је њихова одбрана слободе, апсолута, али и бездан у који 
су упали „у ишчекивању политичког расплета” (Деспотов 1999: 30). Иако 
читава наша техничка култура ствара једно окружење смрћу, капитал 
живи од производње смрти, ратова, оружја, она се не види као природна 
смрт већ жртвена смрт, а као таква увек је дубоко идеолошка, религиоз-
но или политички. Гробље мора бити невидљиво (уклањањем на маргину 
или проширењем на цео простор града, државе) или му се намена мора 
променити, оно никако не сме бити место природне смрти, јер на њему 
човек бива свестан да је живот мањкав једино ако му се одузме смрт. Зато 
општа илузија бесмртности мора да уклони из видног поља несимболи-
чко гробље, оно данас више не постоји.

„Институција смрти као и институција загробног живота и бесмртности, 
представља познију тековину политичког рационализма касте свештеника 
и Цркве: на управљању том имагинарном сфером смрти она занива своју 
власт. Ишчезнуће религијског загробног живота је још познија тековина 
политичког рационализма Државе. Када се загробни живот повукао пред 
напретком ’материјалистичког’ Ума, он је једноставно прешао у сам живот: 
а на управљању животом као објективним загробним животом Држава 
заснива своју власт.” (Бодријар 1991: 162). 
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Држава је јача од Цркве из тог разлога што њено имагинарно није 
из сфере оностраног већ из овог живота. Држава овладава мртвим те-
лом социјуса, друштвеним телом, уклањајући леш у невидљиво јер јој је 
бескрајан живот једино средство опстанка. „Закон вредности прешао је 
на самоуправљање загробним животом [...] Ако гробље више не постоји, 
то значи да су читави савремени градови преузели његову функцију [...] 
а ако је метропола довршени облик читаве једне културе, онда је наша 
култура култура смрти.” (Бодријар 1991: 142). Нешто касније објасниће-
мо трансфер гробља у друге појавне облике у култури, у гробље музеј, 
спектакл, галерију.  

Дијагнозу и терапију савременој филозофији, упалој у кризу и оп-
седнутост крајем, у такозвану есхатолошку предикацију, покушава да ус-
постави Жак Дерида у књизи О апокалиптичном тону усвојеном недавно 
у филозофији, где на основу етимолошке разине изводи онтолошки пре-
окрет разумевања апокалипсе као опште пропасти, страшне катастро-
фе, у значење контемплације и откривања. Сви они који грме „својим 
прегрејаним прокламацијама о наступајућем или већ оствареном крају” 
упућују нас на закључак о „очигледној прорачунатој користи те есхато-
лошке мистагогије” (Дерида 1995: 17). Мистагози желе да привуку, заве-
ду, одведу према тајни и кроз тајну – а да ли су за то позвани? Објава 
смрти филозофије није новина, Дерида тврди да се десила пре две хиљаде 
година, а да је сва западна филозофија обележена предикацијом и есха-
толошком предикацијом, предсказањем и проповедањем неминовности 
последњег, те да су нарочито јаке она хегелијанска и марксистичка есха-
тологија, ничеовска и друге, па је на снази објава свршетка свега: фило-
зофије, хришћанства, морала, земље, књижевности, сликарства, психо-
анализе, универзитета, свршетак свршетка. Сви они рачунају с човеко-
вом потребом да осветли, раскрије ствари, а с потребом за виђењем није 
тешко манипулисати. Долазећи у стање спекулације о неминовности свр-
шетка, теофанијом, страшним судом, парусијом, наизглед парадоксално 
похрањује се идеја о напретку „чија идеја није никад тако лоше стајала 
ни на левици ни на десници” (Дерида 1995: 53). Коначан циљ овог тона 
у филозофији је да приведе, привуче, заведе субјекат, пол, жељу, особу 
и у том позиву ’Дођи’ је не оно застрашујуће укидајуће и катастрофално 
већ би га требало схватити као позив на мишљење а „апокалиптичко би 
било трансцедентални услов сваког дискурса, чак сваког искуства, сваке 
ознаке или сваког трага” (Дерида 1995: 64). Све ово објашњава како то и 
зашто свршетак траје и како он долази од Другога. Свршетак није сврше-
так већ позив у откривајуће мишљење. Никада није било и неће бити апо-
калипсе, изговара Дерида, а мишљења смо да је то случај у оба значења, 
и оном које се односи на коначан крај, катастрофу и у оном позиву на 
откривање јер сама ствар ствари ће увек бити у процесу а не у чекању да 
се раскрије. Но, то не зауставља „општу моду” објаве смрти. Деконструк-
тивно мишљење јесте у напору да изнађе алтернативу за модернистички 
концепт почетка и краја, настао укидањем метафизике. 



Од Хегела до гробља

330

Религија је политика и политика је религија
Политичко-алегоријски роман Дрводеља из Набисала (1999) Војис-

лава Деспотова описује актуелну политичку ситуацију из времена кри-
зе после распада Југославије, деведесете године двадесетог века у новој 
држави и крајњи исход те кризе – бомбардовање. Лако је ишчитати ту 
текстуалну потку, али пажња се задржава на конотацијском слоју озбиљ-
не филозофске, идеолошке, уметничке студије једног времена које није 
произашло само из себе већ се показује као резултат цивилизацијских 
промена у геополитичком смислу. У игри су два супротстављена модела 
управљања, религијски и политички, који не успевају да преживе у моде-
лу секуларизације већ се „борба” наставља, побијајући левохегелијански 
марксистички пројектовани исход сукоба опозиција у позитивном само-
разрешењу. Настаје синтетичка парадигма новог управљања, ново исто-
ријско искуство преплитања религије и политике – религија политике. 
Овај процес појашњава Емилио Ђентиле: 

„Сакрализација политике састоји се у приписивању својства светости не-
ком световном ентитету, као што су нација, Држава, раса, партија, вођа. У 
таквим ситуацијама, политика постаје религија зато што хоће да дефинише 
значење и коначан циљ индивидуалног и колективног постојања преко ску-
па веровања изражених кроз митове, ритуале, симболе.” (Ђентиле 2009: 7) 

На сличан начин делује и идеологија, која утиче на друштвено фор-
мирање људи сликама, митовима, представама, идејама те тако човек губи 
реалну слику стварности која је посредована идеолошким дискурсом. Он 
делује кроз државне апарате, али и кроз ДИА (државне идеолошке апара-
те, како их назива Луј Алтисер). Они припадају религиозном, школском, 
породичном, правном, политичком, синдикалном, информационом и 
културном пољу и уопште не морају да буду репресивни и насилни, али 
могу још ефектније путем идеолошког дискурса да делују и симболички. 
За деловање ДИА нису потребни укази, закони, казне, а „ниједна класа 
не може трајно задржати државну власт, а да истовремено не остварује 
своју хегемонију над државним идеолошким апаратима” (Алтисер 2012: 
146). Деспотов каже да су се у стакленој куполи музеја налазиле само цен-
тралне сцене из историје, али на многим другим местима, по холовима 
административних зграда, мањим музејима, позоришним салама и пар-
ковима постављало се много више, ниједан тренутак историје није био 
заобиђен. А све су те институције идеолошки апарати. Тако, у роману, 
председник Савеза уметника и новоизабрани члан Државне комисије за 
културу, првобитни вајар Гоморајчек, који је пре ступања на функцију 
радио досадне апстрактне фигуре у полиуретану, које је називао психо-
деличним фрескама, по ступању на чело државе, с променом имена мења 
и своју уметничку позицију и бори се против сваке апстракције и дека-
денције и залаже за то да се санкционише појачан притисак модерниста 
да се уважи редукционизам у форми. Зна се да је форма марксистички 
култ и да је у доба комунизма уметничко-социјална критика, бранилац 
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форме, подигнута на ниво неке врсте обрушавања на издају програма 
партије као носиоца социјалистичких идеја. Свако нарушавање форме 
водило је јавном цензурисању уметника преступника. Тај пластични ико-
нофил постаје заговорник себекулта и државни музеј испуњава власти-
тим дрвеним скулптурама, постајући историјом окружујући се ауром 
институције музеја, он себи обезбеђује идолопоклонике у народу, баш 
као што су сви велики диктатори себи подизали монументалне споме-
нике и гробнице. Ритуално сахрањујући себе у музеј, вођа се смешта у 
вечни живот, у уметност и историју. Вођа постаје симбол, парадоксално 
наметнуто конвенционални знак вере у дародавца друштвеног живота. 
Тиме Држава обезбеђује себи преко потребни симбол за постајање видом 
религије. „Страшила на њивама су, на пример, бивши сељаци, Египћа-
ни су мумифицирали мумије, Волт Дизни је замрзнут, Лењин је препари-
ран – зашто? Да буду скулптуре” (Деспотов 1999: 27) На сцени је, дакле, 
процес етатолатрије, у ком се суштински тоталитаризам спроводи путем 
политизације морала и сакрализације државе. Свака етатолатрија обе-
лежена је најездом идола, а сведоци смо савременог одговора хришћана 
тим тоталитарним религијама, опет у милитаристичком духу, на начин 
оружаног рата. У роману, западне хришћанске силе, пре бомбардовања 
Новог Набисала, образлажу свој став да се грађанима мора обезбедити 
слобода вере и верских ритуала, свакако зато што ни тај запад као носи-
лац заставе хришћанства неће да дозволи појаву неке друге нерелигиозне 
религије – религије политике, у овом случају можда не тоталитаристичке 
као што су бољшевизам, фашизам, нацизам или комунизам, али на ис-
том путу. „Оне прве вечери, сазнали смо на телевизији, бомбардовали су 
само одабране циљеве чијим би уништавањем, веровали су, поколебали 
нову веру и ослободили нашу земљу од паганских обичаја” (Деспотов 
1999: 41). Места која је бомбардер сматрао извором сатанизма су биле 
уметничке ливнице, кипарски вртови, керамичарске радионице, рудни-
ци мермера, налазишта глине, шуме с добрим дрветом, дакле, сва мес-
та где извире средство за производњу нових митолошких знакова неке 
нове религије, засноване на старим култовима. Наведени истраживачи 
стратегија власти, Ђентиле и Алтисер, али и други, попут Ролана Бар-
та, непрестано истичу улогу мита у друштвенополитичким процесима. 
О каквим је митовима реч? Будући да су историјски и актуелни митови 
у сталном суодносу и да је у сржи митске структуре, када означава оне 
апстрактне појаве као што је Држава, које се не могу егзактно описати, 
да то чине посредно, помоћу знакова. Како је знак нешто друго од онога 
што значи, ту се отвара простор манипулације, а основни задатак „ма-
нипуланта” је у томе да договори конвенцију у структури знака (ознаке 
и означеног) у ширем колективу. Када се апстрактно по-ствари (држава, 
вођа, нација) постане скулптура, споменик, веза између ознаке и означе-
ног се стационира и смешта или у традицијом договорено значење или 
у новоосновани мит. Није у питању проста фројдовска демитологиза-
ција, ни ничеовска ремитологизација, већ наметање значења појединца 
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или групе с кореном у традиционалном миту. Улогу у овом процесу имају 
и медији и уметност и образовање и друге ДИА. На линији позитивног 
односа према сталном коришћењу митских структура и стварању нових 
митова у савременој култури налази се и Хегел. „Постоји потреба за но-
вом митологијом, али та митологија мора бити у служби идеја, она мора 
постати митологија ума. Ако идеје не обликујемо естетички, тј. ако их не 
заодјенемо митологијом, оне неће имати одзива у народу, и обратно, ако 
митологија није умна, филозоф се је мора стидети. Тада ће завладати све-
опћа слобода и једнакост духова.” (Хегел према Шмит 1988: 94). Да ли је 
овај идеалистички став, који заправо естетизује политичке идеје, заиста 
пут слободе и напретка? Сведоци смо да су нови митови који вуку репове 
традиционалних означених једно од најубојитијих оружја данашњих на-
ционалистичких и верских покрета у оквиру  глобалне политике.

Какву улогу у свему овоме игра уметност и зашто се механизми идео-
логија спроводе преко ње а носиоци хијерархије – Господари, Вође, Држа-
ва, Нација смештају у уметничко поље. Хана Арент проглашава уметност 
предметом без икакве употребне вредности у вештачком људском све-
ту, јер она не служи религијским потребама као други предмети и њена 
вредност није мерива посредством неког заједничког именитеља као што 
је новац. Она, наравно, мисли на уметност која је преживела своју одсе-
ченост од религије, магије и мита и која „припада свету више него било 
која друга опипљива ствар [...] а кородирајуће дејство природних про-
цеса готово да не дотиче њихову трајност [...] њихова трајност је вишег 
реда. У тој постојаности уметничког дела представљена је сама стабил-
ност људског вештачког света која, будући да тај свет настањују и кори-
сте смртници, никада не може бити апсолутна.” (Арент 2016: 231) И ни у 
чему другом се трајност света не показује у таквој чистоти „тако спекта-
куларно као не-смртни дом за смртна бића” (Арент 2016: 232). У таквој 
трајности која је видљива на уметничком делу слутња је бесмртности и 
та слутња је моћно политичко оружје диктатора или неког симбола у чије 
име се влада. У уметничком се делу стално догађа васкрсавање мртвих из 
„мртвог слова” путем „живог духа” који ће га стално оживљавати. Зато је 
инстанци вође важно да се смести у уметничко дело, смрт није за њега, 
и ако се догоди, она ће се поништити, он ће васкрснути попут свих ре-
лигиозних „јунака” велике верске борбе. Наравно, поново се догађа пре-
узимање религиозних симбола и наратива и ставља у службу политичких 
механизама. Али, како је јасно рекла и Арентова, ту апсолута нема, све је 
привид, превара, заблуда.

Деспотовљеви јунаци, именовани као Богославија, Себехлебски, 
Проп, Аустрија, доктор Фабула (читај, велика нарација, подвукла С. Р. 
П.), живе у држави Набисалу, где нас игра речима јасно упућује на Аби-
сал као митолошки бездан, својеврсни underground у односу на европски 
и светски хришћанско капиталистички mainstream. Они, док једу пече-
на крилца, дакле, у једном најживотнијем тренутку, расправљају о очи-
гледном прогону Бога и забрани наде, које на себе узима субјект-Држава. 
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Јунакиња Богославија, која је именом симбол вернице, и која се таква не-
могућа мора убити јер су непостојећи њени темељи, метафизика и вера у 
Бога, тврди да „не може се укинути вера у Бога [...] ниједан државни дек-
рет не може забранити наду и учинити да она нестане. Зар комунистичке 
земље нису то покушале? И шта се догодило? Људи су, након пада ко-
мунистичких режима, почели отворено да исповедају веру коју су тајно 
неговали у време диктатура. Нису им сметале ни порушене и запуште-
не цркве. Бог станује свуда и не да се уловити у пролетерску диктату-
ру” (Деспотов 1999: 9), на шта јој Себехлебски, дрводеља модерних статуа 
из арт машине, одговара да је наша земља ничеанска и да је убила Бога, 
а јунакиња, која изгледа боље разуме смисао политичке путање прогона 
једног ауторитета другим, образлаже да „Наша земља није ни теолошка 
ни комунистичка држава [...] наша земља је отворен гроб на крају све-
та, окамењена слика из пакла. Распад, труљење, издисање. Мртварење 
прошлости. Апотеоза замућене историје и одавно распаднутих лешева. 
Зар смо то хтели: слободу пакла?” (Деспотов 1999:10). Но, ни Богославија 
не сагледава процес здруживања модела управљања, државе верника и 
државе политике. Кључ је, можда, у глаголу ’мртварење’, којим се обеле-
жава динамизација смрти у процесу управљања послушношћу грађана. 
Идеалан модел синтезе за Хегела била би грађанска правна држава, а од 
ње ни трага ни гласа, ни са једне стране, ни са оног Запада одакле стижу 
упозорења и теолошки ултиматум да се грађанима омогући слобода вере 
у Бога, ни из властите државе која је тоталитарни суд на негдашњем уп-
ражњеном месту Бога. 

Целокупно претходно излагање иде у правцу објаве танатополитике, 
односно политичке употребе смрти. Масовни злочини, ратови и најпер-
фиднији политички потези правдају се гробљима палих у ратовима или 
страдалих у националним и верским сукобима. Није случајно зашто су-
протстављене стране неретко скрнаве и руше гробља и споменике дру-
гог, јер неговањем гробља и споменика на њима, одржава се континуитет 
с породицом (као микројединицом народа), национом, државом, поли-
тичком опцијом. Веома давно је откривена политичка употреба смрти 
као позив на освету, буђење национализма, идеје монархије и др. Поклич 
„Краљ је мртав – живео краљ!” јасно сведочи о томе. Али и сликовита 
олфактивна и тактилна метафорична означеност гробова у литератури 
и колоквијалном говору указује на исто, тако су гробови светли, црвени, 
хладни, врући и таквом семантиком они јасно позивају на интенционал-
но означавање, али и потенцијални поклич и јуриш истог трена када на-
ција и држава позову своје следбенике у бој против стварног или имаги-
нарног противника. „Да ли су сматрали да ће се клица наше идеје, кажимо 
њиховим устима: ’безбожништва’ и ’црног култа предака’, увући у њихова 
хладна и лицемерна гробља” – пита се јунак у роману, некритички обеле-
жавајући западна гробља хладноћом а властита топлим исијавањем.

Тодор Куљић у књизи Танатополитика – социолошкоисто-
ријска анализа политичке употребе смрти прецизно разлаже аспекте 
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танатополитике и њене појавне облике. Спољна (симболичка) и унутра-
шња (класна) страна танатополитике, по Куљићевом мишљењу, неод-
војиве су, а ми смо их појаснили на примеру коришћења смрти од стране 
државе, вође или господара, и у случају романа на примеру праксе оз-
начавања статуа у оквиру култа смрти. Друштвеноинтегративна страна 
танатополитике видљива је у стварању култа нације и свим случајевима у 
којима је појединац смртан а група није, те се његова смрт не рачуна, од-
страњује се из неуништивог живота заједнице. „Убице-самоубице, збуње-
ни развојем политичких догађаја, пренеражени амбицијом мале земље 
да свет научи памети и покаже му оштре Давидове зубе, управо су тим 
поступцима показивали да је лични живот дубоко испод површине свет-
ске игре.” (Деспотов 1999: 32) Религиозна и идеолошка танатопракса су у 
извесним стратегијама сличне иако ће религиозни истраживачи тотали-
таризма (нарочито католички и протестантски) то одрицати. Поменути 
Емилио Ђентиле своју студију о религијама политике даје махом из тог 
угла и склон је да све механизме и парадигме управљања види као рели-
гије. Додуше, сложили бисмо се са њим у случају Деспотовљевог романа 
у ком се и после прогона религије (познати комунистички југословенски 
период) јављају и грађанске религије и политичке религије. „Грађанска 
религија је облик сакрализације колективног политичког ентитета који 
се не поистовећује с идеологијом неког посебног политичког покрета, по-
тврђује одвојеност државе и цркве, постулира постојање неког деисти-
чки схваћеног натприродног бића, живи заједно с традиционалним ин-
ституционализованим религијама, не поистовећујући се ни с једном по-
себном религиозном конфесијом.” (Ђентиле 2009: 272), али подржавајући 
некакав консензус јавне етике и колективне литургије. Такав обред види-
мо у аморалној литургији живих грађана на гробљу, где оживљавају своје 
умрле машински издељаним статуама с којима учествују у свакоднев-
ним животним радњама и приватним и интимним ритуалима. Уврнута 
грађанска религија заправо је мутација паганских ритуала под утицајем 
државно подржаног култа смрти. Политичка религија је, с друге стране, 
сакрализација политике која је искључива и никако не прихвата „исто-
времено постојање других политичких идеологија и покрета, пориче ау-
тономију појединца у односу на заједницу, прописује обавезу поштовања 
својих заповести и учешће у политичком култу.” (Ђентиле 2009: 272) Так-
ва политика заговара оружану борбу, не трпи традиционалне религије 
или их подјармљује у назовисимбиози, како би искористила њену мито-
логију. Тако поступа политикон у наведеном роману, забрањујући цркве-
ну институционалност и црквене симболе, а преузимајући од цркве смрт 
и виктимизацију као древне облике држања у покорности.

Гробље – живо складиште одложене смрти
У случају Деспотовљеве романескне фикције-стварности, поље на 

ком се одиграва симболизација наведених ентитета је уметничко поље, 
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односно вајарска уметност производње специфичних живих споменика, 
некрофилска уметност у служби политичког присвајања смрти, у поли-
тичком трику освајања живота робова-грађана. Гробље са статуама дра-
гих покојника постаје трпеза, спаваћа соба, радна канцеларија, испове-
даоница, психијатријска ординација, присно место окупљања, простор 
негодовања маргиналних група, једном речју, копија живог града. Држав-
на власт, на челу с вођом (званим Проп), прогони сваку религијску ма-
нифестацију, од интимне до институционалне, а подржава култ мртвих 
предака и признаје човека за једину „светињу”. Богославија је мрзела култ 
предака „Набисалци безмало падају на колена пред обичним, световним 
фигурама” (Деспотов 1999: 25). Приватни ритуали општења с мртвима 
добијају легитимитет, општа смртологија заправо протерује смрт као чин 
одстрањења из заједнице живих, те се постепено догађа инверзија у од-
носу смрт-живот. Тиме је колективна смрт немогућа док је појединачна 
смрт резервисана за оне који понешто разумеју, за претходницу, оне који 
одбијају да учествују у перфидном хегемоном процесу Државе. Они хрле 
у смрт, општа мода самоубистава је неминовност и једини рез у ланцу 
експлоатације човека као роба свога господара. Та лична смрт је једини 
излаз из поменутог одлагања смрти, или, како смо раније објаснили, игра 
са смрћу која осим ослобађања раскринкава и Систем. Самоубиство је, 
са друге стране, пристанак на улогу Homo sacera-a за чију се смрт не од-
говара, не више зато што је, као у старом Риму, изопштен из заједнице 
грађана, већ зато што је сам грађанин у служби Државе а његова смрт 
је ирелевантна за њу као појединачна смрт. Нестанак појединца за све-
живот колектива је цинично лице напретка, док у томе лежи перфидни 
поступак аболиције идеолога. Држава чак полаже и право на проглашење 
смрти. Ђорђо Агамбен објашњава политизацију смрти на примеру еута-
назије или одређења тренутка када ће се прекинути процес реанимације 
над „лажним живим”, ограничавајући се, по законима биополитике и ме-
дицине, само на мождани живот. „Само држава то сме и мора да учини 
[...] Организам припада јавној моћи: тело бива национализовано.” (Агам-
бен 2013: 242) 

Механизам којим се води Држава у роману гласи: сви мртви преци су 
жива војска у саставу једног национа који се бори против исконструиса-
ног Запада. Тиме место њиховог активног починка бива идеологемом јед-
ног Система. „Хераклид Понтијски, Платонов ученик, преместио је Пла-
тонов Хад горе, на небо, а то је тачно оно што ми радимо, ми празнимо 
доњи магацин, закључавамо га и доводимо мртве горе, на светлост дана.” 
(Деспотов 1999: 28) „Малобројни свет живих допуњавали смо неотуђи-
вом армијом покојних душа [...] Бомбардовање нас је проредило али ми 
смо довели хиљаде и милионе рођака и предака; један је то свет. Заједно 
смо: универзум. Сви смо ми Божја деца.” (Деспотов 1999: 99) Они су ожи-
вљени у ликовима дрвених статуа произишлих из уметничке машине која 
поштује задати програм и тастер COPY, из „полиуретанске кутије вели-
чине мртвачког сандука”, коју је вајар Себехлебски назвао електронским 
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Платоном који болује од склерозе и „Лазаревом кућицом”, по угледу на 
ону библијску пећину из које је изашао првоваскрснути. Серијски клони-
рана маса мртвоживих позивала је на одавање дуга историјским жртва-
ма док се пред очима догађало велико жртвовање сакрализованој Држа-
ви и вођи које се није смело видети и разумети. Та гробљанска изложба 
саможртвованих је слична великим гробницама страдалих у верским и 
политичким сукобима. Уосталом, има ли другачијих ратова? Она је пре-
лазила ограде гробаља, излазила на улице и освајала сваки кутак града, 
стижући до приватних кућа и спаваћих соба и ормара из којих су статуе 
вађене по потреби за нежношћу и задовољењу страсти. Држава је поста-
ла гробље по ком ходе поклоници мртвих не знајући да тиме легитими-
шу своју смрт-жртву у име идеје више од живота, идеје друштвенополи-
тичког организма. Описујући зашто је Хегел био подстрекач идеја вели-
ких светских диктатора, Зафрански казује да је сам Хегел био „посматрач 
покоља. Са опуштеношћу посматрача прокрстарио је [...] костурнице 
духа. А у тим данима постојали су дословно покољи народа.” (Зафрански 
2012: 112) Те костурнице су на нивоу идеје, гробови духовне, теолошке, 
уметничке спознаје човечанства као синтезе историјских сукоба, али не 
само оне већ и онакве костурнице, које, настављајићи се на Зафранског, 
описује Слотердајк: „Зафрански је поменуо метафору о костурницама – 
тамо где леже лобање, ту за живот преостаје много. Хегел је заправо ве-
лики логичар жртве, јер жели да дође до апсолутног резултата. Сме се 
комотно рећи да ово стремљење ка коначном исходу скрива тоталитарни 
мотив.” (Слотердајк 2012: 112) Тоталитарна држава је танатополитичка 
и рачуна с костурницама, гробљима, на свом путу самоодржања. У том 
смислу, гробље је место профане светости, савеза с мртвима и, будимо 
цинични, место слободе, место апсолута, место среће нужних жртава 
напретка. Тако далеко од лаички виђеног гробља – места сећања и бола.

Гробље музеј, галерија, свакодневица, спектакл, идеологема
На претходним страницама у тексту смо видели како је гробље, у да-

нашњем поретку дискурса културе постало не-место коме се пришивају 
различита значења. Место изложбе симболизованих статуа, баналних 
ритуала свакодневице и тиме локус који га поништава, идеологема по-
ретка, крај идеалистички схваћеног императива напретка у синтези бор-
бе супротности, а сада га сагледајмо у још једној манифестацији, која та-
кође није аисторична.

Дозволићете једну успутну али актуелну дигресију. Наиме, 16. Ноћ 
музеја у Београду, манифестација која је установљена некако с миле-
нијалским духом, у оквиру свог програма нудила је и обилазак београд-
ског Новог гробља и посету гробовима надреалиста уз кустоску пратњу. 
Гробље се сместило између туристичке одреднице и сталне музејске по-
ставке, пружајући нам на тај начин нови поглед на наше надреалисте, бри-
шући сукоб на књижевној левици који је обележио један период српске 
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књижевне и културне историје. Гробље у овом случају није „поклоничко” 
место као у случају гробова неких светских умова већ спектакуларна ту-
ристичка понуда зачињена лаицизираном представом о надреализму као 
вишој стварности, ваљда мистичном хтонском свету који позива на ту-
мачење. Овде чак ни тога нема, креира се нова слика хегемоне стварности 
надреалистичког периода у нашој уметности и тиме савремена култура 
показује још један процес профанације гробља и шундоизације умет-
ности. Ту нема ни трага од традиционалне функције музеја да похрањује 
предмете од историјског значаја за свест о историјском континууму кул-
турног развоја, ради се о спекулацији у оквиру савремене музеологије да 
се историјски подаци и реликвије постављају у друге контексте и реин-
терпретирају у складу са плурализацијом истина и прохтевом савремене 
културе  за спектакуларношћу и сензационализмом. 

Својеврсни спектакл одвија се и у роману о Набисалу. „Званична ме-
моријална индустрија државе и даље је неуморно стварала читаве низове 
спомен-комплекса, паркова и историјских вртова у којима су на вајарски 
начин, тродимензионално, у реалним просторним односима, приказива-
не кључне сцене званичне историје” (Деспотов 1999: 104). Обележава се и 
свеукупни живот на нашим просторима, рекламира се Пропова полити-
ка сазнања да овај свет чине сви, и живи и мртви, и то грађански правно 
подједнако, па би било исправно да сви покојници и њихови споменици 
добију личне карте. На том живом гробљу, које није само башта исто-
рије, догађа се спектакл васкрсења, или боље рећи повампирења нацио-
налистичког духа.  

Није у питању ко је победио, Хегел или Маркс, десница 
или левица, него има ли слободе ван гробља
Вратимо се на Хегелову хипотезу о којој смо с почетка мислили, ко-

ментаришући став Конрада Паула Лисмана о Хегеловом тријумфу. „Он 
је победио. Он је ипак увек говорио о царству слободе, и њему смо се 
након колапса комунизма ипак приближили – зар не? Код Хегела би у 
сваком случају на крају требало да развитак историје стоји у правцу сло-
боде, онако како ју је видео као савршену, барем сходно идеји, у грађан-
ској правној држави” (Лисман 2012: 113). Зар то није Пирова победа, до-
каз исправности једне идеје с катастрофалним последицама? И да ли је 
творевина Европске уније, коју Лисман подразумева као илустрацију те 
Хегелове победе, заједница држава заснована на традицији људских пра-
ва, доказ да је изгубио Маркс са својом идејом социјалистичког модела 
друштва, а не Хегел са својом утопијском слободом у грађанској држа-
ви? Нисмо сигурни да актуелно стање духа то потврђује у пракси већ да 
се ради о привиду и наставку трансформација механизама моћи упра-
вљања. Тај механизам рачуна са заведеним појединцем, те се суштинска 
слобода не може остварити у великом ако није оживотворена у малом, 
у основној јединици друштва – појединцу, који слободан од другог бива 
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неизоставно и витално отворен за Друго. Тај поступак сагледајмо сада 
држећи се композиције Деспотовљевог романа. Три целине у роману, 
насловљене Богославија, Аустрија и Зид, илуструју динамику у оквиру 
Zeitgeist-а. Јунаци, симболишући дијалектичке супротности, Богославија 
– религију, Аустрија – политику, долазе до синтезе коју Деспотов метафо-
рично представља као Зид. Носиоци идеолошких уверења, Богославија 
као догматско теолошко тело, бесполна немушта и атеистична Аустрија 
као привид Ума, вођа Проп као политикант уметности у служби државне 
идеје, доктор Фабула као чувар култа Богородице, антипода култу вође, 
Себехлебски – уметник у унутрашњем процесу неуспелог отпора бића 
идеолошким спрегама, и неименовани дечак, једноставно син своје мајке, 
сви осим вође, који се сместио, и последњег наведеног (безименог, а тиме 
и неозначеног дечака) у бекству са идеолошки заражене територије једне 
државе не успевају да пређу невидљиви зид. Погрешно се питајући о вол-
шебној природи и техничком савршенству непремостиве и невидљиве 
међудржавне границе не разумеју да је зид заправо у њима самима и да 
га је подигла њихова идеолошка заслепљеност, јер граница је „три метра 
широка линија која представља наметнути и веома неприродни државни 
и идеолошки јаз.” (Деспотов 1999: 134). Они нису у политици, политика је 
у њима, дух времена је запао у ћорсокак, а преовлађујућа интелектуална 
уверења, идеје, мишљења и погледи на живот у њиховом (и нашем) вре-
мену, који одређују укупну културолошку, уметничку, социолошку, по-
литичку и верску климу и етику једног доба су на путу неслободе и тиме 
пред зидом. Синтеза је немогућа, слобода је немогућа ако је нема у нама 
самима, апсолутни дух у јединству је још увек само метафизичка претпо-
ставка. Једино је онај дечак с краја, у колиби до своје мајке, слободан да 
пређе међу ка апсолуту, њега није заробила ниједна раља и ниједан риту-
ал ни симбол. Аполитичан, с једином вером у властиту мајку, слободан од 
идеја и ван историје, дечак ће отворити назнаку апсолутне слободе. Она 
је могућа једино у ван-времености, изван историје, изван дијалектике.
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FROM HEGEL TO GRAVEYARD – THANATO-POLITICAL ASPECTS OF 
SOCIETY (AS EXEMPLIFIED BY NOVEL THE CARPENTER FROM NABISAL 

BY VOJISLAV DESPOTOV) 
Summary

We pause to wonder at Hegel’s premise that the necessity of progress leads the Weltgeist to 
a synthesis in the highest law of politics – liberty and religious absolute in which all opposites 
are resolved into unity. As a result of the dialectical struggle of religion and politics, geopolitics 
today shows the emergence of religion of politics (Gentile). But, has such a state of the Zeitgeist, 
with its many human sacrifices, merely lead to thanato-politics and diverse models of justifi-
cation for crimes against the individual? All human activities are subordinate to playing with 
death, its delay, and its reckoning. Art can still speak about this, this is also the case in the novel 
Carpenter from Nabisal (Drvodelja iz Nabisala) by Vojislav Despotov, in which, truthfully, there 
is no mention of either Hegel or the World Spirit, but the consequences of the process of combat-
ing dialectical opposites (politics and religion) show in the light of creating a state with a policy 
of absolute obedience to the citizens, and that would be the comprehension of the radical Hege-
lian right. Thus, the graveyard, in a malicious sense, can become a place of freedom, a place of 
the absolute, a place of happiness for the necessary victims of progress. The text is guided by a 
P. Sloterdijk’s opinion that Hegel is, in fact, a great logician of sacrifice as he seeks absolute reso-
lution, and it seems that Conrad Paul Lisman is indeed right in claiming Hegel won (we claim 
to have “won”) because we are witnessing a change in the function of the cemetery in contem-
porary culture. So there exist a cemetery museum, gallery, everyday life, spectacle, ideologeme.

Keywords: cemetery, thanato-politics, religions of politics, Despotov, semiotics of postmor-
tem statues.

Svetlana M. Rajičić Perić



You see, in this world there's 
two kinds of people, my friend: 

Those with loaded guns and 
those who dig. You dig.
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ELEMENTI MAGIJSKOG REALIZMA U КRONICI 
PALANAČKOG GROBLJA ISIDORE SEKULIĆ

Članak je podijeljen na četiri kompozicijske cjeline. U prvoj kompozicijskoj cje-
lini raspravlja se o općim obilježjima magijskog realizma – njegovim razdobljima, 
osnivačima, utjecajima, predstavnicima i poetičkim karakteristikama. U drugoj kom-
pozicijskoj cjelini rada analiziraju se karakteristike opusa Isidore Sekulić i njeni po-
gledi o književnosti, s posebnim naglaskom na nesvodivost njenog djela na pripovi-
jedanje o realnom niti o nerealnom. Ističe se začudnost u postupku pripovijedanja 
koja karakterizira knjigu priča Kronika palanačkog groblja, kao i relativizacija odnosa 
živo–neživo. Također, poseban naglasak stavlja se na odnos Isidore Sekulić prema 
humoru, koji je važna komponenta analize. U trećoj kompozicijskoj cjelini ističu se 
temeljne značajke zbirke priča Kronika palanačkog groblja: groteskni realizam, filo-
zofija relativizma i antropološkog paradoksalizma, autorska stilizacija dokumenta. U 
četvrtoj kompozicijskoj cjelini rada navode se rezultati analize korpusa: elementi ma-
gijskog realizma u zbirci priča Kronika palanačkog groblja Isidore Sekulić, kao što su 
začudna aura događaja, specifični humor s elementima apsurda i groteske, bizarnosti, 
interferencija stvarnog i nestvarnog svijeta, prisutnost nadrealnog / nadnaravnog / 
onostranog, subverzivno rušenje granica tradicionalnog poimanja distribucije rodo-
va, pseudologičko zaključivanje te humor kao rezultat paradoksa. 

Ključne riječi: magijski realizam, Isidora Sekulić, Kronika palanačkog groblja, re-
alno / nerealno, humor

1. Opća obilježja magijskog realizma
Magijski realizam obuhvaća tri razdoblja: prvo se smješta u Njemačku u 

1920. godine, drugo u Srednju Ameriku u 1940. godine, a treće počinje 1955. 
godine u Latinskoj Americi i traje internacionalno do danas (Bowers 2004: 8). 
Sva ova razdoblja povezana su umjetničkim i književnim figurama čiji radovi 
šire utjecaj magijskog realizma po Europi, od Europe do Latinske Amerike i 
od Latinske Amerike do ostatka svijeta. Ključne figure u razvoju termina su 
njemački kritičar umjetnosti Franz Roh, koji je najpoznatiji po svom radu u 
1920-im, kubanski književnik sa sredine 20. st. Alejo Carpentier, talijanski 
književnik Massimo Bontempelli iz 1920-ih i 1930-ih godina, latinoamerički 
književni kritičar sa sredine 20. st. Angel Flores i latinoamerički romanopisac s 
kraja 20. st. Gabriel García Márquez.

1 dbogutov@ffzg.hr
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Iako je sada magijski realizam uglavnom povezan s Latinskom Amerikom, 
mnogi njegovi utjecaji mogu se pratiti u europskoj književnosti, osobito u mo-
dernističkom razdoblju na početku 20. st. Način pisanja u okviru magijskog re-
alizma povezan je s modernističkim tehnikama rascjepa linearnog narativnog 
vremena i preispitivanja predodžbe povijesti. 

Njemački kritičar umjetnosti Franz Roh (1890–1965) inaugurirao je ovaj 
termin referirajući se na novi oblik postekspresionističkog slikarstva tijekom 
Vajmarske Republike. U svojoj knjizi Post-ekspresionizam, magični realizam: 
problemi suvremenog europskog slikarstva (ibid. 9) skovao je termin koji je pre-
veden kao „magijski realizam” da bi definirao formu slikarstva koja se uve-
like razlikuje od onoga što joj prethodi (ekspresionistička umjetnost) u svojoj 
namjeri da istakne detaljnu i sofisticiranu jasnoću slike, nalik fotografiji, kao 
i prikaz mističnih, nematerijalnih aspekata realnosti. Prema Rohu (ibid. 10), 
magijski aspekt ove umjetnosti sastojao se u „magiji bivanja”, koja je slavila 
racionalnu organizaciju svijeta. Ovaj oblik magije bio je djelomice pod utjeca-
jem psihoanalitičkih spisa Sigmunda Freuda i ranih slika Giorgia de Chiricoa 
(1888–1978). Za Roha, najznačajniji aspekt magijsko-realističkog slikarstva jest 
da misterij konkretnog predmeta mora biti „uhvaćen” kroz sliku realističnog. 

Osim Rohovog utjecaja, postoji još jedan značajan trag u razvoju magij-
skog realizma, koji se može pratiti od post-ekspresionističke i nadrealističke 
Europe do Latinske Amerike. Dva diplomata i pisca, Alejo Carpentier (1904–
1980) i Arturo Uslar-Pietri (1906–2001) bili su pod snažnim utjecajem europ-
skih umjetničkih pokreta dok su živjeli u Parizu 1920-ih i 1930-ih godina. Car-
pentier je postao poznat kao začetnik latinoameričkog magijskog realizma. Na-
kon iskustva europskog nadrealizma, prepoznao je potrebu da umjetnost izrazi 
nematerijalne aspekte života, ali je također i prepoznao razlike između europ-
skih i latinoameričkih konteksta. Arturo Uslar-Pietri, koji je utjecao na pisce 
iz Venezuele svojim kratkim pričama pisanim magijskim realizmom tijekom 
1930-ih i 1940-ih, bio je najbliže povezan s Rohovom formom postekspresioni-
stičkog magijskog realizma. Zbog njegove bliske povezanosti s modernizmom 
i originalnim idejama Franza Roha, neki kritičari ističu ulogu Uslar-Pietrija 
u donošenju magijskog realizma u Latinsku Ameriku prije Aleja Carpentiera 
(ibid. 15). Ipak, Carpentiera citiraju i pod njegovim su utjecajem najznačajniji 
magijski realisti poput Gabriela Garzíe Márqueza.

Novi termin „magijski realizam” pojavio se u kritici nakon eseja An-
gela Floresa Magijski realizam u španjolsko-američkoj fikciji (ibid. 16). Flores 
imenuje Jorgea Luisa Borgesa prvim magijskim realistom i kontroverzno ne 
priznaje Uslar-Pietrija ni Carpentiera za dovođenje Rohovog magijskog rea-
lizma u Latinsku Ameriku i umjesto toga tvrdi da je magijski realizam nastavak 
kontinuiteta romantičarsko-realističke tradicije španjolskog jezika književno-
sti i njegovog europskog preslika. Za tu svrhu, Flores je kreirao novu povijest 
utjecaja na književno stvaralaštvo latinoameričkog magijskog realizma, koja se 
može pratiti od 16-stoljetnog španjolskog pisca Miguela de Saavedra Cervan-
tesa, preko 20-stoljetnog češko-austrijskog pisca Franza Kafke, te također (di-
jeleći neke utjecaje s Rohom) europskih modernista kao što je talijanski slikar 
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Giorgio de Chirico. Iako je napisan više od tristo godina ranije, Cervantesov 
roman Don Quixote često je smatran pretečom magijskog realizma. 

Jorge Luis Borges često je smatran ocem modernog latinoameričkog pisa-
nja i pretečom magijskog realizma. Flores ističe njegovu Opću povijest gadosti 
(1935) kao prvi primjer latinoameričkog magijskog realizma. Borges je savršen 
primjer Floresove teorije da je magijski realizam bio pod utjecajem europske 
književnosti. Unatoč nedostatku izravnih saznanja o Rohovu utjecaju na Bor-
gesov rad, smatra se vjerojatnim da je Borges bio upućen u Rohove ideje kad 
je napisao utjecajan esej Narativna umjetnost i magija 1932. godine (ibid. 18). 
Iz ovih razloga on se često smatra pretečom današnjih magijskih realista, cr-
peći utjecaje i iz europskih i iz latinoameričkih kulturnih pokreta. Mješavina 
kulturnih utjecaja ostala je ključan aspekt pisanja u duhu magijskog realizma. 
Internacionalno prepoznavanje latinoameričkih magijskih realista poput Car-
pentiera ili, primjerice, osobito Garcíe Márqueza, dovelo je do pogrešne pret-
postavke da je magijski realizam specifičan latinoamerički fenomen (ibid.). 
Na taj način ignoriraju se istovremeno i latinoameričke veze s europskom 
umjetnošću i književnošću ranog 20. st. kao i vrlo različit, a povezan njemački 
umjetnički pokret znan kao magijski realizam, sa svojim utjecajima unutar Eu-
rope. Najpoznatiji predstavnik magijskog realizma, Salman Rushdie, piše pod 
utjecajem s jedne strane magijskog realizma García Márqueza i njemačkog ma-
gijskog realizma Güntera Grassa.

Definicija magijskog realizma proizlazi iz razumijevanja onoga što se mi-
sli pod „magijom” i „realizmom”. U magijskom realizmu „magija” referira na 
misterij života. Varijacije pojavljivanja magijskog u magijskom realizmu uklju-
čuju duhove, nestajanje, čuda, nadnaravne talente i čudesne atmosfere, ali ne 
uključuju magiju na način na koji se ona pojavljuje u magijskim trikovima – 
tamo se radi o iluziji da se dogodilo nešto nevjerojatno, dok magijski realizam 
pretpostavlja da se nešto nevjerojatno doista dogodilo (ibid. 21).

Kada govorimo pak o terminu „realizam”, pretpostavljamo da je vanjski 
svijet stvaran i da nam naša osjetila daju istinit izvještaj o njemu (ibid.). Devet-
naestostoljetni teoretičari realizma u književnosti, uključujući Henryja Jamesa, 
ističu utjecaj imaginativnog procesa u književnosti, prema kojem je čitatelj 
onaj koji konstruira osjećaj stvarnosti više nego što tekst otkriva autorsku in-
terpretaciju stvarnosti čitatelju (ibid. 22). Ovakav pristup književnom realizmu 
najvažniji je za magijski realizam, jer se magijski realizam oslanja na prikaziva-
nje stvarnog, zamišljenog ili na magijske elemente kao da su stvarni. 

Ključ razumijevanja načina na koji magijski realizam djeluje jest razumi-
jevanje načina na koji je pripovijest konstruirana da bi se omogućio realistički 
kontekst za magijske događaje fikcije. Ne samo da pripovjedač mora ponuditi 
stvarne i magijske događaje na jednak način u prepoznatljivom realističkom 
postavu, nego magijski elementi moraju biti prihvaćeni kao dio magijske real-
nosti, bez obzira jesu li viđeni ili neviđeni (ibid. 31). Karakteristika magijskog 
realizma koja ga čini tako često usvojenim narativnim modusom jest njegova 
inherentna transgresivna i subverzivna kvaliteta. Oksimoron „magijski reali-
zam” otkriva da su kategorije magijskog i stvarnog dovedene u pitanje svojom 
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jukstapozicijom. Ako je u magijskom realizmu magijsko predstavljeno kao dio 
uobičajene realnosti, onda je distinkcija između onoga što je magijsko i onoga 
što je stvarno erodirana. 

2. Karakteristike opusa Isidore Sekulić i njeni pogledi o književnosti
Početkom 20. stoljeća pojava Isidore Sekulić u srpskoj književnosti ozna-

čava početak novog književnog iskaza i novog vrednovanja književnog djela 
(Peković 2011: 9). Njena putopisna proza predstavlja inovaciju koja je inicirala 
nov diskurs i drukčije viđenje identiteta, kako vlastitog i nacionalnog, tako i 
identiteta drugoga. Kao spisateljica je poništila razliku ili stereotip o ženama 
koje stvaraju i koje su uvijek odmjeravane kao druge u odnosu na muške ko-
lege pisce kao prve. Na nju se nisu mogle primjenjivati uobičajene podjele na 
suprotnosti koje su nepremostive, kao što su podjela na aktivan (muško) – pasi-
van (žensko); pamet (muško) – emocije (žensko); logika (muško) – iracionalnost 
(žensko). Ona nije nastojala nadići dihotomije, nego je sebe doživljavala kao 
jedinstveno, prirodno biće. Na taj način je izazivala kontroverze. 

Zbog različitosti stila i ideja njeno pripovijedanje se ne bi moglo sa sigurno-
šću uvrstiti ni u pripovijedanje o realnom, niti o nerealnom, ni u jednu književnu 
vrstu, žanr ili rod (ibid. 10). Rezultat takvog stvaranja je prepoznatljiv i samosvo-
jan tekst i stil Isidore Sekulić, koja se mnogoznačnošću svoga iskaza približila i 
modernim stvaraocima i modernim tumačima književnosti (ibid. 11).

U Kronici palanačkog groblja (1940) Isidora Sekulić pripovijeda obiteljske 
povijesti na način da preuzima stvarnost i pretvara je u stilizirano osobno viđe-
nje, pa umjesto da se nakon početnog čitanja nadgrobnih natpisa nastavi s obi-
teljskim ili osobnim povijestima, ona pravi zaokret ka čudnim prekretnicama 
u životima. Relativiziranjem odnosa živo – neživo, povijest – pseudopovijest 
Isidora Sekulić u ovom djelu proširuje pojam istine i od kronike pravi moderan 
pripovjedački tekst o temi koja je njoj omiljena: prolaznosti i zaboravu (ibid. 
13). Kronika palanačkog groblja kao i sve njene priče i zapisi pokazuje kako 
je bila u pravu u određivanju distinkcija između istine i laži, subjektivnog i 
objektivnog. Kada se govori o razlici između termina istina – laž i subjektivno – 
objektivno, postoji mogućnost nesporazuma: ako se do određenog stupnja pri-
hvati ideja o impersonalnosti, onda termini istina i objektivnost, upotrijebljeni, 
primjerice, u kontekstu objektivne umjetnosti ili istinite/realističke književnosti, 
podrazumijevaju i postojanje korespondencije sa činjenicama, odnosno s pred-
stavljanjem svijeta onakvim kakav on jest (ibid.). Suglasno s ovim, laž i subjek-
tivnost ne bi predstavljale samo ono što bi bilo osobno iskustvo, nego bi mogle 
predstavljati i odstupanje, nesuglasje, pa prema tome i nepouzdanost. Tako se 
odrednice objektivno i istina dovode u vezu s empirijskim, a empirijsko je ono 
što čini razliku između istine i laži, umjetnosti i znanosti. Ovakvo opredjeljenje 
bi sugeriralo postojanje vjerojatnoće uvođenja u književnost sistema i metodo-
logija prikladnih znanosti, dok književnost ne teži ni znanosti ni znanstvenoj 
zasnovanosti. Isidora Sekulić je oštru distinkciju između fikcionalnog i nefikci-
onalnog, istine i laži izgladila shvaćanjem da realnost – istina, bez obzira na to 
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je li objektivna vanjska ili subjektivna unutrašnja, čini jedinstvenu, zajedničku, 
umjetničku istinu. Ona je otišla i korak dalje – pokazala je da se veliki dio 
istine, tj. realnosti može iskazati jedino pomoću književnosti i umjetnosti (ibid. 
14). Zato je vjerovala da je riječ instrument spoznaje i da je književno djelo ne-
zavisno i samostalno unutar ljudske spoznaje. Zadatak književnog djela jest da 
se s podjednakom pažnjom odnosi i prema vanjskoj i prema unutrašnjoj istini. 

Ako bismo ono što je Isidora Sekulić napisala prihvatili kao jedan komu-
nikacijski sistem, onda u njemu ne bi bilo teško pronaći više ili manje nagla-
šene etičke implikacije. Prije svega u onim esejima koji se bave problemima i 
u napisima u kojima se bavi nacijom i nacionalnim (ibid. 19). Njen osjećaj na-
cionalnog bio je očišćen od idealizacije i ideologizacije. Pod gubljenjem nacio-
nalnog identiteta nije podrazumijevala vojno, pa čak ni kulturno osvajanje, već 
gubitak jezika (ibid. 21). Bila je jedna od rijetkih koja se usudila da se poigra i 
da s ironijom govori o patriotizmu, jednom od temeljnih stubova svakog na-
cionalizma. Njen osjećaj nacionalnog uvelike podupire njen osjećaj moralnog. 
Isidora Sekulić predočava moralno i nacionalno na način da svjedoči uvjerenje 
da nacija i kultura mogu očuvati svoje povijesne, tradicionalne i druge vrijed-
nosti bez obzira na geografske ili političke ili vjerske različitosti. 

Od samog početka svoga rada Isidora Sekulić je stvarala vlastite identi-
tete – kulturni, nacionalni, identitet spisateljice, žene – probijajući ograničenja 
okoline i cijelo vrijeme u potrazi za intelektualnim dijalogom s drugima, bez 
obzira na to radi li se o njezinim sunarodnjacima ili strancima (ibid. 22). Nje-
zini sistemi – književni, filozofski i životni – puni su proturječja, ali i hrabrosti 
da se živi životom žene koja je dobrovoljno sebe zatočila u svoju sobu, ali i bila 
bez svoga pristanka zatočena u patrijarhalnom i malograđanskom društvu. 

Jedan esej Isidore Sekulić osobito je značajan za naš pristup i tumačenje 
Kronike palanačkog groblja. Riječ je o eseju u kojem se bavi problematikom i 
fenomenom humora – Tek dve tri reči o humoru, jednome od dva stožera poezije, 
umetnosti (Sekulić 2011: 353). U tom tekstu Isidora Sekulić polazi od teze da 
humor ne treba svrstavati s komikom, satirom i karikaturom, jer je humor „fina 
i prefina umetnička suština pri suprotnom kraju ali na istoj osovini sa tragikom; 
ili, kad se približe, skoro i do dodira približe, – podsetićemo vas u tom smislu 
na ono što uostalom i sami dobro znate – onda humor može biti i potresna 
farsa uza smrt, ili potresna smrt uz farsu.” (ibid.) Prema Isidori Sekulić, humor 
je birana, darovita i duhovita riječ jakoga i svestranoga čovjeka; riječ o onoj ori-
jentalnoj mudrosti da je sve – jedno, i riječ o općeljudskoj istini iz koje izrasta 
humor: istini da će svaki sastanak postati rastanak, a svako imanje nemanje. 

Isidora Sekulić dalje u tekstu postavlja pitanje: kako kategorizirati humor? 
(ibid. 355) Humor je prema njoj element, konstanta – nešto stalno iz čega ne-
umorno nešto proizlazi, a ono se u jezgri svojoj ne mijenja. „Humor je zrno, 
atomski nabijena poetična sila mudrosti i ludosti, i oko tog zrna, kako bi se 
reklo u fizici, polja, kako bi se reklo u metafizici, uzorci, to jest vrlo raznovrsna 
i raznostepena zračenja vedrine.” (ibid.) Humor je „nuklearni munjeviti pro-
dukt intelekta, mašte i jezika. To je signal, umetnički čitak, za celu situaciju, ceo 
jedan problem. Sekundarna poruka.” (ibid. 356) Prema Isidori Sekulić, humor 
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je alkemija duhovitosti. Efekti koje humor proizvodi su uzdah i osmijeh: oni se 
javljaju na čovjeku istovremeno samo kad „humor pomiluje, pa malo popreti 
čoveku, podseti ga na fatum, trenutno, munjevito, za nekoliko sekunada kroz 
nekoliko reči.” (ibid. 357).

Pitanje humora, prema Isidori Sekulić, pitanje kako je humor ukompo-
niran u tkivo književnosti, u situacije koje čine život, vrhovno je pitanje pri 
kategorizaciji pisaca svake vrste. 

3. Temeljne značajke zbirke priča Kronika palanačkog groblja
Jer kronika groblja vezuje događaje naročitim načinom, 

po liniji raspleta i po tehnici smrti. 
(Sekulić 2011: 125)

Knjiga proze Saputnici Isidore Sekulić pojavila se u vrijeme (1911) kad se 
u srpskoj književnosti postupno počinje uobličavati avangarda i želja da se piše 
na nov način (Vučković 2011: 449). Mijenja se i stil dotadašnje proze – umjesto 
razuđenog realističkog opisa prilika i osoba, linearne kompozicije i čvrsto po-
vezanih tokova radnje, sad se osvjetljavaju subjektivna raspoloženja moralno i 
intelektualno preosjetljivih pojedinaca, hvataju u kratkim i pulsirajućim reče-
nicama njihova snoviđenja, slutnje i delirična stanja svijesti. Kronika palana-
čkog groblja, druga zbirka pripovijedaka Isidore Sekulić, objavljena je gotovo tri 
desetljeća poslije prve i u vrijeme (1940) kad je avangarda bila na zalasku i kad 
su se njeni glavni predstavnici vraćali klasičnim pripovjedačkim postupcima 
i nastojali u njih integrirati novine koje su prethodno osvojili. Već iz naslova 
druge zbirke pripovijedaka Isidore Sekulić moglo se vidjeti kako ona obnavlja 
kroničarski način pripovijedanja koji je bio neprihvatljiv za sve avangardne po-
krete, kao što im je bio tuđ postupak realističkog prikazivanja likova u dugoj 
formi pripovijesti. Iz današnje perspektive gledano, bile su to dvije različite pri-
povjedačke poetike i dva nespojiva načina pripovijedanja. 

Velike razlike između ove dvije zbirke pripovijedaka uvjetovane su pro-
mjenama u književnosti koje su se dogodile u tijeku tri burna desetljeća prve 
polovine 20. stoljeća (ibid.). Zahvaljujući djelovanju tzv. socijalne književnosti 
tridesetih godina, vraćaju se na scenu teme i tehnike pripovijedanja koje su 
prije toga bile radikalno osporene i odbačene. Ali te promjene su uočljive prije 
u vanjskoj strukturi ili formalnom sastavu djela, a manje u unutrašnjoj jez-
gri pripovjedačke materije. Jer i pored razlika između dva prozna djela Isidore 
Sekulić, nastala u dva različita vremenska perioda, njih povezuje istovjetna fi-
lozofija života, melankolična spoznaja o prolaznosti svega ljudskog, analitički 
nesentimentalni pristup temama i motivima i esejistički stil pri razmatranju 
proturječnosti ljudske sudbine. Tim svojstvima pripovjedačko djelo Isidore 
Sekulić izdizalo se iznad efemernih trodesetljetnih događanja u književnosti 
i približavalo djelima najpoznatijih tadašnjih proznih pisaca, koji su prošli 
sličan put razvoja, i uključili se u jedinstvenu riznicu moderne (ibid.). Iz tog 
ugla gledano, drukčija forma i sadržaj Kronike palanačkog groblja u odnosu na 
Saputnike rezultat je napuštanja radikalnog eksperimenta, stvaranja drukčijeg 
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duhovnog i kulturnog raspoloženja pred Drugi svjetski rat, prihvaćanja racio-
nalnijeg odnosa prema životnim fenomenima i uvažavanja dostignuća fun-
damentalnih znanosti kao upotrebljivih i u umjetničkoj i u književnoj praksi. 
Ideja europskog genealoškog romana, najpotpunije eksplicirana u djelima T. 
Manna, čini okvir novela Isidore Sekulić u knjizi Kronika palanačkog groblja, 
pogotovo četiri iz prvog izdanja (Kosta Zemljotres, Gospa Nola, Vlaovići, Ambi-
cije, dim). Junaci Isidore Sekulić obično dolaze sa sela, hvataju snažne korijene 
u palanci, uspijevaju se izdignuti u prvoj generaciji i steknu bogatstvo i ugled, 
a onda već u sljedećem koljenu počinje nizbrdica, dok na kraju ne dođe do 
potpunog survavanja, rasipanja i nestajanja u zaboravu i ništavilu. 

Povodom kronika Isidore Sekulić može se govoriti o grotesknom realizmu, 
koji je odlika jednog dijela proze tridesetih godina. Sitne prilike u palanci, sitni 
njeni žitelji nisu mogli biti podloga za tragične geste koje su svojstvene lično-
stima ove vrste genealoške proze. Možda je groteska bila i jedini izlaz i mo-
gućnost njenoga razvoja u novijem vremenu. Pripovijesti Isidore Sekulić prave 
su kronike: izlaganje, poslije uvodne konstrukcije, uglavnom teče sukcesivno, 
život jednog ili više junaka uhvaćen je od rođenja do smrti, čak i više genera-
cija. Paradoks i iznenađenje dolazi u samom toku života, u obrtima sudbine i 
skokovitoj liniji razvoja ličnosti: ne ide se putem kojim se očekivalo da će se ići, 
nego u drugom smjeru. Kreće se suprotno i dolazi u položaje koji su neočeki-
vani i proturječni – isključuju sve što im je prethodilo i demantiraju ukupnu 
raniju biografiju ličnosti. No i pored te suštinske razlike između Pirandellovih 
novela i kronika Isidore Sekulić, srodni su likovi njihovih djela i filozofija ži-
vota koja se očitava iz različitih pripovjedačkih struktura. U djelima jednog i 
drugog pisca likovi su najčešće čudaci, opsjednuti nekom idejom ili akcijom 
koja ih neizbježno vodi u propast. Život ih je izobličio, u psihičkom i fizičkom 
smislu, oštetio ih i oni pokušavaju zasnovati neki svoj poredak stvari ili izvoje-
vati pobjedu nad silama koje ih neizbježno guraju u propast. Često su to ljudi 
– karikature s odveć otvorenim licem ili maskom preko njega (ibid. 453).

Paradoksalna logika zla kad se hoće dobro i svim silama se želi ostvariti, 
da pobjeđuje zlo, u potpunosti upravlja životima junaka Kronike palanačkog 
groblja Isidore Sekulić. Njeni junaci, izvađeni iz porodičnog niza koji se nalazi 
na nizbrdici i u osipanju, zaustavljeni u trenutku razvoja kad su izgubili nor-
malan ljudski lik, žele da se dokažu, da posljednjim zaveslajima životne snage 
stupe na put sretnog života ili da drugima pomognu da to učine, uviđaju na 
kraju kako je sve to bilo uzaludno, kako se njihova dobra želja pretvorila u zlo, 
u propast svih pregnuća. Većina njih bi mogla sebi postaviti pitanje Pirandello-
vog junaka: zašto je sve to tako. 

Nastojeći da u svoje kroničarske povijesti ugradi filozofiju relativizma i 
antropološkog paradoksalizma i da ukaže na razloge propadanja pojedinaca, 
porodica, pa i naroda, Isidora Sekulić je označila sitni duh palanke kao uzroč-
nika mnogih nesreća. Na taj način uvažavala je postavke pisaca genealoških ro-
mana i tenovske teorije o utjecaju sredine na ponašanja ljudi. Ta teorija, preko 
tada aktualnog marksizma, vrlo je živa tridesetih godina i nije neobično što je 
u to vrijeme obnovljen interes za malovarošku sredinu, za palanku i kasabu, 
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kako je to bilo u prozi na preokretu stoljeća. U tome prednjače pisci iz Bosne 
i Hercegovine koji su Isidori Sekulić, a posebno njihov jezik, bliski i o njima 
često piše (ibid. 454). 

Filozofija relativiteta i antropološki paradoksalizam neodvojivi su u kro-
nikama Isidore Sekulić od problema kulture i nacionalnosti, od pitanja odnosa 
nacionalnog i internacionalnog, palanke i svijeta (ibid. 456). Srodnost pro-
zne koncepcije Isidore Sekulić u Kronici palanačkog groblja s Pirandellovom 
je u tome što daje prednost životnim činjenicama nad utvrđenim istinama i 
osvjedočenim fikcijama. Isidora Sekulić u Kronici palanačkog groblja također 
polazi od naturalističkog koncepta kronike i genealoškog romana. Međutim, 
ni ona, kao ni Pirandello, ne ostaje u njegovim okvirima već ga nadilazi relati-
vističkom filozofijom, paradoksnom antropologijom i primjenom u određenoj 
mjeri konstruktivističke pripovjedačke tehnike (ibid. 459). Polazište u Kronici 
palanačkog groblja jest ono što je življeno i što se u svoj brutalnosti ponovo 
izvodi na životnu pozornicu. To se moglo učiniti ako se ožive neki već po-
stojeći predmeti koje će kroničar uskrsnuti i dozvati ono što je nekada bilo 
u palanci. Prozna konstrukcija Isidore Sekulić prilagođena je temi kronike i 
razlikuje se od Pirandellove. Priča počinje od dokumenata, od natpisa na gro-
bovima palanačkog groblja i slijedi logiku izlaganja lokalnog kroničara koji zna 
ili istražuje povijesti pojedinih obitelji (ibid.). Ta konstrukcija, kao prihvaćeni 
pripovjedački model, ponavlja se iz novele u novelu. 

Riječ je, dakle, o montaži priče o dokumentu grobljanske kulture i kaziva-
nju obiteljskih povijesti. Dokument nije prenijet, kako su to nekad činili dada-
isti, u izvornom obliku, već je autorski stiliziran prijepis. Pripovjedač je čitatelj 
spomeničkih natpisa i tumač obiteljskih povijesti, kao i bizarnih i čudnih obrata 
u životima njihovih isto tako čudačkih članova. Kroničar je u pozadini priče i 
ne nameće se čitatelju. Konstrukcijski zahvat u kronikama Isidore Sekulić nije 
radikalan ni sveobuhvatan, ali je od suštinskog značaja za pripovjedački ton. 
Pomaže da se uspostavi jedinstveno kvazikroničarsko kazivanje i da se na taj 
način promijeni priroda kronike i da postane moderna saga o neumitnoj prola-
znosti i nestajanju pojedinaca i ljudskih skupina. Tako je Isidora Sekulić u Kro-
nici palanačkog groblja uspjela na samosvojan način objediniti pripovjedačke 
postupke dokumentarne metode, montaže i kroničarske naracije da bi predsta-
vila degenerativne obiteljske procese i na taj način se uklopila u tradiciju natu-
ralističke genealoške proze i dijelom je transformirala filozofijom relativizma i 
paradoksalizma. Tim postupcima i filozofskim idejama, svojstvenim evropskoj 
književnosti tridesetih godina, Isidora Sekulić je uspijevala nadići agresivnost 
naturalističke koncepcije i onda kad je u kronikama razmišljala o tada aktual-
nim antropogeografskim temama i rasnim osobitostima pojedinaca i nacija. 
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4. Magijski realizam u zbirci priča Kronika palanačkog groblja
Groblje ne laže, pa ni grobar. 

(Sekulić 2011: 329)

Naše istraživanje obuhvatilo je prisutnost elemenata magijskog realizma u 
zbirci priča Kronika palanačkog groblja i došli smo do zaključka da je poetika 
magijskog realizma prisutna u prvom dijelu knjige, koji obuhvaća pripovijetke 
Kosta Zemljotres, Gospa Nola, Ambicije, dim i Vlaovići, s tim da u pripovijetci 
Vlaovići nema elemenata magijskog realizma. Drugi dio knjige obuhvaća tri 
pripovijetke: Deca, Ljudi s Kašikare i Palanka i njeni posljednji Grci i u njemu 
nisu prisutni elementi magijskog realizma. Dakle, fokus analize bio je na prve 
tri pripovijetke zbirke – Kosta Zemljotres, Gospa Nola i Ambicije, dim. 

Odabrali smo sljedeće kriterije za određivanje prisutnosti elemenata ma-
gijskog realizma u tekstu i njima pripadajuće primjere:

1. Začudna aura događaja i specifični humor s elementima apsurda i 
groteske

 primjer 1: „Stari mladenci, na svoje vlastito čudo, rodiše sina i stadoše 
kriti dete. Palanka onda navali na babicu. A babica zapisa kod vlasti neču-
venu stvar: da misli da je dete muško.” (Kosta Zemljotres; Sekulić 1958: 8)

 primjer 2: „[…] prihvatiše tada dete mladi puškari, i dadoše mu krevet 
u velikoj fijoci za kapsle. Na kapslama za metke je spavalo dete sve dotle 
dok jednog dana ne pokaza veštinu da kroji i šije devojčicama za lutke.” 
(ibid.)

2. Bizarnosti u fabuliranju:
 primjer: „S prvom ženom je imao pet sinova, i kako koje dete donesu 

s krštenja, on mu ispali četiri metka nad glavom: ’Vo imja oca, i sina, i 
svjatago duha, amin!’” (ibid. 21)

3. Interferencija stvarnog i nestvarnog svijeta:
 primjer: „Kad hodaju po bašti, i čovek ih gleda s leđa, izgledaju kao dve 

utvare bez glava. Utvarasto su i živeli.” (ibid. 25–26)
4. Nadrealno, nadnaravno, onostrano:
 primjer 1: „I danas je nad grobom gospa Nolinim čuvena igra senki. To 

trepti, to se plete i ukršta, to kleca; to se otkida i lebdi. Niko ne zna i ne 
vidi otkuda dolaze senke, ali one dolaze.” (Gospa Nola; ibid. 30)

 primjer 2: „A gospodin Joksim, veliki prijatelj župnikov, dodao: da je 
devojka, kao takva, možda i rodila sina posredstvom nepoznatih sila.” 
(ibid. 71)

 primjer 3: „Na grobu Milušićevu kandilo nikako nije htelo da gori. Udo-
vica je menjala i zejtin, i čašu, i celu napravu, ali badava. Zaplamti, za-
cvrči, i ugasi se. Ili gori mirno dva tri minuta, i odjedared se utuli kao da 
je neko odnekud dunuo u plamen.” (ibid. 122–123)

5. Rušenje granica tradicionalnog poimanja distinkcije rodova sa subver-
zivnim potencijalom:

 primjer 1: „Bog da joj dušu prosti, gospa Noli, nije samo izgledala kao 
muško, nego je i bila muškarac.” (ibid. 32)
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 primjer 2: „Tek joj smrt poveza žensku kapu!” (ibid.)
6. Humor zasnovan na uočavanju bizarnih podudarnosti:
 primjer: „Isti kroj odela doduše, ali sve crno i fino, i naša dobrotvorka u 

minut tačno na službu, stoji u svom stolu visoka i prava i crna, kao neki 
vladika.” (ibid. 34)

7. Pseudologičko zaključivanje: 
 primjer: „Kratkovid, počeo bi da žmirka čim nešto hoće bolje da vidi. De-

vojčice su po tom žmirkanju znale koliko je sati.” (Ambicije, dim; ibid. 157)
8. Humor kao rezultat paradoksa:
 primjer: „Pavle vaš nije znao da umire, i, ako smem reći, ne zna da je 

umro.” (ibid. 246)
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THE ELEMENTS OF MAGICAL REALISM IN THE CHRONICLE OF THE 
SMALL TOWN CEMETERY BY ISIDORA SEKULIC

Summary

The article is divided into four compositional units. The first compositional section dis-
cusses the general characteristics of magical realism – its periods, founders, influences, repre-
sentatives, and its poetic characteristics. In the second compositional unit, the characteristics 
of Isidora Sekulic’s oeuvre and her views on literature are analyzed, with particular emphasis on 
the irreducibility of her work to the narration of the real or the unreal. The remarkability in the 
storytelling process, which characterizes the collection of stories The Chronicle of the Small Town 
Cemetery, is emphasized, as well as the relativization of the animate-inanimate relationship. 
Also, special emphasis is placed on Isidora Sekulic’s attitude to humor, which is an important 
component of the analysis. In the third compositional unit, the basic features of the collection of 
stories The Chronicle of the Small Town Cemetery are emphasized: grotesque realism, philosophy 
of relativism and anthropological paradoxism, author’s stylization of the document. The fourth 
compositional part of the paper presents the results of the analysis of the corpus: elements of 
magical realism in the story collection of The Chronicle of the Small Town Cemetery, such as the 
strange aura of events, specific humor with elements of the absurd and the grotesque, bizarre-
ness, the interference of the real and unreal world, the presence of the surreal / supernatural / 
beyond, subversively breaking down the boundaries of the traditional conception of gender dis-
tribution, pseudological reasoning, and humor as a result of paradox.

Keywords: magical realism, Isidora Sekulic, Chronicle of the Small Town Cemetery, real / 
unreal, humor.
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ГРОБ: ЧУДО, ОТКРИВЕЊЕ, ТЕКСТ2

Oсврћући се на законе епохе према којима је настала, у раду полазимо од из-
двајања неколиких елемената који су утицали на својеврсну особеност српске 
средњовековне књижевности. Нарочиту пажњу посвећујемо једном од основних 
прозних жанрова српске средњовековне књижевности – житију или животопи-
су светога, тачније трима житијним текстовима: Животу Стефана Немање (Св. 
Симеона) Светог Саве,  Доментијановом Животу Светога Саве и Теодосијевом 
Животу Светог Саве. Бавећи се метафизичким историзмом којим је обележена 
поетска структура житијног жанра, уз феномен гроба и молитве, покушаћемо да 
покажемо како се у старим текстовима из оквира појединачног, овоземаљског и 
видљивог прелази у оквире универзалног, трансцендентног и невидљивог.

Кључне речи: житије, гроб, молитва, видљиво/невидљиво, чудо, спознаја.

„И, угледав погодно време да се то учини, 
дођем и отворим гроб блаженога старца, 

и нађох часно тело његово цело и неповређено, 
иако је био ту у гробу осам година. 

Јер тако доликује онима који су угодили Богу, 
да су и по смрти својој прослављени,

 да учини вољу оних који га се боје
 и да им молитву услиша, 

да сачува све кости њихове, 
а да се ниједна од њих не сломи.” 

(Свети Сава, Живот Стефана Немање (Св. Симеона): 64)3        

„И отворивши гроб Преосвећенога, 
нађоше га по истини света телом и духом, 

као што су га и пре у животу видели. 
[...] И потом гроб Преосвећенога сатвори друга многа чудеса,

 тако да су множине народа које су долазиле досадиле чрнцима [...].” 
(Доментијан, Живот Светога Саве: 302, 306)4     

1 anka.simic@filum.kg.ac.rs
2 Овај рад је део истраживања која се изводе на пројекту 178018 Друштвене кризе и савремена срп-

ска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, који финансира 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

3 Свети Сава, Житије Стефана Немање (Св. Симеона), у: Стара српска књижевност, I, књига 1, 
предговор, избор и редакција Драгољуб Павловић, ур. Живан Милисавац, Нови Сад: Матица 
српска, Београд: Српска књижевна задруга, 1970, стр. 45–67.

4 Доментијан, Живот Светога Саве, у: Стара српска књижевност, I, књига 1, предговор, избор 
и редакција Драгољуб Павловић, ур. Живан Милисавац, Нови Сад: Матица српска, Београд: 
Српска књижевна задруга, 1970, стр. 117–113.
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„После не многог времена јави се свети
 доласком у сан једноме преподобноме богобојажљивом

 и побожном старцу у манастиру говорећи
 да његове свете мошти не треба да леже у земљи

 него ван гроба, у цркви.
 Ово и учинише, јер подигавши опет из гроба

 његово пресвето тело цело и неразрушено,
 у цркви га благоухано свима на виђење и поклоњење предложише.

 И после овога догодише се осењењем Духа Светога
 многа чудеса од светих моштију светога,

 и до сада дају многа исцељења болнима од многих болести,
 који са вером долазе,

 и отачаство своје обојица заједно
 – то јест Симеон преподобни и свеосвећени Сава – 

молитвама Богу српску земљу утврђују
 и од нападаја противника бранећи је чувају.” 

(Теодосије, Житије Светог Саве: 204, 205)5

Стара српска књижевност јесте најдуже доба целе историје српске 
књижевности. Овим појмом обухваћена је: преводна књижевност – дела 
преведена најпре са грчког језика у старословенском раздобљу и касније 
до XV века и оригинална књижевност, настала у оквиру споменутог пре-
узетог наслеђа. Димитрије Богдановић детерминише оригинално књи-
жевно стваралаштво као главни и карактеристични садржај српске књи-
жевности средњег века као националне књижевности (Богдановић 1991: 
28). Међутим, саму књижевност средњег века ваља разумевати шире од 
онога што се данас подразумева под књижевношћу. Одређена закони-
ма своје епохе, обухватала је видове писмености који су били подвргну-
ти утврђеном канону структуре, израза и облика, при чему се тај канон 
значајно разликује од естетских и књижевних закона будућих епоха. У 
првом плану јесте оно што је опште и универзално, апстрактно и мета-
реално, надлично, дакле, можемо рећи, оно  што је у функцији циљева 
који и нису уметнички. Када су особености старе српске књижевности 
у питању, Ђорђе Трифуновић издваја три чиниоца као одлучујућа и као 
она која чине суштину настанка и постојања старе литературе. „То су – 
православна вера, трајно духовно зрачење Византије и српскословенски 
језик. Прва два чиниоца су нераскидиво везана, јер хришћанство, од-
носно православна вера, представља један од главних покретача читавог 
византијског развитка.” (Трифуновић 1995: 8–9)  Дакле, чињеница је да 
се религиозни поглед на свет, или уопште религија, испољава у тексто-
вима старе српске књижевности. Целокупно традиционално учење црк-
ве развија се као теологија у више аспеката: у догматском, као сазнање 
истине о стварима по себи; у моралном, као освајање врлине као син-
тезе божанских одлика и у култном аспекту као испољавање човековог 
односа према Богу. Оно је изграђено на основној библијској фабули или 

5 Теодосије, Житије Светог Саве, у: Српска књижевна задруга, коло LXXVII, књига 510, превео 
Лазар Мирковић, превод редиговао Димитрије Богдановић, Београд, 1984.
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драми спасења у којој Син Божји, Исус Христ, као спаситељ својом смрћу 
откупљује грешне људе, а својом смрћу јамчи наше васкрсење. Живот се 
у средњем веку самерава у саодносу вечног и пролазног, док је Бог све-
моћни творац света и човека који је по акту стварања, остао у сталном 
контакту са својом творевином својом премудрошћу. Добро је апсолу-
тизовано у самом бићу Божјем, а зло јесте грех и нарушавање Божјег за-
кона. Наиме, уочава се својеврсни морални дуализам или биполарност 
онтолошко-етичког рашчлањавања – однос Бога и света је онтолошки по 
својој суштини, али је и етички поларизован. У представи о Богу доми-
нира идеја о Логосу – вечном и апсолутном Уму који собом осмишљава 
сву егзистенцију. По ставовима хришћанске етике, читав живот сводио 
се на усавршавање у богосазнању, врхунац људске егзистенције био је у 
бескрајном проширивању сазнања истине, док је писана реч као израз 
умне активности била нарочито негована и цењена. Човек средњег века 
писао је са осећањем метафизичке одговорности за сваку написану реч, а 
самим писањем као својеврсним подвигом и обликом литургије, служио 
је службу Богу (Богдановић 1991: 49–51).

Један од основних прозних жанрова српске средњовековне књижев-
ности јесте житије или животопис светога.6 Развој житијног жанра има 
сложену историју, а специфичности према категорији светога о чијем се 
животу пише, као и према националној житијној традицији. Међутим, 
без обзира на религиозне и националне особености, читава житијна књи-
жевност је идеолошки јединствена. Житије служи стварању и ширењу 
култа одређеног лица, док је култ жива успомена на чињеницу моралног 
преображаја, успеле реализације јеванђелских идеала и Христових запо-
вести. Идеолошки моменат има нарочити значај када је поетска струк-
тура житијног жанра у питању. Она је обележена тзв. метафизичким ис-
торизмом који подразумева праћење тока свечевог живота, али посма-
трајући га и у метафизичком аспекту, при чему се открива оно што је ва-
жно за оцртавање свечевог религиозног, вечног лика. Биографски подаци 
тако у житијном тексту постају општа места, а сам живот светога, смрт и 
посмртна чудеса упућују читаоца на мисао да је Бог славан у својим све-
тима. Житије нам говори које су одлике и врлине једне личности која је 
постала светац, а тиме и доказ да се може хришћански живети и умрети. 

Ђорђе Трифуновић истиче да се са Светим Симеоном и Светим Са-
вом заснива штовање српских светитеља (Трифуновић 1995: 22). Симеон 

6 ЖИТИЈЕ – уз црквену богослужбену поезију најособенија врста у византијској и у јужнословен-
ској и источнословенско књижевности. Развијано у оквирима источне православне духовности, 
житије је вековним трајањем добило своје законе стварања. Тако се у области опште поетике 
изграђивало национално схватање једне књижевне врсте. Стога се у житијима поред уметнич-
ких, могу открити и моралне, психичке и уопште духовне особености једног народа. Прво нам 
познато житије представља  Житије Светога Симеона (Немање), које је Свети Сава Немањић 
сачинио као прву главу Студеничког типика (1028. године). Чуда се као посебни ставови житија 
разрађују код Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија Хиландарца и др. Задатак живото-
писца води у два смера: 1. избор биографских чинилаца – бира се само оно кроза шта се оства-
рује схема хришћанског идеала и 2. прослављање светитеља са циљем да се изазове подражавање 
његовим подвизима (Трифуновић 1974: 46–78).
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и Сава први су српски светитељи, али и први књижевни јунаци. Са њима 
као да је судбоносно предодређен основни ток српске средњовековне књи-
жевности, али и читаве старе историографије. Одлучујуће појаве духовне 
и политичке историје српског народа стекле су се у личностима ових двају 
светитеља. Свети Симеон је извојевао државну независност, а Свети Сава 
независност српске цркве, док су удружени саградили трајно место духо-
вног усавршавања на Светој Гори. Савина прва дела посвећена су мана-
стирском и испосничком животу, Карејски типик и Хиландарски типик. 
Међутим, Савини житијни и песнички састави стоје на почетку развоја 
књижевних родова самосталне српске литературе и у њима се огледа пра-
ва књижевна природа Савиног рада. У уводу Студеничког типика нала-
зи се развијено Житије Светог Симеона, као ктиторско житије оснива-
ча Студенице. Саобразно правилима жанра, Свети Сава сву пажњу пос-
већује Симеоновом монашком лику, док биографске податке подређује 
идеји одрицања од престола и моћи у овом свету због Небеског царства. 

„Симеон је приказан као драматичан пример одрицања, основне јеванђелске 
поруке и темеља сваке, а поготову монашке духовности. [...] Опис Симеонове 
смрти, сав у смењивању слике и дијалога, уздржан и узбуђен у исти мах, спада 
у најлепше странице старе српске књижевности.” (Богдановић 1991: 139, 140)

Савин Живот Светог Симеона, осим што је на почетку међу књи-
жевном списима који су се код нас изворно састављали, од нарочитог је 
значаја и по томе што се у њему огледају не само Савина личност и идеје, 
већ и лепота и величина његовог времена. Најважније и најпрече мисли 
ставио је у овај животопис, остављајући поуке и заповести онима који по-
сле њега остају да продуже дело Немањића. Ово је најочигледније у опи- 
сима последњих часова његовог оца и чуда која су се збила у вези са Симе-
оновим гробним местом и његовим светим моштима. Милош Црњански 
препознаје православље, тачније свештенство источне Цркве, и бригу за 
народ као основе на којима је, захваљујући Савиној делатности, имала да 
почива државна идеја и словенска култура његовога времена.7 

Доментијаново књижевно дело припада искључиво житијном жанру, 
с тим што је поетика његових житија нешто богатија од Савиних, раз-
рађенија у примени реторских и песничких фигура и сложенија у компо-
зицији дела, а особито у грађењу духовног лика главног јунака. Богдано-
вић (1991: 145) наводи: „Казивање тече у одређеном ритму, нарација пре-
лази у размишљање које води усхићеној контемплацији и виђењу духов-
не суштине збивања.” Дакле, Доментијан нас својим делом, тачније Жи-
тијем Светог Саве, монашком и светогорском по тону и погледу на свет, 
попут каквог мистичара води ка сазнању дубљег смисла живота. Житије 
је права и најопсежнија биографија наше старе књижевности која обух-
вата цео Савин живот, од рођења до смрти, али и причу након тога која 
је у вези са преносом Савиног тела из Бугарске у Србију, као и чуда на 

7 (в. Милош Црњански, Сава Немањић утемељитељ старе српске културе, у: Српска књижевност 
у књижевној критици, I, Стара књижевност, приредио Ђорђе Трифуновић, 1965, Београд: Нолит, 
стр. 302–305)
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његовом гробу. Као монах и Светогорац, највећу пажњу посветио је Са-
виним верским подвизима, нарочито чудима. 

„По схватањима људи његова круга, Сава је морао бити представљен не 
само као божји избраник и угодник него као исцелитељ и чудотворац. И 
Доментијан, као после и Теодосије, није имао никакавих личних тежњи да те 
особине нарочито истиче; он их је унео зато што је веровао у њих и што је то 
било у традицијама посла којим се бавио.” (Ћоровић 1965: 328)

На изворима Доментијановог Житија Светог Саве настало је Теодо-
сијево Житије Светог Саве. Међутим, прерада је у тој мери извршена да 
са разлогом можемо говорити о сасвим новом житијном тексту. Разлике 
се огледају не само у садржају и у историјским подацима, већ и у стилу 
и структури дела. Доментијанова мисаона реторичност преливена је код 
Теодосија у експресивно причање, уз важно присуство психолошког по-
сматрања и самопосматрања јунака. Димитрије Богдановић Теодосијево 
Житије Светог Саве именује као „праву светогорску књигу”. Наиме, ком-
позиција је изграђена по правилима хагиографске реторике с обзиром на 
то да се Житије завршава чудима и похвалом у виду молитве. Идеоло-
гија је такође хагиографска јер се слика тип као образац светости и узор 
опонашања. Чак и светогорски доживљај природе прераста у поимање 
Свете Горе као духовног раја и духовне постојбине. Међутим, важно је да 
напоменемо како Теодосије прави значајан помак када је у питању развој 
старе српске књижевности. Милош Савковић увиђа да је у Теодосијевом 
делу задржана спољна форма житија, али и да једна биографија одређе-
ног свеца која јесте као таква написана, прераста у моралну биографију у 
којој све почива на психолошким истинама. То се открива на скоро сва-
кој страни текста на којој се пажња писца упорно задржава на Савиним 
осећањима. Интимну страну људске природе Теодосије нам посредно от-
крива кроз његов говор о Савиним тежњама, о сновима једне душе и на-
порима да их оствари (Савковић 1965: 364). Теодосије недокучивог свеца 
премешта са хагиографских висина у предео појмљиве људске природе. 
Тако хагиографија о Светом Сави постаје разумљива, наизглед и обична, 
прича о Савином животу, као сведочанство  о великом духовном подвигу 
једног човека и путоказ ка истинама стварности.

С обзиром на то да су се у средишту уметничких дела старе српске 
књижевности, религиозних по карактеру, налазиле монументалне и  ми-
саоне личности, а да су личности и догађаји из српске историје и историје 
хришћанства били подигнути у област трансцендентног, ми ћемо у овом 
раду покушати да проникнемо у суштину књижевноуметничке грађе коју 
смо на почетку навели. Дакле, зашто је гробно место место објаве свето-
сти и зашто је гробно место место остварења молитвених чуда?

Када за људска бића наступи смрт каже се да су умрла, испустила 
душу или се растала од живота. Када човек умре, он напушта „овај свет” 
и прелази у „онај свет”, док је време од испуштања душе до сахрањивања 
испуњено различитим обредима и обичајима  чији је циљ да покојника 
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преведу у „онај свет”. Сахрањивање инхумацијом Стари Словени су поче-
ли још пре појаве хришћанства, по самом доласку на Балканско полуостр-
во ступивши у контакт са романизованим становништвом Балкана који је 
тај обичај примио од Римљана. Са примањем хришћанства Срби су при-
хватили библијско-хришћанско веровање у двопартитну природу људског 
бића, састављеног од смртног тела и бесмртне душе небеског порекла, која 
смрћу тела наставља самостално посмртни живот до другог Христовог до-
ласка, општег васкрсења и Страшног суда. Занимљиво је да човек припада 
свету мртвих тек када је смештен у земљу, дакле у гроб. До тада, он ос-
таје у реалности овоземаљског, телесно присутан, а животно одсутан, али 
такође и не припадајући потпуно ни овоземаљском ни хтонском. Српски 
народ је од давнина веровао да за човека не постоји већа казна од тога да 
му се ускрати сахрана. Зато је познато да је наш народ, када није било мо-
гуће сахранити тело покојника који је преминуо далеко, погинуо и слично, 
обичавао да даје помен над празним гробом због веровања да душа умр-
лога не би могла да се смири на „оном свету” без обављених погребних 
обичаја. Боса Росић (1999: 21–24) у оваквом веровању налази разлог за 
појаву тзв. крајпуташа којима су обележени празни гробови ратника из-
гинулих у ослободилачким ратовима далеко од свог дома. Укорењеност 
култа мртвих са којом се он одржава, упућује нас на његов значај за појаву 
неких елемената идеологије и религије. После формирања српске државе, 
српски владари, по угледу на Византију, зидају себи цркве задужбине и 
тамо се сахрањују. Гробови калуђера испосника или светаца познати су по 
исцелитељској моћи. Болесни би се на овим гробовима молили или пре-
ноћили, а њихово здравствено стање било би поправљено. Дакле, гроб, 
тачније гробно место хришћанских светаца можемо посматрати као место 
могуће комуникације између живих и мртвих, али и као место откривења 
на коме се потврђује светост нераспалог тела.

Неприкосновену тему о гробу као таквом коју смо отворили на осно-
ву житијних текстова који припадају, казаћемо, најзначајнијим писцима 
српске средњовековне књижевности: Светом Сави, Доментијану и Теодо-
сију, привешћемо крају, у овоме раду, освртањем на значај молитве као 
својеврсног медијума преко којег се остварује веза између живог човека 
на земљи и уснулог светог тела под земљом. 

Ђорђе Трифуновић (1974: 139–156) наводи како се о молитви као о 
књижевној врсти која се казује говори у Новом завету. Молитва се казује 
на сваком месту, по речима Христовим да ће све што траже у молитви 
примити они који верују. Појам, улогу и идеју молитве разрађивали су 
црквени оци и византијски писци. Молитва је светлост душе, истинска 
спознаја Бога, посредница између Бога и људи и сл. 

„Молитва је непрестано стваралаштво, узвишеније од сваке друге уметно-
сти или науке. Путем молитве ми долазимо у додир са Беспочетним Бићем. 
Друкчије речено, живот Само-постојећег Бога улази у нас тим каналом. Мо-
литва је чин највише мудрости, врлине и лепоте над лепотом. Она је свети 
занос нашег духа.” (Архимандрит Софроније 2000: 21)
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Дакле, истинска молитва представља општење са Духом Божјим који 
се моли у нама. Он нам даје да знамо Бога и уздиже наш дух до стања 
у коме посматра вечност. Јер по својој суштини молитва трансценди-
ра план нашег постојања, а молитвени чин превазилази нашу земаљску 
природу. Са друге стране, молитва је неретко везана баш за услове на-
шег постојања ако подразумева саопштавање Богу нашег тешког стања: 
немоћи, клонулости духа, очајања, страховања итд. На овај начин об-
раћање Богу постаје почетак молитвеног разговора. Онај који у молитви 
стоји чврсто својим умом у молитви, осетиће у датом тренутку како му 
бесмртни Дух додирује срце. Тај додир уздиже његов дух у област нетвар-
ног Бића и рањава срце љубављу. Међутим, иако се осећа физичким ср-
цем, ова љубав је по свом роду духовна јер исходи од Бога. На овом месту 
намеће нам се питање које се тиче функције гроба у оквирима молитве-
ног разговора. Дакле, зашто се сви житијни текстови завршавају упући-
вањем на гробно место и његов значај? Или, боље речено, зашто је гробно 
место место чуда или оно после којег се тек чуда догађају? Зашто Свети 
Сава проговара о Божјим угодницима на основу нетрулежног тела свога 
оца извађеног из гроба? Зашто Доментијан и Теодосије сведоче о многим 
чудима на гробу Светога Саве? Одговор налазимо у ставу архимандрита 
Софронија да би молитва најпре требало да се роди из искуства паклених 
мука. Јер све док смо у овом телу и овом свету, наша аскетска борба про-
тив закона греха који делује у нашој плоти не сме се прекинути. Видећи 
себе немоћним, ми очајавамо. Баш ово мучно стање неопходно је да про-
живимо јер је оно за нас врло корисно. Мука коју носимо у себи, неизле-
чива рана на телу нашег живота тако постаје садржај нашег духа којим 
ми свако наше стање преносимо из уских оквира наше индивидуалности 
у сферу светлоносне љубави Бога. Гоњени својом муком, доведени смо до 
гроба, а тек смо крај њега сведоци истине, откривења, чуда.

Човек је по природи загонетно биће, а по положају на граници из-
међу два света: овостраног и оностраног. Као да је позван да буде веза 
међу њима што и сам потом проба кроз науку и философију, кроз поезију 
и религију. Нарочито кроз религију човек успева да премости провалију 
између видљивог и невидљивог, између чулног и натчулног, на путу по-
кушаја да се овај и онај свет сједине. Јер невидљиво није ништа друго до 
срце видљивог. И сам човек је под овим законом. Тело његово је видљиво, 
али је сила којом тело живи, креће се и постоји невидљива. Чак и ако је 
именујемо: вољом, душом, супстанцијом, ентелехијом, опет је невидљи-
ва. То значи да видљиво биће – човек живи и постоји нечим невидљивим, 
на шта нас Свети Сава, Доментијан и Теодосије својим делима упућују. 
Зато је човек и најбољи пример како се невидљиво претвара у видљиво. 
Отац Јустин Поповић каже: 

„У мајушном, али видљивом, телу људском скрива се невидљиви Бог. Ту 
је смештена сва тајна и малог света: микрокосма, и васцелог света: макро-
косма. [...] Хришћани су тиме хришћани што Христом осећају тајну живо-
та и света, Христом је објашњавају. Видљиво објашњавају невидљивим, и 
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обратно: невидљиво објашњавају видљивим; човека објашњавају Богом, 
али и Бога човеком и то човеком у Богочовеку Христу.” (Отац Јустин Попо-
вић 1998: 99) 
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GRAVE: MIRACLE, REVELATION, TEXT
Summary

Taking into consideration the laws of the epoch that engendered it, the paper initially 
identifies several elements that have informed the particularities of Serbian medieval literature. 
Particular attention is paid to a major prose genre of Serbian medieval literature - the 
hagiography, or, to be exact, to the following three texts: The Life of Stefan Nemanja (St. Simeon) 
by Saint Sava, The Life of St. Sava by Domentian, and The Life of St. Sava by Theodosius. By 
analyzing the metaphysical historicism that marks the poetic structure of hagiography, along 
with the phenomenon of grave and prayer, we will try to show how the ancient texts describe the 
transition from  the individual, earthly and visible into the universal, transcendent and invisible.

Keywords: hagiography, grave, prayer, visible/invisible, miracle, cognition.
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ГРОБНИ ЗНАКОВИ У ФОЛКЛОРНОЈ И 
КЊИЖЕВНОЈ ТРАДИЦИЈИ3

Предмет рада су надгробна обележја/натписи у фолклорној и књижевној 
традицији. Одређивање надгробног белега из поља усменог песништва као 
„писма” меморијализације омогућује синоптички приступ проблему и ус-
постављање лука од фолклорног текста ка модернистичком конструисању над-
гробних натписа, ослањајући се на књижевне обраде Ива Андрића у припо-
веткама „Мост На Жепи” и „Прича о везировом слону”. Циљ истраживања је 
да расветли како присуство, и одсуство, надгробних белега/натписа усмерава 
могућности, склоности и ограничења приповести, у фолклорном и у модерни-
стичком наративу. Закључује се да игра исписивања/неисписивања надгробног 
знака, у различитим медијима наративности, претпоставља онтолошки преду-
слов изградње идентитета приче и идентитета субјекта.

Кључне речи: гроб, смрт, натпис, епитаф, писмо, фолклор, споменик, Иво 
Андрић

Однос према покојницима и њиховим почивалиштима у литератури 
израз је настојања текста да осмисли смрт, али је и симболичка репре-
зентација односа према твари, превазилажење страха од ништавила, те 
и одраз ритуалних поступања и настојања да се потврди виталитет, кроз 
комуникацију са мртвима, кроз анимистичка веровања – у премодерним 
културама, а у модерно доба и индивидуализацијом смрти и идентифи-
кацијом појединца на споменицима, који представљају посмртни траг 
постојања на овом свету. Истовремено, одсуство наведених ознака – бе-
лега на гробу – симболички је показатељ извесних нестабилности у по-
ретку, кризе субјекта и хуманитета у модерности. 

Простор за укоп и начин сахрањивања изменљива је обредна прак-
са у зависности од културних и религијских заокрета. У српској култу-
ри та се промена односи на моменат примања хришћанства, али и друге 

1  djordje.radovanovic@filum.kg.ac.rs
2  aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs
3  Рад је део истраживања на пројектима 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност 

и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Брендови у књижевности, језику и уметности, ФИЛ-
1819 Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
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821.163.41-193.6.09:398 



Гробни знакови у фолклорној и књижевној традицији

362

друштвене и историјске прилике, што гробља уврштава у својеврсне тек-
стове културе (уп. Рaг 2000). Начин обележавања гробова, било у виду 
извесних надгробних „белега” или натписа на споменицима, тј. епитафа, 
захтева отуда мултидисциплинарни приступ, односно укључивање фолк-
лористичких истраживања. Одређивање гробних обележја као знакова 
омогућује њихово праћење у усменој, као и у писаној традицији, односно 
свођење усмене и писане књижевности на исту раван значења – просто-
ра производње знакова. У нашем се истраживању надгробна обележја (и 
њихово одсуство) узимају као знакови који повезују две литерарне тра-
диције, односно две означитељске праксе – усмену и писану.

(Не)обележени гробови усмене књижевности
Иако књижевно поље фолклора памти и старије посмртне обреде 

(попут погребних чунова који се пуштају низ воду), рад се фокусира на 
обичај инхумације, установљен са примањем хришћанства (Јовановић 
2015: 131, Нидерле 2019), који у односу на претходну словенску тради-
цију модернизује концепцију смрти, имајући у виду настојање да се обеле-
жавањем гроба смрт индивидуализује. Према Жаку Дериди, прелазак са 
кремирања на инхумацију претпоставља продужено трајање тела, којем 
се додељује више простора и времена, тако да се његово нестајање у извес-
ном смислу одлаже (Дерида 2011: 161). Истина, такво се разумевање ин-
хумације делимично дотиче са прехришћанском традицијом, која је своје 
трагове очувала у вербалном фолклору путем стилских средстава, мета-
фора и паралелизама, односно путем посмртних метаморфоза. Посебно је 
питање отуда и како усменокњижевни текст остварује дијалектику тради-
ционалног и модерног у одношењу према преминулом појединцу. 

Новија истраживања гробље третирају као пејзаж, простор у из-
градњи и место активно модификовано кроз људску праксу (Гусман, 
Варгас 2011: 217–218). Пејзаж са клупама, бунарима, изворима, сађење 
дрвећа (најчешће воћки) и цвећа најчешћа је представа гроба у усменој 
традицији, која пружа увид у просторну репрезентацију колективних 
веровања. Пракса украшавања гробова4, као аспект на који се најчешће 
усредсређује пажња при анализи усмених текстова, стапа обредни и прак-
тични поступак, потврђујући снажно постојање „култа мртвих” у јуж-
нословенској култури. Обичаји сађења биља на гробу пружају тако шири 
културолошки увид у анимистичка веровања о људској души, тако да је 
дрво, као и надгробни камен станац, не само обележје гроба већ и ста-
ниште душе умрлог (Јовановић 2015: 132, Чајкановић 1973: 8, СМР 1970: 
105). Према Бојану Јовановићу, сађење дрвећа на гробу (којим се душе 
везују за локус гроба) указује на онај вид ритуалне комуникације којом 
ce успостављала суверена власт живих над ослобођеним духовним енти-
тетом (Јовановић 2000: 174). Реч је и о надгробном споменику, и везивачу 

4 Види тематски број часописа Фолклористика: Фолклорни пејзаж гробља, ур. Биљана Сикимић, 
Удружење фолклориста Србије, 2016.
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душе, и трајној замени за мртвог и његовој обоготвореној сени (Детелић 
2013: 111).5 Иако се наведеним ритуалним радњама осигурава трајање, 
континуитет живота, на индивидуалном плану таква симболичка веге-
табилна супституција најчешће нема значаја за идентитет субјекта, већ 
се он по сахрањивању утапа у целину природе, обезбеђујући себи про-
дужену егзистенцију кроз виталитет природе, али не и персонализовани 
споменик. Међутим, фолклорни наративи неретко реализују и случајеве 
приватног, субјективног значења гробног места, као простора непосредне 
комуникације с покојником. Сахрањивање и уређивање гробова у нара-
тиву тако постаје моменат од којег се потврђује онострана егзистенција 
покојника, као што се показало у песми „Заручница Лаза Радановића”: 

„Тад’ је Лазо сватом беседио:
’Сад на ноге, кићени сватови!
С наџаци јој раку ископајте,
А сабљама сандук сатешите,
Више главе ружу усадите,
Око гроба клупе направите,
Ниже ногу бунар ископајте:
Рад’ мириса нек се ружом ките,
Од умора на клупе седају,
А од жеђи ладне воде пију.’
Често Лазо на гроб излазио,
Па је пит’о своју заручницу:
’Јел’ ти, душо, земља дотешчала?’
Девојка му мртва одговара:
’Није мени земља дотешчала,
Већ је тешка материна клетва.’”
(Карановић 2010: 49, курзив А. М.)

Значајан текстуални слој, који се издваја унутар поетског текста, 
чине погребне изреке-формуле, „епитафне” поруке, које се могу читати 
као интертекстуални елемент на два нивоа: на језичком нивоу – као део 
другачијег језичког медија, односно као писани фолклор, епитаф, а на 
етнолошком нивоу – као обредно-обичајни систем, заједно са целокуп-
ним уређивањем пејзажа гроба. Иако је примарни чин постојања усмени, 
текст је конституисан по обрасцу гробног натписа који позива путника 
намерника да се заустави поред гроба, тако да усмени текст посваја по-
тенцијални гробни натпис, али и текстуализује гробни пејзаж, са посађе-
ним дрвећем/цвећем/воћкама, клупом и изведеном водом: 

„Њи је мајка заједно саранла,
Усред сада, у сред винограда.
Покрај њи је клупе пометала,
Више главе ружу усадила,
Ниже ногу, бунар ископала.
Покрај клупе шљиве посадила:

5 О посмртним метаморфозама в. Вукмановић 2016, Детелић 2013, Пешикан Љуштановић 2014.
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Ко ј’ уморан нека одпочива,
Ко ј’ весео, нек се ружом кити,
Ко је жедан, нека воде пије,
Ко је гладан, нека шљиве једе” (Гароња 2000: 136, подвлачење 
А. М.)

„Лепо су их саранили младе: 
Кроза земљу руке састављали,
И у руке црвене јабуке,
Покрај њих су клупе пометали
Више главе ружу засадили 
Ниже ногу бунар ископали
Ко је млађан нек се ружом кити
Ко ј’ уморан, нека отпочива,
Ко је жеђан, нека воде пије,
Све за душу момка и дјевојке.” (Гароња 2000: 176, подвлачење 
А. М.)

„Саранише лијепу ђевојку
Откуда се јасно сунце рађа;
Посуше је грошим’ и дукатим’;
Чело глaве воду изведоше,
Око воде клупе поградише,
Посадише ружу с обје стране:
Ко ј’ уморан, нека се одмара;
Ко је млађан, нек се кити цв’јећем;
Ко је жедан, нека воду пије
За душицу лијепе ђевојке.”
(СНП III, 78, подвлачење А. М.)

„Трже Мара ноже од појаса
Па удари себе у срдашце
Мртва паде поред свога Паје
Ту два гроба напоредо бише:
Из јунака јавор дрво расте,
Из ђевојке винова лозица
Лозица се око бора вила
Као свила око груде смиља.
Око њих ми шанце ископаше
И у шанце воду наведоше
Око гроба клупе саградише
Око клупа воће посадише.
Ко је жедан нека се напије 
Ко је гладан нека воће ије
Ко је труђан нека одпочива
- Нек спомене крваве сватове” 
(Гароња 2000 197–198, подвлачење А. М. )
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„И лјепо га Јанко укопао
и код гроба посадио клупе
и код клупе извео водицу:
тко ти је трудан, нека почива
тко је жедан, нек пије водицу.”
(ЕР 1987, 157, подвлачење А. М. ) 

Епитафи као „творевине и жанрови на периферији уметности писане 
речи” у усменој су књижевности употребљени у споју естетске и изворне, 
комуникативно-ритуалне функције. У наведеним примерима, епитафна 
формула остварује још једну – метатекстуалну улогу, с обзиром на то да у 
виду коментара предочене слике гроба текст усмерава ка аудиторијуму и 
разоткрива везу између ствараоца и прималаца. Надгробни натпис нам се 
у усменом контексту објављује као подушје, са циљем да обнови сећања на 
покојника који је ту погребен, али над њим претеже футуристички карак-
тер и управљеност ка спољном свету и животу који се наставља. Наиме, у 
наведеним цитатима епитафна формула није персонализована, иако јој је 
сврха одавање почасти, фолклорна погребна порука не идентификује гроб, 
већ отвара текста ка „могућим” причама, у којима се посете гробу реали-
зују, што у сагледавању усменог текста захтева контекстуално читање. 

Чајкановићева анализа старих гробних натписа образлаже управо 
антички обичај да се путници који пролазе поред светог гаја једно време 
задрже и поседе поред гроба – paulisper assidere, те као пример узима ба-
ладу „Женидба Милића барјактара” и истицање мртвачког култа у њој. 
Како истиче Чајкановић, иако је у песми прави смисао седења забора-
вљен, недвосмислено је у питању култна радња, односно одавање почасти 
покојнику (Чајкановић 1973: 10). Коментаришући гробне натписе, Чајка-
новић се осврће на сталну форму на надгробним споменицима: „Стран-
че, нећу много да ти говорим, застани и прочитај”, коју тумачи тиме да су 
стари често били сахрањивани изван насеља, поред путева, а умољавање 
пролазника да застану и прочитају натпис оправдава тиме да су „стари 
иначе то нерадо чинили” јер се веровало да „онај који чита гробне споме-
нике губи памћење” (Чајкановић 1911: 519–526). Парадокс овог закључка 
јесте у томе што натпис призива на обнављање и испуњавање своје ме-
моријалне функције, док се „нечитањем” угрожава прича коју надгроб-
ни белег има да пренесе. Међутим, неисписивањем се покреће механизам 
„итерабилности”, понављања с разликом или производње свих других 
прича које нису записане.  Посреди је, дакле, судар два начина постојања 
знака – усменог и писаног.

Надгробни белези у усменокњижевном фолклору пре свега испуња-
вају ритуалну функцију разграничавања светова, али су својом гранич-
ном позицијом и места комуникације два света, овоземаљског и онозе-
маљског. Гробља су простор сећања по себи, а локализација покопаног 
тела, његова територизација, омогућава током редовних посета обна-
вљање сећања, тренутке жаљења и поштовања, одржавајући другог 
живим, док га истовремено имобилишу, односно одржавају „смрт” на 
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безбедној удаљености на јавном, а не на приватном месту (Дерида 2011: 
165). Сахрањивање инхумацијом јесте и питање очувања интегритета 
тела, које у изузетним случајевима, у којима препознајемо и знаке модер-
ности, у усменој књижевности бива оскрнављено након смрти. Иако је 
обележени гроб са свим нужним обредима био „први и основни услов да 
се успешно, на здравље живима и у покој мртвима, раздвоје овај и онај 
свет” (Пешикан Љуштановић 2014: 8), „редовно” сахрањивање није пред-
мет усменокњижевне имагинације (осим обичајне лирике, тачније туж-
балица), већ, иако говоримо о стилизованим сахранама, „проблематич-
ни” гробови, који су измештени са гробља као сакрализованих и уређе-
них простора. Из тог разлога изостаје и „завршни чин једногодишњег 
ритуалног циклуса којим је покојник симболички добио своје конач-
но станиште, које је уједно представљало начин трајнијег обележавања 
сећања на њега” (Јовановић 2015: 132), а то је подизање надгробног спо-
меника. Редовна сахрана ускраћена је свим „нечистим покојницима”, који 
изазивају страх у колективу. Такав статус додељиван је туђинцима који 
погину у селу, али и свим другим погибалцима,  „а   посебно   утопљени-
цима, самоубицама, жртвама грома, убијеним хајдуцима и злочинцима, 
обешенима, учесницима ритуалних поворки (сватовских,   коледарских)   
и   сличнима”, потом и свим  другим жртвама неприродне смрти: „умрли 
од заразних болести, жене умрле на порођају, мртворођенчад, ванбрачна, 
некрштена и  прворођена деца, чак и припадници одређених народности 
или занимања (нпр. Цигани и копачи)” (Детелић 2013: 103, уп. Јовановић 
2015: 132, Толстој, Раденковић 2000: 386). Наведене категорије покојника 
сахрањиване су на месту преминућа, у гори, крај пута, бачени у воду, у 
винограду, на раскрсници итд.6, дакле на јавном простору, али далеко од 
пребивалишта живих, претежно смештени унутар хронотопа које Дејан 
Ајдачић одређује као демонске (Ајдачић 2019).

Смрт и сахрањивање јунака у епској поезији обрађује се на посебан 
начин, условљен и жанровским специфичностима. Наиме, јунаци често 
остају без обележја на гробу, како му се непријатељи не би светили и како 
би имао спокој. Јуначки гроб без белеге најчешће носи и своје идеолошке 
претпоставке. Најпознатији је свакако необележени гроб Марка Краље-
вића (в. Делић, Детелић 2014, Пешикан Љуштановић 2014), који се у це-
лини усменопоетског обликовања епске биографије Марка Краљевића 
правда очевом клетвом, у песми „Урош и Мрњавчевићи”, али и Марко-
вим вазалством у песми „Сестра Леке капетана”. 

„Ти немао гроба ни порода!
И да би ти душа не испала,
Док Турскога цара не дворио!”
(СНП II, 34)

6 „И они које смрт дочека у гори одговарали су овој категорији јер су гинули или од више силе, 
или су убијани на препад, најчешће као учесници у свадбеним поворкама или трговачким 
караванима. Осим тога, кад се има у виду какав је локус гора сама, они су већ и били на месту 
погодном за мртве, на улазу у доњи свет или у њему самом.” (Детелић 2013: 103)
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„Ни ће имат’ гроба ни укопа,
Ни ће с’ Марку гроба опојати.
Што ће мене код љепоте моје,
Бидем љуба Турске придворице”
(СНП II, 40)

Наведени текстови унутар усмене традиције ступају у дијалог, тако 
да песма „Смрт Марка Краљевића” реализује наведене стихове, али у но-
вом контексту задобија ново значење. Док је у једном случају у питању 
очева клетва, те је необележен гроб тумачен као казна за супротстављање 
оцу, а у другом случају претпоставка која произилази из Марковог ва-
залског начина живота и сталног војевања надалеко, дотле Хиландарски 
калуђери Марков гроб скривају и спашавају од могућих скрнављења, што 
је посве другачија мотивација од претходно наведених:  

„На земљи му т’јело опојао,
Насред б’јеле цркве Вилиндара
Онђе старац укопао Марка,
Биљеге му никакве не врже,
Да се Марку за гроб не разнаде,
Да се њему душмани не свете.” 
(СНП II, 74, подвлачење А. М.)

Скривање јуначког гроба у многим примерима наше усмене епике 
показало се мотивисаним друштвено-историјским околностима, па је на-
ведена пракса сахрањивања посведочена и приликом смрти других ве-
ликих јунака, попут Војводе Кајице и Бановић Секуле7. Ипак у случају 
Марка Краљевића посреди је релативизација смрти, јер је сваки локали-
зовани гроб и потврда упокојења, док његово одсуство доводи у питање 
егзистенцијални статус јунака. Отуда Краљевић Марко подлеже митиза-
цији, оживљавајући у наративу о митском претку који спава и који ће се 
пробудити када народу поново буде потребна његова помоћ.8 

Парадоксално, гроб без белега је и карактеристика великих јунака 
али и великих грешника, што се у другом случају доживљава искључиво 
као казна и то често намењена од трансцендентних сила: „Што се тиче 
прописног погреба, познато је већ колико је несрећан мртвац који нема 
гроба. Гроб је, у ствари, кућа — такав му се, уосталом, даје и облик — и 

7 „Већ м’ укопај, ујко, подалеко, / Подалеко у гори зеленој, / Да ми Турски коњи гроб не газе. / То 
изусти Бановић Секула, / То изусти, а душу изпусти” (СНП II, 86)

 „По гробу му оружје простреше; / Од Маџара унку начинише, / Обградише гроба Каичина, / Да 
Маџари к њему не долазе, / Да му мртву не претресу тело” (СНП II, 81)

8 Непогребени јунаци остављани су на бојном пољу, али се место њихове погибије најчешће 
обележава побадањем бојног копља више главе, покривањем зеленом доламом и сл. (ЕР 1987, 64, 
96). У неколиким примерима јунак оставља аманет да га сахране на раскршћу дванаест путева 
или на месту где се налази скела Турака и Латина (EР 1987, 89, 94). Стилизована представа 
непогребених јунака најизразитија је у песми „Смрт мајке Југовића”, у којој, према Чајкановићу, 
копља, соколови, коњи и пси представљају посмртне жртве Југовићима, са дубоким религиозним 
смислом. Јунаци, дакле, бивају остављени без икаквог погребног обреда и без „вечне куће”, а 
неретко остављају кости у тамници: „Тамница је кућа необична: / У тамници вода до кољена, / Од 
јунака кости до појаса” (СНП II, 65, СНП III, 48, 57, 58). 
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мртвац који га нема осуђен је на вечито лутање.” (Чајкановић 1973: 45) 
О томе сведочи и Бранко В. Радичевић у својој књизи о старим српским 
споменицима, истакавши да је у старом веку злочин кажњаван не само 
смртном пресудом већ и лишавањем погреба, како би се покојникова 
душа вечито мучила и како никад не би пронашла мира. Такви грешници 
постају „живи вампири”, којима је приступ оном свету отежан:

„Кад измину девет годин дана 
Тад је душу  Ђура испуштио.
У црну га земљу саранише
Ал га земља сама избацила
Најпосле га звери растргнуле”
(Рајковић Кожељац 2016: 170)

„Онди Дуку покопаше старци,
ал[’] га земља у се држат неће,
веће га земља баца из себе.
Онда Дуку бацише у море -
и море га у се држат неће.” 
(ЕР 1987, 190)

Љиљана Пешикан Љуштановић поставља питање „колико се забора-
вљени, затрти гроб, поготово када је последица клетве, значењем прибли-
жава потпуном ускраћивању гроба на које су осуђени највећи грешници и 
нечисти мртваци” (Пешикан Љуштановић 2014: 9), односно – да ли усме-
ни текст поистовећује ове две категорије „изопштених” субјеката, јер у оба 
случаја говоримо о симболичком брисању трагова постојања. Као што је 
то случај и са ратницима сахрањеним на бојном пољу, тако се истичу пре-
тежно баладе о смрти у гори или пак о утoпљеницима и трагично страда-
лим љубавницима. Са становишта усменог текста увек се поставља питање 
да ли је известан поступак у супротности са традиционалним обрасцем и 
постулатима припадајуће културе. У усменокњижевној традицији простор 
на којем се нечисти покојник сахрани именује се као „ново гробље”, с на-
значавањем разлике у односу на регуларни обред сахрањивања:

„Мила мајко, објеси се Манда!
Каква Манда, жалосна јој мајка!
Не да мати у гробље копати – 
Ђе ћмо правит ово ново гробље?
Покрај друма, пута јуначкога,
Куд јунаци на војску пролазе” (Гароња 2000: 175)

Како је већ назначено, остављање необележених/неосвећених гробо-
ва  амбивалентан је поступак, с обзиром на то да се огрешењем о тра-
диционални начин сахрањивања заједница истовремено штити од „не-
чистих” покојника, јер, објашњава Радичевић, „ако пренесеш мртваца 
с једног на друго место, ето невоља: град ће засути село, настаће помор 
и неродица” (Радичевић 1961: 43, уп. Толстој, Раденковић 2000: 386). С 
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обзиром на то да традицијска култура с посебном пажњом уређује од-
носе живих и мртвих, јасно је да остављање покојника несахрањеног или 
измештеног са сакралног простора гробља није сасвим противно припа-
дајућој културној норми, како то образлаже и Мирјана Детелић (2013: 
103). Позиција је парадоксална са становишта текстуализованог фолкло-
ра, али изнутра сагледано, са гледишта традицијске културе дакле, из-
ричита правила поступања са  нечистим мртвацима разлог су што се и 
блиске особе и велики јунаци остављају често без белега.

Ако смо надгробне белеге означили као једну врсту писма у књижев-
ном фолклору, на којима се и заснива идентитет post mortem, њихово од-
суство брише идентитет, обзнањујући се као поступак модерности, наро-
чито када говоримо о друштвено неприхватљивим смртима, као што је 
самоубиство. У усменој је књижевности самоубиство чин приписан жен-
ском роду као чин одбране части или услед неостварене љубави, а са рет-
ким случајевима мушког самоубиства срећемо се у баладичним нарати-
вима о непрепознавању браће, братоубиству и сл. Избор воде као „вечне 
куће”, једнако као и смрт у гори и свако одсуство сахрањивања, отварало 
је простор за скрнављење, те се у усменом песништву често девојка об-
раћа своме белом лицу, које ће рибе гристи, док се у Ерлангенском руко-
пису наилази и на јединствен случај некрофилије, када се, након смрти 
Војводе Пријезде и његове жене Јелице, турски цар свети обљубљивањем 
мртвог Јеличиног тела (ЕР 70). Закључујемо, дакле, да чак и када чува ста-
ра веровања, митске и религијске погледе на смрт, усмена књижевност се 
отвара ка модерним егзистенцијалним безнађима и кризама. Криза ве-
зивања покојника, односно мирног почивања, постала је отуда нарочито 
продуктиван фолклорни образац у модерној књижевности. У једној од 
најпрепознатљивијих литерарних обрада етнолошког материјала, припо-
веци „После деведесет година” Милована Глишића, истиче се да сељани 
„На гроб натрпаше камење, клада и свакојака трња, највише глогова”, што 
представља фолклорни поступак задржавања вампира у гробу, како на-
ведени материјали имају изражену везивну моћ, испуњавајући и потре-
бу живих да предмет страха држе на раздаљини, али и умиривање душе 
покојника на оном свету. „Продужена” егзистенција повампиреног по-
којника, за традиционалну заједницу неприродна, замењује се надгроб-
ним белегом – каменом, биљем, друштвено прихватљивим обликом об-
нављања сећања, односно кроз наратив који остаје иза покојника. Угро-
жавање пракси меморијализације у књижевној традицији еквивалентно 
је појачаној жељи субјекта да осигура сећање или да одржи „вампирску” 
егзистенцију, што такође умножава наративе о вампирима у модерни- 
стичкој књижевности. У усменом дискурсу жеља за продуженом егзис-
тенцијом свој израз налази и у поменутим загробним упутствима и ама-
нетима, насталим као резултат тежње да се утиче на будуће догађаје, да 
се буде присутан и након смрти. Уобличени кроз монолог, аманети се 
претежно односе на поступак сахрањивања и обележавања гроба, али 
суштински, у питању је нарација која пројектује свест ка посмртном 
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времену. Усмена исповед, дакле, жива је реч захтева за продуженим де-
ловањем на овом свету. Али, она је и поверење у хуманитет и поверење 
у трансцендентну меру коју поседује жива реч. Заокрет који се одиграо 
на пољу модернитета, а то је прелазак са усмености ка доминацији пи-
саности, доводи, међутим, до „дехуманизације”, излишности ауторске 
инстанце, као и којег другог трансцендентног импулса. Наслеђена тран-
сценденција из усменог текста, показаће се у анализираним текстовима, 
трансформише се у стваралаштву Ива Андрића на више нивоа. Али уз 
то, надгробни натписи у Андрићевој прози задржавају онтологију фол-
клорног надгробног знака. Наиме, као што „неисписаност” надгробног 
белега оставља простор за понављање приче с разликом, тако и натписи 
у Андрићевој прози, који треба да буду „јамци” сећања, остају недоврше-
ни („Прича о везировом слону”), односно ненаписани („Мост на Жепи”), 
постајући извор заборава али и покретач приче. 

Рађање приче из надгробног натписа
Након што је донео одлуку о самоубиству, травнички везир Џела-

лудин-паша, јунак Андрићеве „Приче о везировом слону”, брижљиво се 
припрема за самртни час. Везир пише тестамент којим расподељује своју 
имовину, остављајући притом и упутство о детаљима сахране и израде 
надгробног споменика: 

„Издвојио је лепу своту новца за турбе које ће саградити над његовим гро-
бом, предвидео је све и најситније трошкове око укопа. Оставио је и натпис 
који ће бити урезан на његовом башлику, надгробном камену, и који је по-
чињао речима Курана: ’Он је жив и вечан.’” (Андрић 1971: 96)

Натпис на везировом гробу, који почиње речима суре Курана, не довр-
шава се, нити раскрива, али се довршава приповетка изнова евоцирајући 
натпис као недовршен, сведен на своју прву реченицу, на свој почетак: 

„Над Џелалудиновим гробом зидају мајстори турбе. А каменорезац урезује 
натпис на везировом башлику од меког камена и већ је исписао прву рече-
ницу. По Босни иде, и уз пут расте, прича о Аљи и филу.” (Андрић 1971: 98)

Али, ако приповетка својим завршетком није кадра (или не жели) 
да разреши енигму недовршеног натписа, она не остаје ни индиферент-
на према њему, нити је поновљена симболичка слика везировог турбета 
идентична оној коју (као прикривање целине натписа) налазимо у Џе-
лалудиновом тестаменту. Значењско померање се, међутим, не врши у 
правцу откривања целине текста надгробне поруке, већ се врши ка ње-
ном потпуном поништењу, управо дестабилизацијом прве реченице. Ди-
лема пред којом се налазимо није, дакле, шта још пише на везировом спо-
менику, већ да ли на везировом споменику ишта пише и да ли натпис 
уопште постоји, јер би прва реченица натписа сада могла бити она теста-
ментарна, али би то истовремено могла бити и последња реченица при-
поветке која афирмише позицију приче која расте и шири се. Ако имамо 
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у виду да је „Прича о везировом слону” прича о причи и да је њен поче-
так апологија приче и причања, онда је и довршетак приповетке доказ да 
прича остаје суверена и да је њена моћ над писмом и натписом, који би 
могли емитовати угрожавајуће знаке сопственог дискурса, сачувана, те 
да је и сам чин састругавања палимпсестне поруке „Он је жив и вечан”, 
да би се на меком камену оставила белина у коју ће каменорезац (припо-
ведач) урезати сопствену причу, доказ превласти и неугрожености Ан-
дрићевог приповедања. Ипак, сама чињеница да постоји нешто што се 
мора састругавати и брисати да би прича даље постојала истовремено је 
и траума приповести и приче, суочене са сувишком који себи не може 
присвојити, па га стога мора уништити по цену свог даљег опстанка. Оту-
да, везир није опасан зато што је невидљив, нити је његова невидљивост 
трауматична за причу, јер прича у тој невидљивости и постоји, пројек-
тујући своју слику о везиру на његовог љубимца – слона, већ се та опас-
ност огледа у начинима на које везир постаје видљив посредујући писмо 
кога не сме бити да би било приче. Тиме се крши модернистички спора-
зум приповедача и јунака, најизразитије представљен у приповеци „Мост 
на Жепи”, где је улог и посредовна тачка која повезује везира Јусуфа са 
приповедачем симболичка слика моста, али моста без имена и знака. Да 
би се прича о мосту на Жепи могла написати (евоцирати), неопходно је 
да везир у тој причи пристане на брисање натписа који му доноси му-
алим. Тај пристанак омогућава не само да се прича појави, већ и да се 
појави као залог модернистичке истине – као писање историје моста:

„Онај који ово прича, први је који је дошао на мисао да му испита и сазна 
постанак. То је било једног вечера кад се враћао из планине, и, уморан, сео 
поред камените ограде на мосту. Били су врели летњи дани, али прохлад-
не ноћи. Кад се наслонио леђима на камен, осети да је још топал од дневне 
жеге. Човек је био знојан, а са Дрине је долазио хладан ветар; пријатан и 
чудан је био додир топлог клесаног камена. Одмах се споразумеше. Тада је 
одлучио да му напише историју.” (Андрић 1971: 107 – подвукао Ђ.Р.) 

Неугроженост приче и постојање споразума којим се модернистички 
идентитет јунака уписује у образац Андрићеве поетике, допушта да се, 
за разлику од „Приче о везировом слону”, натпис појави у целости (да би 
био прецртан). Тај натпис има форму уговора у коме су уговорне стране, 
добра управа и племенита вештина које једна другој пружају руку, кур-
зивом истакнуте, а чија је симболичка последица мост „радост подани-
ка и дика Јусуфова на оба света” (Андрић 1971: 105). Мост, присутан на 
оба света, свеобухватни је (модернистички) знак у који се истовремено 
уписују и смисао и смрт: „Мост и субјект у Мосту на Жепи и На Дрини 
ћуприја тек нешто су више од самообјаве смрти, једне нихилирајуће он-
толошке димензије знака” (Бошковић 2013: 622). То „нешто више” које 
се појављује као брана потпуном потонућу у нихилистичко и које одр-
жава крхку равнотежу смисла, остављајући мост у простору модерни-
стичке двоумице, било би нарушено, ако не и сасвим изгубљено управо 
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придодавањем (то јест непрецртавањем) натписа. Овај чин (не)прецрта-
вања суштински повезује не само две наведене Андрићеве приповетке, 
већ нас такође упућује роману Проклета авлија. Уколико смо назначили 
да траума приповедања у „Причи о везировом слону” бива симболички 
осветљена постојањем натписа који се мора обрисати да би приче било, 
а да је у „Мосту на Жепи” прича непроблематизована, јер јунак пристаје 
на брисање натписа, те се и причи оставља белина на којој она гради соп-
ствену истину, у Проклетој авлији долази до парадоксалног преокрета, 
пошто је докинуће приче и причања репрезентовано унутар белине која 
се са фратарског гроба, прекривеног снегом, „шири као океан и све прет-
вара у хладну пустињу без имена и знака” (Андрић 2004: 126). Како је мо-
гуће да белина гроба као услов писања у „Мосту на Жепи” постане узрок 
не-писања у Проклетој авлији и какво је померање у Андрићевој поетици 
које омогућава ово „извртање” знака? На закономерност овог померања 
не упућује само ресемантизација улоге натписа, већ и слична карактери-
зација јунака ових трију Андрићевих приповести. То се, пре свега, односи 
на позицију моћи и укљученост у систем власти. И Јусуф, као велики ве-
зир, и Џелалудин, као травнички везир, фигуре су владалаца, док је Ћа-
милова идентитарна пројекција – Џем султан, такође суверен. Са друге 
стране, на онтолошком плану, повезује их особито стање бића, које Ан-
дрић одређује као „умирање пре смрти”. Бивање у смрти пре смрти није 
тек смрт, као што ни онај који умире није тек човек (већ поседник моћи), 
нити је то бивање некакав вредносно неутрални механизам трансценден-
ције који обесмишљава и дезинтегрише знакове постојања,  будући да је 
одређен као производња зла: 

„Победник везир осети страх од живота. Тако је и не слутећи улазио у оно 
стање које је прва фаза умирања, кад човек почне с више интереса да посма-
тра сенку коју ствари бацају него ствари саме.
То је зло ровало и кидало у њему, а није могао ни помислити да га коме 
исповеди и повери; па и кад то зло доврши свој рад и избије на површину, 
нико га неће познати; људи ће казати просто: смрт. Јер, људи и не слуте ко-
лико има моћних и великих који тако ћутке и невидљиво, а брзо умиру у 
себи.” (Андрић 1971: 106)

Ако казати смрт није исто што и умирање и ако у умирању ствари 
више нису ствари, већ њихове сенке, онда је моћ коју умирање у себи 
носи деконтекстуализујућа моћ која празни садржаје света, остављајући 
на њиховом месту трауму белине не-дискурзивног и неисказивог које се 
везир ужасава, па „замрзну седеф, јер га је у мислима везивао с неком 
студеном пустоши и осамом” (Андрић 1971: 105).  Међутим, страх од бе-
лине не значи да се Јусуфово умирање раскрива као празнина, већ као по-
мерање које је кретање ка празнини. Сенке и привиђења ствари у таквом 
померању јесу излазак из дискурса, али не и потонуће у не-дискурзивно. 
Нестанак није без трага. Он је у сенци која се поиграва значењима, изво-
дећи их у привид света, у бланшоовску другу ноћ (другу смрт), где „кад је 
све нестало у ноћи, онда се ово ’све је нестало’ појављује” (Бланшо 1960: 
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115). Притом, ово поигравање није тек општељудска онтолошка чињени-
ца, већ драма умирања владара, „победника”, те се угрожавајући недис-
курзивни простор премрежава политичким знацима у којима се може 
сагледати деридијански однос и разлика суверенитета и власти. Пона-
вљајући Хегелов суд о независности суверена, која је, као истинска не-
зависност, могућа тек када владар (господар) дође у позицију да у себе 
интегрише ропску свест (чија се истина спознаје у искуству пада, што се 
и догађа у случају везира Јусуфа: „дубином скорашњег пада могао је да 
мери висину своје моћи” (Андрић 1971: 105)), Дерида, као надинстанцу 
појму власти, поставља појам суверености (в. Дерида 2007: 271). Сувере-
ност није власт, јер не припада дискурсу политичке моћи (нити ма ком 
дискурсу), али она јесте у односу према власти. Пошто је за Хегела есен-
ција бивања-осмишљавања смрти дата управо кроз стицање идентитета 
владарске самосвести, сувереност, као простор у коме се расплињују дис-
курзивни идентитети, подвлашћује саму власт, стављајући се изнад њене 
воље за моћ, која је, по Хајдегеру9, оно самодовољно хтење реализовано 
у вољи за вољу: 

„Сувереност, значи, мора жртвовати и владање, презентирање смисла смр-
ти. Кад је изгубљен за дискурз, смисао је посве уништен и исцрпљен. Јер 
смисао смисла (le sens du sens), осјетилности и појма, значењско јединство 
ријечи ’sens’, према којој је Хегел био тако позоран, увијек је била повезана с 
могућношћу дискурзивна значења. Жртвујући смисао, сувереност отклања 
могућност дискурза: не пуким прекидом, цезуром или раном унутар дис-
курза (апстрактним негативитетом), него провалом – кроз такав отвор који 
изненада открива границу дискурза и оностраност апсолутна знања” (Де-
рида 2007: 278)

Оно што је за Дериду простор суверености као простор смрти дис-
курзивних идентитета, а пре свега идентитета власти, за Левинаса постаје 
место етичког негативитета, зла и насиља:

„Непредвидљиви карактер смрти долази од тога што њој не припада ника-
кав хоризонт. Она се не нуди никаквом захвату. Она ме граби, а да ми не ос-
тавља никакву шансу коју ми пружа борба, јер у узајамној борни ја дохватам 
то што мене граби. У смрти ја сам изложен апсолутном насиљу, убиству у 
ноћи. Истину говорећи, ја се већ у борби борим са невидљивим. Борба није 
исто што и судар двеју сила чији се исход може предвидјети и прорачунати. 
Борба је већ или још рат у коме између сила које се сукобљавају зјапи понор 
трансценденције; изнад тог понора, без најаве смрт долази и погађа.” (Леви-
нас 2006: 209)

9 „К оном што воља хоће, она не стреми као к нечему што још нема. Воља већ има оно што хоће. 
Јер воља хоће своју вољу. Њена воља је оно што она хоће. Воља хоће саму себе. Она премашује 
саму себе. Дакле, воља као воља хоће да се узвиси над самом собом, па тако мора у исто време 
да се одвоји од себе и да се себи потчини […] Јер суштина моћи је у господарењу већ достигну-
тим степеном моћи. Моћ је моћ само дотле док је она повећање моћи и док себи заповеда ’више 
моћи’. Већ пуко успорење повећања моћи, већ пуко остајање на неком степену моћи јесте поче-
так губљења моћи.” (Хајдегер 2000: 182–183)
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За везира Јусуфа, који је „победио све своје противнике и био моћ-
нији него икад пре” (Андрић 1971: 105), умирање постаје суверено (не-
надвладиво), али и насилно (зло). У њему се насиље смрти објављује као 
злодух језика10, па ни у ћутању није сигурност, јер „шутња, дакле, није 
проста одсутност говора, ријеч стоји у основи шутње као један перфид-
но задржани смијех” (Левинас 2006: 75). Уписивање ћутања у мост, које 
као да понавља обрасце преносне магије, где заћутати „на једној страни” 
значи изазвати ћутање „друге стране”, не успева, као што ни Италијану-
неимару не успева да у сцени посредованој орфичким митом неосвр-
тањем на своју грађевину, мост извуче из смрти у знак, у бивство естет-
ског идеалитета. Стога, једини начин да се мост (гроб) обележи причом, 
а да то обележавање није и смрт приче (као што у Проклетој авлији нема 
више приче, ни причања, јер се прича уписује у белину гроба), већ очу-
ваност знака у амбивалентној позицији дискурса и не-дискурса (смрти), 
јесте да се тај простор без имена означи повешћу о прецртаном натпису. 
Евокација постаје могућом управо приповедачевом способношћу да на 
месту неисписаног препозна прецртано (избрисано). Прича о мосту, оту-
да, није прича о везировом паду, идеји о градњи, мрачној земљи Босни и 
Италијану-неимару. Она заправо и јесте све то, али тек посредована чи-
ном прецртавања који се као одлука појављује након што везир у мисли-
ма обухвати садржај и смисао приче да би је прецртао и омогућио јој да у 
„безбедности” прецртаног посредовања постоји:

„Мислио је на странца неимара који је умро, и на сиротињу која ће јести 
његову зараду. Мислио је на далеку брдовиту и мрачну земљу Босну (одувек 
му је у помисли на Босну било нечег мрачног!), коју ни сама светлост исла-
ма није могла него само делимично да обасја, и у којој је живот, без икакве 
више уљуђености и питомости, сиромашан, штур, опор. И колико таквих 
покрајина има на овом божјем свету? Колико дивљих река без моста и газа? 
Колико места без питке воде, и џамија без украса и лепоте? 
У мислима му се отварао свет, пун свакојаких потреба, нужде и страха у 
разним облицима […] Везир обори поглед на муалимов натпис у стиховима, 
полако подиже руку и прецрта двапут цео натпис.” (Андрић 1971: 106)

Како је непосредно излагање мосту (гробу) немогуће, јер мост, као 
знак смрти знака, убија оне који се њиме означавају11, између неимара 
и везира јавља се разлика у којој се може сагледати и постметафизички 
однос према уметности. На месту немогућег орфичког сусрета, неодржи-
вог јер се из знака-смрти не може изаћи, нити се у њега могу уписати 

10 Лаж злог духа није нека ријеч која се супротставља истинољубивој ријечи. Она се налази између 
илузорног и озбиљног, у међупростору у коме дише субјект који сумња. Лаж злог духа је с ону 
страну сваке лажи. У обичној лажи говорник се, додуше, прикрива, али се прикрива помоћу при-
кривајуће ријечи; он не напушта подручје ријечи и управо зато може да се побије. Наличје језика 
је попут смијеха који покушава да разори језик, смијеха који се бесконачно потискује и у коме се 
мистификација уклапа у мистификацију, а да при том никада не почива на стварној ријечи, а да 
никада не започиње. (Левинас 2006: 75)

11 Не припадајући никоме[…] мост и смрт су власници свега, а свему што је себе означило мостом, 
и обрнуто, мост је убица. (Бошковић 2013: 625)



Ђорђе Р. РАДОВАНОВИЋ и Александра Д. МАТИЋ 

375

традиционални метафизички појмови доброг и лепог12, рађа се посредни 
сусрет са знаком, који није ни означавање ни ћутање, већ прецртавање. 
Постметафизичко означавање као прецртано означавање чува структуру 
ознаке (и припадање знаку) у ситуацији када се ознака (језик) сусреће са 
својом немоћи да означи (са својом појмовном истрошеношћу):

„То значи: мењају се начини нашег приближавања суштини нихилизма. Ваља-
ност с правом захтеване ’добре дефиниције’ потврђује се тако што одустаје-
мо од жеље за дефинисањем уколико та жеља мора да се изрази потврдним 
реченицама у којима мишљење одумире. Али остаје мали добитак, мали зато 
што је само негативан, остаје, дакле, мали добитак ако научимо да водимо ра-
чуна о чињеници да се о Ничему или бивствовању или нихилизму, о њиховој 
суштини или о су(т)ствовању те суштине не може дати обавештење које би, 
спремно за употребу, лежало пред нама у виду потврдних реченица.
То остаје добитак утолико што искусујемо да нас оно на шта треба да се 
односи ’добра дефиниција’, суштина нихилизма, упућује на област која из-
искује другачије казивање. Ако ’бивствовању’ припада окретање-према, и 
то тако да се ’бивствовање’ темељи на том окретању, онда се бивствовање 
раствара у окретање-према. То окретање-према постаје сада оно-упитно, у 
виду кога ми од сада мислимо бивствовање, које се вратило у своју суштину 
и у њој нестало. Према томе, мисаони поглед унапред у ту област може бив-
ствовање да пише још само на следећи начин: бивствовање.” (Хајдегер 2003: 
361 – подвукао Ђ. Р.)

Хајдегерово прецртано бивство настаје управо на ономе месту које 
смо ми код Андрића назначили односом непосредности и посредности. 
Окретање-према (рекли бисмо орфичко окретање) као модел дефини-
сања и појмовног уписа традиционалне метафизике, раствара се и постаје 
упитно, будући да језик који је одржавао ту метафизичку позицију бива 
деконструисан и испражњен, те више и није елемент сустицања (ако је 
то икада и био), већ елемент раздвајања бивствовања и бивствујућег. 
Прецртано бивствовање појављује се у улози поновног премошћавања и 
спајања са бивствујућим као не-знак који је знак у својој прецртаности. 
Тај (не)знак, међутим, за Хајдегера није пат-позиција, статична тачка у 
којој су исцрпљене све могућности. Он је преосмишљавајућ, јер иако пре-
вазилази постулате западне метафизике, остаје трансцендентан, мани-
фестујући се кроз меморијалну функцију. Прецртано, дакле, као прецр-
тано бивствовање, односно, код Андрића, прецртани натпис, извориште 
је дискурса који задобија моћ евокације (сећања приче) из прецртавања: 

12 Из рађања смрти у везиру настаје и његов надгробни споменик, док смрт, као оно што опседа, 
јесте само шанса (омашке, неразумевања, неспоразума), а добро и лепо су њени велови, при-
хватљиви вишак, хумано стварање чија утварна структура ствара закон немогућег који се обја-
вљује у испреплетености субјекта и бића. Када се оно немогуће учини могућим, деси се догађај, 
мост, али он је већ био присутан у оној смрти скривеној у себи, а насилно именовање и означа-
вање само наставља да обележава тај догађај смрти, попут трага могућег и дозивања немогућег, 
и раскрива и скрива, попут уметности, немогућност означавања и бескрајно нестајање без трага. 
(Бошковић 2013: 623–624)
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„У фази довршеног нихилизма изгледа као да не постоји нешто попут бив-
ствовања одређеног бивствујућег, као да бивствовању није ништа (у смислу 
ништавног Ништа).  Бивствовање изостаје на чудан начин. Оно се скрива. 
Оно држи себе у скривености која скрива себе саму. У таквом скривању, 
међутим, садржи се грчки-искушена суштина заборава [...]
Међутим, заборав – као нешто наизглед одвојено од бивствовања – не захва-
та напросто суштину бивствовања. Он припада ствари самог бивствовања, 
влада као судбина његове суштине. Исправно мишљен, заборав, кривање 
још-нераскривеног су(т)ствовања бивствовања крије недирнуто благо и 
јесте обећање налаза који само чека прикладно тражење […] То што је било 
јесте у знаку нескривености онога што је присутно. Нескривеност пребива 
у скривености присуствовања. На ту скривеност, у којој се темељи нескри-
веност, односи се сећање. Оно се сећа оног што је било и што није прошло, 
пошто то остаје оно-непролазно у сваком трајању које је увек зајемчено до-
гађајем бивствовања.” (Хајдегер 2003: 365–366)

У „Причи о везировом слону”, међутим, евокативна функција при-
че не само да није сачувана већ се преокреће у своју супротност. Прича 
сада добија улогу да заборави, прецрта и из сећања потисне везира-пис-
мо који се и након смрти (самоубиства) објављује на надгробној плочи. 
Док се у „Мосту на Жепи” везир Јусуф појављује као јунак који је само-
свестан у погледу свог онтолошког стања – умирања пре смрти (што је 
модернистичка самосвест), па сходно томе и постаје „сарадник” припо-
ведача у прецртаном посредовању које треба да омогући сећање приче 
као историју моста, Џелалудин-паша одбија да умре. У наизглед очува-
ној парадигми смрти пре смрти, травнички везир је живи мртвац (Он је 
жив и вечан), вампирска егзистенција која из постморталног простора 
наставља да емитује угрожавајуће знаке „злог” писма (смрти, насиља)13, 
па је и траума приче како упокојити вампира, везира, писмо. Немајући у 
јунаку сарадника, већ противника, прича (приповедач) остаје изван си-
гурног простора посредовања, принуђена да се непосредно суочи са (не-
прецртаним) натписом и да га сама прецртава. Међутим, иако делује да 
у том суочавању прича излази као победник (као што је деловало да као 
победник излази и везир Јусуф), јер се на месту прецртане прве реченице 
на Џелалудиновој надгробној плочи појављује последња реченица при-
поветке, афирмација приче и причања („По Босни иде, и уз пут расте, 
прича о Аљи и филу”), прича је заправо та која бива усмрћена, на исти 
начин на који усмрћени бивају и сви јунаци, означени у непосредном 

13 Везирово насиље Андрић представља метафорама писма. Везир је страствени колекционар 
писаљки, хартија и књига, кочеви на које качи главе непослушних бегова поређани су по аз-
бучном реду, а на појединим његовим писаљкма огледа се чудна игра природе „тако да се ка-
лем завршавао изданком у облику људске лобање, или су чворови на зглобовима трске личили 
на људске очи” (Андрић 1971: 65). Метафорички повезујући насиље и писмо, Андрић управо 
показује да се испод површине наративног тока, а то је борба Џелалудин-паше и касабе која стра-
да од његовог насиља, крије дубље (мета)поетичко значење борбе двају писама од којих је једно 
писмо насиља (смрти), а друго је приповедачево писмо, ослоњено на значење приче (иако, доне-
кле, од ње и критички дистанцирано и раслојено, што је и нужно с обзиром на то да је сигурност 
приповедања означеног причом у овој приповеци уздрмана и доведена у питање).
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сусрету са мостом-убицом. Механизам, хајдегеровски схваћене, евока-
тивне функције окреће се против приче, па прецртано и даље постоји, 
али не више као пожељно сећање које причу конституише, него као не-
могући заборав који је деконструише и разара. Приче, дакле, и даље има, 
али је то већ позномодернистичко приповедање присаједињено са трау-
мом која доноси смрт модернизма и распад Андрићевог метанаратива. Да 
би и даље живела, прича мора да пристане на (немогуће) прецртавање и 
на прећуткивање остатка натписа којим се њена смрт објављује. Немоћна 
да упокоји вампира, сама прича постаје утвара, вампир, сабласно лутање 
по просторима једне довршене епохе.    

У Андрићевој модернистичкој прози меморијална функција над-
гробног натписа претвара се у својеврсни дијалог са смрћу, са немогућом 
Другошћу, која се из недискурзивног простора јавља не само као траума 
неисписивог и неисказивог, већ и као претеће одашиљање „оностраног” 
дискурса који угрожава причу и писање наслоњено на означавање при-
чом. Као да жели да проблематизује и оспори Хајдегеров став да се преко 
смрти другог не може присвојити сопствена смрт14, Андрић настоји да 
изгради поетичке моделе посредовања у којима би писање и прича мог-
ли егзистирати без непосредног сусрета са Другим. Како је непосредно 
општење присутно у говору, колико и у ћутању, у писму колико и у не-
писању (белини), једини начин да се оно учини посредним јесте да се је-
зик натписа трансформише у не-језик унутар простора који није тишина, 
али није ни писмо, него простор прецртаног натписа као палимпсеста из 
кога прича оживљава и ишчитава прошлост, не ризикујући да и сама буде 
осенчена смрћу. Анализирајући разлику која постоји у примени овог по-
етичког модела у приповеткама „Мост на Жепи” и „Прича о везировом 
слону”, уочавамо да кретање те разлике детерминише епохална померања 
Андрићеве прозе. Ако се у „Мосту на Жепи” чува модернистичка пара-
дигма, захваљујући „сарадњи” приповедача и везира Јусуфа који, „мртав 
пре смрти”, пристаје на прeцртавање натписа из кога ће се родити прича 
о мосту,  у „Причи о везировом слону” та се парадигма разара. Нагонски 
насилан, не поседујући модернистичку самосвест о смрти из које се обја-
вљује, Џелалудин-паша постаје авет, вампирска фигура, чије се сабласно 
бивање, у непрецртаном надгробном натпису, наставља и након суици-
да, доводећи у непосредан додир причу и писмо гроба (смрти) и уздр-
мавајући поетичку позицију Андрићевог модернизма као писања приче, 
историје, истине. 

Блискост Андрићевих приповести са усменим казивањима омо-
гућила је да се синоптички сагледа проблем (не)обележавања гробова у 

14 Што примереније буде схваћено оно више-не-тубитак онога преминулог, утолико разговетније ће 
се показати да такав сабитак с мртвим управо не стиче искуство о својственом до-краја-доспело-
битку оног преминулог. Смрт се, додуше, разгрће ка губитак, али више као такав губитак о којем 
они преостајући стичу искуство. У трпљењу губитка ипак не постаје приступачан губитак битка 
као такав, којег „отрпи” онај умирући. У генуином смислу ми не стичемо искуство о умирању 
Других, него смо највише увек само „при томе”. (Хајдегер 2007: 284–285)
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усменој и писаној традицији. Тако смо од питања могу ли „нечисти” по-
којници имати гроб дошли до питања има ли уопште обележених гро-
бова или су неисказиви, неисписани или избрисани надгробни знакови 
предуслов за постојање приче. Ако је за усмену књижевност регуларна 
сахрана изван хоризонта фолклорне имагинације, а за Андрићеву прозу 
траума неисписаног знака ексклузивитет приповедања, долазимо на исту 
раван концептуализације гробне ознаке, управљене ка осмишљавању 
идентитета, смртности и времености. 
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задруга.

TOMB SIGNS IN THE FOLKLORIC AND LITERARY TRADITION
Summary

The subject of this paper is tomb insignias/inscriptions in the folkloric and literary tradi-
tion. Determining the tomb insignia found in oral poetry as "a letter" of memorializing, enables 
a synoptic approach to the problem and establishment of a link from a folkloric text to a mod-
ernistic construction of tomb inscriptions, by relying on Ivo Andric’s literary analysis in short 
stories "The Bridge on the Zepa" and "The Tale of Vizier’s Elephant". The goal of this research 
is to shed light on how the presence and absence of tomb insignias/inscriptions directs the pos-
sibilities, affinities, and limitations of narration in the folkloric and modernistic narrative. The 
conclusion is that the play of inscribing tomb signs or leaving them out, in different media of 
narration, presupposes an ontological precondition for the construction of the story’s identity 
and subject’s identity. 

Keywords: tomb, death, inscription, epitaph, letter, folklore, cenotaph, Ivo Andric.
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Владимир Б. ПЕРИЋ1

Крагујевац

ВЕСЕЛО ГРОБЉЕ ДАДАИСТИЧКО:  
ПЕРФОРМАТИВНО ОПЦРТАВАЊЕ  

СОПСТВЕНОГ УКОПА

Брисање негативне конотације гробног укопа, везаног пре свега за губитак 
и тугу, рационално самоубиство сопственог покрета, обртање опозиције живо/
мртво у сврху шокирања реципијената, представља скуп ставова и основу за 
дадаистичку дискурзивну праксу када је реч о промишљању феномена гробља. 
Дадаистичка поетика почива на семиотици нихилизма, стварања из негација, 
при чему је традиција „домаћин” за дадаистичку „паразитску” праксу рушења. 
Моменат неемотивног дадаистичког самоликвидирања,  и потом, „самоукопа”, 
настаје по исцрпљивању свих отклона, па и оних створених, дадаистичких, у 
процесу деструкције. За даду сама традиција је гробље поетичких текстуалних 
стратегија, а метафорично, територија гробља се протеже на све оно што не 
може да поднесе „еластичност дадаистичког духа”: музеј, франкенштајновскa 
државa (Краљевина СХС), мегалополис са динамиком устројеном спрам пот-
реба капитализма. Појава живих мртваца у свету предметности дадаистичке 
поезије има, парадоксално, за сврху динамизовање збивања унутар песничких 
слика, које прерастају у макабричне ритуале којим се радосно слави смрт, чије 
је наличје заправо живот.

Кључне речи: дада, гробље, нихилизам, зомби, мртвачки плес

Некролог
Статус гроба (гробља) у дадаистичком свету предметности има ка-

рактер индикатора разрачунавања са феноменом напретка, припадности, 
традиције. Када је Пол Дерме, белгијски дадаиста, према сведочењу фран-
цуских изучавалаца даде Анри Беара и Мишела Карасуа, издао текст сле-
деће садржине у часопису „Le  Mouvement accéleré”: „Пријатељи и позна-
ници ДАДЕ, умрлог у најбољим годинама од акутног литературитиса, 
окупиће се 30. новембра 1924, у 14.30, на гробу њиховог брата у ништа-
вилу, да би ту одржали минут ћутања. Наћи ћемо се на капији гробља 
Монпарнас. / Н. Б. Умољавате се да не качите никакву значку књижевне 
школе.” (Беар, Карасу 1997: 178), он је заправо свесно објавио дадаисти-
чки суицид и изнео негативан став према било каквом књижевном ети-
кетирању, те сродност даде са нихилизмом и празнином, тако присутном 
у далекоисточном таоизму. Морбидни перформатив овог самоубистве-
ног корака изрицања сопственог краја је на трагу бодријаровског исказа 
да је „поетско процес уништавања вредности” и „побуна језика против 

1 vladimirperic99@gmail.com 
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сопствених закона” (Бодријар 1991: 216). Дадаистичко име је, настало 
случајно, ни из чега, а у то ништавило се и свесно враћа, остављајући изу-
чаваоце даде да се гадамеровски апликативно баве неистраженим аспек-
тима текстуалне праксе овог покрета.

Позивајући се на дермеовско апострофирање пријатеља, кажемо, 
у аристотеловско-монтењовско-деридијанском маниру, да дада запра-
во „нема пријатеља” (Дерида 2001: 18). Позвани су заправо објекти кон-
статовања свесног укопа покрета чије је постојање под „црним сунцем” 
умртвљено (Кристева  1994: 9) јер не види више поетичке радикализме 
које би могао да спроведе, нити границе традиције, „доброг укуса” на које 
би могао да се острви. Дадаистичко самоубиство је, дакле, јавно, дада је 
„жива сахрањена” а то је потпуно у складу са анархизмом, јер свака „власт 
увек покушава да спречи и сакрије самоубиство” (Миноа 2008: 348). Акут-
ни литературитис, који Дерме помиње као узрок смрти даде, имплицира 
схватање књижевности као болесног стања. Семантика акутног резултира 
у нечему наглом, јер је дада више пута у манифестима показивала су своју 
наглост. Она је непланска, случајна са намером провокације свих обода и 
ограничења. „Акутно” указује на феномен експерименталног сагоревања, 
својеврсног поетичког „burnout”-a у дади. Но, жалост за тим не постоји јер, 
указујући на мноштво специфичних дадаистичких дискурзивних пракси, 
француски дадалози Анри Беар и Мишел Карасу, наводе да „дадаиста још 
може само да погура ствари у правцу разарања или, пак, да ужива у па-
сивном посматрању слома” (Беар, Карасу 1997: 13). Ова доследност је ап-
солутна, јер се то односи и на сопствени дадаистички крај. Дермеов позив 
са некролошким елементима садржи знатну дозу ауторефлексије, а у са-
мопокопу препознајемо задобијање унутрашње слободе од постојања. Да-
даистички тубитак је самотумачећи, самоевалуирајући и у том кружном 
кретању и долази до спознаје о потреби за самогашењем.

У случају даде, гроб није место боравка, гроб је постојање празни-
не. Таоистичко искуство празнине, које наступа у часу дадаистичке смр-
ти (Пасквалото 2007: 9), приказане као левинасовски безначајне, јер не 
жели икаква књижевна обележја око себе (Левинас 1999: 16), покушано 
је да се утелови у читуљску текстуалност. Изречено доказује даље хајде-
геријанску тврдњу да је „говорити о језику вероватно теже него писати 
о ћутању” (Хајдегер 2007b: 8) и да се битак дадаистичког самоумирања 
„опире сваком покушају дефинисања” (Хајдегер 2007а: 21). Топос гробља 
на Монпарнасу је намерно изабран јер конотира ка традицији, Парна-
су, гробно поље Монпарнаса је књижевно поље у које су, до тада били 
укопани бардови попут Шарла Бодлера а сама четврт Монпарнас је био 
стециште бројних припадника француске књижевне модерне и авангар-
де укључујући и даду (Марсел Дишан, Макс Ернст). Иронија је што је на 
том гробљу био четрдесет година касније сахрањен један од оснивача 
даде, Тристан Цара. Ово херменеутичко кружење, овај рикеровски кон-
ципиран круг између књижевноисторијске наративности и темпорал-
ности (Рикер 1993: 11), показује потребу даде да публику којој саопштава 
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намеру самоукопа, привуче шокантном лакоћом самоукидања. Дадасоф-
ска антиципација нестајања је у складу са ставом Јулије Кристеве да „фи-
лософирати значи учити да се умире” (Кристева 1994: 10) и показује хју-
мовски да „за космос, човеков живот није ништа значајнији од живота 
остриге” (Хјум 2012: 18). Човека у Хујмовој изреци, достојно мења колек-
тивни дадаистички анархистички субјекат. 

Негирање традицијског означавања у post scriptum-u представља ис-
пуњавање празнине негације бивства, односно уписивање непостојања. 
Својим чином аутоликвидирања дада је одбила да своје егизистирање 
препусти fade-out-u и претапању у неки други покрет. Непостојање ниче-
га традицијског (укључујући и саму даду која се невољно кренула у време 
друге половине 1910-их и прве половине 1920-их почела „узиђивати” у 
књижевноисторијски континуум) што би се даље могло срушити, даду је 
апсурдно довело до конца – а то „’апсурдно’ је само за спољни свет – за 
самоубицу то је само недостатак мотива за живљење” (Стриковић 1996: 
10). Фактички, дада елиминише себе из егзистенције због потребе за не-
изневеравањем свога сопства што је на трагу мисли онога „који себи оду-
зима живот, јер то чини што му је стало до свог живота; живот је крајња 
односна тачка његовог хтења (Wollen)” (Tугендхат 2010: 21). Црвена ли-
нија испод које дада није хтела да иде у свом постојању тиче се поетичких 
репетиција и ауторециклажа. Својеврсна мала дадаистичка „самоубист-
ва” могли смо видети у периодици коју обележавају свесно конципира-
ни једноброји. Ако кренемо од сведочења Ханса Рихтера према коме је 
„мјесто које је Picabia додијелио умјетности била тако рећи рупа у ништа-
вилу” (Рихтер 1971: 9) онда можемо констатовати да једноброји предста-
вљају периодичку игру са егзистенцијом у ништавилу. На гробљу дада-
истичке периодике налазе се новорођенчад као што су „Cabaret Voltaire” 
(1916) (гласило истоименог дада-клуба), „New York Dada” (1921), „Dada 
Tank” (1922), „Dada jazz” (1922),  и други.

Танатолошки приступ дади подразумева и преиспитивање односа 
самих дадаиста према „укопу” свог покрета. Дада нема проблем страха 
од смрти и њено потискивање, као што је то случај са самом модерном. 
Дадин „нагон за смрћу”, њена сепулкралност је сабирна, а то видимо и у 
сведочењу Драгана Алексића у мемоарском тексту „Водник дадаистичке 
чете” (1931), позивајући се на: „апел Раула Хаусмана на све дадаисте све-
та, да сачекају једно сто година док човечанство не дозре за њихову ела-
стичност духа, а за дадаистички архив у Берлину (који је средио Валтер 
Меринг) да свака група пошаље по један примеран последњи дадаисти- 
чки рад. […]” (Алексић 1978: 110). Ове дадаистичке лабудове песме и Дер-
меово проглашење краја „дадаистичке представе” представља заправо 
вербално одрицање, одвајање дадаиста од сопствене поетике као мртве. 
То јако подсећа на смештање покојниковог тела у простор који се опцрта-
ва кругом не би ли се „душа покојника држала на пристојном одстојању” 
(Пешикан Љуштановић 2014: 7). На тај начин се душа чува и од живих, а 
тиме се и живи чувају од мртвог.
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Нестанак и смрт означитеља, бодријаровски конципиран, присутан је 
у дадаистичким текстовима још за „живота” самог покрета. Када се у про-
грамском тексту анонимног аутора „Manifeste du mouvement Dada”, обја-
вљеном у часопису „Littérature” (1920), каже: „Нема више сликара, нема 
више литерата, нема више музичара, нема више вајара […] нема више 
политичара, нема више пролетера, нема више партија, коначно је доста са 
свим тим будалаштинама, не постоји више ништа, више ништа, ништа, 
ништа, ништа, ништа” (Беар, Карасу 1997: 49) онда имамо имплицит-
но учитану најаву и укидања саме даде, опрез и захват самог опцртавања 
„краја” свега па и дадаистичке продукције. Дада као својеврсни битак, 
као хајдегеријанско себе-односеће-држање-према-самом-себи, у свом 
танатоманијском гадамеровском самопромишљању (vita-contemplativa), 
најаву сопствене смрти парадоксално eмитује као еманацију vita activae 
(Гадамер 1996: 10).

Дада дакле има опуштен однос према смрти, она је „обдарена за 
мрење” (Хајдегер 2007b: 19), њена „воља-за-моћ” лежи у бескомпромис-
ном суочавању са смрћу, обележена је „сталним незадовољством које тра-
жи и жели кретање […]” (Ниче 1976: 18). Дадаистичка еутаназија, дадеута-
назија, представља рационалан раскид са трајањем, са животом, смирена 
„живоукопаност”. Креативни потенцијал смрти, аутодеструкције у дади, 
показаћемо на примеру дадаистичких текстова који преиспитују феномен 
гроба и гробља, живих мртваца, будућих мртваца, гробљанских „проце-
сија” те извртања жала-за-мртвим у манифестације „веселог гробља”.

Гробље
Приказ гробља као топоса у дадаистичкој текстуалној пракси 

очишћено је од сваке патетике. И када је једва приметно назначено, оно 
је ослобођено од везе са „оностраним”: „BROUF // Бијег за увијек од гор-
чине / летећих свјеже обојених ливада / окрећу се / поља која се тресу / 
мртва точка / Моја обојена глава / тако чегртава // […]” (34–35). У овој 
Арагоновој песми под називом „Удар”2, гробље се налази у ентропији та-
натолошких асоцијација. „Мртва тачка” је у песми уземљење хаоса, „ле-
тећих свјеже обојених ливада.” Вертиго, у чијем се центру налази риту-
ално обојена глава лирског субјекта, позива на смирење „за увијек”, на 
ескапизам од неконтролисаног, разузданог живота. Мртва тачка, инху-
мација сопства-у-вртлогу, постиже се презентистички, у ултимативном 
сада, које „нема никаквог трајања” (Рикер 1993: 18). 

Доста конкретнији облик портретисања „покојника” срећемо у поли-
тичком сликању новонасталог брода-који-тоне, Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца. Наиме, у манифесту Драгана Алексића „Дадаизам” имамо 
изрицање: „Није све памет (фифифифифифилистеријо!), има и егзотика 
као моменторизик. (На дну Јадрана трафика СХС). Треба даље од сва-
кидашњице да макнеш свагдашњицу.” (Алексић 1978: 88) У кретању ка 
2 Све дадаистичке песме узете су из Антологије дадаистичке поезије Бранимира Доната.
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разумевању битка смрти у дади, схватамо да Алексић порињује тада но-
вонасталу државу у летални океан, у „плаву гробницу”. Можемо да прет-
поставимо да је Алексић танатоманијски видео Краљевину као скуп ло-
ших предзнака који ће довести до смрти, односно распада и заборава исте. 
Смрт југословенске Атлантиде опевана је предсказивањем, прорицањем, 
предвиђањем, кроз догађај који се конотативно игра са српском књи-
жевном традицијом и историјом. Наш је херменеутички интерес да кроз 
путеве мишљења које одређују лерформативна сахрањивања, сагледамо 
морфологију дадаистичког осликавања окончавања свега: бивствовања 
лирског субјекта, песме, дада-покрета, књижевности, уметности уопште.

Гробни простор у визуелној песми „Коњаник”, Теа ван Дусбурга, коју 
можемо условно схватити и као калиграм (приказује коња кога јаше коња-
ник), одређује поента песме, последњи стих: „облак”. Ову кратку песму на-
водимо у целини: „Kаса / Kоњ / KАСА / KОЊ / Kаса / Kоњ / KАСА KОЊ 
/ KАСА KОЊ / KАСА KОЊ / KАСА KОЊ KАСА KОЊ / ГАЦА KОЊ / 
ГАЦА KОЊ / ГАЦА KОЊ ГАЦА KОЊ / KЉУСА KОЊ KЉУСА KОЊ 
KЉУСА KОЊ / KЉУС KОЊ / KЉУС KОЊ / KЉУС / ОБЛАK///” (86). 
Тело коња узидано је у ритам песме, оно је толико присутно и конститу-
тивно за тело песме, да у оном тренутку када изостаје, када постаје леш 
и уклања се из бивствовања постајући део облака (другог света), директ-
но окончава саму песму. Гадамеровско „указивање на неисказиво, које се 
овде појављује” (Гадамер 1978: 17) обрће полове вертикале горе-доле а са-
мим тим и призива изостављеног протагонисту у наслову песме „Коња-
ник” – коња. Касање, гацање, кљусање, посртање („кљус!”) указују на про-
лазност, претеритност виталности и сопство усмерава у саживљавање са 
смрћу. Елиптично, ми смо у стању левинасовски да сагледамо оне бескона-
чне замагљености разнога „сада” у животној перспективи коња. Због своје 
испражњености, заобилазности, али метафоричне директности, облак се 
овде јавља као антигроб, као празнина која гута анимални ентитет.

Гробови су, на другој страни, места авантуре и откривања: „Мртваце 
пронађоше у гробници заједничкој / прекопута брда и од сунца склоње-
ној. / Океан је пенушавим песницама ударао и / ветар, у опсерваторији 
регистрован, стизао је / с времена на време влати траве да посети, палме 
да обљуби. / […]” (101). У овој, „Дадаистичкој песми” Рихарда Хилзенбе-
ка, масовна гробница представља, „кућу необичну”, како гроб истоиме-
ном тексту назива Љиљана Пешикан Љуштановић (Пешикан Љуштано-
вић 2014: 7). Ова пејзажно-еротизована атмосфера представља онеоби-
чавајући директни сусрет ероса и танатоса. У интерпретаторском отпо-
чињању разговора са стиховима, метафорично наилазимо на посејдонску 
фигуру божанства, силу природе, океан, који на себе преузима силу ен-
тропичног динамизма, док је отворени простор гроба претећи отворен и 
хтонски заклоњен од сунца. У песми је присутно обртање опозиције (не-)
живо/неживо – непосредна дохватљивост самог бића могућа је у доме-
ну природе; масовни лик – масовна гробна рака, је пасивна и песнички 
умртвљена – у њу се уписује депресивна испражњеност.
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У ширем захвату, гробница је сместљива у антиметафизички прос-
тор: „Небо је лешина! Ништа друго! / Звијезде – од магле пијани црви 
/ Нема ничег осим варке / Неба и једне смрдљиве лешине! / За (пажљи-
ве) кратковиде / који лижу отужне сапи / похлепно на начин етиопски. 
/ Звијезде су црви – (живе врсте) сусједица / […] ///” (72). „Мртво небо” 
Давида Бурљука је покушај да се цео свет испуни једним јединим лешом 
и гробним омотачем. У том случају, све што је живо у тој раки, том лешу, 
представља паразите. Живо је индиректно узрочник мртвог, звезде (ина-
че узрочници живота, судећи по Сунцу) су парадоксално, метафорично, 
довеле до настанка непретецивости, лешине (неба, космоса). Таква је са-
дашњост у простору песме испуњена због преминућа „космоса” свеопш-
тим распадањем, разлагањем. 

Дадаистичка кажа о смрти често, путем дадасофије, неизоставно 
качи фигуру филозофа у свету предметности. „Опис нула” Ханса Арпа, 
даје нам фигуру ковчега у формату матрјошке: „[…] // О дугачки сам ја 
Доживотко / дванаесто чуло у јајнику, свете / у огртачу свом од целулозе 
/ комплет Августин од главе до пете. // Из свог ковчега црног вади / ков-
чег па још један ковчег цео. / Предњим делом сузе рони / док скрива га у 
туге вео. // […]” (46). Да би семантички „отежали” своје стихове, фило-
зофи попут Светог Августина узимају улогу носиоца лирског субјективи-
тета (код Драгана Алексића то су на пример, Кант и Ниче у песми „Сам у 
себи”). Августинов тубитак, рost-mortem, вади ковчег из ковчега из свог 
ковчега, што јако подсећа на руску бабушку (матрјошку). Матројшка је 
симбол плодности, среће, живота и матријархата што у овом контекс-
ту задобија морбидно значење. Свршетак егзистенције се анулира јер се 
протеже у стање између-живота-и-смрти а ковчег представља метафору 
заробљене смрти. Овако устројеним песничким сликама Арп негира „не-
повратност, иреверзибилност ритуалних поступака сепарације самртни-
ка” (Јовановић 1992: 59). Скривена бласфемија лежи у ругању сопстве-
ној „светости” („комплет Августин”) и поигравању ковчегом чиме се по-
ништава његов статус објекта са негативном ауром.

Два се још топоса истичу у дади као смештајућа за феномен гробља: 
простор музеја и простор града. Музеј као простор смрти у дади, и шире 
у авангарди, егзистира преко потпуног одрицања од традиције, чији је 
музеј чувар, а потом и као буквално простор у коме се бесмртно, богоро-
дично, своди пежоративно на цркотину (у песми „Зеленоглави човек”): 
„[…] а цркнуте мадоне музеја бих желео одгристи / са зидова да бих тамо 
окачио визије / лудака и њихов увек трубећи мозак / […]” (61). Про- 
стор, мртвог града на другој страни, некромегалополиса, остварује се 
преко реализоване метафоре града као кланице у коме се производи 
смрт, односно масовне гробнице: „Лондон – / куће потмуле и тесне. / и 
докови суви – // Поред Санкт Панкреаса / пароброд броди ка ушћу Тем-
зе. / Ланци звече ниско и високо, / стропоштавају се у дубину, / звече, 
бесне, пиште. / Пара шикће, / зид пљује воду – / Црнци, Kинези, / Индуси 
– сви убавују угаљ – / ено Џека Трбосека, / Берка и Хера – / Из Уајтчапела 
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смрди по закланој свињи. // […] // Небо виси окрвављено и ниско – / Вода 
из луке носи лепиње крви, / измождени лешеви на високим гомилама – / 
[…]” (94). У песми Георга Гроса „Лондон”, у свету мегалополиса огрезлог 
у светски рат и криминал, који су грубо скицирани у позадини збивања, 
„смрт је крајња граница свих ствари” („mors ultima linea rerum”).

Покојник
Дадаистички покојник је живљи од самог живог човека, и у својој 

песничкој „егзистенцији” имплицитно садржи напад на црквене вред-
ности. У бласфемични зомбијевски опус, осим деградираних, цркнутих 
богородица, улази и фигура леша-анђела: „[…] дете се окреће за пламе-
ноцрвеном тројком нити / лешеви анђела златним дрљачама издрљани 
нити грмље / горућим птицама натопљено нити сам се возио на / вошта-
ним санкама по летњем леду који ври […] у јануару пада снег од графи-
та у козјој кожи / у фебруару се показује ној од креде беле светлости / и 
белих звезда у марту се пари анђео смрти и црепови и / лептирице од-
лепршале и звезде се њишу у својим / прстеновима // […]” (42). Слика 
апокалиптичког света у Арповој песми „Из пумпе облака” замагљена је у 
говору, религијска узвишеност, коју представљају анђели, деградирана је 
у анималност са најприземнијим нагонима са декадентним оптерећењем 
у виду зомбијевског обличја.

Феномен дадаистичког зомбија означава се прикладнијим термином, 
„активним лешом”, који у песми Шандора Барте „Зеленоглави човек” узи-
ма на себе, катахрестично, улогу лајф-коуча: „ЗЕЛЕНОГЛАВИ ЧОВЕK /// 
или / манифест једног активног леша за фијакерске коње и / за елеваторе / 
или / ЗА СВЕ ТУБЕРKУЛОЗНЕ СВЕТА / […] / ФИЗИЧKА СМРТ ЈЕ ПРИ-
ЗНАТИ KОМУ ДА ИМА ПРАВО / ФИЗИЧKА СМРТ ЈЕ ОСЕТИТИ / ИС-
ТИНЕ / ФИЗИЧKА СМРТ ЈЕ ПОСТАТИ ДЕО / део земље или део вера 
(квадрат) / ЈЕР: / 1./a./b./c./d./i./ ја сам активан леш / […]” (58). Лирски 
субјекат оваквим изрицањем жели успоставити својеврсну контролу над 
смрћу. Физичка смрт, о којој пева Барта, догађај је који води хармониза-
цији сопства са најближим окружењем (земљом, на пример). Макабри-
чне мотиве проналазимо када из „рационалног” домена „активни леш” 
прелази у ирационални, „лудачки”: „ЛУДАЦИ СУ ЈЕДИНИ ОЗБИЉНИ / 
ЧЛАНОВИ ДРУШТВА / лудаци ноћу певају / лудаци дању певају / и пре-
ко белих ограда пасу сунце / ЈА САМ ЛУДАК / […]” (60). Лудачки мрт-
вачки плес представља дадаистичко негирање страха од смрти, компли-
ковање пуког стања преминулости и континуитет загробне егзистенције 
у земаљском животу што је основа апсурдног Бартиног обрта.

Политике дадаистичког пријатељства реализују се и преко писања не-
кролога унапред. То је случај са две песме Филипа Супоа „Francis Picabia” 
и „Georges Ribemont-Dessaignes”. Прва започиње реторским питањем 
које отвара питање „фараонског” статуса Супоовог „великог” пријатеља: 
„Зашто / хоћеш да те сахране са четири твоја пса / новинама / и твојим 
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шеширом / Ти си такођер тражио да пише на твом гробу / СРЕЋАН ПУТ 
/ Још ће те једном сматрати највећом будалом. ///” (158). Пикабија, као 
гробовласник, портретисан је кроз неузвраћени дијалог, чији је исход 
банализација узвишености смрти. Религијски смисао овде се даје инди-
ректно, преко симбола, верних паса и детерминантама (мало)грађанског 
друштва: новина и шешира. Епитаф коме се подсмева Супо, заправо је не-
гирање загробног преласка и још је један скривени теоцинизам. Супо не 
преузима левинасовски „одговорност-за-другога”, за Пикабију, он мисти-
фикује „пријатељев” исказ, не пасивно, већ активно, он изриче „бригу” а 
заправо ствара ироничну пројекцију самог Пикабије, не идентичног, већ 
као себи-својствено-друго, прерушено, симулирано, лажно.

Тафефобију, страх од живе закопаности срећемо у случају друге песме 
назване по дадаисти Жоржу Рибмону-Десењу: „Око гроба / Готово је по-
свуда рупе избушио / како би узгајао пеларгоније и краставце / Они цвату 
једни за другима / Али нитко то неће знати / и ти ћеш тамо бити спокојан.” 
(159) Гробљанска херменеја иде у правцу тумачења страха од живоса-
храњености када рупе видимо као отвор за ваздух, за дисање живог а уко-
паног. Пошто су отвори амбигвитетно употребљени, као „намера” садње 
гробљанског цвећа, долазимо до апсурдне претпоставке о тумачењу, веза-
не за гробљанску естетику. Анестетичко доживљавање тела као неосетљи-
вог после смрти, усмерава тумачење ка правцу „бескорисно лепог” што 
се уклапа у дадаистички принцип заговарања антиестетичности, одсуства 
било какве категорије (укључујући и категорију лепог) у процесу вредно-
вања. Спокојство које ставља Супо у исказ лирском субјекту, семантички 
је блиско појму покојства. Пеларгонија може да буде гробљанско цвеће, 
али краставци упућују на башту, тако да се тело песника Рибмон-Десења 
види као поринуто у земљу, без ковчега. То тело је онда једно са земљом, 
оно је рециклирајући материјал, прави повратак природи.

Карневал
Погребна процесија у дади у себи често садржи бурлескне елементе. 

У филму Рене Клера Међучин (1924), који је рађен по сценарију Франсиса 
Пикабије у терминалној години даде, тачно на половини филма, дакле, 
у централном делу, смештен је визуелно исприповедан процес сахране. 
Угледни чланови погребне поворке су украшени великим венцима, чиме 
се исмева саживљеност истих са смрћу. Ковчег је украшен сувим месом и 
огромним пецивима у облику торуса, које једу присутни из досаде, чиме 
се ритуал сахрањивања додатно банализује. Поворку Европејаца предво-
ди камила, вучна снага гробних кола и представља пародични егзотични 
колонијални рефлекс. Процесија се креће трком у slow-motion-у, са кора-
цима који су у очигледној вези са каснијим „silly-walk”-ом чланова гру-
пе комичара Монти Пајтон. Све наведено доводи нас у везу са бахтинов-
ском сликом светковина карневалског типа, у које су спадали „празници 
луда” („festa stultorum”), „празник магарца” и „традицијом освештани 
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слободни ’ускршњи смех’” (Бахтин 1978: 11). Шок ускрснућа, који на се 
збива крају филма, наступа онда када из скотрљаног ковчега са кола (за 
којим трчи погребна поворка низбрдо све брже и хистеричније), искаче 
раздрагани леш-мађионичар. Он чини да прво нестане ковчег а потом и 
сви шокирани преостали присутни. Овим (међу)чином, замена живих са 
мртвима, постојећих са онима који су клизали у непостојање, потврђује 
још једном потребу даде да овлада временом, да манипулише и животом 
и смрћу, да простор гробља ексхумира и разиграва.

У самој књижевној дадаистичкој продукцији, процесија се приказује 
кроз пародију нарицања и карикирање некролога и исмевање покојника, 
чиме се умрли субјекат своди на објекат, предмет који зрачи немоћом и 
немоћи: „јао наш добри каспар је мртав / тко сада носи горућу заставу 
у плетеници тко / окреће кавени млинац / тко заводи идиличну срну / 
на мору је збуњивао бродове рјечцу / параплуие и вјетрове називао пче-
лињим оцем / јао јао јао наш добри каспар је мртав свети / дин-дон кас-
пар је мртав / рибе сијена клопоћу у звоницима кад се / изговара његово 
име због тога уздишем и / надаље каспар каспар каспар / зашто си постао 
звијезда или огрлица / воде покрај топлог торнада или / виме црног свјет-
ла или провидна опека / спојена на бубњу који стење / стјеновиту бит / 
сада се суше наше главе и табани / и напола поугљене виле почивају на 
ломачама ///” (39). У Арповој песми „Муда од лабуда”, нарицање за Ка-
спаром је семантички јалово просипање речи, са намерним обиљем ре-
дунданци, чији циљ није саживљавање са смрћу „драгог” Каспара. Кас-
парево „ради-чега”, „дакле оно до чега нам је коначно стало, после кога 
се човек плаши тога да више не постоји” (Тугендхат 2010: 22) обухвата 
мноштво хаотичних и неспојивих радњи па се можемо питати због чега 
овај посмртни говор постоји. На формалном плану, овакви стихови само 
су перформативно жанровски окупљени око некролога; они су у ствари 
формално тим чином завезани. Да тога нема имали бисмо надреалисти-
чко аутоматско писање.

Синтагма „веселог гробља дадаистичког” обухвата потпуно емотив-
но извртање потпуног губитка (блиских и драгих) особа. Тишина, мир, 
јецаји и мук, замењује халабука мртвих, костура који као елементарна, 
снежна непогода падају са неба (Ханс Арп, „Муда од лабуда”), апострофи-
рање гробара који се хистерично радује (Макс Ернст, „Етна”) у окружењу 
војника који у Великом рату гину без свести о страху. Смрт се усељава у 
гастрономију када Клемон Пансер у песми „Постање Луна-парка” говори  
о некрополи пужева у оброку. Смрт кружи (полу)аутоматским дадаи-
стичким писањем, он је, попут либида, лајтмотив, покретач и окидач за 
дададискурс у форматима од песме до манифеста.

Комеморација
Гроб као полазиште у дади за сам живот песме значи простор који се 

расклапа, отвара. Улазак у гроб и излазак из њега представља кретање по 
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временској вертикали живот/смрт. Живи мртваци и мртви бесмртници 
апорије су којима се дадаисти разрачунавају са коначношћу, проглаша-
вајући границу између живота и смрти подједнако ништавном као гра-
ницу између даде и живота. Констатовање смрти даде перформативним 
позивом на сахрану исте на Монпарнасу је позив за преисипитивање ви-
талности уметности уопште. Дада је, изразићемо се метафорично, била 
неизбежан инфаркт који је уметност, естетика доживела у наручју Првог 
светског рата. Књижевно самоубиство у дади заузима позицију пројект-
ног циља. Сахрана уметности разарањем свих њених граница: формал-
них, структуралних, медијалних, естетских, етичких, могла је бити само 
стратешки планирана али не и комплетно реализована, јер је уметност са 
плана естетске допадљивости прешла у зону идејног постварења. Лепо је 
могуће укопати, али не и идеју о лепом.

Бесмисао постојања који ломи депресивни субјекат, за ирационално 
рационалну даду представља простор за тестирање егзистенцијалне из-
држљивости, што је посебно видљиво у егзистенцијалистичкој књижев-
ности, која у себи баштини много тога дадаистичког. Дадатанатософија 
отеловљује смрт у тренутку, својеврсни танатопрезентизам. Сахрањи-
вање у свету предметности: Бога, богородице, анђела, опатица, војника, 
службеника, свих на свету, заправо је сахрањивање света предметности, 
где све постаје своја супротност и срља у хаос индетерминизма. Танато-
топоси: музеји, цркве, мегалополиси као акумулатори значења, дадасоф-
ска су исходишта маркирања циљева за ликвидацију (сахрањивање). У 
тренутку када је дада исцрпела све поетичке минусе, негације, сва одри-
цања, клетве, богохуљења у стању дионизијске махнитости, ничеанског 
лудила, могла је да се „спасе” самосахрањивањем. И ту је стављена тачка.
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THE JOYFUL CEMETERY OF DADA:  
PERFORMATIVE DRAWING ON THE DADAISTIC BURIAL

Summary

The erasure of the (negative) aura of burial, the rational suicide of one’s own movement, 
the reversal of the opposition alive / dead in order to shock the recipients, and most importantly, 
civilians, is a set of attitudes and a basis for Dadaist discursive practice that concerns the rethinking 
of the cemetery phenomenon. Dadaist poetics is based on the semiotics of nihilism, the creation 
from negation, with the tradition of being the “host” for the Dadaist “parasitic” practice of 
destruction. The moment of Dadaist self-liquidation and then, of “self-excavation”, occurs after 
the exhaustion of all deviations, even those created, Dadaistic, in the process of destruction. 
Tradition itself is a graveyard of poetic textual strategies, and metaphorically, the graveyard 
territory extends to all that the “resilience of the Dadaist spirit” cannot tolerate: museums, the 
Frankenstein States (like Kingdom of SHS), megalopolises with dynamics organized according to 
the needs of capitalism. The anticipation of death, in the form of an obituary written in advance, 
is a form of friendly gestures in the literary field of the world Dadaists. Death, funeral, cemeteries 
are ludic elements in dadapoetics as the play of death confirms the supremacy of living, literary 
creators. The emergence of the living dead in the world of Dadaist poetry has, paradoxically, the 
purpose of dynamizing events within poetic images that grow into macabre rituals that joyfully 
celebrate death, the reverse of which is actually life.

Keywords: dada, cemetery, nihilism, zombie, dance macabre.
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ФИГУРЕ ГРОБОВА У КЊИЗИ  
КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

У раду анализирамо фигуре гробова које приповедање предочава, како кроз 
директне наговештаје, тако и оне које откривамо путем језичког уобличавања. 
Смрт, која у књизи Код Хиперборејаца бива здружена са мотивом путовања, 
открива нам слике гробова као места на којима се одвијају приповедачеве 
„шетње”. Та места нису увек обележена именом гроба, али се симболичким 
путем трансформишу и постају места на којима пребива смрт. Пратећи путање 
којима се креће приповедач Хиперборејаца, настојимо да прикажемо измењену 
улогу гробова у свету који је остао без Бога. Симболичким ишчитавањем трагова 
записаних у језику, приказујемо сахрањивање које се јавља, како у културној 
меморији, тако и оно које се, на посредан начин, појављује у спрези ероса и 
танатоса. Циљ нам је да преиспитамо могућности спознаје смрти, као и њене 
домашаје у свести јунака. Изгубивши традиционалну улогу, као места жалости и 
оплакивања, гробови бивају означени само као празна места, потврђујући, на тај 
начин, да се смрћу живот дефинитивно завршава и ишчезава.

Кључне речи: гроб, смрт, надгробни споменик, гробница, сахрана, леш

Ја сам гроб, који хода, а носи у себи мртвог човека.
(Црњански 2015а: 225)

Увод
Где год да крочи људска нога, сусреће се са траговима смрти. Сва 

путовања бивају усмерена према њој. У тој усмерености указује се јед-
на игра између живота и смрти: њихово преплитање и њихова неразлу-
чивост. То је, пре свега, једна тежња да се открије смисао живота. Али, 
поставља се питање: Где пронаћи тај смисао, будући да сам живот није 
довољан? Одговор је: на гробовима. Наиме, у саодносу гробова и оних 
који их походе, наслућује се вечита тежња за откривањем живота. Пи-
тање о коначности једно је од основних питања у литератури о смрти. 
Реч је, заправо, о промишљањима да ли се смрћу наш живот заувек гаси 
или ипак постоји нешто с оне стране. Фигуром гробова настојимо да ос-
ветлимо ту запретеност у људском животу. Позно дело Милоша Црњан-
ског Код Хиперборејаца2 предочава нам места на којима се смрт налази. 

1  jovanakrsticsrpski@gmail.com
2 У даљем раду, ради лакшег руковођења насловом овог дела, писаћемо Хиперборејци.

821.163.41-31.09 Crnjanski M.
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Такође, ова Црњанскова књига нам открива и слојеве, који су, као равни 
смисла, постављени дубље него што се, првим читањем и површним ту-
мачењем, може уочити. Реч је, заправо, о наслагама живота које творе 
један нови свет, другачији од свега што је Црњански написао, а истовре-
мено у вези са свим. Ређајући успомене и путописе, мешајући сан и јаву, 
ћутећи или пак у разговору са другима, Црњански ће нам показати пут ка 
неком новом сунцу, оном „које траје три дана у нама самима” (Црњански 
2015а: 235), а које ће нам помоћи да сагледамо свет Хипербореје3. Кори-
стећи разне књижевне поступке и елементе више жанрова, попуниће пу-
котину насталу између две фазе4 његовог стваралаштва. Попут мозаика, 
пред нама ће се појавити слика, не само једног новог, сложеног дела, већ 
и слика једног новог Црњанског, чији је „празан период” (Деретић 2011: 
1056) заправо једна Одисеја, ношена бореалним ветровима. Наиме, при-
казујући путање којима се креће приповедач Хиперборејаца, открићемо 
места на којима пребива смрт. Та места неће увек бити обележена име-
ном гроба, али ће се симболичким путем трансформисати и постати пре-
бивалишта смрти.

Фигура смрти је „тематско и смисаоно тежиште Хиперборејаца” (Јаћи-
мовић 2009: 357). Од самог почетка дела, па све до његовог краја, уочавају 
се варијације овог мотива и његов преображај у датим ситуацијама. Сенка 
смрти се јавља од самог почетка, да би се током приповедања све осетније 
ширила; смрт је једина извесност која „баца сенку на све што јој претхо-
ди, наводећи приповедача да непрестано преиспитује смисао и коначност 
живота, историје, краткотрајност људске среће, немоћи појединца као 
’зрна песка’, релевантност религијских уверења, путовања и уметности” 
(Јаћимовић 2009: 357). Сва та промишљања везују се за писца који стари и 
сабира сопствено искуство, а повезана су и са Другим светским ратом, за 
који се зна да ће донети катастрофу. Тумачећи фигуре гробова, приказаће-
мо њихов преображај у свету књиге Код Хиперборејаца.

Гробница човечанства
Књига Код Хиперборејаца нам открива један нови поглед на град у 

коме се приповедач налази. Реч је о његовом односу према Риму. Говорећи 
поводом Црњанскових путописа, Слађана Јаћимовић истиче трагичност 

3 Хипербореја представља паралелни простор у који Црњански бежи услед културноисторијских 
прилка – означена је само као слутња – одсечена од људи и без људи. „Веровање у Хипербореју 
је основа једне нове религије, која се не заснива на конвенцијама званичног хришћанства 
него се обликује на другој подлози, грађеној на елементима властитог, реалног путописног 
искуства.” (Јаћимовић 2009: 364) Хипербореја је не само утопијска земља на крају света, већ и 
земља иза краја света, „[...] симболичан простор загробног света, предео хармоније с оне стране 
живота” (Јаћимовић 2009: 364). Сазревање за смрт и окретање сну омогућавају приповедачу 
Хиперборејаца склањање у повлашћене просторе Хипербореје, „те је њихова функција и у 
покушају да приповедача припреме за онострано смирење” (Јаћимовић 2009: 364).

4 Јован Деретић наводи да у стваралаштву Милоша Црњанског постоје две фазе, а „(д)уготрајна 
одсутност Милоша Црњанског из књижевног живота у земљи одвојила је његову рану од позне 
стваралачке фазе једним скоро потпуно празним периодом” (Деретић 2011: 1056).

Фигуре гробова у књизи Код Хиперборејаца Милоша Црњанског
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простора која постоји у његовом стваралаштву, а која „често иде у смеру 
антропоморфизације градова, то јест неретко се град доживљава као са-
мостално биће са особинама телесности” (Јаћимовић 2009: 339). Наиме, 
то „оживљавање” града биће полазишно место у нашем тумачењу Рима 
као гробнице. Сам приповедач га доживљава на необичан начин:

„За онога, међутим, ко годинама живи у Риму, вечни град се раствара, као 
нека утроба, као нека провалија, у којој се налази мира само на једном ме-
сту. Постоје неколико Римова, да се тако изразим и сви су они наслагани 
као геолошки слојеви, један преко другога, у утроби земље. Ти слојеви се 
распознају, по фосилима, као кад се силази у неки рудник. За оне који живе 
у Риму, има их неколико.
Наслагани су у Риму, народи, столећа, варвари, скулптуре, разни стилови 
архитектуре, пролазност свега. [...]
Сваки од тих Римова није само читаво брдо наслага, архитектуре, камења, 
историје, трагедија, него и мртвих и бивших идеја. Кад се са лица Рима, ски-
не маска, варош је страшна. А зна се да је и лице у сваког човека, маска.” 
(Црњански 20115а: 33–34, обележила Ј. К.)

Сама чињеница да се „вечни град” отвара у свести приповедача и да 
се у њему налазе „мртве и бивше идеје” открива нам једну гробницу чо-
вечанства која за сваког у себи налази места: налазила је место, дакле, за 
оне који су давно умрли, али ће га наћи и за оне који тек треба да се „сми-
ре”. Обилазећи Рим, приповедач полако скида ту „маску” коју Рим носи. 
И заиста, град се тада указује као „страшан”. То, пре свега, бива остваре-
но обиласком гробова, музеја, споменика. Тада се пред нама ствара један 
нови Рим који у себи чува толике мртве. Сама слика Рима дата је доста 
сложено и у зависности од пишчевих расположења: „Приповедач ће јасно 
назначити почетак јесени 1940. године као границу која дели његову ’ве-
селу половину’ боравка у Риму, од друге која је осенчена знаковима смр-
ти и умножавајућим предзнацима личне и колективне несреће.” (Јаћимо-
вић 2009: 337) Занимљиво је да се та „весела половина боравка” односи на 
период када он обилази гробове и говори о различитим промишљањима 
о смрти. Мишљења смо да до тога долази услед сазнања да му се прибли-
жава смрт (посредством болести и рата, који је тада још увек „далеко”), 
па размишљања и сусрет са њом бивају један вид бекства, удаљавања од 
исте. Наиме, ради се о једној потрази, која бива окончана мишљу да је 
смрт „природни крај сваког живота” (Црњански 2015а: 150). Али, Рим 
није гробница само због своје богате културноисторијске прошлости већ 
и зато што та прошлост „живи”, стварајући тако један „сабласан” град, из 
кога проговара смрт:

„Главна црта Рима, и јесте та, претерана, психопатолошка, веза, са прошло-
шћу. Рим је гробница. Нема улице, такорећи ни куће, нема трга, нема врата, 
који немају у себи прошлост. Не онако, природно, као што то мора бити 
свуд по свету, него неприродно, претерано, сабласно, страшно. Прошлост је 
другде, мртва, у Риму живи, у граду, у зидовима, у дрвећу, у човеку – сваком 
човеку.” (Црњански 2015б: 341)
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Чињеница да се прошлост, која је свуда „мртва”, појављује у „сваком 
човеку”, наводи нас на закључак да је реч о једној свеприсутности смрти 
– Рим се показује као место за смрт. Он је неко ко „позива” и „привла-
чи” људе, стварајући свакоме место за гроб: „[...] чувена глумица Емилија 
Хеквист дошла је идуће године, у Рим, да овде умре.” (Црњански 2015а: 
354, обележила Ј. К.) Ово „овде” означено је као место смрти, будући да у 
Хипербореји смрти нема5. Наиме, реч је о уметницима са Севера, које је 
Рим привлачио, тако да су му се стално враћали: „[...] некима је ту, био и 
крај, јер им је Југ шкодио.” (Црњански 2015а: 352) Приповедач наглашава 
да „(п)остоје, не само два пола, него и два света, Севера и Југа” (Црњан-
ски 2015а: 353). И док је на Северу живот, на Југу се налази смрт.

У највећој гробници човечанства, налази се и највећи надгробни 
споменик, који наткриљује све оне који се налазе у „вечном” граду. Реч 
је, наиме, о стени Пинчо, чију улогу приповедач више пута наглашава. На 
почетку књиге Код Хиперборејаца, стена Пинчо означена је као опасност, 
будући да су се на Пинчу „многи убили” (Црњански 2015а: 24). Гастон 
Башлар наводи да се стена доживљава као сила која тежи да нас уништи, 
њена функција је „да у предео уведе ужас” (Башлар 2004: 128). Такође, она 
се схвата и као надгробни споменик (уп. Башлар 2004: 128), што нам омо-
гућава да Пинчо посматрамо као споменик који се надноси над свима. То 
нам потврђује и сам приповедач: „Над нама је сад Пинчо сав у стени. Над 
нашим главама, виси.” (Црњански 2015а: 24) Чињеница да споменик, као 
једно од обележја смрти, „виси” над главама својих становника, упућује 
нас на разумевање према коме се смрт наднела над њима. Како се рат буде 
приближавао, напоредо са њим, повећаваће се и „ужас” који стена крије 
у себи. Наиме, увећањем страха од рата и стена почиње да се сагледава на 
другачији начин, јер, док на почетку писац само спомиње, као неки „уз-
гредан” детаљ, да се стена надноси над њима, касније она бива схваћена 
као права опасност: „Стена, Пинчо, надноси се, сад претећи, над нашу 
главу.” (Црњански 2015а: 415, обележила Ј. К.) Дакле, не само да је она 
„сад”, када је рат на помолу, означена као „претећа”, већ постаје лична, 
непосредна – виси над одређеном главом. Ово нас упућује на тумачење 
о њеном преображају у свести приповедача – стена је постала надгробни 
споменик за сваког од њих, будући да је и смрт „највластитија” (уп. Хај-
дегер 2007: 310).

Смрт се појављује и у културној меморији. Њу откривамо посредно, 
путем пишчевих ишчитавања појединих уметника. Најверодостојнији 
опис смрти проналазимо у поглављу „Белијеви сонети”. Наиме, Бели го-
вори о другој сахрани Рафаела, не би ли се на тај начин, од карикатуре 
папâ, окренуо карикатури цркве и васкрсења, потврђујући на тај начин 
да загробног живота нема:

5 Земља Хиперборејаца је земља „не-време, не-смрт, не-историја. Она је, дакле, граница иза које 
нема људског удеса, јер је хладна, нељудска, вечита лепота света без човека. У њој бивствовање 
постаје немо” (Ломпар 2004: 175).
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„Бели се, у свом сонету о тој сахрани, грохотом смејао, пролазности.
Каже: шта све неће дочекати да види, у свом животу.
Неколико костију, за које нико живи не зна, да ли су, или нису, Рафаелове. А за 
те кости толика, помпа! За четири кости мртваца, без коже и меса, толика уз-
буна у Риму! Сви су запуцали: он је, није, то су, нису. Рафаел. Није Рафаел. [...]
Нађене су неке кости?
Е па лепо, баците их у рупу, понова, па доста. Basta.” (Црњански 2015а: 275)

Бели нам поручује да црква открива нешто смешно, банално у стра-
хотама смрти, унутар њих самих, а не у њиховом смислу. Смрт постаје 
комична јер је изгубила метафизичко залеђе: „Страшна смрт постаје, у 
епохалном хоризонту, смешна смрт.” (Ломпар 2004: 165) О томе нам све-
дочи и приповедачево тумачење Белијевих сонета:

„[...] Оно што је највише ново, и велико, у тој фази поезије Белија, то је идеја 
ДЕФИНИТИВНОГ краја живота људи и жена. Негација, гласна, догме црк-
ве: васкресења. Бласфемија.
Васкресење, у сонету Белија, постаје црквена фарса. Лаж.
Једна црква – каже – могла би се и обићи. Може се обићи и жена која је руж-
на, али смрт се не може обићи. Она је неизбежна.” (Црњански 2015а: 275)

Путовање у смрт
У својим стремљењима, човек се показује као биће жељâ. На том путу 

задовољења истих, открива се његова потрага за целином. Будући да је 
љубав подједнако јака као и смрт, долази до њиховог преплитања и непо-
средног додира. Као што се целовитост6 једног бивствовања најављује тек 
из смрти, тако и задовољење ероса представља жудњу за испуњењем, од-
носно целином (в. Јевремовић 1998: 17). У садејству ероса и танатоса, от-
кривамо, између осталог, један вид симболичког сахрањивања љубавни-
ка. Наиме, то „сахрањивање” посредовано је водом, путем које се, у делу, 
уочава Харонов комплекс7.  Путовање у смрт је једна од основних тема 
у књижевности. С тог становишта, путовање Хароновим чамцем, које је 
означено као путовање у смрт, на овом нивоу, здружује се са еросом. Реч 
је о путовањима љубавника, који у смрти и љубави остају здружени. Оно 
што, као посредник, омогућава то „путовање”, јесте гондола: „А што је 
најлепше, брачни парови плове у гондоли као у црном, мртвачком, сан-
дуку.” (Црњански 2015а: 157, обележила Ј. К.) На самом почетку искрсава 

6 „На тубитку је једна стална ’нецеловитост’, која смрћу налази свој крај, непрецртива.” (Хајдегер 
2007: 288)

7 Харонов комплекс везује се за самог приповедача Хиперборејаца који је, путујући севером 
Европе, „спознао смрт”: „Харонов лик означава и све оно што је у смрти тешко и споро. Чамци 
натоварени душама увек су толико тешки да само што не потону. У овој необичној слици 
осећамо да се и Смрт боји умирања, а дављеник стрепи од новог бродолома!” (Башлар 1998: 
105) Наиме, приповедачева „поновна” путовања, посредством сна и сећања, можемо посматрати 
као вишеструко (од)умирање, вишеструки одлазак у смрт, али без коначног краја и спознаје 
оностраног – што потврђује Башларову тезу да је смрт путовање које се никад не завршава (уп. 
Башлар 1998: 105).
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питање, зашто је та пловидба, ако је пловидба у смрт, означена као нешто 
„најлепше”? Овде се морамо позвати на Башлара, који говори о мртва-
чком сандуку који је настао од „дрвета смрти”8 (в. Башлар 1998: 96). Баш-
лар у дрвету проналази човековог двојника:

„Човек је од свог рођења био упућен на биљни свет, имао је своје лично дрво. 
Смрт је морала да му пружи исту заштиту као и живот. Враћен у срце биљ-
ке, враћен у недра живог дрвета, леш је био препуштен ватри; или земљи; 
или је у крошњи, на врховима шума, чекао да се распадне у ваздуху, уз по-
моћ птица Ноћи, и хиљаду утвара Ветра. Или је, најзад, најинтимније, и 
даље испружен у свом природном ковчегу, у свом биљном двојнику, у свом 
прождирућем и живом саркофагу, у Дрвету – између два чвора – дариван 
води, препуштен таласима.” (Башлар 1998: 96–97)

У самој гондоли препознаје се мртвачки сандук, о којем и Башлар 
говори. Међутим, вратимо се нашем питању о томе шта је најлепше у тој 
пловидби у смрт. Реч је, наиме, о односу који произлази из самог значења 
које се добија од дрвета и воде: вода и дрво представљају „матерински 
симбол” (уп. Башлар 1998: 98), те тако „(с)мештајући смрт у недра дрвета, 
а дрво поверавајући недрима воде, ми на неки начин удвостручавамо ма-
теринске моћи и двоструко проживљавамо овај мит сахрањивања у којем 
[...] замишљамо да је ’мртвац предат мајци да би се поново родио’” (Ба-
шлар 1998: 98). Са тог становишта долазимо до закључка, како, на овом 
нивоу, ерос и танатос бивају здружени, не би ли се поново вратили. Доказ 
за то проналазимо и у самом тексту Хиперборејаца: „Гондола је као ковчег 
мртвачки. Али, ето, носила је безброј љубавника, пре нас, па ће их, и кад 
нас више не буде било, носити.” (Црњански 2015а: 160) Реч је, заправо, о 
обновљивости живота. Да би се неко родио, мора умрети – у чему се огле-
да садејство ероса и танатоса.

Посета гробовима
Описујући свој боравак у Риму, као и своја путовања севером Евро-

пе, приповедач Хиперборејаца симболички оснажује слике места које је 
највише посећивао. У тим сликама препознајемо места смрти, било да се 
ради о гробовима, црквама или, ипак, кућама познатих уметника. „Сва-
ки гроб је скромна копија светих гора, спремиште живота. Он потврђује 
вечност живота у његовом преображавању.” (Шевалије, Гербран 2013: 
252) У оваквом одређењу гроба, проналазимо симболику која се везује за 
веровање у живот после смрти. Међутим, „(о)длажење на гробље постаје 
чешће ако је реч о гробљима-парковима, местима за шетњу и опуштање” 
(Тома 19802: 20–21), чиме се губи традиционална улога гробља, као места 
жалости и оплакивања. Књига Код Хиперборејаца осветљава једно такво 
ходочашће, које се спаја са подацима о мртвима, путем читања. Обилазе 
се гробови оних који за приповедача имају важност, као што је случај са 

8  „Todtenbaum” (Башлар 1998: 96)
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Тасовим гробом. Међутим, та намера да се гробови посете, постаје увод 
у причу о животима уметника. Тако бива и са Тасовим гробом: „Затим 
настаје ходање и пењање, поред Ватикана, до манастира Сан Онофрио, 
где се налази гроб песника који се звао Торквато Тасо.” (Црњански 2015а: 
192) То „пењање” до гроба биће разлог да се проговори о несрећној су-
дбини овог уметника. Аутор Хиперборејаца не спомиње случајно Тасов 
гроб, и његову судбину, већ долази до поистовећивања између припове-
дача и овог уметника, будући да је и Тасо страдао „јер се родно место не 
може на ђону понети” (Црњански 2015а: 209):

„Меланхолија лутања по туђини ће постати нит која спаја Таса и Црњанског, 
тако да наш писац размишљајући о жалосној судбини италијанског пјесни-
ка и његовим бесконачним, бесциљним селидбама далеко од мјеста рођења, 
види и своје нежељено одвајање од домовине.” (Стијепић 2014: 196)

Међутим, оно што нас овде занима јесте место смрти овог уметника 
и околности под којима је умро. Наиме, из приповедања најпре сазнаје-
мо о начину како је дошао до манастира Сан Онофрио. Реч је о наводном 
„крунисању” (уп. Црњански 2015а: 207) овог песника, будући да је папа 
„пристао” на то (да га крунише). Међутим, све је то било са циљем да се 
„Тасо домами у Рим” (уп. Црњански 2015а: 207), из чега произлази да су 
папе одувек имале великог удела у људском животу: „Послата су му кола, 
једног кардинала, да га одвезу, на брдо, у манастир Сан Онофрио – да умре.” 
(Црњански 2015а: 207) Важна чињеница, до које долазимо на посредан на-
чин, јесте да: „Господин Henry Beyle (Стендал) зна и то – да је Тасо изабрао 
то место сам. Зато – каже господин Beyle – што је то један од најлепших 
положаја, на овом свету, за умирање.” (Црњански 2015а: 224) Међутим, тај 
манастир му неће пружити уточиште, већ постаје његов гроб:

„А, нажалост, није тачно, ни то, да је затвор Таса био нека врста кућног 
затвора, у фрањевачком манастиру. Да је било тако, не би било могуће, да 
Тасо, у стиховима, које је из тог манастира, пријатељима, писао, говори о 
мучилишту (strazio indegno) и да каже, за тај, тобоже кућни, затвор, да је 
гроб живих (tomba de’ vivi). Да себе назива живим лешом (cadavero spirante).” 
(Црњански 2015а: 215, обележила Ј. К.)

Из наведеног пасуса сазнајемо о извесној смрти пре смрти, што омо-
гућава Тасу да себе назове „живим лешом”, као што ће и Леопарди рећи 
за себе: „Ја сам гроб, који хода, а носи у себи мртвог човека.” (Црњан-
ски 2015а: 225) Дакле, на овом нивоу долази до испољавања онога што 
Луј-Венсан Тома назива тријумфом смрти: „Тријумф смрти каткад узи-
ма опсесивни облик: све и свуда указује на смрт. Та свеприсутност одли-
кује нежне и крхке личности, на рубу заноса.” (Тома 19802: 91) То гледање 
„смрти у очи” изазива „ужас од труљења, од лешине у распадању [...] (а) 
коначно, смрт је та која на крају ослобађа од тог ужаса од смрти” (Тома 
19802: 91), у чему се и огледа парадокс њене присутне одсутности.
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У Хиперборејцима долази до извесног померања у сагледавању гро-
бова, будући да су они означени, не више као места побожности, већ као 
места која служе за „шетњу”. Такво сагледавање произлази из чињенице 
да је свет књиге означен као место без Бога, услед чега нестаје и улога коју 
су гробови некада имали. Те тако долази до осликавања путање којом се 
приповедач креће, а чија су одредишта само успутна задржавања поред 
неког гроба, или пак само наговештаји да се он налази на одређеном мес-
ту. Тако бива и са Нероновим гробом, који се налази „ту, негде, у ловору 
и чемпресима” (Црњански 2015а: 184). Дакле, чињеница је да он постоји, 
али у свести човека, који не верује у живот након смрти, гроб постаје 
празно место – постоји само лоцираност, као доказ да је некада постојао. 
Слично губљење спомена налазимо и када је реч о „масовним” гробница-
ма, где долази не само до брисања лоцираности већ и до губљења иденти-
тета. Једино што остаје важно јесте чињеница да је живот постојао, али да 
се смрћу дефинитивно завршио и ишчезао: 

„У близини те оштерије9 има један манастир, који чува, у подруму, 4.000 лу-
бања монаха и светитеља. Питање, међутим, да ли је њихов живот имао не-
ких корисних, уопште неких, последица, није решено. Као ни то: која је лу-
бања била чија. Не зна се сасвим сигурно.” (Црњански 2015а: 237)

На сличан опис наилазимо и у приповедачевом говору о својој по-
сети Палерму, са супругом. Он наводи да се „(у) близини, у манастиру 
фратара капуцина, показују 400 мртвачких костура” (Црњански 2015б: 
162). Верујемо да то „показивање” костура само потврђује приповедачев 
став да: „Нема ничег блесавијег, него тврдити, да ће наши лешеви, који се 
распадну у гробу, васкрснути. Срамота је да то, и данас, у цркви, пропо-
ведају.” (Црњански 2015а: 263) Оно што остаје вечно јесте природа и њена 
неосетљивост, док појединац постаје само пролазна сен, коме се неће зна-
ти ни гроб, а и ако се буде знало за гроб, нестаће сигурности да је његов. 
Тако то бива и у случају Цицероновог гроба: „То је огромна гробница, 
у камењу. Нема доказа да је гроб Цицеронов, али око ње, има неколико 
ванредних, црних, кипариса, а у даљини, иза ње, брдо, које, сасвим сигур-
но, ништа о смрти Цицерона не зна. Човек природу не занима.” (Црњан-
ски 2015б: 322)

Гробови на Северу
На путу за Хипербореју, у царству леда, долази до „нетрпељивости” 

између човека и природе. Реч је, наиме, о немогућности једног прекора-
чења с оне стране. Та „забрана” произлази из чињенице да је Хипербореја 
земља без људи. Наиме, могуће је стићи до њених граница, али се оне не 
могу прећи, зато долази до повратка, будући да природа (хладноћа) која 
влада тамо, не дозвољава опстанак човеку, али при повратку долази сусрет 

9 Приповедач, на овом месту, говори о траговима Андерсена које је пратио и који су га довели до 
оштерије „која се звала: ’Дел Бајоко’” (уп. Црњански 2015а: 237).
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са смрћу. Пишући о Баренцовој експедицији, који је први покушао да пре-
зими у царству вечног леда (в. Црњански 2015б: 288), приповедач ће нам 
рећи да је он сусрео „смрт на повратку” (Црњански 2015б: 288). Међутим, 
постоје и гробови непознатих, који су такође покушали да допру до Хипер-
бореје, али нису успели. Пре свега, мислимо на смрт која је затекла ловце у 
том „царству леда”, о којима приповедач говори Наполитанки:

„Причам јој о крвавим тучама између бродова тих ловаца китова у царству 
леда, и, о костима људским, које сад скупљају, о трошку холандске краљице 
Вилхелмине, да их сахране, а које сам и ја још видео (1937), расуте у камењу, 
очуване у снегу и леду.” (Црњански 2015а: 74)

Кости које су расуте у царству вечног леда, сведоче о немогућ-
ности повратка, будући да сама природа то не дозвољава, али такође и 
о губљењу трага сваком постојању. То се најбоље дâ приметити у случају 
руског авијатичара који је нестао на Шпицбергену, чијем је нестанку и 
приповедач био сведок. Реч је, наиме, о пишчевим сећањима са излета 
на Шпицберген и његовим размишљањима поводом тог нестанка. Сама 
чињеница да се неће знати „ни где му је остала лешина” (Црњански 2015а: 
79) сведочи о губљењу сваког трага након смрти, као што ће се и његов 
траг „изгубити”. Наиме, није важно, чак, ни то нестајање, већ чињеница 
да се одлази са овог света, заувек. Отуда су узалудна и дозивања онога 
кога нема више, будући да остаје само тишина – смрт:

„Име Левањевског понављало се слово по слово. 
Л-е-в-а-њ-е-в-с-к-и. Л-е-в-а-њ-е-в-с-к-и. 
Затим је настала чујна тишина.” (Црњански 2015а: 79)

Гробови који ће настати
Други светски рат створиће једну велику гробницу, која се протеже 

целим светом. Реч је, наиме, о гробовима који ће тек настати. У припове-
дању бивамо суочени са једном врстом „жуђене смрти” и немогућности 
њеног остваривања. Сматрамо да до тога долази услед сазнања да светом 
више не влада Бог, већ једна сила која тежи уништењу, смрт сама, озна-
чена именом рата. Он нема разумевања за „жеље” појединаца, већ тежи 
уништењу, ма где. Тако у Хиперборејцима упознајемо жеље оних који се 
спремају у рат. На пример, дознајемо да жељу поручника Кјарамонтија 
„да га оставе да гине на коњу као француски спахи, што гину на пеку – 
неће да му испуне” (Црњански 2015а: 254). Временска дистанца10 са које 

10 Један од основних елемената приповедања јесте и временска дистанца од двадесет и пет година 
са које нам Црњански приповеда. Та дистанца омогућава да се укине традиционални облик 
објективног приповедања о прошлом времену и самим тим се прошлост може повезати на 
свим временским нивоима: „Време између априла 1941, када приповедач напушта Италију, 
и часа у којем се казује да пише ову књигу, она четврт века постоји само као тренутно 
аветињско осветљење испричаних догађаја, као мутна алузија на потоње лутање и несреће, која 
исприповеданом придаје ново, кобно значење.” (Јеремић 2005: 322)
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Црњански приповеда омогућава сазнање да му нису испунили последњу 
жељу, те тако долази до предосећања гробова у будућности: „Премештен 
је, у Африци, у авијацију, и изгорео је у једном транспорту, на броду. Дуго 
се давио у мору, у петролеју.” (Црњански 2015а: 255) Неће бити остварена 
ни жеља капетана Дина „да гине на снегу” (Црњански 2015а: 256). Наиме, 
дешава се супротно:

„Дино Авогардо погинуо је у сукобу са Немцима, на једном острву грчком, 
кад је Италија прешла на страну противника. Немци су разоружавали та-
лијанске трупе, које су затекли, у тренутку кад је монархија издала савезни-
ка. Капетан је бранио своје војнике, који су се били збунили. Изрешетан је 
немачким куршумима.
Тај дан је био топао, врућ, пун сунца. Нигде уоколо није било, ни планина, 
ни снега. Алпи су били далеко. Ни њему се последња жеља није испунила.” 
(Црњански 2015а: 257)

Гроб који ће настати односи се и на судбину приповедачевог „ман-
дарина” из посланства у Италији: „Тај човек, који је био тако плашљив у 
Риму, био је лудачки храбар идуће године, при самоубиству. Извршити са-
моубиство, у клечећем ставу, врло је тешко, кажу.” (Црњански 2015б: 384)

Закључак
Људско постојање обележено је, с једне стране рођењем, док се на 

другој страни налази смрт. Између ове две крајности стоји живот, озна-
чен као једно путовање које се смрћу завршава. И све што бива у људ-
ском животу представља, заправо, један вид одисејства – лутања, тра-
жења, борбе, надања – које се окончава онда када се пловидба заврши, а 
брод усидри за стално. Својим обиласком Рима, као и путовањима севе-
ром Европе (посредством сна и сећања), приповедач Хиперборејаца нам 
представља слике гробова, као места на којима се смрт налази. Наиме, 
из тог искуства путовања, долази  до откривања земље Хиперборејаца, 
као симболичног простора загробног живота, док се сама улога гробова 
помера. Наиме, у свету књиге Код Хиперборејаца, гроб више није схваћен 
као спремиште загробног живота, већ се доживљава као место које слу-
жи за шетњу. Спомињање одређеног гроба има функцију да се неко ме-
сто пронађе, али то више није место вечног живота. Дакле, у свету који 
је изгубио метафизичко утемељење, то постаје само празан гроб. Такође, 
живот појединих уметника умногоме је обележен сенком смрти, те се њи-
хово постојање појављује као оно које је лишено живота – свеприсутност 
смрти је оно што омогућава да се у њима самима створи гроб, а самим 
тим и једна врста смрти пре смрти. И сам Рим добија обележја гробни-
це, будући да су у њему наслагани слојеви различитих култура и векова. 
Обилазећи овај „вечни” град, писац скида његову маску и приказује га 
као страшног. Тој страхоти доприноси прошлост која, иако мртва, живи 
у свим стварима, у сваком човеку. Рим се појављује као гробница која за 
сваког човека припрема место у себи. Такође, у тој „гробници” се налази 
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и природни надгробни споменик – стена Пинчо, која наткриљује вечни 
град уводећи ужас, који се, како се рат чини извеснијим и ближим, увећа-
ва. Немогућност спознаје оностраног доприноси једном новом виђењу 
света и живљења у њему. Заправо, модерни човек, оставши без Бога, 
постао је само празна љуштура, која једино може сањати о неком другом, 
оностраном животу, као што је случај и са приповедачем Хиперборејаца, 
будући да ће се он поистоветити са Левањевским, који је нестао на Шпиц- 
бергену, а коме се ни гроб неће знати.  
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THE GRAVE TOPOS IN THE BOOK AMONG THE HYPERBOREANS BY 
MILOS CRNJANSKI 

Summary

In this paper we analyze the topos of graves that the storyline adduces through direct al-
lusion as well as those that we discover through the language shaping. The death which, in the 
book Among the Hyperboreans, gets combined with the motive of travel, reveals the pictures of 
graves as those spots where the storyteller’s walks take place. Those places are not always marked 
by the name of the grave, but are symbolically transformed and they become the places on which 
the death itself finds its domicile. By following the paths along which the storyteller goes, we 
thrive to depict the changed role of the graves in the world which has lost its God. By symbolic 
reading of the traces written in the language, we depict the burial which occurs in the cultural 
memory, as well as that which appears in the coupling of Eros and Thanatos in an indirect way. 
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Our aim is to question the possibilities of the cognition of death, and its reach in the conscious-
ness of the hero. By losing its traditional role as places of grief and mourning, the graves get 
marked only as empty spaces and confirm in that way that life doesn’t end or disappear definitely 
when death arrives.

Keywords: grave, death, tombstone, tomb, burial, corpse.
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МОРЕ КАО/И ГРОБЉЕ У ПРОЗИ  
РАДОСЛАВА ПЕТКОВИЋА2

У раду се анализирају примери повезивања слике, мотива, односно симбо-
ла мора и смрти у романима и приповеткама Радослава Петковића. Истиче се 
његова амбивалентна природа и издвајају различите функције мора – оно је у 
Петковићевој прози реални, метафорички или симболички гроб и може бити 
гроб јунака, њихових жеља, уверења и планова, или симболизовати деструк-
тивну природу историје, као својеврсне гробнице човечанства. Издвојени су 
примери прожимања мора и митолошке реке Стикс, што је у Петковићевој 
прози повезано са наративним трансформацијама приче о Харону. Уочен је 
контраст између слике отвореног мора, која представља непорецивост и све-
присутност смрти у људском животу, и начина на који се на морској обали, тј. 
копну однос према смрти, сахрани и гробљу мења са циљем да се присуство 
смрти у људском свету заташка.

Кључне речи: Радослав Петковић, романи, приповетке, море, гроб, гробље, смрт

1. Увод – о тајанству мора и смрти у прози Радослава Петковића
Захваљујући на додели Андрићеве награде, добијене за збирку при-

поведака Извештај о куги (1989), Радослав Петковић истакао је како је 
„смрт опсесија књижевности још од њених почетака, смрт која се, како 
песник рече, усуђује да заплаче усред нас и онда када је наш глас ведар” 
(Петковић 1992: 1308). Иако Петковић у овом говору смрт даље експли-
цитно не именује, јасно је да је она једно од поменутих зала од којих се 
не може побећи, а за која се везује слаба утеха да из њих, или њима упр-
кос, тек понекад може произаћи и нешто лепо – „Покаткад и понешто, 
не више од тога. Јер свет склада, разума и смисла јесте застор иза којег се 
скрива оно нешто – мрачно и зло – што се у обести на коју му право даје 
његова снага, огласи безазленом провалом вејавице или много страш-
нијим провалама које разарају сваки склад и смисао” (Петковић 1992: 
1308–1309). Ипак, на мисао о смрти, која је „бездан који се изненада отва-
ра усред континуитета Бића” (Јанкелевич 2017: 22), не треба одговорити 
ни лажном надом ни предајом – улога књижевности је да се „суочава са 

1 markovinina@yahoo.com 
2 Рад је настао у оквиру пројекта 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 

култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

821.163.41-3.09 Petković R.
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питањима која људе муче и да се са њима носи по мери своје снаге” (Пет-
ковић 1992: 1309). 

У разговору са Михајлом Пантићем, Радослав Петковић поменуо је 
Рилкеову мисао да је смрт велика и да јој људи припадају, што је „неиз-
бежна чињеница наше свакодневице, оно са чиме ћемо се сви суочити и 
са чиме се, уосталом, суочавамо и док смо живи”, још једном истакавши 
да уметност има смисла „тек ако се бави нерешивим питањима, јер реши-
ва треба пустити онима који умеју да их и реше” (Пантић 2007: 244). 

Будући да је суочавање са нерешивим загонеткама удружено са прони-
цањем у оно што се, према речима писца, „не види на први поглед” (Пан-
тић 2007: 244), подстицајно је истражити на који начин је у досадашњем 
Петковићевом стваралаштву смрт имагинирана. Промишљање о незами-
сливом у његовим је делима изнедрило разноврсне слике, међу којима се 
као посебно интригантна издваја амбивалентна и вишезначја слика мора.3

У досадашњој књижевнокритичкој рецепцији указано је на богату 
семантику мора, односно Средоземља у Петковићевом роману Судбина 
и коментари (1993), као и на чињеницу да јунаке овог романа фасцинира 
први сусрет са морем (в. Божовић 2006, Татаренко 2013). Силвија Новак 
Бајцар анализирала је метафоричко значење мора као симбола маште и 
снова (Новак Бајцар 2015: 224), односно Медитерана као раскршћа у ин-
дивидуалним и националним судбинама (Исто: 223), као метафоре ци-
вилизације, света и свести, а такође и важног елемента у промишљању 
о смислу постојања појединца и човечанства (Исто: 182). Ала Татаренко 
указала је на сложен систем пресликавања представа везаних за Средо-
земље на имена, ликове, простор и време најнаграђиванијег Петковиће-
вог остварења (в. Татаренко 2013). У њеној интерпретацији скренута је 
пажња на хтонски потенцијал мора у Судбини и коментарима, а ово за-
пажање своју потврду има у начину на који је слика мора (као универзал-
ног, не нужно прецизно одређеног географског и културноисторијског 
појма) обликована у читавом Петковићевом опусу, што ће бити предмет 
истраживања овог рада.

Као што се у филозофској и антрополошкој традицији често скреће 
пажња на нераскидивост живота и смрти, бића и ништавила, њихово 
прожимање и готово апсурдно надопуњавање (в. Агамбен 2006, Морен 
1981),4 тако се и за представу мора у Петковићевој прози могу везати раз-
личита, међусобно потпуно супротна, значења.

3 За Радослава Петковића искуство младићких боравака у Ровињу, односно „искуство 
Медитерана”, имало је пресудни утицај и у знатној мери одредило, како сам писац сведочи, његов 
поглед на свет и све што ће написати (Пантић 2007: 237).

4 Едгар Морен истиче да „пут који води у смрт треба да нас уведе дубље у живот, као што пут који 
води у живот треба да нас уведе дубље у смрт” (Морен 1981: 10).

 У роману Пут у Двиград наратор се сећа свог првог сусрета са погребном колоном, издвајајући 
белу боју ковчега, која „симболише невесту, али и авет, као што још најстарији становници уче, 
венчање сањати значи смрт сањати. Негде је бело некоме боја жалости, короте, два симбола 
се додирују и претапају као две тачке на кружници, у исти мах најдаље и најближе, као плус и 
минус бесконачно у картезијанском систему, као пут од почетка према крају, када се они споје и 
ми се, прешавши стазу, враћамо тамо где смо били – можда” (Петковић 1997: 155–156).
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У роману Сенке на зиду (1985) море је тајанствена и загонетна сила, 
чија је моћ материјализована у бљеску и мирису, што ће се поновити и у 
романима Судбина и коментари и Савршено сећање на смрт (2008). Оно, 
у доживљају Ивана Ветручића, свакога дана управо својим сјајем учест-
вује у рађању света: 

„Или се свако јутро оно [море, Н. М.] поново ствара; када се бљесак свет-
лости прелије небом и море забљешти и овај бљесак ствара свет – сваког 
јутра, поново – површином неба лењо лебде галебови [...]. Бљесак је рађао 
свет, али се овај свет рађао поступно; и то је била главна разлика између 
јутарњег настанка света и нагле појаве света – или бар његових одломака – 
којој је Иван Ветручић присуствовао под шатром панораме Curiel. Истина, 
тај је свет поступније и нестајао, али су се оба рађала у светлости – а из таме. 
Fiat lux, свакодневно; а увек је најпре настајало море. Тако је Иван Ветручић 
почео да наслућује тајну” (Петковић 1999: 28). 

Марта Ковач у разговору са Павлом Вуковићем снажан утисак који 
изазива први сусрет очију са морем повезује са тајанственом поруком 
коју оно шаље, откривајући да је свет разноврстан и пун тајни, али да је и 
оно само такво јер много скрива, „и са друге стране хоризонта и у себи” 
(Петковић 2013: 345).

Познато је да је море у исто време слика живота и слика смрти (Шева-
лије, Гербран 2003: 415). Море је готово непрегледна водена маса, а „има-
гинација несреће и смрти налази у воденој материји посебно снажну и 
природну слику” (Башлар 1998: 118), чинећи од мора постојбину потпуне 
смрти (Башлар 1998: 100).

2. Море као општељудска гробница
Хтонску природу мора у Петковићевом стваралаштву на првом мес-

ту ваља представити у вези са његовим другим романом – Записима из 
године јагода (1983). 

У наративу који сведочи о немогућности егзистенције ван протока 
времена и промена, посебно је интригантан део под насловом „Слике са 
пута”, у којем је сликар Видак забележио следеће: 

„Лица оних што се рађају окрећу се брдима, а лица умирућих према мору. 
Долазе из брда, нејасне таме, и сами нејасни, тамни, више силуете, још сенке 
без јасно извајаног тела. [...] После, на крају, окренути ка мору које им се от-
вара. Безмерје. Огромно је и дубоко, по дну гамижу чудовишта, прогутаће 
и самлети огромним чељустима. Ништа од неограничености. Чудовишта са 
дна имају страшно велик желудац. Реинкарнација је метафора за метаболи-
зам” (Петковић 1983: 40). 

 У приповеци „Прелаз преко Стикса” у вези са историјатом и судбином Константинополиса 
изриче се сродна мисао: „Кроз читав миленијум постојања овог града у њему ће [...] увек живети 
свест о неминовној смрти, јасно сазнање да свако рођење у себи, као и плач новорођенчета, 
садржи смрт” (Петковић 1998: 27–28).
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Видаково кошмарно путовање „између брда и мора” (Петковић 1983: 
40) метафора је живота, суштински одређеног намером да се смрт избег-
не, из које произлазе и Видакови записи. Зато је његов фантазмагорични  
боравак у неименованом приморском граду обележен осећањем егзи-
стенцијалне стрепње зверке која покушава да умакне смрти-ловцу, над-
моћном прогонитељу: 

„Неко га тражи. Иде за његовим трагом, никада га не сустижући, ваљда зато 
што и не жели, у град који је он јутром напустио, овај стиже увече, мирно 
седа за сто, наравно, овај исти, поглед на улицу, фонтану на тргу, звоник са 
сатом, чамци и море, затим полази мирно, без журбе. Његовим, истим прав-
цем” (Петковић 1983: 41)

Чудовишта из морских дубина у Петковићевом роману неће симболи-
зовати само смрт, односно пролазност која прождире, већ и слику подсвес-
ног „што је такођер извор струјања, која могу бити и смртоносна или жи-
вотворна” (Шевалије, Гербран 2003: 415). У Видаковом случају реч је о ос-
пољавању суштинске природе његовог односа према другима – у наглаше-
ној отуђености могу се наслутити управо поменута „смртоносна струјања”. 
Море више није само универзално гробље, симбол места на којем се жи-
вотни пут завршава, већ и место које симболички може да означи простор 
разорене, убијене, „непостојеће блискости” (Петковић 1983: 148).

Наиме, у разговору са Скодларом, демоноликим јунаком романа, Ви-
дак долази до истине о скривеним значењима првобитне концепције своје 
слике, касније одбачене. Скодларова интерпретација Видакове замисли 
мења семантику слике, па се тако првобитна претпоставка да основни 
зелено-плави колорит сугерише „слутњу блиске воде (или влаге)”, која би 
била „блиска, спасоносна и оплођујућа” (Петковић 1983: 136) трансфор-
мише у идеју да тај колорит представља „можда и неко море” (Петковић 
1983: 148). Скодлар то море смешта у простор изван или испред слике, 
који је Видак претходно означио као простор непостојеће блискости и 
ка коме се ликови са слике крећу, а затим подсећа Видака на његову идеју 
о мору насељеном чудовиштима која прождиру, што имплицира да су, у 
ствари, њих двојица та чудовишта. Скодлар тако закључује да Видако-
ва слика открива да су људи „препотопска чудовишта која се узајамно 
и бесконачно прождиру, а прождирање [...] можемо схватити као стање 
највеће блискости” (Петковић 1983: 149). Врхунац разговора је свакако 
тренутак у којем Видак открива да људе само у таквом облику блискости, 
који је апсурдан и оксиморонски, може волети. 

Упућивање на негативне и деструктивне аспекте људске природе 
уз активирање слике морских чудовишта своју варијанту има у роману 
Судбина и коментари. Говорећи о „огромним змијама у дубинама, које 
гутају грешнике” (Петковић 2013: 78), монах Спиридон их поистовећује 
са загробном казном за људске грехе, која се остварује након смрти. 
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3. Откривање и разоткривање лица смрти на морској обали
И први Петковићев роман – Пут у Двиград (1979) – покреће теме 

и питања који су до сада истакнути. Море је у њему представљено као 
својеврсна метафизичка сила, елементарна материја, отуда амбивалент-
на (Башлар 1998: 20). Презир двиградског хроничара Антонија Ловаса 
према површности туриста оправдан је, између осталог, начином на који 
они доживљавају море – за њих је море више обала на којој ће се пре-
пустити испразним активностима. С друге стране, у искреном доживљају 
деце која га са усхићењем посматрају и поздрављају већ први пут када га 
виде, Ловас препознаје и свој доживљај – двиградско море треба разуме-
ти и доживети као „Велику воду, јадрански залив светског океана по коме 
плива земљина плоча на леђима четири кита”, то је вода „о којој се толико 
причало, по којој се пловило и, кажу, ходило, та највише описивана, нај-
више опевана, највише сањана Вода, прелажена уздуж и попреко, од које 
су многи живели и не мање њих умирало – од ње и због ње” (Петковић 
1997: 57).

Ужаснут најездом туриста, Ловас је добијао жељу да напусти Дви-
град и једрилицом се некуда запути морем. Будући да је, у контексту про-
мишљања о материјалној имагинацији воде, свако путовање врста смрти 
(Башлар 1998: 100), ова се Ловасова жеља открива као антиципација ње-
гове будуће судбине. Јер интензитет ужасавања од туриста био је мањи 
у односу на снагу очаја и бесмисла које је хроничар осетио спознавши 
лаж историје и златних двиградских времена, па отуда не чуди што је 
и значење бега измењено – пловидба морем више није само одлазак из 
Двиграда, већ се њоме представља физичко напуштање овог света, за које 
приповедач помишља да је било свесно и самовољно. 

И овде су, донекле измењено у односу на Записе из године јагода, при-
сутни брдо и море између којих се крећу живот и смрт – на приповедача 
у детињству посебно утиче сусрет са двиградском погребном поворком 
која води ка брду, а касније и Ловасова смрт у мору, због чега је „смрт је 
у Двиграду затворила круг, од своје прве појаве до Ловасовог нестанка, 
омеђила је град својим знацима” (Петковић 1997: 162). 

Море не само да је бескрајно, оно је и стални подсетник на људску 
пролазност. И управо захваљујући својој снази и бесконачности, оно је у 
супротности са настојањем савременог човека да мисао о смрти и слике 
смрти укине и порекне (в. Арије 1976).5 

На овај феномен приповедач романа скреће пажњу присећајући 
се свог првог сусрета са смрћу, у Двиграду, али и посете приморском, 
двиградском гробљу заједно са Антонијем Ловасом. Док је за Ловаса 

5 Филип Арије сматра да је током веома дугог периода, од раног средњег века до средине 19. века, 
став према смрти мењан постепено и да су се те промене односиле на измењен фокус – од смрти 
која је разумевана као део природног процеса и карактеристика врсте, преко стицања свести о 
смртности индивидуе, све до усмерености ка смрти другог. Међутим, у 20. веку десила се нагла 
и револуционарна промена, па је смрт, некада свеприсутна и блиска, поништена, тј. постала 
забрањена и срамна (Арије 1976: 85).
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гробље врста архива (в. Новак Бајцар 2015: 220), ризница података и из-
вор прича, до којих се долази тешко и са сумњом у истинитост изведених 
закључака, за приповедача је последња посета двиградском гробљу повод 
за присећање на истински доживљај страха и душевни потрес изазван 
свешћу о непорецивом постојању смрти, од које савремени човек жели 
да побегне иако га она чини човеком (Морен 1981). Тако се контекст про-
мишљања о смрти као универзалној, али донекле апстрактној категорији 
с једне стране индивидуализује, а с друге стране уводи у подручје антро-
полошког и социолошког.6

Иако окружено и издвојено зидовима, двиградско је гробље део ур-
баног и друштвеног контекста, место прожимања живота и смрти, чему је 
посебно доприносила погребна поворка, као неизоставни део погребног 
ритуала, односно сахране. Таква пракса омогућавала је, нимало пријатан, 
сусрет живих са чињеницом смрти, што је у роману додатно интензиви-
рано чињеницом да приповедач сведочи о свом искуству из детињства. 
Није чудно што дете значење те поворке разуме не као дете већ „поузда-
ним инстинктом човека” (Петковић 1997: 155). Зашто је то важно истаћи? 
Зато што овај сусрет представља емпиријску чињеницу неопходну да се 
антрополошко знање, знање уписано у човека, осветли – то је један од 
оних егзистенцијално важних тренутака који показује да „можемо сазна-
ти оно што већ знамо” (Јанкелевич 2017: 31), и што представља окидач за 
озбиљно схватање смрти (Јанкелевич 2017: 33).

Није чудо што је ход споровода који пролази „таласаст”, као ни то 
што је касније двиградска општина одлучила да се стари начин сахрањи-
вања укине. Нову праксу пребацивања тела у затвореним колима до 
гробља, приповедач проницљиво и цинично тумачи као последицу жеље 
да се „туристи поштеде грубог подсећања на смрт, прекидања, макар тре-
нутног, њихових летњих радости” (Петковић 1997: 156–157). Потреба за 
заташкавањем смрти произлази из савременог императива среће (Арије 
1976: 93–94), у исто време показујући да су људске свакодневне (али и 
ванредне) активности и навике вид потискивања мисли о смрти, који 
своју делотворност губи истог тренутка када се човек са њом сусретне 
(Морен 1981: 70).

4. Савремени Харон и таласи Стикса
Поменуто потискивање смрти једна је од тема Петковићеве приче 

„Харонови мемоари” из збирке Извештај о куги (1989). У овој је причи, 
уз иронизацију књижевне традиције, присутна детронизација метафи-
зичког начела, јер Петковићев Харон истиче како се за разлику од свог 
славног имењака не бави душама.

Пракса описана у овој причи, која подразумева да се тело покојног, 
након увиђаја градског службеника, износи из куће у глуво доба између 

6 Гузман и Варгас истичу да гробље прича причу о заједници, односно да је и само једна прича. На 
гробљима су, како наводе, делови локалне историје уписани у простор (Гузман, Варгас 2011: 12, 13).
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ноћи и јутра, у врећи од импрегнираног платна, и стубовима из света жи-
вих спушта у подземље, где ће великим млинским точковима бити самле-
вено, метафоричка је представа модерног захтева да смрт буде што мање 
видљива и узнемирујућа – Филип Арије указује на напоре савременог чо-
века да се на минимум сведу све неизбежне радње укључене у процес оп-
раштања од покојниковог тела, што пред члановима друштвене заједнице 
готово да треба да замаскира чињеницу да се смрт десила (Арије 1976: 90).

Функција подземља у „Хароновим мемоарима” одговара модерном 
односу према смрти и зато што анулира везу између живих и мртвих, на-
стоји да обезбеди заборав, будући да гроб умрлог не постоји, и инсисти-
ра на потпуном уклањању, односно уништавању тела, што кореспондира 
са праксом кремирања, честом у друштвима у којима је револуционарни 
преокрет у односу према смрти био радикалан (Арије 1976: 91). 

Харонова претпоставка о бескрајно једноставном уклањању мртвих 
као једној од најлепших одлика Града иронизована је примедбом да и тај 
ефикасни систем има ману – и поред успешности у млевењу људских тела, 
систем млинских точкова се чује и њихова моћна грмљавина допире до 
Града. Иако Харон сматра својом дужношћу да допринесе досезању часа 
у којем ће сви трагови смрти у Граду бити коначно избрисани, читаоци су 
свесни његове заблуде и немогућности искорењивања лица смрти и ми-
сли о смрти из људског живота, на шта упућује и чињеница да је у збирци 
Извештај о куги поменути механизам представљен као део утопијске за-
мисли Петра Влатковића (у приповеци „Петар Влатковић, Живот и дело”).

Алузија на митског Харона присутна је и у приповеци „Прелаз пре-
ко Стикса”, из збирке Човек који је живео у сновима (1998), у којој море 
постаје хтонски простор у којем се разоткрива страховитост разорене 
свести живог, а касније и истинског мртваца – римског патриција Гаја Ва-
леријана. Чињеница да патрициј у заповеднику галије Теодору види Ха-
рона, у његовој свести трансформише Медитеранско море у реку Стикс, 
чиме оно постаје део подземног света мртвих. Валеријанова визија про-
изашла из лудила кореспондира са примедбом приповедача да човек 
може умрети и „пре него што му умре тело и срце престане да куца; срце 
још куца [...] али смрт је коначно завладала и само један мртвац – не у 
метафоричком већ истинском смислу речи, јер је у метафоричком, како 
је одвећ добро познато, то свако од нас – корача светом” (Петковић 1998: 
26–27). Управо обзнањивање Валеријанове хтонске визије смрт његовог 
разума потврђује као непорециву и коначну чињеницу, која ће се удру-
жити са каснијом смрћу његовог тела. Заједно са Валеријановим разумом, 
на мору умире и Теодорово поуздање у постојаност рација и истрајност 
хришћанске вере. Теодора је, на првом месту, уздрмала чињеница да је 
Валеријан, који је као члан једне од најстаријих римских хришћанске по-
родица морао бити непоколебљив у вери, нагло пао из вере у очајање, 
или још горе, у стару веру, која смртницима пружа бескрајно мање наде 
од хришћанске. Близина непорецивог сведочанства о томе да за храброст 
и издржљивост сваког човека постоји граница и да су људски одговори, 
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баш као и мистерија смрти непредвидиви, додатно су искушавали Теодо-
ра, што је материјализовано у његовом сну у којем су се мешали Божји 
анђео и Атина Палада, што га је упозорило да се у својој вери не узохоли. 
Управо је пловидба галије од Сицилије до Константинополиса, било вре-
ме у којем је Теодор освестио свој став о могућој утеси и радости смрти, 
за којом следи вечни живот којем се хришћанин нада, али је у исто време 
остао запитан пред несагледивом и неразјашњивом тајном смрти. У тим 
је размишљањима дочекао час приближавања Граду обележеном смрћу, 
слутећи и сопствену смрт.

5. Смрт на Јадрану
У студији о имагинацији воде Гастон Башлар приметио је да сви 

тајанствени бродови књижевности учествују у броду мртвих, а да писци 
у чијим су делима такви бродови присутни имају тзв. Харонов комплекс 
(Башлар 1998: 104). 

Најтајанственији брод Петковићеве прозе свакако је зачарани, укле-
ти (Јевтовић 1994: 757) брод Свети Никола у роману Судбина и комента-
ри, чија чудна самосвест, коју примећује Волков, изазива утисак да овај 
брод у исто време обавља функцију Хароновог сплава, али и самог Харо-
на. Његову хтонску природу, назначену именом, истакла је Ала Татарен-
ко, приметивши да се пловидба њиме може поистоветити са антиципа-
цијом Волковљеве смрти (Татаренко 2013: 734).

Отуда се као питање намеће шта је још, поред несрећног монаха 
Спиридона, умрло на том „лудом” и „наопаком” путовању (Петковић 
2013: 88, 89) Јадранским морем, или бар каква је још смрт овим путо-
вањем наговештена.

Амбивалентност мора у Петковићевој прози потврђује се у чињени-
ци да је утисак о лепоти његовог бљеска у Петрограду родио Волковље-
ву жељу да ступи у руску морнарицу, створивши тиме и касније снове о 
успеху у ономе што Бранислава Јевтовић у приказу овог романа назива 
„церемонијама света” (в. Јевтовић 1994: 752–767). Међутим, управо ће се 
на крфском морском жалу у Волкову јавити разарајућа сумња у смисао 
бивствовања, која ће у току пловидбе до Трста бити интензивирана, од-
носно продубљена, захваљујући сусрету са Спиридоном. 

Загонетност Спиридоновог лика темељи се једним делом на но-
возаветној метафори „мудре лудости”, а другим делом на кратком, али 
суштински одређујућем утицају на Волковљев живот, све до тренутка 
када некадашњи официр руске морнарице нестаје из наратива романа. 
Спиридонова је улога да искушава Волковљево, до сусрета са њим до-
минантно, рационално схватање живота, али и да му, заједно са Кортом 
Малтежанином, укаже на пут ка тајном, односно алтернативном свету 
врта. Управо са појавом Спиридона у Волковљев живот улазе „чудно”, 
„чудо”, „лудо” и „изненађујуће”. 
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Захваљујући познанству са Спиридоном, Павел Волков који се на 
брод Свети Никола укрцао није био онај исти који је стигао у Трст. Како 
приповедач истиче, он током пловидбе морем „није знао шта је то што 
му се намеће мењајући лик ствари и ток збивања; све је, наоко, било ис-
товетно, и ништа се одвећ необично није догађало; [...] па ипак се Павелу 
Волкову чинило да се све више креће у једном свету у којем владају силе 
друкчије од оних са којима је навикао да рачуна” (Петковић 2013: 102).

Отуда се и пловидба Јадранским морем може тумачити као једна од 
најважнијих етапа Волковљеве промене, што је посебно важно у контексту  
ауторовог става да „променити се значи умрети” (Петковић 1998: 28). 

Круг који је у роману Пут у Двиград описала смрт, наставља да се, 
у сродном повезивању копна и мора, исписује и у роману Судбина и ко-
ментари, због чега су на почетку друге књиге, у којој се приповеда о Вол-
ковљевом боравку у Трсту, цитирани стихови Е. А Поа: Гле, подигла је 
смрт свој трон // У чудном граду јер се он // На западу далеко скри, // Где 
бољи су и гори и добри и зли // Свој вјечни спокој нашли сви. [...] Укруг, без 
вјетра да над њом пуше, // Безнадно посве испод свода, // Туробна свуда 
лежи вода (Петковић 2013: 121). Тако се и у овом случају остварује ситу-
ација из приче „Прелаз преко Стикса”, где начети смрћу и мишљу о сми-
слу и бесмислу путујући морем пристижу у град обележен смрћу.

У исто време море је у овом роману гробница националних и исто-
ријских амбиција. Речити пример је потонуће снова о моћи руске морна-
рице оличених, како приповедач истиче, у лику Петра Великог и посре-
дованих одломцима из Орфелинове биографије овог владара. У једном 
од њих наводи се како је цар објавио дозволу за обављање трговине у 
Санкт Петерсбургу, поводом чега је била израђена посебна медаља – на 
једној страни је био царев лик, док је на другој страни представљен „ве-
лики брод на мору, који значи завојевање и господарење над морем са 
натписом: С НАДОМ У БОГА ЖЕЛИМО ДОБИТИ БЛАГО, 1713” (Пет-
ковић 2013: 37). Суровост историјске ироније посредује слика контраст-
ног карактера, која описује незавидно стање руске морнарице у Јадран-
ском мору1808. године:

„Ако га [Волкова, Н. М.] застава са андрејевским крстом на бродовима није 
изненадила, стање у којем је бродове затекао јесте. При последњим зрацима 
сунца под којима је брик упловљавао у луку, руски ратни бродови су изгле-
дали поприлично сабласно – одрани, црвоточни сандуци на мору” (Петко-
вић 2013: 305). 

Интересантно је да утисак о посредном представљању мора као гробни-
це додатно оснажује примедба приповедача да се Волков пред Иваном Војно-
вичем, несрећним заповедником ескадре, појавио као „приказа са оне стране 
уистину неопходна да се погребни утисак комплетира” (Петковић 2013: 311).

Море је симбол деструктивне моћи историје и у роману Савршено 
сећање на смрт (2008). Веза историјске нужности и мора евидентна је у 
есхатолошким предањима којима Византинци описују пад свог Царства 
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– они се сећају пророчанстава о последњем цару, који ће повести одабра-
не да у Јерусалиму заснују истинско Божје царство, а када они пређу на 
другу страну Босфора, море ће прогутати Град (Петковић 2008: 65). По-
менута слика у вези је са чињеницом да је смрт у Град дошла и са мора и 
била оличена у освајачком походу султана Мехмеда. У исто време, море 
је део пејзажа града који се дематеријализује, „који се све више отвара ка 
даљини, ка вертикали, нестајући у хоризонталном, и земаљској равни” 
(Писарев 2013: 137). 

Море има значајну улогу и у апокалиптичној визији исходишта ис-
торије у научнофантастичној приповеци „Док плима траје” из збирке Из-
вештај о куги. У њој су за обликовање простора важна два мора – прво 
је оно на планети Урло које надолази у Ноћи плиме и, што је посебно ин-
дикативно, након тога се повлачи, односно нестаје. Иако то није коначно, 
ова периодична повлачења тамнозеленог мора представљају његове мале 
смрти које се понављају. За разлику од овог мора, које представља само је-
дан од елемената у сценографији ноћи у којој се остварује (псеудо)легенда, 
плаво море планете Земље само за себе представља једну легенду, односно 
лаж у коју се страсно верује. Тако јунак ове приповетке Леголас сазнаје да 
планета Земља не постоји већ хиљадама година, да су је људи уништили 
и да је оно што је од ње остало „црни камен у Космосу” (Петковић 2002: 
129). Плаво море Земље, које је Леголас силно желео да види, одавно је 
престало да буде оно што је некада било. Не само да је нестало, односно 
умрло, већ је постало симбол умрлих снова и нада и манипулације људима 
посредством обликовања легенди у које они истински верују.

6. Закључак
На крају ваља закључити да море као гроб, тј. као основна чињеница са 

којом нас смрт суочава (Морен 1981: 24), у Петковићевој прози имплици-
ра разноврстан спектар значења. Оно учествује у представљању смрти као 
онтолошке и егзистенцијалне, односно антрополошке категорије, обухва-
тајући притом универзални, колективни и индивидуални план. Море у ро-
манима и приповеткама Радослава Петковића представља простор не само 
рађања већ и смрти жеља и амбиција, а такође симболизује и деструктивну, 
смртоносну моћ историје, која је и сама велика гробница човечанства. 
Море у стваралаштву овог аутора представља простор испуњен хтонским 
значењима и доминантан елемент пејзажа, који својом непрегледношћу и 
непорецивошћу упућује на свеприсутност смрти. 
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THE SEA AS/AND THE CEMETERY IN RADOSLAV PETKOVIC’S PROSE 
Summary

The paper analyses the examples of connecting the images, motifs i.e. the symbols of the sea 
and death in the novels and short stories by Radoslav Petkovic. Its ambivalent nature is emphasized 
and various functions of the sea are pointed out – in Petkovic’s prose, it is a realistic, metaphorical 
or symbolic tomb and it can represent the tomb of a hero, his wishes, beliefs and plans, or it can 
symbolize the destructive nature of history, as a unique tomb of humanity. The examples of inter-
twining of the sea and the mythological river Styx are pointed out, given that they are connected 
to the narrative transformations of the story about Charon. The contrast between the image of an 
open sea, which depicts undeniability and omnipresence of death in the human life and the man-
ner in which the relation to death, funeral and cemetery changes on the seashore i.e. the land with 
the aim of suppressing the presence of death in the human world is noticed.

Keywords: Radoslav Petkovic, novels, short stories, sea, tomb, cemetery, death.
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Мишљење о гробљима може се ширити у неколико смерова: према мате-
ријалним знаковима гробља као пејзажа, према идиомима који обликују ре-
торику жалости у друштву, према ритуалним и другим друштвеним праксама 
које обезбеђују интегритет човековог идентитета и после смрти, према мито-
лошким асоцијацијама које успостављају дискурс меморијалне културе, пре-
ма везама између мртвих и живих створеним преко меморијалног означавања, 
према идентитету шире заједнице који се центрира посредством специфичне 
стилистике гроба. Напослетку, мисао се отвара и смрти самој, изван дискур-
зивне прераде, смрти физиолошкој и безгласној, смрти од које се живи највише 
плаше: својој смрти. Чланци Милоша Црњанског настали током његове посе-
те српским гробљима на Крфу 1925. године и његова поема Сербиа, такође из 
1925. године, основни су симболички хоризонт у којем се осветљава позиција 
песника и поезије пред гробљем и смрћу. Хорска композиција Сербиа ком-
позитора и академика Светислава Божића, из 1990. године, представља дело 
којим је, у нашој савременој уметничкој музици, отворен хоризонт духовних 
дела, православне и византијске оријентације. Гробља за Милоша Црњанског 
и Светислава Божића немају истоветно значење, па зато у читаоцу и слушаоцу 
покрећу и различита осећања. Иако је Божићева музика права жалобна музика 
достојна једног опела, она доноси више оптимизма и охрабрења за будућност. 
За неку светлију, живљу, виталнију перспективу. Низ различитих тематских 
и музичких одсека пресецаних литургијским јектенијама жанровски помера 
Божићеву Сербиу ка мултиплом жанру, између духовног и световног. 

Кључне речи: Сербиа, Крф, гробље, башта, дом, смрт, вода, завршетак, ти-
шина, хор, композиција 
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Гробље: врт, дом, завичај
Извесно је да пребивамо у свемиру, казао је Роберт Поуг Харисон у 

тексту „Hic Jacet”,4 „али пре свега пребивамо у границама наше смртно-
сти” (Поуг Харисон 2002: 351). Јер кад год нешто у свету направимо, „било 
да је то стан, споменик или чак пожар”, на месту свог дела „остављамо 
знак да смо смртни пролазници на земљи” (Поуг Харисон 2002: 351). Не 
само да су гробница, гробље, гроб аутентични означитељи ове смртно-
сти у којој пребивамо, већ је за старе Грке реч за гроб била и „знак који 
је означавао сам извор означавања”, јер показујући на себе или на соп-
ствени одраз у тлу, та реч је „отворила место ’овде’, дајући му онај људски 
темељ без којег не би било места у природи” (Поуг Харисон 2002: 351). 
Гробље је емоционално-симболичка фигура у коју су положене сентимен-
талне асоцијације живих у вези са мртвима, норме културне традиције 
које уређују жалбену праксу и реторику туге, рефлексије о смрти и визије 
о прекорачају њене границе. Као локације које људи обилазе да би се под-
сетили прошлости, изразили поштовање за херојске покојнике или како 
би показали оданост идеји или вредности са којом су мртви били пове-
зани, гробља су и базе историјског знања (Фирт 2005: xx). Гроб и град 
су у симболичкој вези утолико што је „задатак гроба да буде достојан 
еминтентности града” (Франсис и др. 2005: 34). Гробља заокружују 
урбану структуру: „Храм припрема за смрт, споменик посвећује, жртвени 
олтар освећује, учење различитих праваца обнавља градиво, а гробница 
или само гробље употпуњује све то.” (Мамфорд 2010: 496) Ипак, испод 
покрова културе, гробље представља нешто застрашујуће једноставно: 
„одлагање беживотног људског тела у земљу.” (Фирт 2005: xv) Приватно, 
лично осећање туге због губитка другог на гробљу „надахњује јавни 
разговор” о смрти, па тако настаје „нови језик”, у чијем се пространству 
може мислити и о томе какав је „смисао смрти и сећања” у модернизму 
(Франсис и др. 2005: 178). 

Мртве није довољно укопати, већ им треба указати почаст и означи-
ти гроб. У материјалној култури сахрањивања, у последњих неколико ве-
кова, успостављена је препознатљива композиција гробног пејзажа, као 
пејзажа знакова, па је тако гробница сачињена „од меморијалног камена 
и понекад врта” (Франсис и др. 2005: 25). Надгробним спомеником се по-
којници именују, указује им се поштовање, обележава се место „на коме 
ће чланови породице моћи да посете своје мртве”, губитак се симболички 
смешта у домен перманентног и неповратног, а туга означава као непре-
кидна (Франсис и др. 2005: 25). Исписивањем имена покојника, гробни 
камен, генерички повезан са идентитетом породице или шире заједни-
це, постаје „персонализовани споменик”. Питајући на који начин ограђе-
ни простор гробнице потврђује оно бити-ту покојника, Поуг Харисон у 
тумачење гробног места позива Хајдегерову мисао и каже како на „над-
гробном споменику нису потребне никакве људске речи”, јер је и проста 

4 „Овде лежи”

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића
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гробница довољна да назначи то овде саме смрти (Поуг Харисон 2002: 
352). Ауторитет и неповредивост споменика сугерише „неповредивост 
телесних остатака”, настављање, чување и „одржавање имена и сећања 
на покојника” (Франсис и др. 2005: 113). Интегритет покојника и његов 
споменички означитељ обнављају се успостављањем гробног пејзажа,5 
одржавањем „меморијалног камена и цветне баште”, чиме се тело умр-
лог, па стога и његов „идентитет, личност и сећање на покојника”, сим-
болички реконструишу (Франсис и др. 2005: 124). Споменичка култура 
продужава присутност упокојених, али истовремено уприсутњује, по-
тенцира живе. Као идентитетска творевина живих, споменички камен не 
само да „трајно осигурава сећање на мртве и да држи групу на окупу”, 
већ живима омогућава нешто важније: „самовиђење и смисао” (Куљић 
2014: 273). Доследна меморијализација покојника у ритуалној пракси 
одржава верски и морални критеријум којем подлежу и живи и мртви. 
Церемонијалне радње, приноси и молитве за покојне показују како гроб 
служи као окупљалиште за чланове заједнице, место њиховог солидарног 
усредсређивања (Фирт 2005: xix). По антропологу Вилијаму Лојду Ворне-
ру, гробље је „трајни физички амблем, значајан и видљив симбол догово-
ра међу појединцима да једни другима неће дозволити да умру” (Ворнер 
према: Франсис и др. 2005: 136). Континуитет у односу отвореном између 
живих и мртвих, сматра Марија Катедра Томас, резултат је њихове међу-
зависности и узајамности њихових идентитета – „онога што остаје од 
мртвих у нама и онога што су мртви одузели, а наше је” (Катедра према: 
Франсис и др. 2005: 141). 

Пејзаж, смрт и судбина непрестано су повезани (Ворпол 2004: 38). Од 
18. и особито од 19. века стварају се „прва уређена градска гробља”, која, 
осим као „јавни простор за испољавање туге и сећања на мртве”, служе и 
„за демонстрацију статуса и грађанског поноса” (Куљић 2014: 278). Нови 
пејзажни парк, у 19. веку, треба да „масама из града пружи кратки екви-
валент посете селу”, а једна од перспектива ове „спасоносне супротности 
унутар града” (Мамфорд 2010: 245) остварена је преко гробља. По Мам-
форду, управо се преко гробља, као новог пасторалног простора, живот 
вратио у град: „Да би постигао мир и тишину, да би се издвојио од бучних 
улица са саобраћајем, човек је морао – немојте се смејати! – да посети 
мртве.” (Мамфорд 2010: 245) Гробље се естетизује, аранжира као парк или 
башта, чиме се подстиче духовни и регенеративни аспект овог предста-
вљања. Слике рајског врта, простора хармоније, синтезе, лепоте и реда, у 
јеврејској, хришћанској и исламској традицији сугеришу предиван, оса-
мљен парк, у коме се налазе вода, дрвеће и цвеће, док је у средишту врта, 
као места без смрти, дрво живота (Франсис и др. 2005: 5–6)6. Приказујући 
5 Гробље као пејзаж представља кодирани идиом, изражен, пре свега, „у камењу, биљкама, обрас-

цима посета и ширем гробничком пејзажу”, али и „идиом који обликује оно што је прихватљиво 
као израз приватне туге на јавном месту” (Франсис и др. 2005: 138).

6 Гробља у средњем веку, међутим, „нису била уређивана хортикултуром ни парковима”, те су 
деца, на пример, „сахрањивана са скромним дрвеним крстом, а гроб је одржаван само док је бол 
трајао”, док су тек имућнији постављали камен или гвоздене крстове (Куљић 2014: 277).
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1925. године, током обиласка српских гробаља на Крфу, ноћну пловидбу 
по Јонском мору, Милош Црњански је Крф сагледао као „врт међу звез-
дама”, што је у вези са симболизмом меморијалне традиције, јер ово је ос-
трво „башта, што плива, са нашим гробљима, по мору” (Црњански 1925е: 
4). Сентимент завршетка, који гробља снажно сугеришу, својеврсни је 
троп, утопијски троп који утеловљује осећај довршености и потпуности 
(Ворпол 2004: 13). И гробља и вртови места су издвојена од круте регу-
ларности дневног распореда и календара, јер су успостављени као „’без-
временски’ простори генерацијског и акумулираног времена”, у којима 
природна моћ обнављања и новог рађања превладавају линеарну визију 
живота и сугеришу осећање цикличности, поновљивости постојања, те 
стога и наду у бесмртност (Франсис и др. 2005: 6). Грађанска култура са-
храњивања представља „покушај да се укине дијалектика живота и смр-
ти на тај начин што ће се очувати неизмењена разноликост и индиви-
дуалност појединаца и након смрти” (Куљић 2014: 279). Гробље прести-
лизовано у башту „усклађује људску смрт са природним, вегетативним 
светом раста, пропадања и обнове”, а умеће баштована да узгаја и одржи 
живим биљке у гробном врту може пружити утеху (Франсис и др. 2005: 
23). Феноменологија познатог света извориште је људске утехе, коју одр-
жавају доживљаји „текстуре, артефаката, знаменитости, звукова и ми-
риса нашег свакодневног искуства”, најпре оних искустава лоцираних у 
окружењу дома или у дому самом (Ворпол 2004: 18). Стварање гробља у 
форми уређене баште произлази из поверења у могућност новог, разре-
шеног, хармонизованог односа смрти и природе, те стога и из веровања 
у „повратак у изгубљени рајски врт” (Франсис и др. 2005: 7).7 Вртна есте-
тика гробља установљава симболички простор између светова, који при-
крива и мистификује, посредује и трансформише „нерешену опозицију 
између природе и културе, приватног и јавног, природног и натприрод-
ног” (Франсис и др. 2005: 23).  

Осим идентификације гробља са вртом, парком или баштом, као јед-
ног од начина за суочавање са смрћу и губитком, односно као начина да 
се нађе утеха, у културној историји гробних означитеља стабилно је и 
поистовећивање гроба и куће, гробнице и дома, јер архитектура гроба 
представља одраз визија друштва о пребивалиштима живих након смр-
ти, о гробници као кући за мртве, о гробу као о њиховом последњем дому 
(Франсис и др. 2005: 7). Не само путокази метафизичког, гробља су и осо-
бени друштвени простор, јер су „продужетак пребивалишта” упокоје-
них, али представљају и промену њиховог друштвеног статуса, друштве-
ну смрт, прелазак у нову кућу. Дизајнирање гроба „попут здања дома, 

7 У књизи Тајно гробље (The Secret Cemetery) наведене су речи једног православног Грка, за кога је 
лондонско градско гробље постало реплика његовог кипарског, идеализованог гробља и простор 
подесан његовој замисли о рајском врту: „Као ова мирна прелепа башта, пуна боја, дрвећа и пти-
ца и снажног мириса тамјана у ваздуху. Сматрам да је ово место истинско место религије – овде 
је Бог, не у цркви, већ овде са мојом женом и ћерком, и земљом, дрвећем и цвећем и птицама.” 
(Франсис и др. 2005: 50). 
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одражава и представља медиј за реконструкцију породичних односа” 
(Франсис и др. 2005: 22). Зидано гробље рефлектује ову „архитектонску 
двосмисленост”, јер се истовремено рашчитава као соба са зидовима и 
„отворени простор у пејзажу”, као „склониште и изложеност, одсуство и 
присуство” (Ворпол 2004: 10). Дом и врт представљају „продужетак јаства 
и породице”, исказују и развијају индивидуални, породични и друштвени 
живот, а, утеловљујући значење повезаности и укорењености, они „про-
шлост чине доступном” и „негују идентитет” (Франсис и др. 2005: 83–84). 
Свечано пригрливши покојне, гробље је у модерни пројектовано „да вра-
ти снагу живима” (Мамфорд 2010: 245). Осећање према месту на коме су 
сахрањени чланови породице напоредно је осећању које се има према 
дому, јер ова два места често артикулишу истоветне или сличне потребе 
за сигурношћу, наклоност према прошлости и „захтеве за укорењивањем 
и идентитетом, постојаношћу и стабилношћу сопства и колективности” 
(Франсис и др. 2005: 104). Налик човековом дословном дому, као мате-
ријалном симболу сопства и породице, и „гробница, као дом, утеловљује 
’личност’ и значење покојника”, јер лични идентитет умрле особе, његова 
биографија, неће нестати „све док се може реконструисати кроз сећања 
и активности живих” (Франсис и др. 2005: 21). Врт, дом, сахрана и заг-
робни живот, као комплементарне метафоре и појмови, успостављају 
знак гробља као фигуру умрежених културних значења, намена и пона-
шања, непрестаних културних уписа, као план динамике језика. Мемо-
ријално понашање ефекат је културолошког инструктивног знања, јер у 
погребном пејзажу ожалошћени учи како да успостави и одржи везе са 
покојнима. „Гробље, са конвенцијама камених споменика и обичајима 
жалости на тај начин кодира емоционалне реакције, производећи и ре-
продукујући културу туге.” (Франсис и др. 2005: 26) Агонију губитка упи-
томљују обрасци и протоколи, у којима је, кроз време, „нагомилана муд-
рост горког искуства” (Станфорд 2013: xii). Доживљај гробља представља 
спектар разноврсних манифестација оних „когнитивних и емоционал-
них процеса” који су „изведени и записани” у пејзажу гробља (Франсис 
и др. 2005: 26). Сахрањивање, материјално и семиотичко обликовање 
гробља и комеморативни актови претпостављају трансформативне риту-
але који „делују оживљавајући и симболично ’реконструишу’ тело, кон-
тролишу природу”, па тако контролишу и смрт и одржавају „заједништво 
између живих и мртвих” (Франсис и др. 2005: 25–26). Посета гробљу и 
мисао о преминулом наставак су некадашњих одлазака њиховим кућама 
и њима живима. Обилазак гробља и дубинска мисао о његовом симбо-
лизму буде осећање „да сам део људског ланца”, да пролазим „кроз исти 
циклус рађања и умирања као и они који су дошли раније и који ће доћи 
за мном” (Станфорд 2013: 241). Сећајући се мртвих, живи конституишу 
семантику гробља, реконфигуришу и реинтерпретирају везе између смр-
ти, природе и друштва, омогућавају да материјалност гроба постане ре-
левантна и на плану друштвеног деловања, било у виду одржања иден-
титета или и виду генезе новог идентитета (Франсис и др. 2005: 19–20). 
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Стара гробља позивају живе „да испитају значење прошлости предака”, 
дакле, она су знак позива на поштовање „уговора и везе са мртвима и 
онима који тек треба да се роде” (Франсис и др. 2005: 21). Погребна архи-
тектура ствара „библиотеке у камену”, у којима су „за будуће генерације 
уписана веровања и идентитети прошлих појединаца и култура” (Вор-
пол 2004: 11). Ипак, гробни камен ствара тек „варљиву потврду живота”, 
он исписује али и обмањује наш осећај „трајности и континуитета”, јер 
„перманентност камена или цигле, која им омогућава да пркосе времену, 
доводи их до тога да напослетку пркосе и животу” (Мамфорд 2010: 496). 
Како спољна форма не може потврдити или заменити садржај унутра-
шњег живота, наша веровања и однос са мртвима „морају се стално обна-
вљати, из генерације у генерацију; морају се поново промишљати, поново 
разматрати, поново пожелети, поново изградити ако је потребно да оп-
стану” (Мамфорд 2010: 496).

Не само у току живота, као елемент културолошки структурираног 
сопства, етнички идентитет има своју важност и као компонента човеко-
вог идентитета у смрти, па се може уочити како су у Лондону,8 на пример, 
грчка православна гробља неретко меморијално устројена као сурогати 
завичаја, јер се посредством пејзажа умрлих идентитет заједнице сим-
болички детериторијализује и ретериторијализује (Франсис и др. 2005: 
181–182). Гробља могу бити „магнети” који супстанцијално и когнитив-
но привлаче и збирају чланове групе, „евоцирају место настанка”, ства-
рају „заједнички осећај завичаја”, преобликују географију и хронологију 
у једну просторну историју, у хронотоп „друштвеног, верског и етничког 
континуитета и припадности” (Франсис и др. 2005: 195). Ритуално по-
штовање и памћење мртвих омогућава заједници да изнова ствара и чува 
оно пространство у које су први пут, као у знање о себи самима, изашли 
или дошли у свет (Поуг Харисон 2002: 357). Међутим, док програмирају 
дискурзивни план родног искуства, управо гробови, на чијем аутентич-
ном дизајну потомци толико раде, укорењују потомке у ванзавичајном 
простору, услед чега домовина и завичај остају „заувек удаљени”. Код 
припадника неких култура који живе изван своје етничке државе оби-
чаји сахрањивања и меморијализација подразумевају и упућивање, пре-
ко надгробних споменика, на припадност етничкој групи, на место или 
регију из којих покојник потиче, а како је „и сама земља у којој се врши 
сахрањивање значајна”, неки Кипрани преносе своје мртве на Кипар сим-
болично, убацујући грумење кипарског тла у гроб (Франсис и др. 2005: 
188).9 Чини се да је управо овај моменат симболичког надјачавања прос-
торне даљине, која дистанцира мртве и њихов завичај, „дом насељавања” 

8 „Где год да шетате у Лондону”, пише Кен Ворпол у књизи Последњи пејзаж, „готово сигурно хо-
дате преко мртвих”, јер се процењује да је за три века, између 1600. и 1900. године, преко шест 
милиона људи закопано у црквама и на гробљима у Лондону (Ворпол 2004: 30). У највећем броју, 
закопана тела су остала ту где су и положена, па се град развијао око њих или изнад њих.

9 И за муслимане је сама земља „која остаје изложена преко централног дела гроба”, док је преко 
ње положено цвеће, начин да се успостави контакт са завичајем. У оба случаја, домовина и корен 
се ритуално и симболички реафирмишу, група се реинтегрише кроз сродство и претке, чиме се 
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и „дом постања”, један од градивних лукова поеме Сербиа Милоша 
Црњанског. Испливавши гробљу које је тамо, на Јонском мору, модерни 
песник у плаву гробницу полаже честице завичајног тла, па близу и да-
леко наједном замењују места, „Сербиа” која је далеко ту је, на Крфу, као 
што је гробно блато откривено као сцена самог завичаја. И завичај у оку 
Црњанског 1925. године потврђује да је тајна гробаља – не само од све-
та скривена истина упокојених, већ тајна која обликује понашање ожа-
лошћених, њихову меморијалну културу – у томе да „она постоје како 
би прикрила застрашујућу чињеницу смрти ритуалном праксом” (Фран-
сис и др. 2005: 214). О смрти не треба говорити, сахрану треба што пре 
окончати и наставити са важним животним пословима, а гробље, уко-
лико то допустите, може претворити смрт и тугу у свакодневни догађај 
(Станфорд 2013: xvii–xix). Процеси у вези са рађањем и смрћу, растом и 
пропадањем, кланицом и гробљем могу бити, како Луис Мамфорд о томе 
пише у Култури градова, подједнако затајени: „Екстатично радовање жи-
воту, трагична церемонија смрти, опстају само као промрљане фразе то-
ком службе у цркви.” (Мамфорд 2010: 286) Гробље понајвише јесте то што 
култура не може да рашчита и регулише – мистерија и у тајну увијено 
место. Стога, не само да гробља нису „објекат живих”, премда се може 
говорити о томе како су гробља „симболичне конструкције смисла”, јер 
не „носе поруке мртвих, него се преко њих живи обраћају живима”, већ 
обрнуто: „живи су њихов објекат” (Куљић 2014: 273). Како ни „умирање 
није исто што и смрт”, тишина коју, испод свих идиома, откривамо као 
основну димензију гробља ипак омогућава „да размотримо, размислимо, 
завиримо” у властити немир „пробуђен искуством смрти нама блиских”, 
да ступимо у додир „са сопственом смртношћу” (Станфорд 2013: 240). 

Србија: Јесу ли то моји мртви?
Пут до „Сербие”, о којој 1925. године, у поеми Сербиа, пева Милош 

Црњански – а о којој је Светислав Божић, по стиховима Црњанског, 
1990. године написао хорску композицију Сербиа – води кроз гробља. 
„Сербиа”10 је непрегледна гробница, велика европска хумка, завршетак 
који се шири и у себе прима све историјско-егзистенцијалне институте: 
тврђаве, куле, песме и животе. Исте године кад и поему Сербиа, 
Црњански је, кренувши „пут гробнице наше Крфа”, у листу Време објавио 
неколико чланака о крфским гробљима, која су „најцрња наша гробља, 
бесмртно чувена”, гробља оних „који су више од свих других дали за ову 
државу, за нашу садашњост”, почивалишта „најбољих војника наших, 
најнамученијих” (Црњански 1925а: 5). Намеран да обиђе сва наша гробља 
на Крфу – којих је, како је на острву сазнао, било седамдесет шест, а која 
су била „у највећем нереду, уздуж и попреко по острву, расута по чкаљу 

учвршћује континуитет генерацијских веза, односно комуникација између садашње, прошле и 
будуће породице (Франсис и др. 2005: 192).

10 Наслов поеме исписујемо курзивним словима, а топос актуализован у поеми под наводницима.
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и трњу и камењу” – Милош Црњански је реконструисао путању којом су 
српска војска и народ доспели на Крф и раскрио страховиту размеру те 
сеобе. У чланку „Крф, плава гробница наше војске” очима замишљеног 
и потресеног писца видимо „како сеоба почиње”, те како, изостанком 
војне помоћи, почиње и „самоћа Србије”, пратимо како Србија прелази 
„мртва и сјајна арбанашке урвине”, „планински пакао”, пустињу – „Туда 
је дакле сишла наша војска и наш народ?” – примећујемо и „страшну, 
бескрајну, ледену, јесењу кишу, која пада без престанка и која је на свим 
бојиштима била ужасна и иста”, па погнуте главе, као Црњански са лађе, 
осматрамо јадранску обалу до Крфа, која је, „страшна и ужасна”, била сва 
наше гробље, затим у несвакидашњој тишини пловидбе осећамо како 
путника „невидљива нека моћ вози [...] по мору”, на коме га, на крају 
пута, чека „ужасна гробница, каменита и плава”, да бисмо, заједно са 
њим, приближивши се обали Крфа, назрели како се нешто бело „јавља на 
острву у сутону, чини се као крстаче” и како бисмо у души путника чули 
шапат: „Јесу ли то моји мртви?” (Црњански 1925в: 1)  

На острву које „плива, са нашим гробљима, по мору” трагична 
историја Србије, у Првом светском рату, завршила се „театрално и 
ужасно, као најпатетичнија места у ратовима грчких историчара”, те би 
српско гробље на Крфу, као симболичка врата једне земље, као знамен 
идеализма и трагедије њеног народа, као дубина и руб њиховог језика, 
могло „гласно да казује име Србије, на свим језицима” (Црњански 1925е: 
4). Одисеју српске војске и избеглица 1916. године Црњански сматра 
највећом нашом народном песмом, јер је то песма о „изласку Србије 
из завичаја, у који се вратила грмљавином топова” (Црњански 1925ж: 
1). Црњански кристализује оно што је знак непролазног разумевања 
умирања у сликама војничких смрти на Крфу, јер је обзор тог умирања, 
што зрачи из највеће древности, херојски и аутентично људски. За пес-
ника Лирике Итаке извесно је како на предитачкој Одисејевој обали и 
„обична смрт болесног војника постаје [...] велика несвесна веза са Оми-
ром и микенским гробницама”, па је ту лице укопаних наших војника, 
иако без златне маске, „непомично и вечно”, а њихов је „осмех мртваца 
непролазан” (Црњански 1925ж: 1). За човека коме су, пред том великом 
пловећом гробницом народа, сви фибри душе затреперили и чија је исто-
риозофска мисао сабрала и размерила све догађаје, преломе, трагедије 
и врлине српског бића неупитно је и то шта у историјској лествици 
представљају пут на који је пошао и трагови стопа у које је искорачио: 
„Србија је на Крфу лепшега лика, него на Косову, окупана морем, чудна и 
целом свету знана.” (Црњански 1925ж: 1) 

Годину пред обележавање десетлећа „од умирања Србије на Крфу” 
1916. године, доћи на ово острво, уочио је 1925. године писац Дневника о 
Чарнојевићу, значило је отворити у себи један деликатан, продоран, раз-
гранат и полемички доживљај целине националног бића, његове историје 
и његове савремености, јер је значило, како пише у чланку „По Крфу до 
Јонског мора”, проћи путем који води кроз гробља, рашчитати српска 
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имена што „на крстачама увек се понављају”, „опет ређају” у безброју, „као 
да их има под сваком маслином и сваком стеном”, корачати кроз „потпу-
но мртвило” и, на месту на коме је, враћајући се на Итаку, „Одисеј дохва-
тио се обале” (Црњански 1925ђ: 3), осетити и нешто сасвим измењено, 
поништавајуће у свету и духу који окружују острво-гробницу: гашење 
сећања на умрле. Јер ту, „где је сад неизмерна тишина и где су остале само 
запуштене хумке гробови” – Црњански уклања завесу са позорја драма-
тичне 1916. године – „рецитовао је машински бравар Алекса Рајић, терао 
шегу комичар Добривоје Цветковић, молер, играо, обучен у банаћанске 
гаће Мирко Миличевић са улогом гајдаша Ћире и кочијаша Панте” 
(Црњански 1925ђ: 3). А тек неколико година по окончању рата све те 
слике и минијатуре живота на њима ишчезле су „и нико се тога не сећа” 
(Црњански 1925ђ: 3). Труљење већ скрханих крстача под дуготрајним 
крфским кишама – а најпре се растаче и „раствара предео на киши; црте 
и облици се стапају” (Башлар 1998: 121) – знак је фундаменталног раски-
да веза у структури колективне свести, раскорењујуће и понорне мене у 
култури која заборавља „ове пукове и дивизије, под земљом, под трњем, 
под чкаљем”, те их, када хигијена несећања обезвреди трауматске рефлек-
се историје, „неће више наћи ни брат, ни сестра, ни друг, ни хаџије, ни 
свештенство, ни изасланици војске, ни министри, ни Патријарх, ни Краљ” 
(Црњански 1925ђ: 3). Епистемолошко нихилирање има, дакле, и инсти-
туционално-политички зупчаник, па велики писац примећује како су 
неоплевљени и неокађени гробови „највећа [...] увреда за нашу војску, за 
сву државу, за Србију” (Црњански 1925ђ: 3). Не само да Црњански верује 
оновременом извештају и у вези с тим како је столар Александар Поповић 
у селу Кондокали „представљао [...] познатог београдског практиканта 
Ацу Муту”, док је „хармуникаш” Милош Лукић, опанчар, изводио „’врло 
тешке пијесе са највећом грациозношћу’” (Црњански 1925ђ: 3), него пред-
ставе из докумената, о појединцима, у публицистици срастају са симбо-
личким представама завичаја и обликују интегрални доживљај српске 
земље. Граде мрежу симболичко-асоцијативних лукова и адреса – повеза-
них и са књижевношћу Милоша Црњанског – у којој се документарност и 
историјски означитељи надсвођују метафизичко-поетском визијом. 

Упутивши се старом манастиру Палеокастрици, подигнутом „у 
ХIII веку на огромним, феачким, стенама”, Црњански књижевно и кул-
туролошки продубљује свој путопис, па то што је Одисеј, на поврат-
ку са својих дугих путовања, ступио на обалу баш на месту на којем 
се сада, пишући о гробовима српске војске, нашао модерни песник, 
омогућује да се у сећању на архајски корак измери оно што у епохалном 
смислу представљају земља, рат и страдање српске војске, а затим и то 
шта представља песнички повратак тим вредностима. Налик Одисеју, 
Црњански на Крфу треба да се припреми за оно што Итака-Сербиа могу 
да открију о себи њему, који јој се, посредством културно-историјског 
и меморијално-танатолошког итинерера, враћа. Крф и српска гробља 
на њему минијатура су Србије, огледалски подешена географија, у којој 
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се духовно препознају и збирају завичајни локуси. Тако „гробља српске 
војске, читавих пукова и дивизија [...] личе сасвим на наша сеоска 
гробља”, јер су, и тамо и овде, „мирна и зарасла травом” (Црњански 1925ђ: 
3). Када се успне „на брдо зарасло у шуме наранџа, чемпреса”, путописац 
ће се сетити завичаја и приметити да су шуме чемпреса густе и бескрајне 
„као наши шљиваци” (Црњански 1925ђ: 3). А када га испуни радост што 
је, „у туђини”, сусрео, „изненада један огроман, стари орах” (Црњански 
1925ђ: 3), Црњански неупадљиво прелази физичке оквире хронотопа и 
прекорачује у метафизичку визију простора – у визију оне земље којом 
су били дозвани и они што су за њу у Првом светском рату умрли и он 
који о њој и о њима сада, после рата, пише. Јер пробудивши се у радости 
што је, премда у туђини, ипак угледао завичајни знак, путописац је до-
спео у песничку близину једне радости која из саме смрти гледа у завичај, 
тј. која гледа из смрти као из завичаја: „Мало даље 2 кукуруза и 2 гроба. 
Пред једним бунаром, где се стока напаја. Можда се радују, као да су у 
завичају. И овде су ђермови тихи и танки.” (Црњански 1925ђ: 3) И „зарас-
ла лоза” крај мора, „испод села Кондокали”, и гробови „испод кукуруза” 
или „под дивљим јагодама” – удвајају острвско пространство и посматра-
ча преносе у димензију осећања земље, историје и њихових људи. Нешто 
раније, на путу „за Крф, плаву гробницу Србије”, песник Лирике Итаке 
је у Котору закључио како, и ту, у Боки Которској, постоји „једна дубока 
Србија”, над којом су се, „као небеса од камена”, уздигле „урвине Ловћена, 
гробног камена свега што је са нама било и што ће са нама бити”, те је 
баш тај гробни камен историјског трајања српског народа, његове про-
шлости и његове будућности, он, медитативно урањајући у откривену 
дубину, „читав дан и дубоко у ноћ [...] једнако гледао” („Пут Крфа, плаве 
гробнице наше војске”, Време, 10. август 1925). Посматрајући касније, на 
Крфу, земљу што „међу маслинама [...] личи на далматинску”, Црњански 
показује како та сличност није привидна, већ је посреди сливеност два 
простора у историјско-метафизичкој дубини трагизма једног народа, па 
у земљи налик далматинској „леже они са Уба, Мораве, Ђетиње, тврди 
и неми, занемели заувек” (Црњански 1925ђ: 3). И најчувеније „од свих 
наших гробаља на Крфу”, наше запуштено гробље на источној страни 
острва Вида – острва мртвих, које „као велика хумка” плива „у плавој 
пучини мора” и „у минијатури” приказује „цео трагизам наше земље” – 
указало се писцу „као неки далматински виноград” (Црњански 1925г: 4). 
У занемелости хиљада умрлих проналазимо другу интонацију у писању 
Милоша Црњанског о српским гробљима на Крфу, узнемирење пред 
тим што проналази како чили и нестаје „први, надземаљски, војнички 
лик” Србије, а усправља се нешто друго, нихилирајуће. Јер не само да су 
мртви „занемели заувек”, изашавши у једну другост из које се и о којој 
се не може говорити језиком овога света, него је смртна онемелост ефе-
кат горког епохалног искуства заборављања и напуштања, у којима као 
да је нарасло и предосећање, у позним романима заокруженог, искуства 
немогућег повратка и разградње одисејског комплекса (Ломпар 2018). 
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Раскопано, уништено и запуштено гробље аутентичне су „евокативне 
иконе политичког и филозофског нихилизма или празнине двадесетог 
века” (Ворпол 2004: 33).

Крф: Запуштена башта, што плива, 
са нашим гробљима, по мору
Осим што „храни” непознатим пићем и јестивом „са друге стране 

света” и „слани” тако што „лађе разносе име наших река, наших планина, 
светитеља и јунака”, море је и оно које „теши”, јер преко њега „из далека 
враћа се смирен у завичај”, у коме се онда спозна како „нигде није боље” 
(Црњански 1925б: 1). Кад ступа на обалу морске воде, човека снажно об-
узима доживљај изједначавања са хоризонтом, када „шире се крајеви”, па 
у њему „одмах оживљава све бескрајно и онострано, што је утемељено у 
њему: мисли о будућности и вечности, о подвизима и слави, о смрти и 
бесмртности” (Епштејн 1997: 160). Међутим, наместо утехе и смиреног 
повратка у завичај, Милош Црњански је на Јонском мору нашао тек ме-
сто неспокоја, очајања и ћутања. Трагедија Србије окончала се на Крфу 
„театрално и ужасно, као најпатетичнија места у ратовима грчких исто-
ричара”, јер нема изложенијег места за гробље од острва које је „јавно ме-
сто на путу од Запада ка Азији, јавни врт у који сваки залази да се одмо-
ри” (Црњански 1925е: 4). Крф „у магли зоре” израња из воде као позив 
оку да му приђе и духу да се умири на њему, јер је то острво „као стари 
један позоришни врт”, чији су „зидови романтични и зарасли у бршљан, 
чемпрес и леандре”, а ипак – други, несентиментални утисак обликује 
мисао Црњанског о овом простору – Крф је „запуштена башта, што 
плива, са нашим гробљима, по мору” (Црњански 1925е: 4). И мада би то 
гробље, „чудно и изложено на видик свим народима и бродовима”, мог-
ло „гласно да казује име Србије, на свим језицима”, па да се тада, у при-
чама војника на мору, свакоме укаже она вечна и надземаљска Србија за 
којом су ти војници пошли, време после рата упризорило је Црњанском 
владу бедних, коруптивних имена, која са тим гробљем, са том војском 
и са надземаљским „никакве везе” немају: „Острво мртвих, Видо, где су 
умирали на хиљаде нема ни једног пута, ни једног моста да чамац при-
стане, ни плота да стока гробове не скрнави, ни једног крста каменог, ни 
једног споменика на који би се потрошило толико, колико на Крфу стаје 
један магарац.” (Црњански 1925е: 4) На мртвима је узрасла „једна див-
на и охола, као архангел светла, непомична и непролазна, надземаљска 
Србија”, а ипак „Крф је сад наша срамота”, јер мртви на њему леже „расу-
ти и заборављени” (Црњански 1925е: 4). 

У текстовима које је у Времену, о Крфу, Милош Црњански објавио 
1925. године, најснажнији су управо тонови постиђености, разочарано-
сти, горчине пред непорецивом расутошћу знакова велике патње и вели-
ке смрти, пред заборављеношћу оних чија је погибија била узвишено си-
туационо продужавање националног идеализма. Песник Сербие на Виду 
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је осетио сву лицемерност и празнину декламацијског патриотизма, јер је 
у гробници херојâ видео „краве и волове и то стоку неваспитану”, наишао 
је на „крстаче окренуте тумбе” – „Драгомир Прокић пише, али је напи-
сано наопако” – и овај утисак о доследном запуштању појачао увидом у 
то да нека гробља у унутрашњости Крфа „изгледају као обор” (Црњански 
1925г: 4). Прошавши поред гробова који су „без крстаче”, а о којима 
„малене гомиле камења још само казују да ту леже српски војници”, 
због чега се у њему згушњава налаз о кризи утемељујућих историјских, 
хришћанских и цивилизацијских принципа – видевши тек „малене го-
миле камења”, деградацију самог означавања смрти, њему се чини да је 
то као видети „у Африци и Азији гробове преисторијских времена”, као 
што овај увид брише и хумани карактер укопаног тела, јер је безименост 
укопа неприлично слична начину на који смо „кад смо деца били обеле-
жавали гробове својих, цркнутих паса” – Црњански уједињује спознају о 
томе „шта значи срамота”, за онога ко као човек вреднује оно што је у тој 
пустоши видео, као и шта значи „захвална отаџбина”, за онога ко као при-
падник једног народа увиђа о изостанку државног меморијалног ангаж-
мана (Црњански 1925д: 1). Девет година након смртоносне 1916. године 
песник Лирике Итаке запитан је над смислом института државе: 

„Али оно чему ни после 9 година нема трага, то је рука ’захвалне’ отаџбине, 
рука да очисти, да огради, да сачува гробља оних, који су умрли за све нас. 
За нас!
На та гробља утрошено је досад 2000 драхми. Мање него што стаје на Крфу 
један магарац. Захвална отаџбина. Шта је то?” (Црњански 1925д: 1)

Мртви се, истанчава Црњански чуло за епохални одзив ономе што 
на Виду и Крфу уочава, „не чују”, али „сад се у Београду свира, пева, једе, 
пије”, а „они који нису погинули кажу ’смрт наших хероја имала је вели-
чанствен смисао’” (Црњански 1925г: 4). Жртве су остале без аутентичне 
„опоруке”, јер, по Петеру Слотердијку, „у оних што су преживјели свјет-
ски рат, његови мртви не нађоше спокоја” (Слотердијк 2008: 407). Црњан-
ског и вест о његовом скором писању о крфским гробљима, пратили су, 
1925. године, и приговори: „О Србији пиши, а не о Крфу [...] О Србији, 
што је прешла планине у снегу. О Ваљевцима, о Рудничанима, Подрин-
цима пиши. Остави до врага Крф. О Србији пиши о дивној, вечној, умр-
лој Србији.” (Црњански 1925а: 5). Када се мисао о онима „што су покопа-
ни у блату” замени идејом о њиховом тестаменту, и апсурдност њихове 
смрти превладава се „идентитетом” и „великом политиком”, а критичко 
искуство се пориче како би се добила „чувства јаства” (Слотердијк 2008: 
408–409).11 Овај неоконзервативизам није друго до „држање”, мишљење 

11 За Петера Слотердијка, политика која превладава „објективни цинизам смрти у рату” преживе-
лима – онима „што су се провукли” – додељује задатак да „збрињавају ратне гробове”, па да тако 
„склапају пакт с мртвима” (Слотердијк 2008: 409). Знање о томе „тко-они-бијаху” утемељује по-
литичка осмишљавања „на десној страни”, па је тако Хитлер састављач и извршитељ имагинар-
ног тестамента мртвих из претходног светског рата: „Они у земљу и муљ потонули устају у њему 
и враћају се као духови освете натраг своме народу; из муља натраг у чистоћу идеала; умјесто 
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које заобилази голу и непротумачиву чињеницу смрти, као што, с друге 
стране, и оно апсурдно саме смрти обеснажује мишљење које настоји да га 
превлада (Слотердијк 2008: 408). Припремајући се за пут, док је „на пошти 
предавао брзојав, за Крф”, Црњански је опазио и запамтио – па се доцније, 
на Крфу, увиђајући извесну правилност у манифестацијама, досећа тога – 
како „госпођица дуго није могла да га [Крф – Ч. Н.] нађе међу иностраним 
тарифама”, јер „није знала тачно где је” (Црњански 1925а: 5). У писмима 
Милутина Бојића са Крфа Црњански је нашао и у свом тексту приказао 
исказе неисцељиве резигнације младог песника – који ће умрети у Солу-
ну 1917. године – пред једном равном линијом у животу српског друштва: 
„’Болујем и осећам да је неправда да видим све идиоте по Паризу, Лондо-
ну, Женеви, ’храбре’ синове Србије, који су тамо да подупиру жене. Мене 
не пуштају да идем да учим. Идем за Солун.’” (Црњански 1925а: 5).  

Током пловидбе, Црњански је читао дотад необјављена писма Милу-
тина Бојића, која су, писана са острва, „боље од свих причања” припреми-
ла писца Дневника о Чарнојевићу, на оно што ће, „јасно и тужно”, сагледа-
ти када приспе на Крф: „Песник плаве гробнице нашег народа, представ-
ник читавог једног поколења, причао ми је сву ноћ на мору, непосредно и 
горко о Крфу.” (Црњански 1925а: 5) Бојићева изгнаничка писма предтекст 
су и подтекст говора Црњанског о Крфу – и оног писања у чланцима и 
оне горке осећајности и симболизма у поеми Сербиа. Међутим, не само 
да Бојића има у тексту Црњанског, у оном новинском и у оном поетском, 
већ се сусрет два песника, мртвог и живог, догодио у целини доживљаја 
који су, у вези са Крфом, пролазношћу, смрћу, гробљем, Србијом, њих 
двојица имала. Писма Милутина Бојића уградила су у Црњанског једну 
деликатну осећајност историје, егзистенције и субјекта, али она се могу 
означити и као итинерер према којем се Црњански можда није свесно 
управио у свом кретању по Крфу, али са којим се путања овог новинара 
и писца делимице подударила. У свом чланку „Хаџилук на Крф, до Пла-
ве гробнице” Црњански издваја као важну и реченицу из оног Бојићевог 
писма у коме његов аутор казује о посети „дивном врту Ахилејона”, из 
кога се пружа „ванредан видик” (Црњански 1925а: 5). О Ахилеону ће за-
тим, обишавши га 1925. године и сачинивши подробнији извештај о тој 
посети, Црњански напоменути да је „пун успомена на наше логоре и гро-
бове” и, као да читамо Бојићеве речи, додати разгаљено: „Одатле је бо-
жанствени видик и ванредно море.” (Црњански 1925д: 1) Управо је пут до 
Ахилеона потврдио Црњанском колико је на Крфу много необележених 
гробова српских војника и колико је неугодна и недолична равнодуш-
ност државе према њима, док је, десетак година пре чланка Црњанског, 
после исказаног утиска о ванредности погледа из Ахилејевог врта, Ми-
лутин Бојић у свом писму вереници изрекао и подељен утисак о српској 

потонућа у фландријску земљу, јуришају напријед у народњачким покретима.” (Слотердијк 2008: 
409) Док су иза њега „мртваци свјетског рата” који га шаљу и чији је он „опуномоћеник”, од до-
ласка на власт и милиони живих стоје „иза њега, мртваци свјетског рата будућности, који су дали 
свој глас обнављачу” (Слотердијк 2008: 410).
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заједници: „Уморан сам и болестан. Упознао сам добро своје пријатеље, 
али и оне који само лепо саветују.” (Црњански 1925а: 5) И премда је Бран-
ко Лазаревић „био одушевљен” када му је Бојић прочитао неколико стра-
ница свог „последњег дела”, ипак ни то што је велики критичар оценио да 
је та „филозофска поема и романтична”, та „поема горка, писана крвљу 
мојом”12 оно најбоље што у том тренутку „има у нашој књижевности”, 
Бојићева невеселост није мања: „Али, веруј ми, ништа ме више не радује.” 
(Црњански 1925а: 5) У писмима Црњански упознаје друкчијег Бојића, 
који јесте био „весео, млад, леп, безбрижан, слављен, љубимац Београ-
да”, али који је у изгнанству, стекавши ванредно предосећање своје „ране 
смрти”, предосетио „и све друге горчине крфске трагедије, а и комедије”. 
Зато је за Милоша Црњанског управо документарни траг Бојићевог тра-
уматичног доживљаја преласка Албаније оно што се у вези са тим пре-
ласком, изложеном умирању, мора показати: „’Било је грозно блато, ми-
слио сам да ћу остати у тој каљузи до колена. На сваком кораку мрцине 
коња и лешине људи. Пута нема. Арнаути су нас чекали. Четири дана са 
лешинама, без крова, без ватре, без хлеба.’” (Црњански 1925а: 5). Ређајући 
фрагменте Бојићевих писама, по времену њиховог састављања, Црњан-
ски уочава нарастање осаме, горчине и умора код овог човека, гашење 
радости, услед болести и угледљивости краја: 

„’Сви путују одавде, сви су слободни, само баш ја који сам чинио доста за 
друге нисам пуштен. И душа ми је болесна и понос, уморни су као и тело. Да, 
ја врло добро видим свој крај: нема ми можда још ни годину дана. Ништа ме 
више не весели. Чини ми се да више никада нећу видети своју земљу, па ни 
Тебе. Остаћу овде, далеко од свега, покопан испод једног чемпреса, забора-
вљен од свих. 
Може бити да ово моје спремање неће бити за Италију, него за један много 
даљи пут.
Молим те не пиши ником о овоме. Грлим те, грлим драга, мада ми смрт куца 
на вратима.’” (Црњански 1925а: 5)

Црњански зна да „тамо у мору” има још толико оних – и свест о 
том мноштву јесте меланхолични вршак на путањи читаоца Црњанског 
кроз затамњивање осећања, кроз загорчавање чула за друштво и живот 
у Бојићевим писмима својој драгој – што су „можда мање елегантно, али 
истим мислима писали својим вереницама 7. маја 1916. као Милутин 
Бојић: ’Наша љубав ће остати само брдо писама и калеидоскоп фотогра-
фија.’” (Црњански 1925а: 5)

Упитавши у једном од међунасловних исказа, у чланку „Видо, острво 
смрти”, и то „Како је сад на острву Видо?”, и упутивши свог читаоца да о 
том сада и сам мисли, Црњански зна да то како одговара – „Сад је тамо 
потпуна тишина” – обавезује његов узнемирени и меланхолични дух, 
који се тишини смрти, као ономе недоступном политичким стереотипи-
ма, као истини места на чију је обалу ступио, треба да одазове. И одазив 

12 Претпостављамо да Бојић мисли на поему Каин.
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Црњанског је симболички истанчан, поетски дубокомеран. Он зна да је 
то чему се језик приближава као острву смрти сама тишина, јер: „Умрли 
су и сад је тишина.” (Црњански 1925г: 4) Посматрајући како, с доласком 
ноћи, „острво Видо плива као велика хумка у плавој пучини мора” и како 
баш тада треба усредсредити око на тај „песак на дну, обасјан месечи-
ном”, што „пун је костију младића”, Црњански оцртава једну могућу књи-
жевну визију војске која излази из Србије, прелази Албанију и почетком 
1916. године долази на Крф: „Војска се повукла из Албаније на дно мора.” 
(Црњански 1925г: 4) Писац Сеоба упутио се Крфу да поздрави „гробове 
најбољих војника наших, најнамученијих”, али гробове „којима се крста 
не зна, у којима мртви наши пливају као рибе и не могу више ништа да 
нам поруче”, а кости се „њине ломе у песку, на дну мора, где ничему не ос-
таје трага” (Црњански 1925а: 5). Они, дакле, нису прешли преко воде, они 
су се спустили на дно мора, као у неку врсту „универзалне постојбине” 
(Башлар 1998: 71). Осећамо да песник усталасава и нашу тачку гледишта, 
осећамо да је његова перспектива библијског домета, али опажамо и како 
преиначује наша очекивања, јер тражи да се са њим спустимо доле, да у 
унутрашњој димензији воде тако блиске смрти, нађемо оно овде у коме се 
једно путовање народа окончало. А то овде морске, подводне другостра-
ности неприступачно је нашем говору, јер је вода „материја очајања” 
зато што „чини смрт елементарном” и указује се као „супстанцијално 
ништавило” (Башлар 1998: 121). Када се у Откривењу Јовановом, по ре-
чима онога „што сјеђаше на пријестолу: ево све ново творим”, поредак 
бивствовања и поредак света радикално измене, изостаје и водена суп-
станца: „И видјех небо ново и земљу нову; јер прво небо и прва земља 
прођоше, и мора више нема.” (Откр 21: 1) Нашавши се на пучини модер-
ног стиха, са морепловцем улазимо у ноћ на Виду, у онај час „кад се море 
сасвим стиша и кад цео свет изгледа течан и пролазан”, јер Црњански, 
као да гледа у тајну универзалног устројства, открива да постоји једно 
тада као тренутак у коме се чудновата тишина обзнанила духу и изрек-
ла оно одсуство у коме се, као у коначној истини бивствовања, сви еле-
менти живота раздвајају и удаљавају. Песник Сербие налази, дакле, један 
прескок у динамизму светског часовника, у коме његова организованост 
и целисходност ишчезавају, па, као у меланхоличном увећању старогрч-
ког гласа, у том растакању и протицању свега постојаног ишчезавају звук 
и биће: „Не чује се ни гласа, нити види жива бића.” (Црњански 1925г: 4) 
„Тиха вода, тамна вода, уснула вода, неистражива вода”, материјални су 
поводи, по Башлару, да се отпочне „медитирање о смрти”, али не о „хера-
клитовској смрти, о смрти која нас односи далеко са током, као ток”, већ 
о „непокретној смрти, о смрти у дубини, о смрти која остаје са нама, по-
ред нас, у нама” (Башлар 1998: 94). Мртви се не чују зато што је смрт рас-
тројила њихова бића и оно што би она о умирању имала да кажу. Смрт 
их је заувек постранила, утопила у себе и они из ње не могу изаћи: „Море 
је бескрајно и ови мртви неће се вратити никада.” (Црњански 1925г: 4) 
Проблем немогућег повратка није, заправо, у самом повратку, колико у 
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измењености која се не би могла опозвати: „А кад би се и вратили, ко 
зна, не би ли пролазили са тавним очима и пожутелим лицем, крај својих 
села, кућа, па и породица?” (Црњански 1925г: 4) На острву смрти Црњан-
ски опажа неку цезуру и цензуру13 у историјском искуству српског наро-
да, што се, као непрочитани бол егзистенције, као неисказива и непро-
тумачива траума умирања, као немогућа комуникација, усекла између 
мртвих и живих. Мртве не чујемо, не само зато што у димензији њиховог 
сада – у димензији бескрајности смрти – наши гласови не сусрећу ништа, 
већ и зато што никада нисмо разумели радикализам искуства које их је 
у смрт одвело. Црњански доследно указује на немоћ живих да чују, па, 
отуда, и на немоћ живих да ослушну шта би им мртви могли дошапну-
ти. Тако и немогуће, да се мртви врате, постаје, за тренутак, могуће, само 
зато да би писац показао, у њиховом повратку, оно што, као затамњеност 
очију и пожутелост лица, дакле као аутентичност самог умирања, нисмо 
пропустили у патетику херојства и надземаљске Србије. Стога, ни њихо-
ва Србија није исто што и Србија о којој сити и распевани живи говоре. У 
дослуху је мисао Црњанског о мртвима који се „не чују” и мисао о удаље-
ности Србије, продуженој у питање о њеном постојању: „Србија је дале-
ко, уосталом, да ли и постоји?” (Црњански 1925г: 4) Сербиа Црњанског је 
тешка, тамна и тиха, јер је њихова и јер, као поема мртвих, она зна да је 
бескрај „исто толико дубок на небу као и под водом”, па зато пита: „Где 
је стварност: на небу или на дну воде?” (Башлар 1998: 68) Певана је из 
ноћног осећања мора, пролазности света, бескрајности смрти, из тиши-
не и непрепознатљивости умрлих. Стихови поеме Милоша Црњанског, 
из 1925. године, као да ослушкују шапат пробуђен и у чланцима о Крфу 
из исте године – шапат гроба као ехо оног бића које је препознало своје 
коначно место. Јер, у ноћном часу, кад се „море сасвим стиша”, то биће не 
чује мртве, али се том бићу свет открива као „течан и пролазан”, па у том, 
његовом свету наједном се не чује „ни гласа, нити види жива бића”. Тек 
тада, откривајући себе у празном, беживотном свету ноћне воде, Црњан-
ски и његов субјект у поеми Сербиа могу да, као своје сада, осете тиши-
ну – „Умрли су и сад је тишина.” (Црњански 1925г: 4) Тек из те тишине у 
себи – не из неговора мртвих, јер мртви се само не чују, већ из глухоте, 
ослепљености и непостојања живих, из њихове неповратности – Милош 
Црњански и његов субјект могу да чују шта гробље шапуће:

„Трска расте на хумкама. 
О слатка трско – кажем јој ја. Она шуми.” (Црњански 1925г: 4)

13 Упитавши га пре поласка на Крф о чему ће, у вези са тим острвом, писати, Слободан Јовановић 
је Црњанском указао на разлику између онога шта живи желе да читају и онога што би мртви, 
када би могли да говоре, имали да о себи и догађајима у којима су учествовали кажу: „Само 
немојте истину, или баш само истину. Оставите мртве на миру. Будите уверени да они имају 
своје мишљење о свему томе. Боље да се не чује. Што се тиче Крфа, пишите о живима и за живе. 
Опишите драга места српског кркања, мале кафане и не заборавите мале Гркиње. То ће сви радо 
читати и многи ће уздахнути од успомена.” (Црњански 1925а: 5)
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„Ave Serbia”: Земља која ври, на дну блата устајалог
На преласку из ноћи у дан – док са неба у свет отиче „ноћ звезда-

на”, а Месец у таму спушта „свој последњи зрак” – субјект поеме Сербиа 
Милоша Црњанског преко воде приступа најнеобичнијем гробљу за које 
српска култура зна: 

„Испливах гробљу, у несвести као модар рак. 
Вазнесен у зеленом вртлогу, из бездана. 
Са неба је у свет отицала ноћ звездана, 
а Месец, у таму, спуштао свој последњи зрак.” (Црњански 1972: 7)

Гробље Црњанског пева има своју традицијску, историјско-нацио-
налну и поетску контекстуализацију – ова поема дочитава стихове и пис-
ма Милутина Бојића, као што јесте и лирска платформа за новинске ко-
ментаре Црњанског о крфским гробљима – али има и своју архетипско-
феноменолошку дубину. Испливавајући гробљу, субјект поеме понавља 
први и одлучни гест сусрета са смрћу, чију је ситуацију Гастон Башлар 
видео као први излазак барком на воду, за који је било потребно прихва-
тити ризик да се сам живот доведе у питање: „Први морнар је први живи 
човек који је био храбар колико и мртвац.” (Башлар 1998: 100) Смрт је 
хоризонт путовања, јер је „мртвачки сандук био поринут у море” значај-
но пре „него што су живи поверили своју судбину води”, те по овој мито-
лошкој претпоставци, сандук није „последња, већ прва барка”, као што ни 
смрт није последње већ „прво право путовање” (Башлар 1998: 99). Отуда 
субјект поеме јесте у двострукој позицији: онај који путује једном гробљу 
као обали океана смрти, али и онај који у себи прелази пут од живота 
ка смрти. Јер, да би сагледао ту обалу о којој је реч у стиховима, субјект 
је мора досегнути унутар бића, прећи границу која раздељује стабил-
ну структуру свесног и отворити се оном хаотичном, претећем у себи. 
Уводни стихови Сербие управо зато нису једносмерна поетска транзиција 
путописног искуства, при читању се осећа известан астигматизам, неси-
гурност осећања о томе у којој се тачки нашег погледа налази субјект, а 
у којој гробље којем он испливава. Намах се може учинити да ту где је 
гробље јесмо и ми, читаоци, а да нам субјект прилази, а може се прика-
зати то да, кроз субјектово вођење, испливавамо гробљу, као што бисмо 
могли осетити и то да је гробна баш та несвест из које субјект излази у 
површину стихова, несвест из које, у самоспознаји, излазимо и сами, чи-
тајући поему. Есхатолошка свест, како о њој пише Жан Шевалије, у сада-
шњем тренутку оживљава „крај историје” и чини актуелном „унутарњу 
драму коју он изазива” тако што крај представља „погледом којим гледа-
мо на нашу сопствену смрт” (Шевалије 1984: 19). Губитак другог може от-
ворити искуство жалости за собом, покренути мисао о својој смрти, ус-
поставити однос према себи напоредо са односом према покојнику, „од-
нос који се развија и шири од појединца до групе и друштва” (Франсис и 
др. 2005: 178). Гробље о којем пева Црњански налик је двоструком трагу 
смрти, која, како Жак Дерида тумачи Кантове коментаре апокалиптичког 
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тона у филозофији, у свет уноси не само осећање да је крај близу, већ не-
изоставност краја значи да се смрт „већ догодила” (Дерида 1995: 16). Као 
што та неизоставност, упркос извесности онога „мртав си”, дозвољава и 
једно „прени се и бди”, у којем као да је присутан наговештај „једне ’друге 
смрти’ која неће сустићи побједника” (Дерида 1995: 16). 

Опет, у првој строфи нешто је отворено, као да се само гробље отво-
рило, као да је тај исплив из несвесног у светлину стиха и истине означио 
неку апокалиптички важну промену, па је субјект, изашавши из бездана 
смрти „вазнесен у зеленом вртлогу”. Ту где смрти више нема са неба је 
уклоњен застор ноћи и таме, као што се у апостолској визији, анђеоским 
посредовањем, кроз „ријечи вјерне и истините” указује хоризонт вечног 
дана, са кога се уклањају тмина и привремено светло: „И ноћи тамо неће 
бити, и неће потребовати видјела од жишка, ни видјела сунчанога, јер ће 
их обасјавати Господ Бог; и цароваће ва вијек вијека.” (Откр 22: 5) Сва се 
„апокалиптичка есхатологија зариче имену свјетлости, видећег и визије, 
и једне свјетлости просвијећености, свјетлине сјајније од свих свјетлости 
које она чини могућим” (Дерида 1995: 51). И у поеми Црњанског то што 
свиће и надолази као светлина није тек обични дан, већ безмерност сама:

„Безмерно је свитало и ја, неизвесна сен,
за острвом овим, осунчаним вукодлаком,
још у мутном сну, у вале и пене разнесен,
поскочих морем рујним, на игру лак, и лаком.” (Црњански 1972: 7)

Субјект, „неизвесна сен”, као у радосној есхатолошкој стварности, из 
мутног сна егзистенцијалности искорачује у будност и игру. Ипак, остаје 
као једна опомињућа цезура у тој жељи за светлошћу, у тој радости сло-
боде од земаљске перспективе острво што наликује на осунчаног вуко-
длака. Нешто је као уљез ту, у светлости, неуклоњено, неодступно, непре-
корачиво. И одиста, премда „на игру лак, и лаком”, јунак поеме том игром 
не може из бића да истисне један тајанствени талог, нешто што је месечи-
на оставила као „прах”, нешто чиме је зора, као леденим виром, у грудима 
субјекта запречила дах. Погледавши „увис”, субјект не види престо Тво-
рца, већ питајући шта му то „гуши дах”, дознаје оно што није знао, види 
оно што није видео, подиже вео заборавности и открива један удаљени, а 
унутрашњи, аналогон: 

„Нисам знао да ми, трешњом и бистрим потоком,
и страсном виткошћу девојке, њином притоком,
Она то већ, из далека, колена пребија!
Први пут изговорих: Сербиа.” (Црњански 1972: 7)

 Поема Сербиа је модернистичко откровење – откровење Црњан-
ског – у коме се исписује унутрашњи песнички доживљај сусрета са на-
ционалним културним и књижевним апсолутом. Није то, дакле, Србија 
једне историјске актуелности, тек једна слика „у плими тренутака који 
пролазе” (Фуко 1995: 238), то је „Сербиа”, звезда у којој су згуснути сви 
упити и садржаји самосвести, све идентификације, све сеобе и потраге, 
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сва разочарања, сав историјски трагизам. Према томе, и сва наша гробља. 
У строфи од једног стиха „Први пут изговорих: Сербиа” отвара се уну-
тарње збивање и пукотина „у дубини песничког бића” (Крњевић 1972: 
155).14 Црњански жели да препознамо дистинктивну снагу, „тоналну раз-
лику” коју име „Сербиа” чини чујном, а „са њом и читаву жељу, афект или 
сцену” који обликују поетски концепт у извесном смеру, да препознамо 
промену унутар кода, како би се „рекла таква и таква одређена ствар” 
(Дерида 1995: 13, 16), дакле да преко растезања, скретања и одступања 
тона осетимо важност тона по себи. Можда је реч „Сербиа” једна од оних 
што их „прошлост није докрајчила, чију пуну лепоту стари нису упозна-
ли” и која се „не може саопштити на другим језицима”, а која је, као доми-
нантна у стиховима, у непосредној и поетички свесно истакнутој „вези са 
елементарним материјалним изворима језика” (Башлар 1998: 233). Шта 
је, дакле, захтевало избор речи „Сербиа”: историја, култура, национал-
на свест, или – смрт? Ако је течност „начело језика”, па он „мора бити 
пун воде”, на обали речи из наслова поеме Милоша Црњанског постојан 
је одблесак самогласника воде: „А означава првобитну материју.” (Баш-
лар 1998: 233)15 „Сербиа” је, окренимо се још једном Дериди, не тек тон 
разлике унутар нашег говора о Србији, већ више од тога: један глас, од 
нашег говора и знања одвојен и друкчији глас, српски језик померен у 
тачку самораскривања? А, отуда, и „Сербиа” јесте „глас или сами језик, 
пјесма или акценат у самом језику”, односно сами „глас језика” и, зато, 
„глас посљедњег човјека” (Дерида 1995: 49)? Па, према томе, и поема Сер-
биа глас о смрти, нестанку, гробљу. Желећи „да привуче, приведе, доведе 
себи”, управо крај „почиње, саопштава апокалиптички тон”, преводећи и 
у поетски дискурс „тај тон бдијења у тренутку свршетка, који је исто тако 
и тон бдијења над мртвим” (Дерида 1995: 57–58). Чути Сербиу Црњанског 
и њену утемељујућу реч значи ослушнути шта се, кроз говор песничког 
субјекта, „из самог дна смрти пење” (Петровић 1927: 489).

У Јеванђељу по Јовану, двојици разбојника распетих на крсту Пила-
тови војници „пребише голијени” (Јн 19: 32), а субјект поеме Сербиа, у 
симболичким преображајима и фрагментацијама запретеној асоцијацији 
на библијску сцену, осећа како му „колена пребија” оно што из њега самог 
надолази. То надолажење је унутрашње згушњавање једног духовног ен-
титета, једног негеографског простора, распростирање једног аутентич-
ног сентимента, који је он именовао „Сербиа”. Овај субјект пребијених 
колена померен је од инстанце сина Божјег ка симболичком месту пре-
ступника, јер војници „дошавши на Исуса, кад га видјеше да је већ умро, 
не пребише му голијени”, већ „један од војника прободе му ребра копљем; 

14 Друга строфа од једног стиха, „У Сербии, зорњачу тражим” (Црњански 1972: 9), долази као „тра-
гично сазнање и иронична демистификација прошлости и садашњости, историје и традиције” 
(Крњевић 1972: 155).

15 „Много касније сам прочитао код Бахофена да је самогласник а самогласник воде. Он захтева 
речи aqua, apa, wasser. А означава првобитну материју. У тибетанској мистици то је слово душе-
вног спокоја.” (Башлар 1998: 233)
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и одмах изиђе крв и вода” (Јн 19: 33–34). Одступање је целисходно, јер се 
„ово догоди да се збуде писмо: кост његова да се не преломи” и јер „друго 
писмо говори: погледаће онога кога прободоше” (Јн 19: 36–37). Крв је знак 
аутентичне пуноће „на месту где би требало да се утврди нови завет”, као 
што одсуство крви уписује празнину на месту завета, јер „ако нема крви, 
нема ни жртве, па онда није могућ ни завет” (Ломпар 2007: 115). Медијум 
крви је у учењу Јована Дамаскина утемељујућа супстанца перихоретске 
природе односа Христа и његове мајке: „Крв Девице Марије је у Сину, а 
Син, сачињен од крви, јесте у крви мајке.” (Слотердијк 2010: 621) Наго-
вештава ли пребијање колена у поеми Сербиа нешто о крви, води и завет-
ном осећању? 

Откривајући колена која му „Она” пребија „издалека”, субјект 
Црњанског апокалиптички се успоставља и покреће, јер раскрива „ствар 
која може бити дио тијела, глава или очи, неки тајни дио, полни орган 
или било шта скривено, тајну, ствар за скривање, ствар која се не пока-
зује и не казује, можда изражава али не може или не мора да буде одмах 
изнијета на видјело” (Дерида 1995: 7). Треба приметити да путању за ово 
кретање осећајности представља сама поезија Црњанског: „Сербиа” му 
долази, као што он њој и сам прилази, кроз властито поетско искуство, 
кроз 1925. године већ препознатљиву симболичку топографију. То што 
субјект није знао, није освестио, то чега се треба сетити припада дубин-
ским ритмовима стихова самог Црњанског, јер „Она” која га, издалека, 
на одлучујући начин одређује чини то једним скривеним присуством у 
градивним симболима суматраизма Црњанског: и док је, као у „Суматри”, 
певао о трешњи и потоку, као и док је, као у „Причи”, певао о виткој, тан-
кој и невиној девојци, субјекту-Црњанском је, премда то тада није знао, у 
крв притицала „Сербиа”. Да би је 1925. године, у самој поеми Сербиа, пре-
познао као једно пространство смрти, гробаља, као једну нераскривену, 
несвесну дубину језика и знања, па, дакле, и као пространство поезије. 
Избор „Сербие” указује и на увећано саморазумевање Црњанског: само-
разумевање његовог модернистичког субјекта, који то што види прона-
лази у себи, саморазумевање поезије, која предмет о коме пева слива са 
оним што, као биће самог певања, открива у себи. Треба се досетити да би 
се ово име морало ослушнути и у резонанци једне реакције, историјско-
поетичке, културолошке и политичке, када би се у том имену осетио и 
известан одмак Црњанског, иронијски трепет његовог духа пред епохал-
ним искуством означавања и пред искуством националног трагизма. На 
крају коментара „Уз песму о Принципу” Црњански примећује како после 
Првог светског рата Гаврило Принцип и револуција као циљ атентатора 
нису били „омиљена тема” наше буржоазије („Његов акт одобравала је 
само наша сиротиња и омладина.”), као што су већ при крају рата сви „у 
нас говорили само о потреби подизања једног велелепног Косовског хра-
ма према нацрту Мештровића” (Црњански 1993: 141–142). Црњански из-
дваја један глас: „Наш велики песник Дучић видео је, тада, у Србији им-
ператора. Он јој је узвикнуо: ’Ave Serbia!’ (Morituri te salutant).” (Црњански 
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1993: 142). Песма Црњанског о Принципу одговор је Дучићевом усклику: 
„Ја сам написао ову песму у славу убиства и Принципа.” (Црњански 1993: 
142). Наместо храма лажи о сјајној прошлости, треба, каже Црњански 
у песми „Спомен Принципу”, пољубити „мржњу и мртве”, треба волети 
очи ископане „у славу убиства и жртве”, јер не „стег царски што се вије”, 
већ „јаук и гробље је народ мој” (Црњански 1993: 15). Аутор „Видовдан-
ских песама” осећа како накнадно давање смисла одузима достојанство 
непротумачивом и апсурдном искуству смрти, јер су знање о томе „тко-
они-бијаху”, рашчитани „егзистенцијализам” мртвих, пренесени и из-
мишљени „од оних што су преживјели рат” (Слотердијк 2008: 408). „Сер-
биа” је, рецимо још једном, и знак саме поеме Црњанског, али је – и као 
та реч и као та поема – она криптоним Црњанског, његовог песништва 
и целе његове литературе, његове ироније, његовог изоштреног осећања 
националне културе и историје. Отуда „Сербиа” није обичан означитељ, 
она је метазнак, оно изузетно што нам је Црњански, баш као да откри-
ва наше уво „подижући косу или вео који га прекрива”, пришапнуо као 
„неку тајну”, као „неку ријеч скривену” (Дерида 1995: 9). Реч је, дакле, о 
вишестепеном имену, које наш песник, налик аутору сакралног текста, 
двоструко постулира, јер „даје да се преводи и да се не преводи”  (Дерида 
1995: 6).  

Поема Сербиа је текст у коме се језик буди, освешћује, сећа онога 
што је, као неким подземним током, већ начело, осенило, населило биће 
Црњанског. И као што би, Деридина је мисао, требало „открити и разот-
крити сва значења која се збијају око хебрејског gala”, чији је превод грчко 
apokalipsis, у таквом је позиву субјект Црњанског, али и тумач стихова 
Црњанског, јер тамо откуда долази „Сербиа”, ту где она већ јесте, они 
проналазе и „значења као што су камен, свици камена, цилиндар, свици 
пергамента и књиге, свици који омотавају или облажу” (Дерида 1995: 10). 
У својим стиховима Црњански као да разговара са собом песником и пи-
сцем, стављајући у тај дијалог и своје друге, пређашње и будуће текстове. 
Пропустивши поглед кроз шири хоризонт његовог писања, чини нам се 
као да се све визије, чежње, као и несреће јунака у литератури Црњанског, 
оне пре поеме Сербиа, као и оне после ње, визије самог Црњанског о Ср-
бији, као омот књижевних свитака свијају над очима субјекта ове поеме:

„Порођајем у туђини, под замрзлим снегом,
хранише ме твојим гласом, слабошћу и негом.
Спустише ме у немоћ детињства, да те волим
и бригом, за Тобом, за цео живот, оболим.

Повише ме у беду, да Те дивну, рајску, знам,
али не додирнем дисањем и не сагледам.
Тридесет година да чекам да ми се јавиш
и зеницом твојом, грозном, над земљом заплавиш.” (Црњански 
1972: 7)



440

И Рајевка Павла Исаковича, „земља плодна, црна, дуж Донеца, у 
пределу зеленом, идиличном”, у којој толико има „дрвећа, цвећа, тица, 
што певају” и у којој човека „дању успављује зујање пчела”, а „ноћу ми-
рис багрења” (Црњански 2018: 654, 689), рајска је, дисањем недодирну-
та и несагледана „Сербиа” поеме из 1925. године. У плаветној безмерно- 
сти круга у који је, у сну, у свом духу, загледан Вук Исакович – јер и кад 
„помућеном свешћу”, разбуђен „у мраку, отвори очи и не види ништа”, 
њему се „учини као да види, у висини, бескрајан, плави круг. И, у њему, 
звезду.” (Црњански 2018: 12) – нешто је и од чекања субјекта ове поеме да 
му небо заплави када се свод отвори као зеница коју има само „Сербиа”. 
Морепловца у Сербии наговестио је и Чарнојевић, који је говорио „јед-
нако да његове мисли зависе од једног гроба на једном острву далеко и 
кад то никог дирнуло није, опијао се грозно” (Црњански 2004: 86).16 Чуд-
новато „загледан у небо и воду”, не знајући „шта је добро а шта зло”, ме-
рећи „све руменилом неба, утехом његовом”, особито тако, „из даљине”, 
Чарнојевић је имао „страшну моћ над догађајима у свету, над драганом 
својом и завичајем својим, над свим што му беше мило и драго” (Црњан-
ски 2004: 88). Приказујући превод Откривења Јовановог које је на фран-
цуски језик учинио Андре Шураки, Жак Дерида прецизира како „ријеч 
apocalypse [...] нема дакле значење које је добила у француском и у другим 
језицима: страшна катастрофа”, јер је „Откривење (Apocalypse) у сушти-
ни контемплација (hazôn) [...] или надахнуће (neboua) при погледу, при 
откривању YHWH и, овдје, Yeshoua’, Месије”. (Дерида 1995: 10) Као дожи-
вљај поетског и поетичког самораскривања, Сербиа је „контемплација” и 
„надахнуће” јављено „при погледу, при откривању” „Сербие”. Надахнуће 
заокружено, бојићевски, као „филозофска поема” и као „поема горка, пи-
сана крвљу мојом”.

А, ипак, та зеница је грозна. Она је, заправо, морала бити отворе-
на у грозоти, јер у грозном јесте она неизоставност истине, односно не- 
изоставност откривања која се има рећи. Кантов услов постављен они-
ма „који као он показују бригу да кажу истину, да открију а да не ема-
скулирају логос” састоји се у захтеву „да се прије свега ослободе богиње 
са велом пред којом су [...] склони да клекну на кољена”, дакле да више 
не персонификују „закон који говори у нама”, како би се „чуо духовни 
закон који је сам безуслован, и да бисмо сами себе чули” (Дерида 1995: 
43). Мисао о томе како оивичити то што је за Црњанског „Сербиа” ос-
таје неодређена, па је блиска Деридиној тези, поводом серије адресана-
та у Откривењу Јовановом, о томе да не можемо знати „коме припада 
апокалиптичка порука”, пошто „прескаче са једног мјеста одашиљања на 
друго”, пошто „иде од једне дестинације, једног имена, једног тона на дру-
ги, увијек упућује на име и тон другога који је ту, али који као да је био 
ту, или који ће доћи, који није више или није још ту у садашњем времену 

16 „Седим на једном гробу. Спавао сам добро. Кад се пробудих видех да сам спавао на гробу. Она се 
звала Неве Бенуси. Да, лежала је мирно, под земљом. Живела је тринаест година. То је била моја нај-
чистија брачна ноћ. Око нас стајаху мрачни кипариси, а ја сам се смешио весео.” (Црњански 2004: 117)
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приповиједања” (Дерида 1995: 63). Ако кроз „Сербиу” уистину проговара 
све што је српско биће икада аутентично проговорило, онда заправо „не 
знамо ко говори или ко пише”, поруке се преплићу, преусмеравају и ре-
адресирају, односе се „увијек на друге поруке без одредиве дестинације”, 
чиме и овај поетски текст „постаје апокалиптички”, јер „Сербиа” и није 
тек једна дестинација, нека минула или актуелна, већ дестинација „која ће 
тек доћи” (Дерида 1995: 63–64). Структура посредовања поруке у Откри-
вењу, као и структура симболизације у поеми Сербиа – интервали који 
у поеми показују њено умрежавање у литературу Црњанског и у српску 
културу очигледан су и добар прилог томе – јесу „структура сваке сцене 
писања уопште” (Дерида 1995: 64). Онда би се у поеми Сербиа открива-
ла не истина физичког пространства Србије, већ истина српског језика, 
српских текстова, српске културе, јер би апокалиптички говор Црњан-
ског откривао апокалиптичку структуру нашег „језика, писања, искуства 
присуства било текста било ознаке текста уопште” (Дерида 1995: 64). У 
таквом говору није реч о само-представљању песника Црњанског, јер је 
реч о нечему вишедимензионалнијем, неодређенијем, протежнијем, ви-
шесмернијем од једне субјективне, просторне или симболичке дестина-
ције. То је будност културе, њено расветљавајуће бдење, њен пут – истина 
те културе на путу. 

Субјект је тридесет година чекао да му се јави „Она” – која је и земља, 
и драга, и мајка, и Богородица,17 и Апсолут,18 и Дучићева императорка, 
и смрт, и песма, и субјективни доживљај, и у једно писмо сливен дожи-
вљај Црњанског, Бојића, Михајла, Светозара,19 и свих на Крфу умрлих, 
свих утопљених душа што су „истим мислима писали својим вереница-
ма” (Црњански 1925а: 5) – а уместо плаветног свода пред њим је отворе-
но пространство грозе. Перспектива се мења, па уместо онога што би, 
као садржај чекања, дошло одозго, што би се указало „над земљом”, као 
зеница, пред њим се отвара сама земља, као у једној апокалипси пређа-
шњег апокалиптичког покрета. Испливавши гробљу „на игру лак, и ла-
ком”, „вазнесен у зеленом вртлогу”, јунак елевације пада, из будности у 
сан смрти, из таласања као пропињања у смртни загрљај, из безмерног 
сванућа у земни, блатни бездан, из откривењске светлине у катастрофи-
чку безизлазност:
17 Субјект поеме у „Сербии” тражи „зорњачу”, а у роману Сеобе хришћанско утемељење имена ца-

рице Марије Терезије, њена повезаност са библијском Маријом, доказује се, између осталог, и 
метафором јутарње звезде: „Име Марија! Марија безгрешна, Марија чиста, ковчег белокосни, 
звезда јутарња. Марија дивна, Марија породиља.” (Црњански 2018: 33)

18 Након путописа Љубав у Тоскани, Милош Црњански одлази у Италију – резултанта овог путовања 
је поема Стражилово – а баш током овог путовања, како, на трагу писања Александра Петрова о 
завичају и апсолуту у поезији Црњанског, показује и Надија Реброња, његово се искуство тражења 
изнова „вратило на почетак, на завичај, домовину и Србију као Апсолут” (Реброња 2007).

19 „Па то зар 
Да буде и мени гроб? Где је болан Светозар 
Миловао лица, под образинама руским? 
Зато се, као Михајло, туђине лиших? 
И ја ћу ту вртети, по гунгулама уским, 
Бедне знаке љубави, све празнијих и тиших?” (Црњански 1972: 10)
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„Таласај,
милуј, спавај, – као јарак сад чека завичај,
да трулим, и да се никуд више не винем, жив.
Кад изнемогнем, и мога распадања талог
сливаће се у таму, кроз река наших муљ и слив,
у земљу која ври, на дну блата устајалог.” (Црњански 1972: 8)

У представи завичаја померени су симболичко-смисаони нагласци, 
па субјект види да та непосредност којој је његов дух покренут, тај прелаз 
из туђине рођења у близину љубави и бола, у „Сербиу” као у глас – јер 
„хранише ме твојим гласом, слабошћу и негом” – јесте непосредност та-
натоморфне земље. Црњански као да пева успаванку за будуће и неизба-
вљене мртве, а гробље управо „евоцира свет спавања, хоризонтални свет, 
свет сталне таме и одмора” (Ворпол 2004: 29).20 Ипак, завичај као укопни 
јарак један је нови, неетерички оквир за певање о томе шта је „Сербиа”. 
Субјект који је поскочио „морем рујним, на игру лак, и лаком”, који је 
тридесет година чекао да се јави рајска, дивна „Она”, сада осећа како оту-
да куда је чезнуо да стигне долази једно чекање, завичај као чекање да 
му он дође не у љубави, већ у смрти, у распадању, у експресионистич-
ки потенцираном разлагању. Да се врати и разобручи, расточи, нестане 
у једној превладаној географији, у вангеографији муља. Да се из божан-
ске велике сврхе, утеловљене „у величанственим долинама, планинама, 
рекама и равницама” светог пејзажа национа (Ворпол 2004: 37) изађе у 
безодредишност. Да се из вазнесењског безмерја и раздана, чијим су про-
севима премрежене почетне строфе поеме, врати (а као да са њим и први 
човек иде натраг, у нествореност) у стање првобитне, прехумане, прео-
духовљене, сада сасвим празне, бесемене, земне чорбе – у вријућу земљу, 
у беживотну иловачу, на дно „блата устајалог”.21 У песми „Херострати”, 
написаној 1912. године, Милутин Бојић је исказао мисао о времену које 
је, и само умрло, „покопало барде”, о „разритом врту” у коме „нестало је 
стаза”, о херојима који „спавају” и чије „труну алебарде” (Бојић 1914: 35). 
Бојићев песимизам развија се у представу умора („Уморно је сунце ства-
рања и нада”), поноћног отварања гробница („А дубока поноћ гробнице 
расклапа”), а ове представе продужавају се у рефлексију о неповратној 
прошлости и о људском бићу као странцу на „путањи блатној”.22 У пе-
сми „Човек и жена иду кроз бараку за рак”, из 1912. године, Готфрид Бен, 
певајући о подизању покривача болничких кревета на којима види „рас-
20 У класичном грчком језику, али и у рефлексима неких савремених језика, представа о гробљу 

била је повезана са представом почивалишта или места за спавање (Фирт 2005: xvii). Римска реч 
коеметаријум (cœmeterium), по Кристоферу Данијелу, „одражава природу одмора и сна, произ-
лазећи из грчке речи за спаваћу собу” (Ворпол 2004: 10).

21 За православне, присуство телесних остатака посвећује земљу у којој су сахрањени, јер леш људ-
ског бића, створеног по лику божјем, и сам „задржава своју светост и према њему треба поступа-
ти с поштовањем према лику и личности коју је имао” (Франсис и др. 2005: 24–25). 

22 „Сва та прошлост свој је одиграла танац: 
Вратити се неће. Ми, синови њени,  
На путањи блатној непознат смо странац, 
Наш хор слаб је њине трубље да замени.” (Бојић 1914: 35)

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића



Бранка РАДОВИЋ и Часлав В. НИКОЛИЋ

443

паднуте утробе” и „распаднуте груди”, каже и то како је „грудва масти и 
трулих сокова”, у коју се објективизовало људско биће, „некад [...] ко зна 
коме била нешто велико, / и звало се занос и завичај” (Бен 1984). Абнор-
малност симболичког облика, дезинтеграција тела и ониричког пејзажа, 
те стишавање надахнућа заокружују се сједињењем телесности и земље, 
изливањем човекове органске супстанце у земљу: „Већ навире њива уз 
сваку постељу. / Месо се поравњава са земљом. Жар се гаси. / Сок се спре-
ма да потече. Земља зове.” (Бен 1984) Као пример друкчијег начина да се 
формулише опорука милиона мртвих, да блато препречи сваки апел бив-
ствовања, Слотердијк наводи стихове Ериха Кестнера, испеваних, 1928. 
године, из перспективе мртвих, које живи не чују и чија су „уста пуна 
блата” – „Ту лежимо, мртва уста стишћу блата груду” – који морају ћута-
ти своју узалудну смрт, јер „другачије се збило но мишљасмо умирући” 
(Слотердијк 2008: 410). 

Гробља и кућа ипак се разликују, јер премда се губитак и туга из-
ражавају на гробљу, они су још снажнији „на усамљеним местима код 
куће”, па је у дому могуће осећати се ближе ономе кога нема (Франсис 
и др. 2005: 103). Гроб и гробље представљају јавно место, па жалост ту 
исказана подлеже идиому „који обликује оно што је прихватљиво као из-
раз приватне туге на јавном месту” (Франсис и др.  2005: 138). Црњански 
зато не пева церемонијално о Крфу, Виду, српским војницима, већ пише 
о „Сербии”, будући да је тамо, у завичају, његов субјект у оној интимној 
близини са мртвима коју јавни спомени умирања не распознају. Црњан-
ски пева гробље не из његових културолошких означитеља, из ограни-
чавајуће синтаксе јавности, већ из идеје дома, земље, завичаја и народа, 
у којој су се отвориле очи оних који су отишли у смрт. Очи његовог са 
дна мора или из блата уздижућег субјекта. Не само ваздух, и вода, а у 
вези са њом и блато, важни су елементи у стваралаштву Црњанског, јер 
као „позив на умирање”, вода нас „позива да умремо посебном смрћу која 
нас враћа једном елементарном материјалном уточишту” (Башлар 1998: 
76). Визија Црњанског је спојила оно што, разграничењем кућног про- 
стора и простора гроба, не би требало да прелази са једног места на дру-
го, па блатна земља гроба, знак близине мртвих, испуњава завичајни 
пејзаж. Динамизам природе заснива се „на расту и ентропији, пролифе-
рацији, али и на растварању и пропадању”, а да смрт не постоји, „ноћна 
мора” непрекидног нагомилавања супстанце не би се окончала (Ворпол 
2004: 13). Первертивна логика светог пејзажа преобраћа идеални простор 
врта као божјег дара у земљу која захтева људске жртве, која се залива и 
посвећује крвљу, која се оплођује људским месом и костима (Мичел 2002: 
262). Национални пејзаж се удваја у слику гроба у његовом елементар-
ном, симболички некултивисаном стању, изван меморијалне конфигура-
ције.23 Башлар, међутим, у представи блата чита „право враћање мајци; 

23 У књизи Тајно гробље (The Secret Cemetery) наведене су речи двеју Гркиња у Лондону, у вези са 
потребом пажљивог разграничења географије живота од материје која припада простору смр-
ти: „Сви смо посетили мајчин гроб, била је влажна недеља и земља је била блатна. Када смо се 
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спокојно предавање материјалним моћима материнске земље”, па „сви ве-
лики земаљски сневачи” баш на тај начин, апострофирајући блато, „воле 
земљу” – они „обожавају иловачу као материју бића” (Башлар 2004: 88). 
Пропадање и распадање тела „у глибу”, о чему Слотердијк пише у вези са 
умирањем на западном фронту 1915. и 1916. године, открива пасивност 
и растакање тела „у рововскоме блату”, фаталистички изложеног „грана-
тама које однекле падају” (Слотердијк 2008: 407). Перцепција Црњанског 
у поеми Сербиа секуларна је, модернистичка, не кружи око светих лока-
литета, у њој изостаје упадљиво религиозно значење и конвенционални 
симболизам, па се пејзаж претвара у контемплативни, естетски облик, у 
репрезентацију или перцепцију природе по себи. (Мичел 2002: 265). Пеј-
заж који се раствара у блато и тело које трули и слива се у земљано без-
обличје представљају „оно велико Неисказано (или једва Исказано) вре-
мена” (Слотердијк 2008: 407). 

Када је средином 19. века, у месту Манор Парк, надомак Лондона, 
одабрано земљиште за гробље, стваралачки чинови манифестовани у ње-
говом успостављању били су налик онима испољеним при настанку врта, 
јер је и за меморијални пејзаж требало уобличити земљу, зидовима, ста-
зама и споменицима дефинисати и повезати простор, као што је сађењем 
биљака и бригом о њима требало потврдити и наставити „сврховите 
акције и свете ритуале” кроз које је изведено одговарајуће значење тог 
простора (Франсис и др. 2005: 33). Насупрот примеру разрађеног мемо-
ријалног дизајна из 19. века, у поетском свету Црњанског посреди је уми-
рање без трага, без гробног камена, изван грађанске просторно-симбо-
личке дефиниције, ван баштенски дисциплиноване природе, без утехе и 
сврхе, дакле пропадање и ишчезавање у неозначености. Зато и нема кул-
туре меморијалних актова, зато се и „Она” трансформисала из чекане 
небеске зенице у бедницу „што вреба пут и стада, из заседа”, у крпу и 
„страшило у житу, испод Месечевог српа”, у „одмор вранама и врапци-
ма” (Црњански 1993: 85). Настављајући разговор са својим другим тек-
стовима (као што је поема Стражилово), Црњански показује како је у до-
живљају завичајног простора наступио неки дух узнемира, растројства, 
деложирања, па је „Она” баш та „што ни сахранити мирно у небеса не да, 
/ сјај, што ми још оста, под болним очним капцима!” (Црњански 1993: 
85) У растројству су сви улози, родитељска послања, јер адресе којима су 
душе упућене нешто су сасвим друго: „Зар лутајућ ми отац ту је земљу 
видео? / И њој ме мати дојила, од првога плача?” (Црњански 1972: 8) О 
„Њој” се сањало, „Она” се волела, о „Њој” се шапутало на уво, али „Она”, 

вратили у кућу моје сестре, викали смо и свађали смо се, јер неки људи нису довољно добро об-
рисали ципеле и унели су земљу са гробља у кућу. За нас је то веома лоша срећа. Ствари за мртве 
морају се држати подаље, јер у противном искушавамо судбину. Увек морамо опрати руке кад 
напустимо гробље.” (Франсис и др. 2005: 102) У примеру се уочава амбивалентно осећање односа 
живих и мртвих, јер ће гроб и покојници, са својим „генетским и културним материјалним веза-
ма” увек бити „како је рекао учесник студије, ’почашћени и поштовани, али са одређене удаље-
ности’” (Франсис и др. 2005: 102). Ми се доследно „суздржавамо од додиривања, држања или чак 
виђења мртвог тела” (Станфорд 2013: xiv).
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када је вео сна померен, није то ново, неупоредиво, рајско – ни земља, 
ни драга. Црњански разара есхатолошко ишчекивање субјекта. Његовог 
субјекта ни „свет, ни блуд” нису тако „слатко опијали”, јер је то увек била 
„та земља” коју се сада „умарам да разгалим”. Као што га собом и у себе 
нису увијали „ни свила, ни страст”, јер је то увек, после снова, био дубо-
ки загрљај патње – „загрљај болан тих мртвих, телом палих”. Када је и 
„смућен, у туђини заблудео”, он је из те смутње излазио, јер га је „тамни 
јаз лепоте државе”, за који је „лудео”, враћао у осећање заветно, у осећање 
светог савеза: „брак, на родном тлу, враћао је свему смисао!” (Црњански 
1972: 8) И завичајна башта „може показати како је одрасло дете усвојило 
вештине родитеља и сада изражава свој идентитет, који се развија кроз 
врт” (Франсис и др. 2005: 87). Али смисао се не враћа, нема лепоте због 
које се губи глава, ни опијености, ни загрљаја, ни тог погледа који разми-
че велове, ни свете истине која се шапуће, нема ни врта, већ само тврде 
брдине, бесмислено расуте по крви: 

„И сад, у тој
брдини тврдој, без смисла по крви расутој,
не само да сенима својим не нађох мира,
него ни за туге, што се родих да ублажим,
не знам више шапата, погледа, ни додира!

У Сербии, зорњачу тражим.” (Црњански 1972: 8–9)

Свршетак: Занавек, збиља, зар?
За субјекта Црњанског повратак у земљу чије су симболичко градиво 

и духовни карактер, у биће субјекта уградила причања и снови родитеља, 
њихово, а затим и његово, осећање себе у туђини, чежња за повратком, 
онај је пројекат чија се извесност и целисходност расклапају у поеми Сер-
биа. Мисао о немогућем повратку преиначује резонанцу субјектовог са-
моосећања: „Зар сам то ја, што упаљеним погледом спржим, / сав тај свет, 
куда више не могу да се вратим?” (Црњански 1972: 11) „У Богу је ведро”, 
биће зна, али нешто друго, као овде које је постало контразрак унутра-
шњости бога, као овде које је изван расветљености оностраног, сада 
уређује унутрашњост субјекта: „У нас, све се сневесели” (Црњански 1972: 
9). Док „пада мрак пепељасти”, као да и „Сербиа”, са којом умиру и свих 
имена „смисли”, нестаје „у надземаљској тузи”, у „звезданим пустињама 
црним” (Црњански 1972:  9–10). Ако је Одисеј надвладао зазив сирена, 
не би ли се, одупирањем снази уништитељске сладости, вратио завичају, 
жељеној и могућој онтологији, у којој се он, доследан путу којим јој се 
враћа, легитимише као јунак, муж и отац, човек Црњанског раскрива 
омаму у средишту пројекта повратка. Његово све, којем се кроз живот, 
изласком из туђине и сном о завичају, покренуо, сада подрхтава и пока-
зује једну самотну љубав, осталу без оног пространства које је, као свој 
утемељујући референт, та љубав желела да нађе: 
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„Да ли тела, мили градови, или сени, то
дрхте, у слабости сна и жуди руку грубих?
Све оно што видех драго, тужно, племенито,
због чега, где све, и шта све, жарко, не изљубих?” (Црњански 
1972: 11)

Повратак о којем пева Црњански упризорује једну Итаку-Сербиу, у 
којој се наместо интеграције, уцеловљења, превладаног луталаштва, на-
место изласка кризе бивствовања, налази расутост у смрти и осећање 
узалудности: 

„Вратих Ти се!
Па зар да копним, болује, мрем,
у смрти, куда си брдовита се расула?
Будућност, што ми обећа расцветани Срем,
узалуд је, сузом брака, на Тебе, канула.” (Црњански 1972: 11)

Као да се уклања из овог света, као да је он тај који из гроба у који 
силази сагледава то ради чега је дошао на свет и то што сада оставља, осо-
бито то што је, као слику надземаљске завичајности имао, субјект поеме 
Сербиа Црњанског довршава своје путовање, као кретање једне спознаје 
и као развој једне љубави, знаковима гашења: 

„Љубав мутна више на уснама ми не руди,
нит ми по несвести протичу преображења.
Згаснуо жар за Тобом сија ми још из груди,
али пун жалости и очајног раздражења.

Нећу сачувати ни мисао
да сам цветну грану удисао.” (Црњански 1972: 11)

У морепловцу смрти усахњује велики сан о „Сербии”, па је поема 
Милоша Црњанског уистину показала место једног гроба – почивалишта 
свог субјекта – као што је, ознаком места и времена свог настанка, испод 
последњег стиха, показала и место на којем се, као врт сред мора, налази 
гробница једног народа: „На Крфу, 1925.” (Црњански 1972: 11) Дакле, по-
ема Сербиа јесте један, поетски структуриран, знак гроба, као знак саме 
моћи означавања. Hic jacet овог поетског текста Милоша Црњанског јесте 
о ономе што ту лежи, као субјект, као српски војници, као национ, као 
људи, али и о ономе што ту настаје: као језик, као стих. Поема Сербиа 
представља мисао о свршетку, па, не случајно, на крају поеме, Црњански 
пева о завршавању једног сна, о окончању једног путовања као жеље за 
успињањем, грађењем, вертикалношћу, о завршавању ради којега је било 
све што је било – и душа и песма:

„Занавек, збиља, зар, овај свршетак се шири,
свему што је било сазидано у врх гора?
Зато су фрулом планини свирали пастири
и души мојој Сербиа била што и зора.” (Црњански 1972: 11)

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића
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Завршетак поеме Сербиа пева и мисли категорију краја, егзистен-
цијалног и симболичког, уједињујући тако поетски хоризонт, у којем су 
се указали смрт, гробља и расути субјект, са метатекстуалним хоризон-
том, у коме се кристализује поетички смисао завршетка. Острво које је 
Црњански обишао 1925. године место је завршетка једног историјско-ег-
зистенцијалног кретања – смрт јесте знак идеалитета који је на тај без- 
условни покрет надахнуо, али гробље јесте знак светских, модерних, ни-
хилистичких ефеката те смрти – па се са места умирања преиспитује и 
реконфигурише идеја која се у то место, као у знак присутности и снаге 
саме идеје, уписала. Острво Крф 1925. године представља тачку у којој 
Милош Црњански мисли не само иманентну вредност једног догађаја, 
него његову онтологију почиње да осећа као ону која је у несагласју са 
ритмиком епохе. Отуда поема Сербиа није само визија оног нараштаја 
који је у Првом светском рату, у свом осећању метафизичке вредности 
завичаја, стигао до Крфа и ту, као у светски зрак српског имена, поло-
жио своје мртве, већ визија епохе друкчијег великог умирања – великог 
пражњења језика, памћења и осећајности у вези са путањама којима се 
душе могу управљати гробу. Зато је овај текст Црњанског наговештај ра-
дикалнонихилистичких распона његове литературе после Другог свет-
ског рата, јер Црњански пева о превладавању метафизичког искуства. 
Његова завичајна митологија, његова чежња за сусретом са простран-
ством у коме се, као судбина, огледа та митски надахнута жеља, његов 
излазак из света, као излазак уз туђине, путовање завичају као једној 
близини са звездом унутрашњег неба, духовни је и акциони хоризонт у 
коме се ја поеме Сербиа придружује оном неочигледном лику војске и 
народа на Крфу, велике хумке на коју је и он, путујући за њима, са њи-
ховом идејом у себи, испловио. А онда, на Крфу, тај субјект рашчитава 
повлачење епохалног и светског духа пред метафизичком идејом – њено 
повлачење. Нема обећане земље у којој се окончавају историјске трауме 
национа, нема гробља које је заслужено почивалиште хероја, нема врта 
и дома у којима се продужава, потврђује и за вечност оправдава живот. 
Визија Црњанског раскрила је оно иза меморијалне, историјске и нацио-
налне културе: растакање, нестајање, свршетак. Модерни песник је тако 
потврдио древну грчку истину о томе да је родно место знака оно овде 
пре знака: гроб. Гроб расут и бесмислен. Превреднујући завичајни пеј-
заж, након што је нашао да је „Она” не дивна и рајска, већ тврда брдина 
без смисла расута по крви, Црњански превреднује само бивствовање, па 
„ни за туге, што се родих да ублажим, / не знам више шапата, погледа, ни 
додира” (Црњански 1972: 8). 

Као да је све што је постало, родило се, било сазидано, што је одсвир-
ано, што је цветало, волело, боловало и мрело било ради најстрашније бе-
змерности – вечности свршетка. Изразивши у лето 1966. године наду да 
ће стићи да напише роман Повратак, Милош Црњански је новинарима 
у Пули наговестио да би у тој књизи била реч о „немогућности повратка 
у прошлост, најстрашнијем феномену јаве и сна код човека” (Поповић 
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2009: 337). Субјект који се, у поеми Сербиа, вратио „Њој”, како би нашао 
смисао свог рођења у љубави за њен глас, у љубави за „Њу”, друкчију и 
нову, недодирљиву, несагледиву, трансцендентну, „дивну, рајску”, откри-
ва да ту више не може да се врати и да ти „мили градови, или сени” сад 
„дрхте, у слабости сна и жуди руку грубих” (Црњански 1972: 11). Како 
се она брдовита расула у смрти, те он, рођен за „Њу”, може тек да копни, 
болује и мре, у „Њој”. Како је будућност наговештена у расцветаном Сре-
му – једна будућа „Сербиа” – била знак саме узалудности. Како, стога, 
ни љубави у њему више нема, ни подсвесне силине живота, ни радости 
због удисаја цветне гране. Згаснуо жар за „Њом” сија му „још из груди”, 
но као да то сијање треба да каже о нечему другом, битно промењеном, о 
томе како је „жар за Тобом” постао „пун жалости и очајног раздражења”. 
Раздражен и очајан, субјект поеме Сербиа, на њеном крају, пита о свршет-
ку и његовом времену: „свему што је било сазидано уврх гора” шири се, 
приближава се „овај свршетак” о коме је певао, али „занавек, збиља, зар”?

Душа тражи хоризонте велике материјализоване тишине, у чијој се 
близини и „песничка озбиљност продубљује” (Башлар 1998: 237). Крај 
поеме Сербиа пита о завршавању у димензији бескраја, јер стих зна да 
у вечном ширењу овог свршетка – ако је „збиља”, тј. истина та бесконач-
на продуженост краја, односно празнина без краја – не ишчезавају само 
материјални учинци људских снова, „мили градови”, све што је „било са-
зидано у врх гора”, већ се у огледалу свршетка на нови начин појављују 
основне естетске и духовне категорије: песма и душа. Прва два стиха 
завршног катрена уобличила су питање о свршетку, о његовом трајању 
(зар, збиља, занавек) и о његовом домету (свему). Друга два стиха не кажу 
да, али образлажу да које је већ исказано, а које нисмо чули, премда је 
било дошапнуто. Наиме, питање о збиљности те нове вечности свршетка 
који не преображава и не узводи живот, већ растаче метафизички верти-
кализам, чуђење пред уозбиљавањем празнине („збиља, зар”), потврђују 
и продужавају негације из претходних неколико строфа: све, узалуд, не, 
нећу. Ако све, као зиданица уврх горе – у Откривењу изнова је створено 
све, и небо и земља, и „град свети, Јерусалим нов”, што „силази од Бога 
с неба, приправљен као невјеста украшена мужу својему” (Откр 21: 2) – 
тоне у свршетак који расте као вода и који је непокретан као блато, за-
вршна два стиха поеме Сербиа на ту обалу изводе и са оним што надола-
зи сучељавају: песму, душу, „Сербиу”, светлост. Али за морепловца смрти 
– утопљеника – коме свршетак прилази, оно што је на обали већ је иза 
њега, у једној претходности која је створена да би била окончана. Пасти-
ри су свирали планини не тек како бисмо чули музику, већ зато да би-
смо чули тишину свршетка која, као вода, прелива и неутралише тонове, 
као што је „Сербиа” осветлила једну душу зато да бисмо видели како та 
душа, кад се спусти у Oceano Nox, губи живот, ведрину, свет, завичај, дра-
гу, речи. Налик Метерлинку, о коме Башлар пише, и Црњански је у пое-
ми Сербиа „радио на крајњој граници поезије и тишине, са минималним 
гласом, са звучношћу уснулих вода” (Башлар 1998: 237). Ту где се, на крају 

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића
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поеме Сербиа сусрећу стих и свршетак, језик и тишина, зора и ноћ, душа 
и ништа, Црњански је дописао „На Крфу, 1925.” (Црњански 1972: 11) Јер 
је осетио да је ту граница коју поезија, као границу себе саме, као обалу 
тишине, мора да додирне, да подигне прамен косе и ослушне. Великих 
песама, каже Башлар, нема без тишине, а како бисмо „добро разумели ти-
шину, нашој души као да је потребно да види нешто што ћути” (Башлар 
1998: 237). Наша душа, дакле, тражи то што је утихнуло, јер она неће бити 
„сигурна у мировање” док крај себе не „осети неко велико природно биће 
које спава” (Башлар 1998: 237). На Крфу 1925. године Милош Црњански 
чује то што модернистичко биће, испливавши гробљу, из света се пову-
кавши на дно мора, или на дно блата устајалог, открива у себи: тишину у 
којој и оно занавек спава, земљу која ври. Самопродубљивање стиха, слу-
шање његово горког ћутања смрти, утврда је завета саме поезије. 

Сербиа Светислава Божића:  
На темељу бола, смрти и небројених хумки и опела

У нашем времену питања национализма и патриотизма постају фун-
даментална и детерминишућа како у политици, друштвеном животу, тако 
и у уметности. Када се појавио композитор, стваралац Светислав Божић 
(1954) та су се питања актуализовала, наглашавала и постала доминант-
на. Он је оспораван са свих страна, са оних техничко и техницистичко 
музичких, али се чини да је управо његова склоност ка одређеним темама 
највише задирала у патриотску свест, вређала оне који у то нису верова-
ли и нису разумели.

Како је и сам говорио, његова уметничка поетика одувек је била 
анахрона, он је, живећи у 20. и 21. веку, припадао 19. веку, као да је у 
времену авангарде, концептуализма и перформанса у уметности он газио 
Корнелијевим и Мокрањчевим стопама, зарањао у фолклор и фолклорну 
традицију и реанимирао хорове и хорску музику. И нико му није веро-
вао. Све то је одбацивано као реликт прошлости и прохујалих времена. 
Као нешто непотребно, већ виђено и слушано.

Аутор сам о томе каже:

„У хуку деведесетих, када настаје Сербиа и мој живот пролази 
кроз велику буру – да не кажем драму. То је особен свлак, када се 
приближавају четрдесете, када основна младост замиче иза гора а 
наговештава се средње доба које у човеку производи и особиту кре-
ативност али и одговорност, ентузијазам, страст али и разочарање.
Мој ген је стар, стари су ми били родитељи, ја сам негде у унутрашњој 
пулсацији близак емоционалном и менталном тону оних Срба који 
су деловали између два светска рата.
Нисам југоносталгичар и то у мом животу није никад била поза.
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Црњански је највећи српски писац а његова Сербиа има унутрашњу 
интонацију која је покренула моју музикалност, знање, однос према 
српству, према својим најближим.
У Сербии, како сам је ја доживео и у ноте ставио, нема секуларног 
србовања и нема хегемонства. 
Све је у призиву, у крику, у континуираном жалу за једном ванвреме-
ном, сенковито-плавичастом атмосфером, која је настала на темељу 
бола, смрти и небројених хумки и опела, расутих по српству.
Сербиа је моја жалобна музика и посвећена је мојим родитељима.
Тако је то било, а рекао бих и остало и биће надаље – што се моје ви-
зуре и читања живота, па и музике, тиче.” (Божић 2018)24

Настала после Стражилова, а пре Ламента над Београдом, поема Сер-
биа Милоша Црњанског25 чини заједно са претходне две поеме, тројство 
посебних дела, специфичне поетике али и жанровског вишезначја. Пи-
сана на Крфу 1925. године, асоцира на повратак Одисеја на Итаку. Пре-
познавања гробља на Крфу као месту покопавања српских војника, по-
глед на зарасле хумке и необележене стећке и поређење са истим таквим 
гробљима по Србији ствара  песнички  набој. Земља предака, митско ме-
сто постаје симбол и метафора свих наших губитака и губитника.

Суматраистичким стиховима прошараним измаглицом, симболима 
Месеца и Сунца, рађа се чежња за својом земљом паћеничком, мучени-
чком чији су војници покопани  далеко, у туђој земљи. Песник се враћа као  
Одисеј, али без  радости, са муком и теретом прошлих ратова и страдања, 
на начин некад нејасног, магловитог, али лирског и космогонијског по-
имања света. Сербиа као зорњача више је од симбола и мита. То је љубав, 
светлост, сунчани траг, инспирација и циљ коме се тежи. Увек у мисли-
ма појединца, загледана  у поноре мита, у прошлост, у сва наша страдал-
ништва, то је Сербиа.

До настанка Божићеве Сербие, 1990. године, тек неколико дела ука-
зивало је на путеве будућег ствараоца. Још нису била настала она дела 
која ће за његов данашњи опус бити карактеристична и по којима ће га 
јавност код нас и у свету препознавати.

Ако смо лично нешто ново и другачије у српској музици открили у 
његовом рукопису, то се догодило са Лириком Атоса за клавир (1988), 
делцем чудесне исповедности и лирског надахнућа. 

Тек неколико инструменталних дела каква су Четири строфе, за два 
клавира и гудаче (1987), Игра са Родочела, симфонијска поема (1988), Хи-
ландарски палимпсест, за мешовити хор (1988), открили су превасходну 
хорску оријентацију аутора и специфични, фолклорно утемељени језик 

24 Писмо Светислава Божића од 25. новембра 2018. године, као одговор на упите аутора текста 
Бранке Радовић.

25 Како смо рад конципирали у дијалогу са Чаславом Николићем, који је тумачио стихове 
Црњанског, то смо се ми концентрисали на музичке валере, не улазећи посебно у односе текста и 
музике.

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића
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и израз. Сербиа започиње серију значајних дела која ће обогатити српску 
музику у каснијем периоду.

По сопственом афинитету истичемо из деведесетих година Литур-
гију Св. Јована Златоустог, за мешовити хор (1992), Опело, у гис молу 
за мешовити хор (1993), Свеноћно бденије, за мешовити хор (1994). Дела 
као што су Страсна седмица, за мешовити хор (1993), Небесна литургија, 
за мешовити хор (1999), а посебно Молитва Рачана, за хор и оркестар 
(1995) и Метохијска појања, поема за клавир и оркестар (1998), као и низ 
вокално инструменталних композиција, међу којима су и оне по тексто-
вима Милоша Црњанског, као Сеобе, за мешовити хор и оркестар (1992), 
и Ламент над Београдом, за солисте, мешовити хор и гудаче (2000), изгра-
дила су Божићев хорски стил крајем прошлог и до почетка нашег века.

Нас је овај аутор освојио управо тих година Муклинама, за женски 
хор (1989), једном од најлепших композиција српске хорске музике до да-
нас, из времена кад смо га тек упознавали као ствараоца и када је почео 
да утире пут свом хорском стилу. Годину дана касније од настанка Мук-
лина утемељен је његов пут новом композицијом – Сербиом.

Оно што је постала особеност језика и стила формирало се тих годи-
на и нама назначило аутора искрене и дубоке патриотске поринутости, 
чија оригиналност није умањена избором тема – писаца чије је стихове и 
прозу музички обрађивао.

Ми смо чули ту исконску заинтересованост и понесеност великим 
српским темама, какве су теме Косова, Хиландара, српских светиња, цркве:

„У последњој декади прошлог века манастир Студеница је имао велики зна-
чај у Божићевом животу и стваралаштву – не само као синоним српске ду-
ховности, којој је Божић трајно привржен, и као извор његове инспирације, 
већ и као место премијерних или упечатљивих извођења његових дела за 
време Летње духовне академије Музичке омладине. Веза између Божићевог 
стваралаштва и овог пројекта успостављена је већ од прве Академије, када 
је у Богородичиној цркви зазвучала његова Сербиа. То је био и први компо-
зиторов долазак у Студеницу који је на њега оставио снажан утисак.” (Ни-
колајевић 2018: 129)

У нашим временима патриотизам се схвата и манифестује на разли-
чите начине. Много је вештачког родољубља, псеудопатриотизма, поди-
лажења очекивањима у друштвеном и политичком животу. Много је тога 
и међу уметницима. Многима се чини да ће бити већи и успешнији, запа-
женији и цењенији ако испоље неки од видова патриотизма.

Светислав Божић је један од ретких који у себи носи исконску љубав 
према земљи, ничим оштећену и умањену, ничим унижену, а његовом ис-
креношћу подигнутој на пиједестал.

Како он припада обема сферама, духовној и световној, тако је прво 
своје веће и обимније дело компоновао између обеју сфера, па се оно пре-
цизно не разврстава нити дефинише по припадности једној или другој.
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И колико год да наслов, тематика, стихови Црњанског упућивали на 
патриотизам и љубав према земљи, толико композитор уводи нове сим-
боле, инспирисан песником, самим гробљима и сопственом запитаношћу 
над значењима и Сербие и гробаља. 

У  музичкој уметности редак је и сасвим изниман избор гробља као 
садржаја и теме музичке композиције. Када дође до музичке реализације 
таквих текстова, то по правилу бивају реквијеми у католичкој, тј. опела у 
православној музици. Код Свете Божића то није ни реквијем, ни опело, ни 
литургија. Његова Сербиа је нешто друго. Први проблем који се намеће 
приликом тумачења дела  јесте жанровски. Где спада, како се дефинише? 

Дело је писано за хор а капела, као кантата, али по својој музичкој 
садржини није ни духовно ни световно, односно јесте и једно и друго. Ако 
су гробља тужни сведоци прохујалих живота и њихових бивствовања, она 
већ својим изгледом, миром изнад и око њих, уписаним текстовима и име-
нима буде превасходна и тужна осећања и сећања, утолико Божићева му-
зика тражи нешто друго, она није ни драматична ни трагична, иако има 
многе назнаке мисе за мртве, тј. опела. Најчешћа тужна осећања у музици 
лаганих и мрачних нота нису једина карактеристика Сербие.

И док песник у својој души осећа горчину због корова који прекрива 
гробове  јунака и бораца, док гледа поломљене надгробне плоче те 1925. 
године на Крфу, композитор много деценија касније осећа дивљење и ско-
ро радост што се налази на месту изгинућа, али и достојанства и поноса.

Уместо песничких слика и симбола Црњанског, код композитора у 
музици преовладава снага духа национа који је преживео најстрашнију 
голготу, али живи и даље и обилази сада обновљена и уређена гробља на 
страној и пријатељској територији.

Божић врши свој избор стихова из поеме Црњанског, свој редослед и 
избор строфа тако да се може говорити о новом мелопоетском облику и 
садржају. Тај нови и другачији редослед свакако носи и нове поруке, емо-
ције, драмску и лирску конструкцију.

За читаоца и слушаоца сасвим неочекивано почетак композиције 
није обележен иницијалном строфом Црњанског, већ последњом стро-
фом поеме и сада последњи стих поеме Црњанског – „и души мојој Сер-
биа била што и зора” (Црњански 1993: 88) – постаје иницијални Божићев, 
који одређује смисао, чак и звук његове музике.

Из гробаља, из туге и трагедије, Божић извлачи неки дух прошлих 
времена и прошлости, али кога оплођује нова светлост зоре и зорњаче. 
Понесен том идејом, он започиње своју вишеставачну композицију у 
духу превазилажења горчине и јада над српством. 

На известан начин, како се у тој последњој, тј. првој строфи поја-
вљује свирка фруле као национални звук и идиом, тако се музика надо-
везује на поему, настављајући расположења, значења, смисао, садржину, 
везујући се звучно за пој фруле.

Композиција следи строфе код Црњанског градећи слободан облик 
од више одсека. Сам тај уводни одсек звучи литургијски, посмртно и 
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православно. Кратки мотиви који се постепено развијају граде меланхо-
лични и умирући тон у градационом луку до шестогласја у хору.

У другом одсеку звездана ноћ и Месец као симболи, али и као на-
прасна појава ведрине и код Црњанског и код Божића изазивају поглед у 
вечна пространства неба.

Већ сама појава јектенија указује на литургијске атрибуте и цела ком-
позиција до тада усмерена ка небу, спушта се на гробља, чија су јектенија 
прави музички израз, директно оплакивање мртвих и сахрањених.

 Мушки гласови у потпуном миру, без узбуђења износе мисао о веч-
ности. Јектенија не представљају само једну музичку реченицу, како је 
то уобичајено током литургије, већ се развијају у засебан одсек тродел-
них и заокружених фактура. Ознака doloroso управо сугерише и начин 
и израз који хор треба да постигне. Скоро да се чује болно јецање над 
хумкама. Усклици Србији у том безнађу просветљавају атмосферу дајући 
јој скоро нестварне звуке. Свест о прошлим трагедијама као да наглаша-
ва садашњост жељну победа над националним бићем које је скоро било 
уништено, као и сећање на њега.

У том преплитању жанрова Сербиа Светислава Божића представља 
специфичан музички облик, непостојећи одраније у српској музици, те 
тако она није ни кантата, ни литургија, ни опело, него је амалгам и спој 
неспојивог: кликтања зори и зорњачи, које симболизују нову, васкрслу 
Србију, и мрачних тмина самих гробаља, које су њена прошлост.

Због тог преплитања световног и духовног преплићу се и хорске тех-
нике хомофоније и полифоније, разбија се хорска маса на поједине дело-
ве, на мушке, односно женске гласове, а у изражајном и емоционалном 
смислу музика садржи широку палету различитих карактера утиснутих 
искреном патриотском нотом.

Нема намештеног и лажног патриотизма, нема чистог и пуког артиз-
ма, а има обраћања човеку и богу и читавом свемиру, Месецу, Сунцу и 
звездама у пуном звуку хора који хуји, јечи, кликће, директно делујући 
на чула слушалаца. 

Дело до данас није штампано, изведено је више пута и од стране мно-
гих извођача, поменућемо само места извођења: Студеница 1992, Нови 
Сад 1992, Београд 1992, Неготин 2001, Београд 2007, Бјељина 2008, Бра-
тислава 2010.

Композиторово одушевљење поезијом Црњанског произвело је чи-
тав један опус његових дела међу којима су Сеобе, делови изворно из Ли-
рике Итаке, Ламент над Београдом и др.

У његовом стилу и језику превладава мелодија као неки музички ре-
ликт прошлих времена, али и молитвени тон који извире из фолклорног 
идиома, било да је цитиран или толико уклопљен у националну потку да, 
иако оригиналан, звучи сасвим изворно. Мелодија бива лелујава, са успо-
нима и падовима, формирана на класичан начин и у романтичарском 
духу. Њу прати тоналан хармонски језик, јасних акорда и њихових функ-
ционалних веза, али колико год језик деловао анахроно и као продужетак 
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великих претходника Маринковића и Мокрањца, он укључује словенски 
дух и највећих руских стваралаца, међу њима Чајковског и Рахмањинова. 
По емоционалном набоју Божићева музика досеже неоромантизам, а по 
фолклорној, православној, византијској матрици и неопримитивизам.

„Код Светислава Божића, пак, романтичарска идеолошка парадигма обна-
вљана из постојаног афинитета према црквеној музици при чему миметич-
ност његове поетике има значајно полазиште у игнорисању модерне (ако 
се изузму његови покушаји на том плану из времена студија) у прелажењу 
преко њених резултата као да они и никад нису били остварени; као да мо-
дерна никада није ни постојала.” (Веселиновић Хофман 2007: 271)

Како год ову музику квалификовали, њен аутор је доследан и у свом 
стилу и језику, не поводећи се за пролазношћу музичких мена и мода, цр-
пећи из свог национа, како би то рекао Црњански, све сокове своје музике.

Код њега су гробља асоцијација на мајку, на земљу, на све драго и 
блиско, на љубав и дубоку приврженост идеалима.

Јесте то жалобна музика, али има своје пробоје у патриотској усхиће-
ности у небо и небеско, стављајући у први план умирућу Србију и њене 
јунаке над чијим хумкама се надвија нова зора и зорњача, трачак Сунца 
и оптимизма.

У музици се смењују жалобни слојеви, световни, па духовни, лир-
ски и епски, дескриптивни и, у извесном смислу, надграђујући и надо-
везујући на стихове поеме Црњанског. Исти је то патриотски код, али 
другачије обраде.

У основи једноставност музичког језика није замућена крицима, већ тек 
понека дисонанца замути дијатонику, нетипичну и за време настанка дела и 
за превасходни рукопис савремених аутора деведесетих година 20. века.

С једне стране, неодустајање од традиције, а с друге бурна предсказања 
будућих догађаја у друштву, политици и земљи тих година будили су упра-
во патриотске пориве код многих лажно надграђиване и лажно исказиване.

Тако искреност емоција у Божићевој композицији један је од најдра-
гоценијих фактора овог аутора, који приступа Црњанском са пуним раз-
умевањем, али освајајући просторе своје музике на начин новог и друга-
чијег сагледавања гробаља. Без осуде, без горчине, без згражавања над 
коровом који прекрива хумке и порушене надгробне споменике.

Сербиа као да је постала иницијална каписла за настанак ауторових 
најбољих дела следећих година.

Трајна инспирација књижевношћу наших великих писаца и истанча-
ност књижевног укуса допринели су посебном квалитету његових ком-
позиција задојених прозом и поезијом Венцловића, Павића, Дучића, Ме-
даковића и Бојића, поред Црњанског.

Низ његових дела посвећен је Косову и косовском миту и у њима ис-
пољава сличне емоције као у Сербии, много туге, меланхолије чежње и 
сећања на косовске цркве и светиње.

Представа гробља у поеми Сербиа Милоша Црњанског и у хорској композицији Сербиа Светислава Божића
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Свакако најзначајнији је његов студенички циклус, наиме десет дела 
компоновао је за десет сезона Летње духовне академије. У Студеници су 
сва дела притом и премијерно изведена. Цео циклус настао је од 1992. до 
2005. године. Поред поменутих духовних дела, ту су и Плава гробница 
(М. Бојић), Врата спаса (Р. П. Ного), Светосимеоновска духовна плете-
ница, Празнично вечерње, Духовна лира.

Сва ова „студеничка дела” су хорска, као и многа друга, која доводе 
Божића у ред наших  најплоднијих и најбољих композитора хорске музике.

Многа су духовна, многа световна, а у некима се, као у Сербии, про-
жимају и преклапају световни и духовни елементи, градећи нарочите и 
нове облике, што представља посебан квалитет у развоју  српске музике.

Светислав Божић у извесном смислу својом музиком преиначава 
симболе и значења у поезији Милоша Црњанског, из трагичне потке црпе 
оптимизам неког будућег светлог тренутка целог национа, тако да су и 
гробља на Крфу крај једне епохе и почетак светла зорњаче и буђења но-
вих времена.
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THE CEMETERY IMAGE IN THE POEM SERBIA BY MILOS CRNJANSKI 
AND IN THE CHORAL COMPOSITION SERBIA BY SVETISLAV BOZIC

Summary  

Contemplation of the cemeteries can grow into several directions: towards the material 
signs of the cemetery as a landscape, the idioms that shape the rhetoric of mourning in a society, 
ritual and other social practices that ensure the integrity of human identity even after death, the 
mythological associations that establish the memory culture discourse, the connections between 
the dead and the living created through the act of memorial marking, and towards the identity 
of the wider community centered through the specific stylistics of the grave. Finally, the thought 
also opens towards the death itself, beyond discursive processing, the death which is physiological 
and voiceless, and the death of which the living are the most fearful: their own death. The articles 
by Milos Crnjanski created during his visit to the Serbian cemeteries in Corfu in 1925 and his 
poem Serbia, also from 1925, are the basic symbolic horizon that illuminates the position of 
poets and poetry in relation to the cemetery and death. The choral composition Serbia by a 
composer and academic Svetislav Bozic, from 1990, is a work belonging to our contemporary 
art music that has opened the horizon of Orthodox and Byzantine oriented spiritual works. For 
Milos Crnjanski and Svetislav Bozic, cemeteries do not have the same meaning, which is why 
different feelings are triggered in the reader and the listener. Although Bozic’s music is truely 
mournful worthy of a requiem, it brings more optimism and encouragement for the future. For 
a brighter, more vibrant, and more vital perspective. A series of different thematic and music 
sections intersected by liturgical litany shifts the genre of Bozic’s Serbia towards multiple genres, 
between the spiritual and the mundane.

Keywords: Serbia, Corfu, cemetery, garden, home, death, water, completion, silence, choir, 
composition.

Branka Radović 
Časlav V. Nikolić
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Александра С. СЕКУЛИЋ1

Институт за књижевност и уметност 
Београд

ТАЈНА ДРЖАВЕ И МЕТАФИЗИКА ЈАРКА У ПОЕМИ 
„СЕРБИА” МИЛОША ЦРЊАНСКОГ2

Рад се бави тумачењем поеме „Сербиа” Милоша Црњанског из перспективе 
смрти и кроз анализу стражиловске завичајности која се у овој поеми претвара 
у јарак. Однос Црњанског према држави и специфичност његовог песничког 
родољубља тумачимо ослањајући се, само једним делом,  на песму „На Гази-
местану” Милана Ракића, подстакнути мишљењем самог Црњанског које је по-
водом Ракићевог патриотизма изнео у својим коментарима уз Лирику Итаке.

Кључне речи: Милош Црњански, смрт, држава, завичај, јарак, гроб, родољубље

Када Милош Црњански у својим коментарима уз Лирику Итаке, го-
ворећи о песми „Епилог”, забележи како је сасвим друго било доба пре 
рата, дакле доба Скерлића и његовог социјализма, „када је држави било 
потребно перо, и хор, који ће певати, како су Дучић, Ракић, Бојић, Је-
лић, певали” (Црњански 1966: 211), тада чињеница да држава можда 
више нема перо у стиховима Црњанског продубљује питање књижевно-
историјског раскола. Јер, каже Црњански, „нико нас књижевнике није 
узимао озбиљно”, док су озбиљно били схваћени управо они који „нису” 
књижевници, али певају државотворно. Чак и Ракић, истиче Црњански, 
пише „као да плаћа порез”, јер поезијом сматра и то „да ће дати живот за 
отаџбину [...] свестан онога шта даје и зашто га даје” (Црњански 1966: 
211). Курзив Црњанског у парафрази Ракићевог стиха сеже до дубљих, 
деликатнијих слојева односа поезије и отаџбине, поетичке свести и поли-
тичке воље. Јер, каква је уистину природа смрти, односно живота датог за 
сопствену земљу, и какав је суштински облик те свести која од модерне, 
од Бојића, Ракића и Дучића (да споменемо само оне са којима сам Црњан-
ски води нескривени песнички дијалог) до модернизма Црњанског трага 
за отаџбином крећући се просторима гробља? 

„Испливах гробљу, у несвести, као модар рак” ‒ пише Црњански у 
поеми „Сербиа”, уз локализацију: На Крфу, 1925. И несвестан и модар, 
субјект се појављује „из бездана”, да би сам овај стих изнео сву симбо-
личку тежину таквог увида. Јер, ту, на Крфу, у геокултуролошком и 

1 sekulic.aleks@gmail.com
2 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта Института за књижевност и уметност у Београду 

Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века ‒ национални и европски контекст 
(бр. 178016), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развојa Републике 
Србије.

821.163.41-1.09 Crnjanski M.
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поетичком подручју које је великим делом укоренило песничку имаги-
нацију српске књижевности 20. века, Црњански пева „модар од дављења”. 
Испливавши, у несвести, из мора око ког се критика више бринула у 
погледу географског прецизирања, него у перспективи поетичке семан-
тизације, субјекат је тек тада на територији смрти. У симболичком луку 
од бездана до гробља не само да је поремећен онтолошки смер, већ се и 
певање измешта с ону страну свести, далеко и противно Ракићевом ек-
статичном „измирењу дуга” према отаџбини. 

Симболичка воља Ракићевог стиха потчињена је функцији држа-
вотворности. Стих нема другу улогу осим те да буде афирмација „добре 
земље” јер, пише Ракић, бранећи децу свог века: 

„Добра земљо моја, лажу! Ко те воли,
Данас, тај те воли, јер зна да си мати,
Јер пре нас ни поља ни кршеви голи
Не могоше ником свесну љубав дати!”
(Ракић 1968: 131)

Пре нас, пре модерне поетичке инаугурације смрти за отаџбину, 
„силни оклопници, без мане и страха”, који су Миодрагу Павловићу по-
служили као пример недостатка Ракићеве маште и „изражајне инвен-
ције” (Павловић 1968: 158), ти неустрашиви оклопници били су, пише Ра-
кић, последњи. „Косовски јунаци”, наводимо прецизно, „заслуга је ваша 
што последњи бесте”. Бити последњи у „костурници страшној” и „непре-
гледној јами” Косова за Ракића, међутим, не значи да су историјски исцр-
пљени сви последњи бојеви, дакле, могућност да се за отаџбину положи 
властити живот. Када читамо да је сваки леш „свесна жртва, јунак прави” 
‒  тада увиђамо да и за оне који су били пре, последњи, и за ове данас, за-
хваћене „западњачком реком” али спремне на жртву, карактерише свест, 
свесност, принцип одлучности. Ипак, данас Ракићевог стиха објављује 
нову димензију „умећа љубави” према држави. Та деца 20. века, дакле, 
умеју да воле у времену, у иманенцији, да препознају мати државу, али 
пре свега, знају за себе у њој, јер без њих ‒ она је само пуста голет. Пева-
ти родољубиво отуда значи ући у сложену симболичку размену у којој 
бити присутан кроз завештање сопствене смрти значи заузврат добити 
земљу, а не вечност. Писати на трагу косовске етике и духовног наслеђа 
пред нове, неминовне бојеве, код Ракића, са становишта поетике, има ис-
товремено анахрону и профетску вредност. Јер, песник је спреман да да 
оно што би му свакако било узето. И онај који није оклопник „без мане и 
страха” и није „последњи”, тај ће стиховима конституисати државу, заслу-
жујући тиме сопствену смрт. Међутим, овај феномен „заслуге”, који Ра-
кић својим родољубљем превиђа, али и антиципира, могућ је тек пошто 
се на светскоисторијској мапи упишу незамисливе бројке смрти и улти-
мативног убијања, тек када поетика „помодри” од додира биополитике. 
А ако посматрамо дијалог који Црњански води са Ракићем кога је, како 
сам каже, ценио због његовог рада на Косову, онда се поема „Сербиа” 
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симболички још више разлистава у смрти и (не)свести, гробљу и зави-
чају. Симболичко искуство „Сербије” утолико је сложеније јер јој прет-
ходи завичајна метафизика „Стражилова”. Ритуална игра до смрти, „ско-
ком, сретних, пијаних бића”, немогућа је за сеновити, осујећени субјект 
„Сербије”, јер, пише Црњански: 

„за острвом овим, осунчаним вукодлаком,
још у мутном сну, у вале и пене разнесен,
поскочих морем рујним, на игру лак, и лаком.”
(Црњански 1966: 90)3

Митолошки мотивисан скок бића кроз заљуљане гране трешње из 
„Стражилова” овде се самоиронично супротставља контексту смрти коју 
стражиловска онтологија више не може примити у себе. Насупрот дио-
низијској, мистеријској фигури јарца, „осунчани вукодлак” упућује на 
тела и крв војске у прождирућем преласку преко Албаније.4 И копно и 
море су апсолутни локалитети смрти преко којих „поскок” на игру лаког 
и лакомог песничког бића наговештава да у природи те смрти постоји 
нешто што ће обележити судбину поетике Милоша Црњанског. Тек ис-
пливао из амбиса, „још у мутном сну”, али као да њиме овладава неза-
држиви рефлекс, поетичко-митолошки нагон игре, субјект ће начинити 
тај властитим стиховима усмерен скок, покрет који истог трена бива де-
пласиран једном другачијом мистеријом завичаја. Осујећена песничка 
лакомост на пијану, занесену игру смрти открива истину о сусрету са 
земљом у ком се оно аристотеловско препознавање догађа управо кроз 
непрепознатљивост.

„Погледах увис, да ли је то месечине прах,
или је ледени вир зоре, што ми гуши дах?
Нисам знао да ми, трешњом и бистрим потоком
и страсном виткошћу девојке, њином притоком,
Она то већ, из далека, колена пребија!
Први пут изговорих: Сербиа.” (90)

Шта значи први пут изговорено име Сербије која издалека „колена 
пребија”? Ако, дакле, сходно тумачењима овог хронотопа у литератури, 
Сербиа, домовина у коју је немогуће вратити се, „призива тему искорјењи-
вања Срба, који су у 18. стољећу настањени у границама Хабсбуршког 
царства и који ће тамо остати и након стварања модерне Србије” (Мо-
рабито 2014: 234), онда слика пребијених колена изнутра трансформише 
сентимент недостижне земље. Њено име се први пут изговара тек онда 
када се појави на хоризонту насиља. Јер, пребијена колена „трешњом и 

3 Сви наводи из поезије Милоша Црњанског дати су према следећем издању: Милош Црњански, 
Поезија, Београд: Просвета, Нови Сад: Матица српска, Загреб: Младост, Сарајево: Свјетлост, 
1966. У загради ће бити наведена само пагинација.

4 Симболика вукодлака део је шире имагинације вука у српској књижевности 20. века. Захваљује-
мо се љубазности и херменеутичкој вољи професора Александра Јеркова који нам је скренуо 
пажњу на могуће значење „осунчаног вукодлака” код Црњанског.



Тајна државе и метафизика јарка у поеми „Сербиа” Милоша Црњанског

462

бистрим потоком” показују да се на завичајном месту поетике више не 
налази иста земља, али да ни смрт није оно што је била. Делиријум стра-
жиловског гласа, утопијски страственог и понесеног игром ка смрти, це-
локупно је преображен првим изговарањем, именовањем државе. У тој 
држави више нема завичаја – сама реч завичај се користи да обележи јаму 
и труљење („као јарак сад чека завичај”), али је тек са мортификацијом 
завичајности држава постала суштинска. Од „Стражилова” до „Сербије” 
Црњански истовремено прелази и дуг и кратак пут унутар властитог пое-
тичког кретања. Пишући о чуђењу у поглављу које се бави „метафизиком 
наше тмине”, Блох нас подсећа на Кјеркегорове речи да је само оно са-
знање које се суштински односи према нашој егзистенцији ‒ „суштинско 
сазнање”, „егзистенцијални патос”. „Кјеркегор, као и Кант, мисле тако на 
снагу за језгро, какво се наравно не мора налазити чврсто и округло иза 
љуске, слатког укуса, него за језгро тек још потпуно нејасне, са тмином са-
мог доживљеног тренутка испреплетене утопије” (Блох 1982: 246, курзив 
наш). Код Црњанског се дакле, све догађа у језгру песничке имагинације, 
и слаткоћа завичајних трешања, и бес и чуђење. Али, она права тама јез-
гра тек треба да наступи, она се увиђа сензитивношћу саме поетике. Док 
Ракић одмах зна да је држава мати, екстатично јој обећавајући властити 
живот чим дође до последњих битки, Црњански ретроспективним путем, 
песнички сазнаје природу супстанцијалне везе.

„Порођајем у туђини, под замрзлим снегом,
хранише ме твојим гласом, слабошћу и негом.
Спустише ме у немоћ детињства, да те волим
и бригом, за Тобом, за цео живот, оболим.” (90)

Слика порођаја у туђини обухвата парадоксални, готово непредста-
вљиви чин рођења за Сербију. У истом тренутку у ком се рађа, субјект 
се рађа дистанцом, јазом, замрзнутошћу. Спуштен „у немоћ детињства”, 
песник не само да је започет, предодређен објектним постајањем, већ се 
спушта, као у раку, да одатле почиње, оболевајући љубављу и бригом за 
државу. Бити болестан на смрт, како би рекао Кјеркегор, одједном се, у 
поеми Милоша Црњанског, открива као другачија историја и онтологија 
болести коју ће тек песничка свест појмити. Јер, све даља од завичаја, др-
жава је сада континуирано усмрћивање, убијање  поетичких трагова по-
рекла. „Повише ме у беду”, пише Црњански, „да те дивну, рајску, знам, али 
не додирнем дисањем и не сагледам”. Спуштањем у немоћ, повијањем у 
беду, остаје се, коначно, без ваздуха, и то је оно што чини држава у тре-
нутку када би је Ракић песнички дозвао као мати. Али тек се код Црњан-
ског може видети слика рађања гробљу и рођења за раку, нарочито, што 
ће и у коментару уз песму „Спомен Принципу”, писати: „Наш велики пес-
ник Дучић видео је, тада, у Србији, императора. Он јој је узвикивао: ’Ave 
Serbia’ (Morituri te salutant)” (Црњански 1966: 133). Иронија у заградама 
Црњанског изнова показује степен критичке луцидности која се незадр-
живо приближава језивој истини модернитета – и државе и песништва. 
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Овде не можемо улазити у целину изузетно сложеног односа политичке 
мисли Црњанског и његовог стваралаштва у распону који прати прела-
зак са левичарског становишта, недвосмислено присутног у коментари-
ма уз Лирику Итаке, у поље десничарске идеологије средином тридесе-
тих година 20. века. То је, уосталом, аналитички крајње обзирно, учинио 
Часлав Николић у својој дисертацији Политички и идеолошки хоризонт 
романа, есеја и новинских чланака Милоша Црњанског. Ипак, и у читању 
поеме „Сербиа”, треба непрестано имати у виду да је важно, како би ре-
као Часлав Николић, „демистификовати ’идеолошки омотач’ уметничког 
продукта, у коме ће се као слојеви један по један отварати ниво етике као 
идеологије, ниво религије као идеологије, ниво политике као идеологије, 
ниво производње као идеологије и, не мање значајно, ниво уметности као 
идеологије, односно ниво уметничког креирања као уписивања трагова 
политике”5. Ако Црњански већ тада знa, надовезујући се на тенденциоз-
но родољубље Јована Дучића да отаџбину поздрављају управо они који 
умиру (задржаћемо се само на овоме, јер нас подробнија анализа опа- 
ске о императору, нарочито из перспективе каснијих политичких ставова 
Црњанског одводи изван оквира рада), онда искуство „Сербије” упорно 
додаје још нешто том знању, историјски верификованом и поетички ар-
тикулисаном. „Тридесет година да чекам да ми се јавиш”, пише Црњански, 
„и зеницом твојом, грозном, над земљом заплавиш”. И када оставимо по 
страни тумачења очију и погледа у филозофској традицији од Платона до 
Мерлоа Понтија и Дериде, та грозна зеница сувише је симболички снажна 
представа онога што још увек није фукоовска интерпретација државног 
паноптикума, али јесте нова завичајност. Моћ државе да роди, што је исто-
времено и њен непорециви легитимитет да рађа за смрт, продире у текст 
Црњанског, изнутра поништавајући наслеђе стражиловске имагинације. 

„Таласај,
милуј, спавај ‒ као јарак сад чека завичај,
да трулим, и да се никуд више не винем, жив.
Кад изнемогнем, и мога распадања талог
сливаће се у таму, кроз река наших муљ и слив,
у земљу која ври, на дну блата устајалог.” (91)

Императивни облици глагола таласај, милуј, спавај описују, цини-
змом окренутим ка властитом певању, „бригу” државе од тренутка свес-
ног рођења за њу. У јарку се, осим распадања и трулежи, може констато-
вати и да сам тај јарак не представља феноменолошки пандан државе. За-
вичај, дакле, чека као јарак, јер поезија Црњанског државу сагледава, а да 
се никада нису срели, тек у „Сербији”. Са раком се, видимо у стиховима, 
очитује талог аутореференцијалног укидања – песничко биће је то које 
се слива у муљ,  у блато. Брисање некадашње линије песничког порекла 
тек је један стадијум сазнања, док је држава та која преузима надлежност 

5 http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/3833/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
стр. 44, 25. 8. 2019.
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смрти, умирања. Исте године, 1925, Црњански ће у часопису Време обја-
вити репортажу под насловом „Крф”, и на почетку читамо:

„Уздуж, и попреко, Крф је засејан нашим гробљима, гробовима србијанске 
војске из првог светског рата. После неколико дана проведених на Крфу, 
они се чине безбројни, као да их има под сваком маслином, и сваком сте-
ном. [...] Пође ли се из Крфа са источне на западну обалу, до Јонског мора, у 
дужини од седамдесет и шест километара, гробља србијанске војске све су 
чешћа. Пукови и дивизије једнако се понављају. А личе, сасвим, на сеоска 
гробља у Србији. Мирна и зарасла травом” (Црњански 1966: 492‒493).

Црњански ће ову кратку репортажу са симболички дугим пописом 
гробља завршити речима: „Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца није 
на њих потрошило досада ни толико колико кошта, на Крфу, магарац” 
(Црњански 1966: 495). Држава и неће да троши на оно што сама произво-
ди. У метафизичкој перспективи гробних места ‒ необележене хумке или 
тек понеки оронули крст без ознаке, миран и зарастао травом, како би 
рекао Црњански, на посебан начин удомљују умрло. Тај тихи, неиденти-
фиковани простор смрти, између немара и првобитности, континуирано 
говори саопштавајући властиту отуђеност од дискурса, вербализујући 
мук и тајну. Када држава, међутим, преузме улогу бриге за смрт, она у 
исти мах полаже право на тајну и тајна прелази у њен посед. Песничка 
спознаја Црњанског отуда је књижевноисторијски пресудна, нарочито 
јер се догађа унутар властитог поетичког ареала, а у дијалогу који сеже 
до највећих песника модерне. Не напуштајући препознатљиви дискурс 
стражиловског гласа, Црњански се и даље обраћа Сербији пишући:

„Никад ме нису свет, ни блуд, слатко опијали,
већ та земља коју се умарам да разгалим!
Ни свила, ни страст, ме нису тако увијали,
као загрљај болан тих мртвих, телом палим.” (91)

Јасно је, дакле, колико удаљавање од завичаја води ка држави, ка тој 
земљи коју је немогуће разгалити метафизиком љубави, док је Ракићевом 
патриотизму тако лако полазило за руком да пуку географску чињеницу 
и теренску голет учини свесном да она воли рефлектујући љубав своје 
песничке деце 20. века. Како воли Црњански? Како најзад да посматра-
мо овај лук од трешања, вишања и Бранковог гроба преко јарка до Сер-
бије или пак Београда? Ништа не опија, каже Црњански, ни цео свет, као 
та једна земља, „као загрљај болан тих мртвих, телом палим”. Прозрач-
ност стражиловског бића у дионизијској метаморфози смрти, без врења, 
мењао је живот у трешње и расипао жива тела драга. У држави су, међу-
тим, тела незадрживо пала као сведочанство моћи која коначно присваја 
сву умрлост за себе, целокупни погон смрти, стога лудило опијености 
земљом, некадашњим завичајем, представља опскурно место једног на-
пора љубави која се обистињује као јаз:

„За тамни јаз лепоте државе сам лудео,
у души мирис горак рађања удисао,
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па и кад бих, смућен, у туђини заблудео,
брак, на родном тлу, враћао је свему смисао!” (91)

Покушавајући да стихове поеме „Сербиа” доследно тумачи комен-
тарима Црњанског или одломцима из путописа, Розана Морабито ће лу-
дило за „тамним јазом лепоте државе” тумачити једним, како сама каже, 
иначе много пута цитираним објашњењем Црњанског:

Ја сам, са сељачком простотом философирања био дошао до чврстог уве-
рења, у свом животу крџалије и аустријског мерценаиреа, да је најбољи 
лек за све недаће нашег народа једна своја држава. Отуда код мене то ро-
дољубље, тада, као нека врста лудила (Црњански 1966: 186).

Иако ће Црњански више пута у коментарима своје родољубље ока-
рактерисати као лудило или облик наслеђене породичне маније, стих о 
тамном јазу лепоте државе не пориче такво лудило, али га сасвим и не 
обухвата. Јер, ако се то неприступачно, мрачно поднебље љубави сасвим 
поистовећује са идеологијом заједнице народа онда бити луд за тамним 
јазом не би имало, у мери коју видимо у „Сербији”, поетичку пресудност. 
Све се хтело у држави – и рођење, и брак и смрт. Читав животни циклус 
треба да се оствари кроз припадност нечему што је немогућа лепота др-
жаве и јаз пред којим песничка имагинација успева још само да докаже 
своју модерност, јер управо то до чега јој је највише стало не може пред-
ставити ни учинити видљивим, да парафразирамо оно што је давно рекао 
Лиотар. Све тајне, одједном, припадају држави, која је и сама неосвојива, 
противна љубави, одбојна песничком као таквом. И када је назове „бр-
дином тврдом”, у којој за сопствене туге више не зна „шапата, погледа, ни 
додира”, песник остаје без аутентичног трага, лишен обележја бића које 
пати. „У Сербии, зорњачу тражим”, пише Црњански, стварајући са стро-
фом која следи контрапунктну слику сусрета.

„А биће:
аметист нису ни овде зенице, кад свиће,
и дах је жића мање, него у туђини чист.
У Богу је ведро. У нас, све се сневесели
и, као што јесен не зна сваки свој свео лист,
умрећу због Сербие, а нисмо се ни срели.” (92)

Умирање се код Црњанског изнова семантички разлистава у надола-
зећој смрти „због Сербие” коју, најзад, треба видети као државу, насу-
прот претежно утопистичком тумачењу. Розана Морабито, на пример, 
ову земљу због које се умире у сусрету непрепознавања, изражава Фуко-
овом одредницом „места без простора”,  сматрајући да је за Црњанског 
топоним Сербија „простор жеље да припада једном народу, што путем 
антономазије постаје домовина у коју се више није могуће вратити” (Мо-
рабито 2014: 234). Али, немогућност повратка, једнако колико и немоћ да 
„разгали” ту земљу у којој је све толико невесело да је спрам ње и у Богу 
ведро, одавно је већ разградила своју утопијску бит. Мисао Црњанског 
прати државу у њеној равнодушности, симболичкој отпорности на позив 
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бића. „Да ли је то иста моћ, која све расипа и разлије?” ‒ питање је упуће-
но и самој неприступачности државе, њеном измицању, трансформацији 
властитих граница у неозначеност. Сам Фуко ће, говорећи о географији у 
једном интервјуу, споменути како је често био опседнут простором и да 
је управо тако открио оно што је тражио ‒ „односе који могу да постоје 
између моћи и знања” (Фуко 2010: 129). У Сербији Црњански наслућује 
однос моћи и знања о смрти, тражећи то једно гробно место у коме је са-
храњено само умирање, оно којим је овладала држава. Сербија је, таква 
каква је код Црњанског, једина још, и када то напише сав онтолошки ужас 
државе обузима поетику лишену стражиловског смираја, али и преврат-
ничког дискурса видовданских песама. Не може се више отворити стари 
круг политичких песама, јер са искуством первертираног завичаја, идео-
лошка мета песничке мисли, од Итаке до Сербије, постала је сложенија, 
обухватнија али и мање прозирна.  Транспарентан је зато онај модри траг 
дављења, стида и гнева зрелог, развијеног модернизма у коме, како би ре-
као Александар Јерков, више нема наде (Јерков 2010: 285). 

„Сербиу, једину још, хучала је та бура,
које се сад, модар од дављења, горко, стидим!
Урлах, сред лудог скакања мора и мехура,
да тишину ванредну над завичајем видим.” (93)

Хук буре обзнањује Сербију на девастираном хоризонту завичаја, ту, 
где више није могућа „ванредност”, тишина, метафизичка укорењеност 
бића. Зато се формално-језичка и звучна структура поеме „Сербиа” тако 
упадљиво мења у односу на ритмичко-мелодијски израз „Стражилова”. 
Сету и меланхоличну свечаност стражиловског гласа потискује узнеми-
рени, љутити, самоиронични тон „Сербије”,  а сва нада да пољупцем за-
чеће и весеље „потпири” сурвава се у питање о гробу, први пут после јар-
ка који је отелотворио слом завичаја. 

„Па то зар
да буде мени гроб? Где је болан Светозар
миловао лица, под образинама руским?
Зато се, као Михајло, туђине лиших?
И ја ћу ту вртети, по гунгулама уским,
бедне знаке љубави, све празнијих и тиших?” (93)

Чија то лица милује Светозар, „под образинама руским” ‒ о томе се у 
литератури не каже ништа или макар не у оној која је нама била доступ-
на. Како да разумемо, дакле, ово горко чуђење песника над својим гро-
бом тамо где Светозар, болан, под руским образинама, милује некаква 
лица? Чија су то лица? И какве су то руске образине? Можемо претпо-
ставити, са приличном сигурношћу, да Црњански алудира на Светозара 
Марковића, нарочито што знамо за Марковићев боравак на студијама у 
Петрограду, од 1866. до 1869. године када напушта Русију, због болести 
и жеље да школовање настави у Швајцарској (Митровић, Андрић 1978: 
59). Имајући у виду Марковићеве идеолошке и политичке ослонце у раду 
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Чернишевског, Писарева, Доброљубова, Херцена, а и то да је за време бо-
равка у Петрограду објавио више чланака у српској штампи, међу којима 
издвајамо онај упућен „Српској омладини”, можемо дакле, у „образинама 
руским” наслутити спектар револуционарних утицаја, покретачких им-
пулса националног ослобођења. Обраћајући се српској омладини дакле, 
Светозар Марковић поздравља њену жељу да путем просвете и науке 
васпита себе, али оно што је неопходно за колективно васпитање, пише 
Марковић, јесте „народ слободан од туђих уплива” (Марковић 1960: 25). 
Да би се то постигло, наставља даље беседнички ватреним тоном, нужно 
је употребити „све наше умне и  материјалне силе”: „Колико пута чусмо у 
песмама младих српских делија да ће погинути за крст и слободу, ама се 
те заклетве изгубише у облацима од љубавних уздисаја од којих потавне-
ше и сунце и месец (ваљда од срамоте за таквим разнеженим Српчетом) 
(Марковић 1960: 25)”. Са једнаком идеолошком страшћу опоменуће „бо-
лан Светозар” и српске сестре да не буду „луче моловано”, да не маре за 
париску моду и да читају „како се привијају ране од куршума и сабаља” 
(Исто: 25). Јер, „Српско омладинче треба да у истој руци држи мач и перо 
– кад је за шта време” (Исто: 26). Али, колико нас све ово приближава 
стиховима Црњанског и мучној запитаности о гробу који ће се налазити 
ту, у држави Сербији, где Светозар милује нечија лица „под образинама 
руским”? Можда Црњански, који је за завичај држао и мач и перо, управо 
зато, цинички призива слику болног Светозара у Петрограду, обузетог 
револуционаризмом док још једино може да утопијски милује оно што 
држава сатире. Од деспотизма Милоша Обреновића преко бирократ-
ске репресије уставобранитеља до Михаила и Милана, држава само то и 
чини – она себе ствара поводима за смрт. И сва српска омладина, свако 
српско „омладинче” мора да буде витез, пише Марковић са жаром рево-
луционарне фиксације, опомињући: „[...] да потечеш и тад међ првима 
са сабљом у руци као што си сад с пером, да ти не каже сиротиња раја 
као што је говорила српској господи у Првом устанку: [...] Шта чините, 
тер се не бијете!” (Марковић 1960: 26). Ако су лица омладине лица смр-
ти за отаџбину, лица која се бију, док их Светозар милује заблуделошћу 
једног социјалисте, иронија Црњанског недвосмислена је, проницљива и 
моћна. Ипак, не можемо да пренебрeгнемо још једну значењску нит коју 
крије алузија на „болног Светозара”. Наиме, Светозар Марковић је слао 
писма и сестрама Нинковић, Милици и Анки, с тим да је Милица била 
активисткиња Уједињене омладине српске, а током боравка на студија-
ма педагогије у Цириху слала је своје чланке Марковићу, које је он обја-
вљивао у листу Застава. Светозар не само да је подржавао педагошки и 
феминистички ангажман сестара, а посебно Милице, него је и помагао 
школу коју су основале у Крагујевцу, у тренуцима када су биле подвргну-
те режимској опструкцији и чак насиљу (Гачић 2004: 113).  Јован Скерлић 
у биографији Светозара Марковића, између осталог, описује и године у 
којима је Марковић, као главни сарадник Раденика, првог социјалисти- 
чког листа у Србији, био принуђен да се 1872. године повучe у Нови Сад, 
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с обзиром на династичку цензуру и бруталне полицијске мере које су 
тада завладале. Скерлић ће, међутим, Марковићев боравак у кући пен-
зионисаног гимназијског директора Нинковића, представити готово ро-
мансијерски сугестивно:

„Ту се Марковић упознао са двема кћерима Нинковићевим, Милицом и Ан-
ком, младим, образованим и одушевљеним девојкама, које су већ биле чита-
ле радове младога прогнаника, и гледале на њ са свим ентузијазмом својих 
младих година. Он их је поучавао из математике, а у слободним часовима 
читао им Чернишевскога, ширио њихове духовне видике, загревао их за 
нове идеале, упућивао их у ’разуман живот’, стварао од њих онакве жене 
какве је видео у Русији и у руским ђачким круговима у Цириху. Девојке су 
пригрлиле његове идеале, а између старије од њих, Милице, и Марковића, 
развила се чиста, платонска љубав коју једно другом нису признавали сти-
дећи се ње као какве слабости” (Скерлић 1966: 84).

Ако се сада поново вратимо на слику милованих лица, онда је јас-
но колико се цинички дијапазон стихова Црњанског обогаћује једним 
продорним а деликатним увидом – јер, питање о властитом гробу тамо 
где Светозар чини то што чини, још истанчаније раскринкава идеоло- 
шку силу државе на субверзивној граници завођења и смрти. Социјалиста 
Светозар, болан и нежан, под образинама своје литературе, у песничкој 
рефлексији Црњанског представља фигуру историјског безизлаза, посу-
враћеног завичаја, и државе која властити суверенитет профилише кроз 
искључење, сужавање самог простора живота (Све што смо дужни Агам-
бену овде, из потребе економичности и херменеутичког самообуздавања, 
нерадо изостављамо). По уским ће гунгулама вртети, пише Црњански, 
„бедне знаке љубави све празнијих и тиших”. Свет се, дакле, умањује на-
сиљем историјског ума и државне контроле која надјачава глас бића, ути-
шава „егзистенцијални патос” и укида метафизичко упориште смрти. 

„Љубав мутна више на уснама ми не руди,
нит ми по несвести протичу преображења.
Згаснуо жар за Тобом сија ми још на груди,
али пун жалости и очајног раздражења.

Нећу сачувати ни мисао,
да сам цветну грану удисао.” (95)

Не може се прецизним, егзактним језиком науке предочити целина 
сазнајног трагизма ове цветне гране која у несачуваности сведочи да није 
најстрашније што више нема љубави као завичаја, нема трешања и веч-
ности преображаја. После „Сербије” Црњански је ипак написао „Ламент 
над Београдом”, своју, како сам каже и како смо сви толико пута понови-
ли, лабудову песму. Али, песнички тренутак анихилације завичаја у сусре-
ту са државом коју нико никада не може срести  – то је неупоредив тре-
нутак српске књижевности 20. века. „Занавек, збиља, зар, овај свршетак 
се шири” пита се Црњански у последњим стиховима поеме, назначујући 
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тако увид краја које је другачије од песничког знања о одсуству смрти а 
вечности сеоба. Управо овај крај који се заувек шири, и специфичношћу 
свог морфолошко-синтаксичког склопа отвара јарак, гроб којем држава 
одузима обележје јер би самим тим проговорила о себи, демистифико-
вала своје сопство као онтолошко-епистемолошку лакуну, тамно место. 
Певати државотворно и певати о држави тако да се унутар поетике осе-
ти исход родољубља изван утопије и смртоносна привлачност „тамног 
јаза лепоте државе” – такво певање, дакле, упућује на читаво једно хер-
менеутичко подручје у ком, од поезије модерне па све до позног модер-
низма, треба најпажљивије пратити онтолошке мене смрти и љубави за 
отаџбину. 
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THE SECRET OF THE STATE AND THE METAPHYSICS OF THE DITCH IN 
SERBIA BY MILOS CRNJANSKI

Summary

This paper deals with the interpretation of the poem Serbia by Milos Crnjanski from the 
perspective of death and through the analysis of the native land which in this poem turns into 
a ditch. Crnjanski’s relationship with the state and the specificity of his poetic patriotism are 
only partly considered in comparison with Milan Rakic’s poem “Na Gazimestanu”, following the 
reflections of Crnjanski on Rakic’s patriotism.

Keywords: Milos Crnjanski, death, state, homeland, ditch, grave, patriotism.
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THE DIASPORA CEMETERY, THE POETIC 
IMAGINATION AND THE POWER OF METAPHOR: 

“AT THE ST. GEORGE CEMETERY IN PITTSBURGH” 
BY ALEKSANDAR PETROV

Тhe discussion of the diaspora cemetery in the poetic imagination consists of two 
parts. The first one focuses on the metaphor of sowing seeds in relationship to death 
and burial. The metaphor may refer to the burial of the deceased, the concept of di-
aspora, and writing/literature. This part also includes a discussion of the specifics of 
diaspora cemeteries. The second part focuses on the poem “At the St. George Cem-
etery in Pittsburgh” by Aleksandar Petrov, a Serbian poet born in Yugoslavia, who 
later in his life joined the Serbian American community. The discussion is focused 
on Petrov’s poem “At the St. George Cemetery in Pittsburgh”. The various aspects of 
analysis include thematization of diaspora identity, the link with history, poetic tech-
niques, generic features, metaphors. Petrov’s poem is finally viewed in the context of 
other poems on the same topic, namely “The Blue Grave” and “The Sowers” by Milu-
tin Bojic and “The Jewish Cemetery near Leningrad” by Joseph Brodsky. The conclu-
sion stresses the polysemantic and unifying effect of the metaphor of sowing seeds.

Key words: diaspora culture, disapora cemetery, serial diaspora, diaspora and po-
etic imagination, polysemantic metaphor, metaphor of sowing seeds, poetry and his-
tory, Aleksandar Petrov, Milutin Bojic, Joseph Brodsky

1. Sowing Seeds: semantic variations of a metaphor
The Serbian oral poetic tradition contains two types of songs in which the 

metaphor of sowing seeds appears: secular songs (lyrical and ballads) and ritual 
songs (laments). Both have preserved traces of the pre-Christian pagan heritage 
projecting an image of burial as a “wedding” of the young deceased man with 
the earth (a female concept coinciding with the feminine grammatical gender 
of the Serbian word for earth – zemlja), implying the image of the body as a 
sown seed, germinating in the earth and generating new life. The link between 
Eros and Thanatos is obvious. Life, death and rebirth are perceived as a part of 
the eternal cycle reflected in the seasons and the ancient agricultural calendar. 
Spring festivities celebrating the rebirth of plants survived in their Christianized 
versions, just as the pagan myths and metaphors of burial survived in popular 
beliefs and customs, secular folksongs and laments of the oral tradition. 

What is typical for the Serbian oral poetic heritage is the identification of 
the human cycle with that of nature. The burial of the deceased is like the sow-
ing of seeds (bodies) which in turn will generate new life. Also, the connection 
1 krinkavidakovic@yahoo.com
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between the living and the dead is never severed, a concept personified by the 
mythical Persephone. However, this corpus deals only with individual deaths, 
burials and graves. The cemetery as an organized locus associated with the 
dead and their earthen habitat is missing. 

By the late Middle Ages the metaphor of sowing seeds generated a new 
meaning associated with the rising tradition of Christian monasticism and the 
cult of writing. This new meaning was discussed by Ernst Robert Curtius in the 
chapter “The Book as a Symbol” in his study European Literature and the Latin 
Middle Ages. The Biblical “Exodus” describes how at Mt. Sinai Moses showed 
the Ten Commandments inscribed by “the finger of God” on stone tablets to 
his people. Job sought to write his tribulations with “an iron pen” (stylo ferreo) 
on tablets made of lead. Curtius explains that the Roman period of Christianity 
celebrated Christian martyrs, while in the period following the latter the church 
of martyrs tended to become the church of monastic traditions, which included 
the important task of disseminating, communicating, passing down both sacral 
and secular knowledge. Monks and monasteries thus became “the only protago-
nists of the essence of writing and the book” (Curtius 1971:319). From the 4th 
century on, the monastic heritage moves from the East (Byzantium) to Western 
Europe, generating the most fruitful results in Spain, Britain and Ireland. In this 
context Curtius ascribes significance to two poets from Spain, Aurelius Pruden-
tius Clemens (4-5th c.) and Saint Isidore of Seville [6-7th c.]:

As far as I know, the metaphor of ‘plough’ for ‘pen’ (vomer for stylus) does not 
appear anywhere in Roman literature, but is found in the works of Medieval 
poets. Wherever it is found, it comes from Isidore of course, but the essence of 
the comparison is older. Already in Plato we find the comparison of tending 
the field with writing. The Romans seldom used the verb arare for writing... I 
did not find the description of a written line as a ‘furrow’ prior to Prudentius... 
Both quoted passages from Isidore could be instrumental in the transfer of that 
comparison into the consciousness of Medieval scribes as a standard description. 
The pergament is a field, and the scribe is skillful in drawing furrows in the fields 
of books (Curtius 1971:320-321).

Isidore dedicated the sixth book of his Etimologiae to books, libraries, li-
brarians, poligraphs, literature, writing and instruments of writing. He com-
pares the page with a field, the pen with a plough, while the black letters are 
seeds. “It is, indeed, an image adopted by scribes, taken over from scholarly 
sources” such as Plato, Prudentius, Isidore and Carolingian poetry (Curtius 
1971: 321). It is an image that creates a link between two disparate sets of realia, 
one from the realm of the learned protagonists of writing bent on the transfer 
of knowledge and art, the other from that of illiterate peasants sowing, harvest-
ing and producing food. The power of metaphor unites them, so the former 
can appropriate the attributes of the latter, so the letters/seeds written/sowed 
onto the page/earth become the generators of new life, of food for the spirit, 
heart, and mind.   
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The metaphor did not remain confined to its learned written sources in 
Latin, but was adopted in the secular literature written in vernacular languages. 
Among other examples, Curtius cites “riddles whose answers refer to pen, ink, 
letters, and paper” (Curtius 1971: 322). From there it began circulating through 
literature communicated and performed orally. Therein lies one paradox: that 
the learned metaphor identifying writing with ploughing is perpetuated by the 
illiterate folk who plough, but do not write. And there is one more paradox: 
that the riddles mentioned by Curtius in his European Literature and the Latin 
Middle Ages are found in the Serbian oral tradition in the Balkans. One of them 
reads: “Black seeds dispersed on a white field” (Book), another: “White book, 
black seeds, wise head sowing” (Script) (Bovan 1980: 248, 251), still another: 
“I sowed seeds without a plough, harvested without a sickle” (Script), and the 
last of my examples: “I sowed black seeds in a white field” (Book) (Karadžić 
1933: 465). A clue to the presence of these riddles in the Balkans was provided 
by Curtius himself when he highlighted the “spread of Eastern monasticism 
to Gaul” (Curtius 1971: 320) and further to the European West. The monasti-
cism of Byzantium spread together with its cultural influence, which was much 
stronger in the Balkans, the home of Byzantine Christian Constantinople and 
the homeland of ancient Greece. This explains how both the myth of Perse-
phone and the riddles identifying letters with seeds and writing with ploughing 
appear in the Serbian oral tradition.

Here is another example of the semantic variation of the seeds metaphor. 
It is embedded in the very word diaspora, coined by the Greeks to mean “dis-
persion of seeds”.  Marianne David and Javier Muñoz-Basols have highlighted 
what differentiates the diaspora from other groups:

The word diaspora, from the Greek verb speiro (to sow) and the preposition dia 
(over), signifying ‘dispersion of seeds’, was originally used in reference to Greek 
settlers and colonizers in the Mediterranean. Adopted by the Hebrews to speak of 
their own people exiled to Babylonia in 587 BCE after the destruction of the First 
Temple of Jerusalem, and enslaved and dispersed over various Roman provinces 
following the destruction of the Second Temple in 70 AD, diaspora acquired its 
tragic dimension even as it also referred to Jewish traders who fanned out over 
the Mediterranean to settle along its coasts. Almost from the outset the term ‘di-
aspora’ included such diverse groups as settlers, colonizers, banished slaves, vic-
tims, as well as tradesmen and others in search of a better life. What they all had 
in common was a collective identity: the notion of their ‘old country’ buried deep 
in language, religion and tradition, claiming their memory and their emotions 
by giving them a sense of allegiance and belonging that sustained them in their 
travails. It was a feeling kept alive by their acceptance of an ‘inescapable link’ with 
their migration history and sense of kinship with others of similar background in 
an on-going relationship. This fact of coming from ‘someplace else’, thus harbour-
ing a separate identity from that of their host culture, was what they had to nego-
tiate if they were to cross the boundary, perceived or real, into their surrounding 
environment in order to ‘make a life.’(David and Muñoz-Basols1997: ix)
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The symbolic “dispersion of seeds” (rasejanje in Serbian), derived from 
the agricultural domain, suggests four basic concepts: migration (dispersion), 
culture shared with the environment before migration (seeds), the culture 
of the host environment after migration (the alien earth in which the seeds 
are sown in), and negotiation (the growth of seeds sowed in alien earth). The 
emphasis here is on the last concept: negotiation between two distinct cultures 
of unequal status, one represented by the seed and the other by the earth it is 
sown in. Unlike the previous variations of the metaphor, this one is not erotic, 
religious or learned. It is an attempt to explain, albeit metaphorically, the 
complex cultural dialogue implied by the condition defined as diaspora. 

2. Diaspora cemeteries
Diaspora cemeteries are to some extent distinguished from cemeteries in 

general. Although all ethnic and religious groups generate collective identities, 
those of diasporic groups are specific because of the cultural environment in 
which they function. Diaspora cemeteries exist outside their original cultural 
environment which is defined by shared identity and inside an environment in 
which they assume the status of the Other, a minority whose identity is defined 
in contrast to the majority culture. Another factor impacting them is the spe-
cific migration history of the group. Diaspora culture is by definition dynamic 
because it evolves in continuous negotiating and re-negotiating its relationship 
with two cultures - one they share with the environment they lived in prior to 
migration, in which they were part of a majority culture, and another in which 
they represent a more or less distinct minority within an alien majority culture. 

A defining feature of diaspora culture is its essential duality. Migration 
marks an obvious disruption of its continuity. Time is dual because it has to in-
tegrate a past culturally different from the present, time before and after migra-
tion; so is space, because it has to reconcile there (“the old country”) and here 
(“the new country”). The very term host environment also suggests a change in 
status: being the Other in an alien cultural environment indicates a secondary 
status, that of a guest in somebody else’s home. Migration histories of diaspora 
groups are embedded not only in the core of their self-perception, but also in the 
way they are perceived by the host culture. How a diaspora culture will develop 
depends on various factors that influence the degree in which both cultures are 
open/closed to dialogue and negotiation in a diachronic, historical process. 

The past is important to any group’s collective identity, but its role in the 
identity of diaspora groups is even more significant because the defining fea-
tures of the culture of the Other are encoded in it, and, also, because it is a his-
toric past not shared with the host culture. What is shared with the host culture 
is the present. While the past is a remembrance stored in memory, the present 
is a lived reality. This explains why diaspora culture tends to idealize the past 
and yearn for its symbolic, if not real return (nostalgia). It also explains why 
there are certain themes of preference in diaspora literature: the disruption 
represented by migration history, the difference between past and present, the 
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opposition between the “new” reality and the “old” cultural codes used to inter-
pret it, the presence of archetypal images such as those of “return” and “foun-
dation building”. The latter may seem paradoxical, but it is actually a reflection 
of the real status of diaspora groups: they cherish the hope of one day returning 
“home”, but at the same time they are forced to build a new “home” in the host 
environment. The diaspora cemetery is an important and distinctive part of 
the latter because the home of the dead is perceived as permanent rather than 
temporary. It is the first permanent collective structure in the new diaspora 
culture and it is associated with the pioneering first generation responding to a 
basic question: where will we bury our dead?  

For religious groups that did not practice cremation, this meant acquiring 
land for cemeteries. For some groups, for example Jews, who in certain periods 
and countries in Europe were not allowed to own real estate (land and build-
ings), cemetery plots were the only land that could become essentially “theirs” 
because they were “populated” by the deceased. In other words, the dead were 
the only ones provided with a permanent habitat in the host country. The im-
portance of this point is highlighted by one of the specifics of diaspora groups, 
the “absence of territorial identity” in contrast to nations identified with the 
host environment. “In contrast to diaspora with its characteristic absence of 
territorial identity, the nation is all about territory and exclusivity.” (David and 
Muñoz-Basols, xvii) The cemetery is the first and sometimes the only albeit 
symbolic marker of “territorial identity”, the only micro-territory “belonging” 
to the diaspora community. 

The cemetery was one of the few objects projecting a sense of permanence 
that far too often evaded diasporic communities. Even if the community disap-
peared, as some did during pogroms, wars and other calamities, the cemeteries 
often survived as witnesses of the diaspora’s life, i.e. as historical memory. An-
other factor of durability was the custom of building tombstones with epitaphs 
that provided information on the deceased individual and the community they 
belonged to. With time, cemeteries became monuments of individual and col-
lective memory, although sometimes they too are subject to deliberate destruc-
tion. This is the case, as in present day Kosovo and Metohija, when a hostile 
majority/culture is bent on obliterating the Other’s memory: cemeteries become 
targets of intentional vandalism and desecration, when the destruction of the 
minority community continues in the form of the destruction of its memory.

Cemeteries in general as well as those of the diaspora, imply the image of 
material bodies/seeds interred/sown into the earth/land that with time gen-
erate intangible fruits/memories. The seed is the symbol of death producing 
new life once it is sown into the earth. The seed sown in the earth, on the 
white page or engraved in stone is the written word and literature. Therefore, 
“the city of the dead” becomes an active agent of the preservation of diaspora 
identity. In a more general sense, the cemetery functions as a guardian of his-
torical, collective memory.
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The St. George cemetery in Pittsburgh: a Serbian American  
historical landmark

Serbian immigrants from the Military Border in Austria-Hungary – the 
regions of Lika, Banija and Kordun – began arriving in the Pittsburgh area in the 
last decades of the nineteenth century. The most intensive wave of immigration 
was at the turn of the century, as Pittsburgh was becoming the center of the 
American steel industry. Poverty, aggressive proselytism, persecution and lack 
of national, religious and civil rights were the reasons for Serbs to seek a better 
life in America, the “promised land” of economic opportunity and religious 
freedom. America’s unprecedented industrial development absorbed a huge 
work force coming from all parts of Europe and among them were Serbian 
immigrants. They settled in Pittsburgh and Western Pennsylvania, where they 
found jobs mainly in the mining and steel industry. Work was backbreaking, 
wages low, workers rights almost non-existent, but they had two important 
advantages compared to Austria-Hungary: religious freedom and freedom of 
organization that allowed them to express their national, religious and cultural 
identity. First generation immigrants were pioneers in establishing various 
Serbian American organizations – churches, church-school congregations, 
schools, ethnic fraternal (insurance) organizations, ethnic newspapers, cultural 
societies, and, last but not least, cemeteries.

The first Serbian Orthodox church in America was consecrated in 
Jackson, CA in 1894. Next to it is the St. Sava cemetery, the oldest Serbian 
Orthodox cemetery in the United States. The second church was founded in 
McKeesport, PA in 1903. Three years later the St. George Serbian Orthodox 
Church, founded in 1905 in Pittsburgh and chartered in 1906, purchased a plot 
in Baldwin County which became the St. George Cemetery, the second oldest 
Serbian cemetery in the United States (Wuchenich 2014).

Smoke from the steel mills in Pittsburgh, located on the confluence of 
two rivers bearing Native American names: Allegheny and Monongahela, 
made noon look like midnight. Pittsburgh was a truly multi-ethnic city where 
Germans and Italians, Irish and Russians, Serbs and Croatians, Hungarians, 
Czechs and Slovaks established their ethnic communities, maintaining their 
religious and cultural traditions. Pittsburgh would become home to one of the 
largest and most important Serbian American fraternal organizations, the Serb 
Orthodox Federation Srbobran (1901), and the outstanding Serbian ethnic 
newspaper The American Srbobran (1906). The Serb Orthodox Federation 
Srbobran, renamed the Serb National Federation in 1929, holds a special 
position in Serbian American history, and it is still an important fraternal 
organization. The American Srbobran, published bilingually, is the oldest 
continuously published Serbian newspaper in the world. Aleksandar Petrov 
has been a long-time editor of the Serbian section.

One of the most important and glorious chapters in the history of the 
Serbian American community was associated with World War One, when a 
large number of young unmarried Serbian men volunteered to fight as soldiers 
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in the Serbian and Montenegrin army. Some of them participated in the 
excruciating exodus across the Albanian mountains in 1915 and fought later in 
the crucial breakthrough of the Salonika front, returning to Serbia victoriously. 
Among them were Serbian volunteers from America who decided to stay in 
the newly formed Yugoslav state, while others returned to the United States 
and continued their lives there.

During World War Two they fought in the US army, while their cousins 
that stayed in the homeland became victims of the genocide perpetrated by 
the Nazi satellite Ustasha regime in the Independent State of Croatia. Among 
them were some of the Serbian American volunteers that had fought in World 
War One. An outstanding example is the ten Vajagić brothers from Gary, IN, 
the oldest of whom, Risto, was decorated with the Karađorđe Star. The Vajagić 
brothers who returned to America survived the ustashas, but those who stayed 
in Yugoslavia had a different fate: some fled from the terror and became 
refugees, others were killed in their homes, even the graves of those that had 
died before the war were desecrated and destroyed (Vajagić 2018: 350). The 
annihilation of people was parallel to the obliteration of their memory.

The St. George Cemetery, once at the outskirts of the city, is now in the 
midst of a residential and commercial center of Pittsburgh’s Baldwin Borough. 
The cemetery, however, is completely isolated from its surroundings by a small 
forest. It is, in fact, a peaceful oasis visited by deer more than by people. It 
reflects the life stories of immigrant Serbs, mainly those from the regions of 
the former Vojna Krajina and shows how individual biographies are integrated 
into group histories, how these are turned into collective memory and how the 
latter is preserved by the necropolis. 

“At the St. George Cemetery in Pittsburgh”
Aleksandar Petrov (1938) is a university professor, scholar, poet, novel-

ist, essayist and editor of anthologies of Serbian, Yugoslav and Russian poetry. 
He published numerous books and was widely translated (twenty of his books 
were published in fourteen countries).

Petrov was the first to revive the memory of the St. George cemetery in 
public discourse, drawing attention to its historical relevance, symbolical value 
and beauty. Thanks to Petrov, three documentary films have been made about 
the cemetery and one of his poems was dedicated to it2.

The poem, inspired by the cemetery and the fate of Krajina Serbs on both 
sides of the ocean, was written in March 1995, several months prior to the trag-
edy of Krajina Serbs which took place in August of 1995 during the Croatian 
military operation known as Storm. This tragedy prompted Serbian Americans 
to organize the collection of relief for the over 200,000 Serb refugees fleeing 
from Croatia.  The first reading of the poem took place on one such event 

2 Documentaries directed by Srđan Ilić (TV Vojvodina), Aleksandar Vlajković (RTS) and Dragan 
Kovačević (for the Serb National Federation centennial).
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organized by the Serbian Orthodox Church on September 24 in Midland, PA3. 
Its first publication was in the American Srbobran. In 2001 it was published in 
the bilingual The Stone and the Bell / Kamen i zvono (Petrov 2001). It was in-
cluded in Petrov’s book Peta strana sveta, Sabrane, ruske i nove pesme (Petrov 
2013: 333-339) and in 2019 it was reprinted bilingually in The Serbian Chris-
tian Heritage of America (Vasiljević 2019: 330-331).

The poem has a three-part structure. The first part focuses on the St. 
George Cemetery, the Serb immigrants from Krajina and their diasporic his-
tory. The second part deals with their cousins who stayed in Yugoslavia and 
perished in the wartime Independent State of Croatia. These two groups, sepa-
rated literally and symbolically by the ocean (a border established by migra-
tion), are brought together in the third part – in prayer.

The dimension of space is very important in the poem. In the first part, 
three brief introductory lines outline the location of the cemetery as a real place 
on the map of Pittsburgh: In the hills / on South Side / above the river called 
Monongahela. The description takes the reader on an imaginary descending 
path from the hills (the cemetery’s location) to the South Side (the name of 
the historical quarter where the steel mill workers lived) to the Monongahela 
River (used for transportation of iron ore and steel). Thereby a poetic map is 
drawn in which the low part indicates the reality of the lives of these immi-
grants (their backbreaking work in the steel mills and their very modest homes 
in South Side) contrasted with the high parts (the hills) identified with the final 
resting place of their bodies and the point of departure of their souls seeking an 
eternal home in heaven. 

The spatial image is interrupted by seven lines placed in brackets: (a name 
[Monongahela] as opaque to them / in their lifetime / as the red-black noon of 
Pittsburgh / under the soot screen sun, / a water-name – Monongahela - / like a 
nut stuck in their throat of newcomers / from the rugged Krajina carst). These 
lines emphasize an opposition typical for the diasporic consciousness: the dif-
ference between the source landscape (a word we use to indicate not only the 
natural, but also the cultural and linguistic “landscape”) in relation to the new 
one, which by definition is more or less alien. The new landscape is represent-
ed not by the river itself, but by its name, Monongahela, which is of Native 
American origin. The river as a part of the natural landscape was less alien to 
the immigrants coming from the Krajina carst than its name. Here the poet re-
sorts to a Serbian idiom: kost u grlu (“bone stuck in the throat”) which denotes 
something one cannot swallow, something resisting the natural passage from 
throat to stomach, an obstruction. In the idiom it: a bone, while in the poem 
it is: a name. The analogy transfers some features of the former to the latter, 
making the name (Monongahela) tangible, solid, and hard. Another effect of 
the poet’s use of this idiom is that of presenting language (a name) as food, 
something that is eaten and has to be swallowed in order to be metabolized. 
This evokes the image of the alien language as food that is stuck in the throat, 
3 See http://www.snet,irg/EDU/QV/MIM/PETROV’s.poem.html as well as https://babamim.com/

st_george_cemeterysasha_petrov
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difficult to learn, pronounce, understand (swallow). The image is dramatized 
by emphasizing that Monongahela is a water-name, but nonetheless one stuck 
in the throat like a nut, known to be hard to crack in order to access the ed-
ible inside. Readers familiar with Serbian literature could detect an intertextual 
reference to the well-known lines from the Mountain Wreath by P. Petrović 
Njegoš: Tvrd je orah voćka čudnovata, / ne slomi ga al’ zube polomi! Thus the 
water-name Monongahela, expected to flow smoothly and transport language 
from the outside into the mouth and further on (like in eating and drinking) 
solidifies into a hard nut stuck in the throat. The poet constructs a complex 
metaphor of the immigrants’ problem with the language of their new environ-
ment: Monongahela was somehow swallowed, but remained a name “opaque 
to them in their lifetime”. The choice of the word opaque indicates a process in 
which the solid nut was transformed into a intangible visual category denoting 
nontransparent, unclear, blurry, but not stuck in the throat any more. 

Another important poetic element embedded in the lines placed in brack-
ets is the image of Pittsburgh, the world capital of steel production at that time, 
where noon was as dark (red-black) as night – due to the fire, smoke and soot 
produced by the numerous steel mills. The steel and soot producing Pittsburgh 
industry was the exact opposite of the Krajina rural landscape the immigrants 
came from. Migration converted Serb Krajina peasants into immigrant indus-
trial workers, living in an urban center that had the sun screened by soot and 
smoke. Here the visual image of a city without sunlight reaches out from space 
into time. The alternation of day and night indicating passage of time is dis-
continued, so time in the low part of the initial image (the South Side along the 
banks of the Monongahela) seems to stand still in perpetual darkness.

This is contrasted with the cemetery in the hills, described in the lines fol-
lowing the section of the poem isolated in the brackets. Here the poet moves 
the description into the real time of writing the poem and his own first-hand 
impressions. This time shift is indicated by the lines: …here they lie / midway 
between steel mills / and saw mills that are no more… By the time Petrov moved 
to Pittsburgh, almost all the local steel mills had been torn down and replaced 
by modern buildings (residential, restaurants, cultural institutions) as the city 
pushed for developing clean industries. Petrov’s Pittsburgh was quite different 
from the city at the turn of the century when the Krajina Serbs settled in it. 
The dirty industries have disappeared and the cemetery, located between the 
steel mills and saw mills: that are no more, continued its presence as a natural 
as well as cultural oasis protecting the dead: …under the vibrant grass, / the se-
date snow, / of this spring day, / and any other day, / disturbed only by the din of 
birds… The image consists of three elements of nature: grass, snow, and birds. 
Snow is sedate, peaceful, pristine, gentle and white. The passage of time is indi-
cated by the seasons: the snow melts in spring, revealing the vibrant grass, the 
renewal of life in the eternal cycle of the world of nature. Two visual images 
are complemented by one of sound: the din of birds, the only sound disturbing 
the silence of the necropolis. The visual images refer to the ground as opposed 
to the underground in which the dead lie, projecting dynamic time involving 
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cyclical, seasonal change (the death and rebirth of plants). The sound image 
in turn stresses time as an endless repetition of days (…this spring day/ and 
any other day…), like the monotonous sound of the ticking clock measuring 
time, but missing change. Analogous to the ticking of a clock is the listing of 
family names engraved in the tombs: Borota, Studen, Krneta, Klipa, Ždrale, / 
Zatezalo, Mamula, Mrvoš, Pijevac, and personal names of first generation im-
migrants whose descendants also lie in the same cemetery: Vukela, Dojčin, / 
Stojan and Pavle. The names, representing real people, effectively individualize 
the deceased in this collective necropolis, saving from oblivion those whose 
lives might not have been recorded anywhere else but in the pages of church 
registers of births, weddings and deaths. 

The poet then uses information provided by the epitaphs referring to dates 
of birth and death, family relations, information on how these individuals died. 
Selected information of this type is offered in the following eight lines: ...those 
who lived beyond old age / and those stranded despite / strong wings (killed in ac-
tion!) / and buds that never learned / to bloom or wither, / those who fell asleep 
in daylight, / those who sank at night / into a deeper slumber... It is structured in 
a way consistent with a double contrast between: (a) those that died at old age 
versus those that died young, and (b) those that died of natural causes versus 
those whose death was violent. The death of the first group is presented as fall-
ing asleep in daylight or sinking into a deeper slumber at night. In both cases, 
dying is presented as gently falling or gradually sinking into a state of eternal 
sleep (death). However, it is the second group that is highlighted and drama-
tized. They were the young and strong killed in action, which is a reference to 
many Serbian Americans who left their new American home in order to fight 
as volunteer soldiers in the Balkan Wars and World War One. They are the 
buds cut off from the stem, whereby they were deprived of the natural process 
of maturing (blooming) and growing old (withering).

The first part concludes with an extraordinary Christian image: ...they are 
seeds gathered in the hand / of the One who sowed their bodies / on earth and 
reaped / their cross-bearing souls / in heaven. This image is based on two Bibli-
cal sources. The first one is a parable about a sower who sowed seeds; seeds 
that fell on stony ground and thorns yielded nothing, but those that fell on 
good ground gave abundant crop; the sower of seeds is analogous to the sower 
of words (Mark, 4: 3-32). Here seeds are metaphorically identified with words, 
while sowing is the spreading of words i.e. the word of God. This is a Christian-
ized version of this ancient metaphor. The second one is about the Lord who at 
the Last Judgment separates the righteous from those that have sinned like “a 
shepherd divides his sheep from the goats”: he will take the righteous (sheep) 
in his right hand and the others (goats) in his left hand; “And those will go away 
into everlasting punishment, but the righteous into eternal life” (Matthew 25: 
31- 46). This is also an agricultural metaphor, but one shifting from farmer to 
shepherd, a common metaphor of God in the Christian tradition. This specific 
metaphor moves into the realm of eschatology. Petrov uses both of these im-
ages, but in doing so he transforms them.  
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This is not the first time the image of the Lord as sower of seeds and har-
vester appears in Petrov’s poetry. The poem “In the Russian Church in Bel-
grade”, written in Russian in 1991, is focused on the author’s dual Serbian-Rus-
sian identity, a key issue regarding his literary work. This issue is the subject 
of another article, while in this one we wish only to highlight the image of the 
Lord as sower and harvester. In this poem the seeds refer to people, specifi-
cally migrants, specifically Petrov’s parents: first generation immigrants flee-
ing from Russia and settling in Serbia/Yugoslavia. They are described as di-
asporic seeds planted and harvested in Russia, then transferred to a safe place (a 
barn) in Serbia: ...wheat, / harvested by His hand / and deposited in a barn here... 
Petrov’s parents were closely associated with the Russian Orthodox Church in 
Belgrade, as was he since his childhood. Therefore, the appearance in his po-
etry of an image based on the New Testament is not at all surprising. Further-
more, the image of migrants as seeds sown and dispersed around the world has 
a very long tradition. In Petrov’s rendering, however, this traditional image ap-
pears in Christianized form which through intertextual links draws in the New 
Testament context. This in turn triggers a semantic expansion of the image.

In the poem on the St. George cemetery in Pittsburgh, written only four 
years later, this image reappears. It does so through the common concept of 
diaspora, i.e. two diasporas linked by analogy: one Russian in Serbia and the 
other Serbian and Russian in the USA. However, it also does so through the 
complementary relation of two topoi: the church (Russian in Belgrade) and 
the cemetery (Serbian in Pittsburgh). Why is the latter important? Petrov’s 
Christianized version of the iconic image of diaspora (dispersion of seeds) is 
expanded by evoking the New Testament context, but in the poem on the St. 
George cemetery Petrov goes one step further by integrating two images, both 
linked to Christian sources. In the first one, the Lord is the sower and harvester 
of seeds and Petrov uses it in reference to the people the poem focuses on – the 
Serbian American diaspora. The second image presents the Lord as an agent of 
the Last Judgment and Petrov uses it with reference to the specific topoi of the 
poem – the cemetery. It focuses on space (the cemetery), but as it introduces 
the eschatological perspective, it also projects strong connotations of time (be-
fore/after death). 

Here is the integrated image: ... they are seeds gathered in the hand / of the 
One who sowed their bodies / on earth and reaped / their cross bearing souls / in 
heaven. Here the Lord is both sower/harvester of seeds and shepherd, as he ap-
pears in Psalm 23 (leading his people along the path of righteousness) and in 
the Gospel of Matthew (holding the righteous in his right hand). The integration 
of the two metaphors in Petrov’s poem is indicated by the important image of 
the hand, the one hand used both for sowing and saving the righteous. Petrov’s 
integration of the two Biblical metaphors establishes three binary relationships: 
sowing and harvesting (birth and death), earth and heaven (secular and escha-
tological space), and body and soul (associated specifically with the cemetery 
where the body is interred and where the separation of the soul takes place). 



The Diaspora Cemetery, the Poetic Imagination and the Power of Metaphor

482

The Lord is represented metonymically by an almighty hand capable of 
giving life, taking it and securing after-life. This image is important because the 
Lord’s hand will be opposed to a very different hand imposing injustice, terror, 
torture and death. This image serves as a link with the second part of the poem 
that focuses on a typical diasporic concept: life of the diasporic group in the 
place of origin prior to migration. The two topoi, source locus (Krajina) and 
target locus (America) are physically separated by the ocean/sea. Metaphorical-
ly speaking, the fate of the Krajina Serbs “who never set off across the sea”, and 
those who immigrated to America are diametrically different. Their fate was 
determined by a hand very different from the Lord’s: it is that of the ustasha in 
the Independent State of Croatia (1941-1945).

The second part begins with the identical list of Serbian Krajina family 
names given in the first part (but in inverted order) to indicate members of the 
same families who instead of emigrating stayed at home, awaiting with pure 
hearts / the handthat was to shut their eyes / and embed them gently alongside 
/ their ancestors. Here is another trace metaphor of sowing seeds (the Lord’s 
hand embedding the deceased into the earth) and a reference to the first part 
of the poem (gentle natural death, falling into eternal sleep). But their fate was 
decided by a different hand that brought death at the doorstep, / while sitting 
at the loom, / plowing in the field, / standing by a haystack, / holding a notebook 
in school, / sucking a thumb / in the cradle,/ facing the altar... The list of names 
just as the list of loci of death is cumulative and has the effect of reinforcing 
the massive spread of horror in ustasha Croatia. The intensity of horror de-
rives from the sudden conversion of peaceful common everyday loci into ter-
rific killing sites. The elements comprising the list, including those associated 
with children (the cradle, the school) and sacral places (the altar), suggest the 
radical character of the ustasha policy of racial annihilation: regardless of their 
age, profession, and social status, the Serbs were to be eradicated like a malig-
nant tumor from the otherwise “healthy” body of the Croatian nation. In the 
poem, this is followed by another list stressing the diversity of killing methods: 
...their last breath struck, / by a hammer, / a rock, a dagger, / so they ended up / 
in rivers, / in pits, / hanging from branches, / in the fields, / behind barbed wire, 
/ under boiling lime... In these mass killings the dead were not buried: unlike 
Auschwitz where the victims were gassed and cremated, the victims massacred 
in death camps such as Jasenovac and Jadovno, for example, were just thrown 
into rivers and pits (where they were covered with lime). This segment of the 
poem concludes with a horrific image of dismembered bodies: ...under boil-
ing lime, / like candles in the church, / stripped of their tongue, / eyes, / breasts, 
/ with their heart, / like an apple, / in their mouth. By selecting specific body 
parts, Petrov constructs a poetic image that expands the limits of the body. The 
mouth evokes the bodily function of eating, but together with the tongue refers 
to language, speech, expression of emotions, values and spirituality. It suggests 
the reduction of humans to animals designated for slaughter. The heart appears 
as an apple placed into the mouth of an animal sacrificed to human evil. Final-
ly, the cut off breasts are not only a symbol of violence perpetrated specifically 
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on women, but also a symbol of death through deprivation of life-giving milk 
necessary for biological continuity. 

The third and concluding part deals with a typical disporic theme: the re-
lationship between the people in the source environment – Serbs in Krajina 
– and those in the target environment – Krajina Serbs in America. The latter 
are defined as those rescued from their neighbors and brothers / by the ocean. 
Emigration to America saved them from the  tragic fate of their family mem-
bers who were subjected to genocide in Croatia during World War Two. The 
St. George cemetery, therefore, is not only a place of burial for the deceased 
members of the diaspora, but also a place of prayer for the souls of those buried 
without prayer, / resting not in peace, / but crying out like foreboding birds / from 
the rugged Krajina carst...4 It concludes with a list similar to the two previous 
ones, individualizing people by their names and family names, emphasizing a 
double unity, that of the living and the dead and that of the source and the di-
asporic community: ... the dead and living families of / Zatezalo, Mamula, / Kr-
neta, Borota, Studen, / Mrvoš, Pijevac, Ždrale, / descendants of the same Vukela, 
/ the same Dojčin, your and our Stojan / and Pavle.

The structure of the poem rests on multiple sets of binary oppositions pro-
ducing tension in the frameworks in which they are contained. This technique 
is complemented with that of listing selected elements (names, events, objects, 
situations). These sequences involve repetition, development of degrees and 
cumulative effects. Semantic expansion and condensation is achieved through 
various techniques. In addition, the poet uses idioms, references and inter-
textuality. The use of metaphors in Petrov’s poem is very effective and espe-
cially interesting is the Christianization of the sowing of seeds metaphor and 
the integration of two Biblical metaphors adapted to the semantic axis of the 
poem. The reader is thus taken on a poetic journey leading from reality –the 
St. George cemetery in Pittsburgh – through the landscapes of history, human 
values, culture, and eschatology. From the cemetery in Pittsburgh the reader 
ventures into the history and tragedy of the Krajina Serbs in the Independent 
State of Croatia and then returns to Pittsburgh to pray for those who have been 
deprived of life, humanity and proper burial. We are reminded of the cultural 
and religious importance of proper burial, without which the victims cannot 
rest in peace. In addition, the poem written in March of 1995 anticipates the 
tragic fate of the descendants of Vukela, Dojčin, / Stojan and Pavle in August 
1995 (the Croatian military operations Storm and Flash) over fifty years later.  

Petrov’s poem “At the St. George Cemetery in Pittsburgh” shows how a 
reality removed from everyday life – the cemetery – activates memory, the his-
torical consciousness, and the poetic imagination. This results in the creation 

4 Most members of the Serbian American diaspora in Pittsburgh and its environment had members of 
their families who were killed in Jasenovac. The Serbian Orthodox Church in Jasenovac dedicated to St. 
John dates from 1775. During the Independent State of Croatia it was demolished while the church ga-
rage became part of the Jasenovac death camp. The Serb National Federation based in Pittsburgh was in-
strumental in collecting funds for the reconstruction of the church in Jasenovac, which was consecrated 
again in 1984. During the conflicts of the nineties, the church was once again damaged and devastated 
in 1995. It was restored in 2000.
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of a new semantic map integrating history, geography, migration, violence, cul-
ture, religion and eschatology. The reader is taken on a journey which enables 
him to view in his mind’s eye a historical drama in eschatological terms and the 
immense human drama encapsulated in a small local cemetery. 

Other diasporic cemeteries in poetry: Bojić and Brodsky
The poet’s approach to the diasporic cemetery as historical memory brings 

to mind the Serbian poet Milutin Bojić (1892 - 1917) and his poem “The Blue 
Grave” from Poems of Suffering and Pride published just before the poet’s death. 

“The Blue Grave” refers to a historical tragedy that took place during 
World War One, when Serbia was occupied by the joint forces of Austria-Hun-
gary, Germany and Bulgaria. The Serbian government organized the evacu-
ation of the army (followed by a great number of civilians) from Serbia with 
the hope that one day they would return to liberate their homeland from the 
overwhelming power of the enemy. The evacuation took place in the winter of 
1915, lasting around two months, and due to various circumstances it had to 
be effactuated by crossing the rugged, inhospitable and ice covered mountains 
of Albania in order to reach the Adriatic coast near Valona. A great number of 
Serbian soldiers, officers and civilians died due to utter exhaustion, extreme 
hunger, freezing temperatures, and epidemics. When they reached the coast, 
still many more died because the Allies had not secured any assistance. They 
were eventually transferred by French ships to the Greek island of Corfu, but 
many soldiers were still dying. These were evacuated to the neighboring island 
of Vido, known as the Island of Death. Soon there was no more space to bury 
the dead, so they were loaded on small boats, taken to sea and “buried” in its 
depths without any funeral rites. 

This particular necropolis is literally extra-territorial. Military cemeteries, 
especially those from the two World Wars, dispersed in the foreign countries 
where the soldiers died, are diasporic in a specific sense. This one is unique 
because it is located at sea with absolutely no visual markers of its existence, no 
border to isolate it from its surroundings, no usual signs or symbols – graves, 
tombstones, epitaphs – identifying the dead, and no name. Both the dead and 
their burial site exist exclusively in the memory of the living as an event rather 
than a nameless and invisible locus. Bojić was a witness who perpetuated his 
testimony in a poem whose title, “The Blue Grave”, at least gives this cemetery a 
descriptive name (by which it is still known today). After surviving the Exodus 
over the Albanian mountains, Bojić was stationed on Corfu in 1916. He died a 
year later in Thessaloniki. 

The poem begins with an exclamation in the imperative mode: Hold, Im-
perial galleons! Stay your oars, / Proceed with calm, / In these holy waters, I say a 
proud mass / In midnight horror. // Beneath the sea, on sleeping shells / and weeds 
which gently fall, / Lies a grave of heroes, brother next to brother, / Prometheuses 
of hope, apostles of tragedy (Đorđević 1977: 88). Bojić wrote the poem during 
the war, with the image of the real event – the dead buried at sea – still fresh in 
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his mind, and while Allied warships were still operating in these holy waters. 
However, based on his choice of words and pertinent details of the poetic imag-
es, Petrov has suggested that the “Imperial galleons” also refer to the historical 
Byzantine past and the Christian Orthodox Serbian Medieval state, for whose 
revival the lives of the soldiers had been sacrificed (Petrov 2015: 502-503). In 
his study on Bojić’s “Blue Grave”, Petrov also referred to Mihailo Đorđević’s 
book on Bojić published in the United States and up to then unknown to schol-
ars in Serbia. Petrov’s focus was, however, on the analysis of the generic traits of 
“The Blue Grave”. His conclusion is that “The Blue Grave” is a rhetorical ode. 
Based on readings of Russian formalists, he draws attention to the discussion 
on this genre in Russian literary discourse, with special reference to the differ-
ence between the high rhetorical ode and the lower poetic genres dealing with 
death. This discussion reflected the old controversy between ode and elegy, 
two genres represented in modern Russian poetry by Mayakovski and Yesenin 
respectively (Petrov 2015: 505). 

“The Blue Grave” and Petrov’s “At the St. George Cemetery in Pittsburgh” 
represent these two genres: Bojić’s poem is a rhetorical ode of the early 20th 
century, while Petrov’s is an elegy more consistent with poetic trends of the end 
of the century. Despite generic differences, they share three other important 
elements. Both focus on the nation as a collective rather than on the individual. 
Both deal with history in its tragic perspective. Bojić’s Poems of Suffering and 
Pride, associated with World War One, are both tragic and epic. As noted by 
Đorđević, they “are huge images, painted with strong brush-strokes, which by 
their tragic horror, are reminiscent of Dante’s Inferno” (Đorđević 1977: 47). Al-
though the epic element in Petrov’s poem is subdued, it also features a reminis-
cence of Dante’s inferno, but in this case it is the hell of death camps, genocide, 
and barbaric violence associated with World War Two. Both Bojić and Petrov 
present the context of exile albeit of two types: in Bojić it is a fairly brief exile 
in a temporary Greek host country due to the occupation of Serbia, mass kill-
ings, persecution and destruction, while in Petrov it is a long exile derived from 
migration and leading to the establishment of diasporic communities in the 
permanent American host country.

Petrov’s poem also brings to mind another one of Bojić’s poems from the 
same book: “The Sowers”. Bojić once again writes from his first-hand experi-
ence of the epic tragedy of the Serbian nation in world War One. In this poem, 
however, the sowing of seeds metaphor is semantically expanded to represent 
an existential condition. The title of the poem evokes peaceful peasants plant-
ing their fields, but instead of wheat, they sow their own bones scattered in 
exile (Đorđević 1977: 47). Here is the poetic context of the metaphor: But still 
we sow our bones lavishly / through islands and foreign waters (...) Still alive we 
leave our dead there, / Like the Wandering Jew pursued by the curse of God,5 / 
Our eyes roam over endless plains. // All the universe became our infinite field/ 

5 In Bojić’s Serbian original: “…i ko Ahasver koga Gospod ukle…” [“…and like Ahasuerus cursed 
by God…”]. Đorđević translated Ahasuerus as the Wandering Jew according to many sources that 
identify the two.
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For this seed of honor which will grow to the sun./ Oh, Lord, did you not punish 
us enough?/ It is harvest time, time to cut the wheat, / Time to raise the stone that 
covers the tomb. // (...) Intrepid we shall face new cemeteries (Đorđević 1977: 
90). Here the metaphor is directly linked with exile and the very essence of di-
aspora, but unlike the usual diaspora image, the seeds are bones (still alive we 
leave our dead there), and the locus of exile is the universe with its infinite field. 

The motif of the Wandering Jew takes us to the last poem Petrov’s “At the St. 
George Cemetery in Pittsburgh” evokes. It is a modern elegy from Russian liter-
ature dealing with another diasporic cemetery: “The Jewish Cemetery near Len-
ingrad” by Joseph Brodsky. The opening and closing of this poem sets a frame 
consisting of two markers. One is the location of the cemetery: near Leningrad 
in the opening line and four kilometers from the last tram station in the clos-
ing one. The second marker is the fence – old, deformed, decrepit.  The physi-
cal description is analogous to the symbolical boundary separating the Jewish 
diaspora (cemetery) from the Russian cultural environment (the surrounding 
land). This symbolic boundary, both porous and flexible, could refer to the Jew-
ish Russian cultural identity as perceived by the poet. In his interviews Brodsky 
described himself as feeling as a Jew, but definitely being a Russian poet.

The life and history of the Jewish community in Russia is described 
through the poet’s image of the deceased as representatives of a past that has 
turned into memory and reminiscence. He identifies the deceased by their pro-
fessions – jurists, merchants, musicians, revolutionaries – whereby he suggests 
some traits of the Jewish diaspora’s history in Russia. The next stanza projects a 
binary opposition dealing with an essential characteristic of this diaspora: the 
distinction between the secular realm (professional work, the relationship with 
gentile authorities, paying dues and taxes) and the religious domain (studying 
the Talmud, singing, maintaining the Jewish identity). 

The third stanza refers to one general aspect of Jewish diaspora and one 
specific feature of the latter. The general aspect is the fear and caution rising 
from experiences of pogroms and persecutions. The specific aspect is derived 
from the fact that in the past, many European countries had banned the Jews 
from owning real estate. This reinforced the Christian myth of the Wandering 
Jew on the one hand, but on the other, it emphasized the Jewish diaspora’s tem-
porary status in the host country. It is in this context that Brodsky introduces 
the image of seeds: They did not sow wheat, they never sowed wheat. / When the 
time came, / they simply lay down into the cold earth / like seeds. Forever (Brod-
ski 2000: 20)6. The seeds image is traditionally linked to diaspora, but Brodsky 
imbues it with a specifically Jewish interpretation: the deceased are not interred 
by the living, but lie down in the earth like going into a bed of eternal sleep. 
The metaphor expands semantically to the idea that the grave is the only per-
manent home for the Jews as it becomes accessible only after death. In the next 
stanza, however, no peace awaits them in the grave either: on Memorial Day 
these freezing, hungry old men cry out breathlessly seeking eternal peace. The 

6 My English translation from Danojlić’s Serbian translation.
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conclusion of the poem suggests that eternal peace comes only when their bod-
ies have dematerialized and when both remembrance and oblivion are no more.

Although Brodsky does not use the image of the Lord holding in his right 
hand the souls of the righteous, it appears in an extra-literary way. Brodsky was 
familiar with the Old and New Testaments and open to the Christian perspec-
tives of the poetry of Anna Akhmatova, his spiritual mentor, friend and sup-
porter. Outside the Soviet Union, one of the first translations of Brodsky’s po-
ems appeared in Yugoslavia. The first translator of his poems to Serbian was the 
writer Milovan Danojlić. In 1970 Danojlić visited the Soviet Union, where he 
managed to meet the Brodsky. They met in Brodsky’s small apartment in Len-
ingrad, where Danojlić noticed two pictures related to Yugoslavia: Meštrović’s 
“Mother of God” and “Lord’s hand holding the souls of the righteous”, a fresco 
from the Serbian monastery Manasija (Danojlić 2000:116). 

Petrov’s powerful poem “At the St. George Cemetery in Pittsburgh” shows 
how the ancient metaphor of sowing seeds is transformed in the literary imagina-
tion of a modern poet focusing on a specific topos: the diasporic cemetery. We have 
highlighted how Petrov’s poem relates to other poems dealing with the same topos 
authored by other 20th century writers: the Serbian Milutin Bojić and the Russian 
Joseph Brodsky. The source of this metaphor has been traced to its ancient origins 
and we have followed its variations in oral tradition, medieval literature, Biblical 
texts and interpretations adapted to Christian and Jewish perspectives. We would 
like to conclude with the view of this metaphor as a seed sown into the fertile field 
of literary imagination where it has given exquisite fruits.   
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ГРОБЉЕ У ДИЈАСПОРИ, ПЕСНИЧКА ИМАГИНАЦИЈА  
И МОЋ МЕТАФОРЕ: „НА ГРОБЉУ СВЕТИ ЂОРЂЕ У ПИТСБУРГУ” 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА
Резиме

Расправа о гробљима у дијаспори и начину на који се она јављају у песничкој има-
гинацији састоји се из два дела. У првом делу анализира се метафора сејања семена у срп-
ској усменој традицији и европској средњовековној књижевности, посебно у њеном од-
носу према смрти и сахрани. Ова метафора може се односити на сахрану, на сам појам 
дијаспоре, као и на писање/књижевност. Следи расправа о дијаспорним гробљима и спе-
цифичностима којим се одликују. Други део посвећен је анализи песме „На гробљу Св. 
Ђорђа у Питсбургу” Александра Петрова, српског песника рођеног у Југославији (1938), 
чији су родитељи били представници руске „беле” емиграције. Петров је касније живео 
у Сједињеним Америчким Државама, где су оба елемента његовог двојног идентитета, 
српски и руски, били под утицајем његовог новог статуса као припадника српске и руске 
дијаспоре у Америци. Он је такође пример такозване серијске дијаспоре. Други део рада 
посвећен је наведеној песми Александра Петрова и анализи која обухвата разне аспекте: 
тематизацију дијаспорног идентитета, везу с историјом, песничке технике, жанровске од-
лике, метафоре. У последњем делу пружа се компаративна слика Петровљеве песме у од-
носу према „Плавој гробници” и „Сејачима” Милутина Бојића и „Јеврејском гробљу крај 
Лењинграда” Јосифа Бродског. Закључак упућује на полисемантичку и обједињујућу моћ 
метафоре сејања семена.

Кључне речи: дијаспора, култура дијаспоре, дијаспорна гробља, серијска дијаспора, 
дијаспора и поетска имагинација, полисемантичка метафора, метафора сејања семена, 
поезија и историја, Александар Петров, Милутин Бојић, Јосиф Бродски   

Кринка Видаковић Петров
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ГРОБОВИ ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И ПОЕЗИЈЕ2

На трагу Леви-Стросове диференције мита и историје, Ничеовог концепта 
монументалне историје, Катрогиних идеја о линеарном представљању времена 
и Бенјаминове концепције сада-времена и месијанског времена, као и његових 
размишљања о односу временом раздвојених генерација – анализирају се се-
мантичке и симболичке вредности гроба и као физичког споменика и као лите-
рарног мотива у неколико гласовитих песама српске поезије, пре свега у односу 
према смрти, сећању и историјском забораву. Посебна пажња усмерена је на 
улогу гроба при конституисању сржних историјских вредности колектива, као 
и на симболичке и семантичке вредности гроба и његове улоге у очувању тра-
дицијског и културног континуума колектива.

Кључне речи: гроб, историја, поезија, време, сећање, заборав, колектив, 
континуитет

„[...] чак ни мртви неће бити безбедни  
пред непријатељем, ако овај победи.”

В. Бенјамин: „О историји [тезе]”

1. Уводна разматрања
Гроб се, по природи ствари, директно везује за смрт, смрт за време, а 

оно за сећање и памћење, док књижевности често пада у удео да о свему 
наведеном сведочи. Појам времена је централни у овом низу, и од разу-
мевања процеса по којима оно функционише и начина представљања ве-
заних за њега зависе симболичка и семантичка значења осталих наброја-
них појмова. Постоје три истакнута модела времена – „статички, циклич-
ни и линеарни” (Катрога 2011: 153), а потоња два подразумевају кретање 
времена у оквиру модела. Циклично кретање времена дијалектички се 
везује за мит, а линеарно, или дијахроно, мада то није термин који Кат-
рога користи – за историју, будући да управо модел линеарног времена 
директно одређује динамику историјских процеса. Стога, пре него што 
се укаже на улогу гробова, и уз то и смрти, памћења и сећања у историји 
и књижевности, потребно је указати на однос историје према самом вре-
мену. Одређење историозофски употребљено је са намером да означи уже 

1 gasha88gm@gmail.com
2 Рад је део истраживања у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 

култура: национални, регионални, европски и глобални оквир (178018) Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

821.163.41-14.09:718
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тематско и идејно исходиште књижевности и односи се на она књижевна 
дела (а у оквирима овог рада на неколике историозофске лирске песме), 
које тумаче историјске догађаје или саму историју и у којима је слика све-
та заснована према моделу линеарног времена који омогућује комуника-
цију између временом раздвојених генерација.

Клод Леви-Строс указује на то да је улога мита да објасни „светски по-
редак који нас окружује и структуру друштва у ком смо рођени, да покаже 
њихову утемељеност” (2013: 180) и да пружи уверење „да ће свет у целини, 
а посебно друштво којем припадамо, остати онакви какви су створени на 
почетку времена” (2013: 180). Француски антрополог истиче да је улога ис-
торије, у смислу утемељености друштвеног система, готово иста: 

„озакоњење једног друштвеног поретка и једне концепције света, објашња-
вање шта ствари јесу на основу онога што су некад биле, налажење оп-
равдања за сопствено данашње стање у неком прошлом стању и замишљање 
будућности као зависне, у исти мах, од те садашњости и од те прошлости” 
(2013: 181). 

Функционална улога мита и историје као друштвене норме, иако 
сасвим блиска, суштински је диференцирана прихватањем различитих 
модела времена као структурних и темељитих образаца. Разлика је стога 
фундаментална, будући да историја не подразумева једну и јединствену 
визију света и времена као мит, већ она 

„има улогу да пружи разлоге за наду чији садржај, за разлику од мита, није да 
ће садашњост репродуковати прошлост и да ће будућност бити продужетак 
садашњости, већ да ће се будућност разликовати од садашњости исто онако 
као што се садашњост разликује од прошлости” (Леви-Строс 2013: 181). 

Узуси мита су фиксни и рачунају на апсолутну референтност и исти-
нитост у оквиру представљања света, док историја „не изражава толико 
објективне истине колико предрасуде и тежње” (Леви-Строс 2013: 181). 
Третман времена у оквиру митског и историјског представљања је раз-
личит, као што је, консеквентно, и у оној књижевности која се позива на 
узусе митског/цикличног или историјског/линеарног модела. Тај однос 
директно утиче на обликовање смрти, памћења и сећања, и, коначно, са-
мих гробова у књижевном тексту.

2. Гроб и опасност
Две можда и најпознатије историозофске песме о гробовима у срп-

ској поезији су „Светли гробови” Јована Јовановића Змаја и „Плава гроб-
ница” Милутина Бојића. У Змајевој песми, гробови, иако представљају 
апстраховану идеју, репрезентовани су гробом Ђуре Јакшића; у Бојиће-
вој песми, свакако, реч је о морском тлу надомак острва Видо, где су са-
храњени многи српски војници. У обе песме гробови су локализовани 
и просторно фиксирани, што није случајно. Алаида Асман примећује 
да „постоји нераскидива веза између памћења и простора” (1999: 122) 
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која се састоји „од ’imagines’, садржаја памћења кодификованог у сажете 
сликовне формуле, и од ’loci’, специфичних места неког структурисаног 
простора са којима се ове слике повезују” (1999: 122). Простор похрањује 
семантички контекст везан за одређени историјски догађај и иницира 
чин сећања. Сви историјски споменци, грађевине, па чак и рушевине и 
гробља јесу симболи памћења (в. Асман 1999: 122–124), и „посматрачу 
ипак могу да открију трагове неког прошлог живота” (Асман 1999: 130) и 
да доведу „до поновног оживљавања прошлости” (Асман 1999: 130).

Свакако, време и историјски заборав, који заправо не представљају 
ништа друго до метафоричку замену за смрт – директне су опасности по 
симболички, историјски и традицијски контекст који се обележава спо-
меником/гробом. Сећање је подразумевана противтежа забораву: 

„Противник времена [...] јесте сећање. Ако је суштина времена немогућ-
ност повратка, једносмерност кретања ка увек новом крају, онда је суштина 
сећања негација ове законитости времена: сећање преокреће оно што се не 
може обрнути и враћа оно што је изгубљено” (Асман 1999: 127).

У том смислу, и улога гробова је најчешће у служби сећања, и оти-
мања сећања од заборава, односно смрти. 

Оно што је изгубљено у времену налази се у домену смрти, без обзи-
ра да ли одређује угроженог појединца, колектив или традицијски кон-
текст којем припадају. Жак Бодријар тврди да „Смрт [...] није ништа дру-
го до [...]: бити истргнут из циклуса симболичких размена” (1991: 151) у 
оквиру колектива. Француски филозоф указује на то да је у савременом 
добу активирано „изопштење мртвих и смрти” (1991: 141) које доводи до 
тога да „мртви престају да постоје” (1991: 141), и да су „одстрањени из 
симболичке циркулације групе” (1991: 141). Овај став се, иако Бодријар 
говори о кумирима модерних друштава у поређењу са примитивним, 
може директно применити на механизам историјског заборава. Увек 
постоји опасност да се мртви изопште, да се присилно оконча симболич-
на размена са наследницима, и да се угрози њихово историјско постојање 
у дијахронијском континууму колектива. А у тренутку када су мртви од-
страњени из колектива, у опасности је не само баштина на коју се наслед-
ници позивају, већ и сами наследници.

Другим речима, у опасности је историјско постојање и трајање једног 
колектива. Постоји могућност да историјски напор колектива нестане и 
из историје, односно, прошлости, и да се, самим тим, не настави у будућ-
ности. На том нивоу опасности се јавља историјски и колективни страх 
од смрти. Зигмунт Бауман тврди да је страх од смрти повезан са разу-
мевањем и индивидуалног и колективног времена: „Сваки нама познат 
догађај – осим смрти – има прошлост, као и будућност. Сваки догађај 
– осим смрти – носи обећање исписано неизбрисивим мастилом, макар 
исписано и најситнијим словима, да ’наставак приче следи’” (2010: 41). 
Дакле, ако наставак приче не следи, у опасности је и сама прича и они 
које је баштине. Смрт је, према Бауману, коначна, и у индивидуалном и у 
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колективном виду: „Свака смрт представља губитак једног света, губи-
так заувек, неповратно и непоправљиво. Изостанак тог света нема краја, 
јер од тог тренутка тај изостанак постаје вечан” (2010: 55). 

Историјску мисао овакав страх од коначности одсудно одређује, али 
је не паралише. Књижевност је, поред самог историјског памћења, ди-
ректан одговор на страх од смрти (колектива) и прекида (његовог) ис-
торијског континуитета, који подразумева изостанак колектива, исто-
ријских чинова који му припадају, историјске истине коју баштини, и, у 
крајњој инстанци, самог времена, као и сећања и памћења, на које колек-
тив спасоносно рачуна. Књижевност покушава, упркос страху, не само 
да осигура историјски континуум искуства колектива, него и да утврди 
сржне тачке његовог историјског трајања које постају основ (само)од-
ређења колектива и залог његове још увек недосегнуте будућности. Сто-
га, осим историјске свести колектива које се манифестује кроз сећање, и 
која је каткад исказана у књижевности, потребан је и физички симбол, 
споменик који опомиње на смрт – гроб. Такође, у истој намери, гроб је 
потребан и као књижевни мотив, који у књижевном делу постаје лите-
рарна и естетска трансформација семантике сећања на коју физички спо-
меник/гроб опомиње.

3. Гроб – историја и поезија
Фернандо Катрога примећује како „памћење преноси обележје време-

на” (2011: 23), док само линеарно време разуме као „секвенцу према којој 
се будућност, [...], обликује као наставак садашњости, и сходно томе, као 
униформни продужетак прошлости” (2011: 24). Овакво схватање је у ос-
новама дијахронијског развоја историјског времена, и условљава потребу 
за споменичким обележјима: „нема представљања памћења [...] без траго-
ва” (Катрога 2011: 29) – трагова који постају симболични посредници ис-
торијских чинова. Гроб је један такав (физички) траг, песма о гробу је дру-
ги. Змај је поменуту мисао обликовао кроз мотив „гласова” прошлости 
који припадају гробовима и спајају „век са веком” и „човека са човеком”.

Континуитет колектива је омогућен тек комуникацијом временом 
раздвојених генерација: „дијалог између садашњости и прошлости ско-
ро да поништава растојање између субјекта и објекта и представља [...] 
један срдачан и општи чин, и једно подсећање, односно комеморисање” 
(Катрога 2011: 20). И гроб и песма о гробу омогућују такву комуника-
цију, док само комеморисање претпоставља тренутак у којем је омогућена 
непрекинута веза између прошлости и будућности, као и интегрисање 
савременика у традицијски низ вредности коју предлаже прошлост. Тај 
тренутак је могућ пред гробом (и у песми, књижевном делу), јер су упра-
во споменички трагови места на којима се назначена симболичка, тради-
цијска и комуникативна размена обавља: „Просторно посредовање тра-
га појављује се [...] као неопходан услов да се сећање не изроди у искљу-
чиву имагинацију” (Катрога 2011: 30), односно, да не подлегне забораву.
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Са становишта историјског трајања колектива, гробови предста-
вљају трагове који похрањују историјско искуство колектива. Такође, и 
симболичку ознаку наратива који је конституисан као норма и вредност 
историјског искуства на које колектив полаже право. Гробови учествују у 
обликовању припадности појединца колективу и тиме омогућују наста-
вак историјског трајања колектива, док је песма естетски и језички/вер-
бални медијум симболичке размене историјског искуства. Управо је ту 
размену, такође у фигури гроба, прецизно опевао Змај:

„Гробље ј’ спомен доба свију,
Гробље – књиге што се штију,
Повесница свих земаља,
Староставник цара, краља.
И читуља виших слика
изабраника, мученика,
Од почетка памтивека,
Све ј’ то гробље –
Ал’ је и колевка” (1970: 84).

Гробови, дакле, учествују у „изградњи памћења” (Катрога 2011: 48) 
и обезбеђују да симболичка вредност историјског чина остане упамће-
на као залог за будућност: „надгробни споменик продире у простор као 
апел за допуну будућег памћења” (Катрога 2011: 48). Самим тим, гробо-
ви су облик представљања (в. Катрога 2011: 48–51), које је способно „да 
репрезентификује – да врати присуство оног који је својим бићем одсу-
тан” (2011: 48) из прошлости у садашњост. Тиме је чин онога коме је гроб 
подигнут репрезентификован не само у садашњости, већ и у пројектова-
ној будућности. То је уједно једна од главних тема Бојићеве „Плаве гроб-
нице” – идеја да се колектив може одржати око сржне вредности исто-
ријског чина, коју симболично представља гроб:

„Jер проћи ће многа столећа, к’о пена
[...]

Али ово гробље, где је погребена
Oгромна и страшна тајна епопеје,
Колевка ће бити тајне за времена
Где ће дух да тражи своје корифеје” (1978: 223).

Сећати се и памтити значи и „спасити се” (Катрога 2011: 36), а сам 
чин памћења „сакрализује сећање” (Катрога 2011: 43). На овај модел од-
носа у потпуности рачуна и позива се на њега субјект Бојићеве песме, 
и због тога се опело изводи над светом водом и призива се нада у ис-
купљење колектива кроз разумевање вредности историјског чина који су 
подузели „Прометеји наде, апостоли јада”. Не само сећање, већ и исто-
ријски чин и његов смисао се сакрализују као неодвојива вредност сада-
шњости и будућности колектива којем страдалници припадају.
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Змајева потреба да истакне како гробови сјају, односно како могу 
постати симболи подузетог историјског чина, да су ватре догласнице и 
да омогућују комуникацију између временом удаљених нараштаја, што 
је идеја учитана и у „Плаву гробницу” – у основи је не само Змајеве или 
Бојићеве историозофске поруке него и опште тежње историозофске 
књижевности да омогући и успостави континуитет традиције и колек-
тива. Споменик (који у обе песме капсулира симболичку вредност ис-
торијског чина претходника) омогућује да се смрт савлада и каналише 
у историјске и традицијске оквире колектива. Књижевност свакако има 
улогу у овом процесу јер представља, Катрогиним терминима речено, је-
зичку, естетску и симболичку потврду не само успостављања континуи-
тета, већ и победе живих над смрћу и пролазношћу, као и својеврсни чин 
плаћања дугова, и искупљења. Књижевност се успоставља као медијум у 
којем се конституише однос живота, смрти и историјског трајања. Самим 
тим се и књижевност конституише као „споменик [...] против заборава” 
(Катрога 2011: 69) – а сам гроб (и физички и литерарни) као потребна 
ознака жељеног и успостављеног континуитета. Књижевност преузима 
улогу кенотафа чији је целокупни залог у омогућењу будућности, кроз 
разумевање прошлости.

4. Гроб – време и поезија
Према Валтеру Бенјамину, историја не брине толико о прошлости, 

колико о представи о прошлости (в. 2017: 152). Тај став се директно може 
применити и на поезију која проблематизује историјске теме: значајније 
од самог историјског догађаја јесте представљање опеваног догађаја. Ту-
мачење историјског чина је од веће важности но сам догађај у својој фак-
тичности, а опсесивна тачка песника је вредност самог чина, нутрина ис-
торијског тренутка. Та вредност је у „Плавој гробници” жртва и њен сми-
сао – и тој вредности и њеном језичком, естетском и идеолошком пред-
стављању су подређени сви остали елементи те песме.

Историјску свест одређује мисао о континуитету. Међутим, сам кон-
тинуитет подразумева нераскидиви узус: „Прошлост са собом носи тајни 
индекс помоћу којег она упућује на искупљење” [истакао М. Г.] (Бенјамин 
2017: 152). Немачки филозоф закључује да:

„[...] постоји тајни споразум између ранијих генерација и нашег поколења. 
[...] наш долазак [је – М. Г.] очекиван на земљи. [...] нама, као и свакој генера-
цији пре нас, дата [је – М. Г.] нека слаба месијанска снага, на коју прошлост 
полаже право. То право не можемо јефтино да стекнемо” (2017: 152). 

Историјски континуитет колектива подразумева обавезу генерације 
која припада садашњости да својим чином и делом искупи чин и дело прет- 
ходника, да не само обједини својим постојањем прошлост и садашњост 
већ и да канонизује сопственим историјским трудом чин претходника и 
тиме га симболички пренесе у простор садашњости, као и будућности. 
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Другим речима, да га оправда, и настави. Та улога наследника је пројекто-
вана самим историјским чином предака, и њиховом надом у деловање бу-
дућих генерација. Континуитет између временом раздвојених генерација 
и традицијска потврда вредности чина претходника кроз чин наследни-
ка – тема је поезије која тематизује историјски континуум (националног, 
или чак општељудског) колектива. Управо ту мисао је Змај прецизно из-
рекао у стиховима у којима је представио дихотомне, али комплементар-
не односе који одређују историјски континуитет колектива:

„’Где ја стадох – ти ћеш поћи!’
’Што не могох – ти ћеш моћи!’
’Куд ја нисам – ти ћеш доћи!’
’Што ја почех – ти продужи!’
’Још смо дужни – ти одужи!’ ” (1970: 85–86).

Међутим, по пројектовани континуум, који се од историјског чина про-
теже до наследника, прети директна опасност у виду прекида самог конти-
нуитета. „Опасност подједнако прети садржају традиције и онима који га 
баштине” (Бенјамин 2017: 154). Ту опасност обзнањује „звук борбене лаве”, 
који призива Бојић у „Плавој гробници”, у намери да мртви, када зачују тај 
звук, разазнају и да борба још увек траје и да су и даље део те борбе. Или, 
кроз парафразу једног стиха „Плаве гробнице”: „поприште се” увек „жари”. 
Ипак, управо је осећање опасности директно заслужно и за одржање конти-
нуитета и за чистоћу самог сећања: „Историјски артикулисати прошлост не 
значи сазнати ’каква је она заправо била’. То значи овладати сећањем какво 
оно блесне у тренутку опасности” (Бенјамин 2017: 154).

 Дакле, тек у потенцијалној опасности по колектив у садашњости, 
историјска свест колектива се кристалише, а вредност историјског чина 
претходника се открива у пуној мери. Оно што омогућује колективу не 
само одржање континуитета кроз везу са прошлошћу него и његов оп-
станак у будућности, управо је одређење сржним вредностима сачува-
ним од заборава историје. Бенјамин указује да „чак ни мртви неће бити 
безбедни пред непријатељем, ако овај победи” (2017: 155) – историјска 
свест колектива се одсудно обликује тек у тренутку историјске опасности 
која се очитује генерацији што припада садашњици, која, препознајући 
вредности историјског чина претходника, омогућује и пројектовање у бу-
дућност, и канонизовање сопствене прошлости. Историјски осећај опас-
ности, као и вредности историјског, традицијског и културног пута са-
мог колектива похрањује, али и проблематизује књижевност, која, кроз 
парафразу стиха чувеног сонета Стевана Раичковића, представља „нити 
које вежу нерођене са мртвима”. 

Бенјамин такође истиче значај сада-времена, које заправо предста-
вља историјско време симболички реактуализовано у садашњици3 (в. 

3 „Тако је за Робеспјера антички Рим био прошлост накрцана тим сада-временом коју је он истргао 
из континуума историје. Француска револуција разумевала је себе као реинкарнирани Рим” 
(Бенјамин 2017: 162).
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2017: 161–166). Сада-време, реактивирано у својој симболичкој пуноћи у 
садашњости, представља тренутак у којем се откривају поменуте сржне 
одреднице историјског трајања једног колектива. Та вредност је у „Плавој 
гробници” идеја жртве, која постаје детерминанта и колектива и њего-
вог историјског трајања. Ако је сада-време актуализовано у садашњости 
– могуће је и досезање месијанског времена.4 У Бојићевој песми, то време 
би подразумевало тренутак у којем је жртва у несумњивом опсегу оправ-
дана, јер ју је колектив разумео као конституентну за његов опстанак до 
замишљеног краја историје. Будући да песници не пројектују оправдање 
историјског чина у коначни историјски и, условно речено, месијански 
тренутак, садашњост постаје „’сада-време’ у којем су парчићи месијан-
ског времена” (Бенјамин 2017: 166). То би, на примеру „Плаве гробнице”, 
значило да је генерација која припада садашњости, у којој се канонизује 
чин утопљених као жртва, свесна вредности те жртве као конституентне 
вредности за одређење и опстанак колектива. И да то сазнање омогућује 
пројектовање у будућност и обезбеђену егзистенцију у њој. Трагове ме-
сијанског времена, у овом случају, потврђује и постојање „Плаве гробни-
це” Ивана В. Лалића, у којој је смисао жртве препознат, а чином писања 
те песме оправдан, и поновно канонизован у оквиру српске културе као 
вредност одређујућа за сам колектив. У Лалићевим стиховима препознат 
је значај историјског чина, жртве српских војника (али и Бојићевог опе-
ла) – као детерминишуће искуство колектива:

„И кажем: ипак мирно почивајте;
Није ово подне што нас спаја,
Него једна повест која дуго траје,
А вас усијава до црнога сјаја” (1997: 157).

Присуство мотива гроба, односно, гробнице у мору, у лирском тки-
ву Бојићеве „Плаве гробнице” – сасвим је очекивано. Гробница је спо-
меник – доказ вредности историјског чина, спона између генерација, по-
влашћени простор који суспендује историјски заборав, и, коначно, сим-
бол (и физички и литераризовани) искуства које одређује колектив. Гроб 
јесте симболичка репрезентација чина, али од вишег значаја је то што је 
и ознака сада-времена која објављује могућност за досезање месијанског 
времена. Књижевност је језички медијум који омогућује комуникацију 
различитих времена и генерација, и кроз који је могуће очување сржних 
вредности историјског чина и активирање симболике сећања коју по-
храњује гроб.

4 У „Теолошко-политичком одломку”, који представља природни закључак, или барем коментар Бе-
нјаминових ставова цитираних у овом раду и изнетих у трактату „О историји [тезе]”, месијанско 
време је тренутак у којем месијанска фигура окончава свеукупно историјско дешавање, доводи до 
краја историје, искупљујући човечију веру у месијанско обећање спаса (в. 2017: 77–78). Свакако, 
та пројекција односа је директно изведена из хришћанске догме. Међутим, примењива је и на ис-
торијско трајање сваког колектива, при чему се месијанско време може сматрати надисторијским, 
односно временом у којем је свеукупна вредност историјских сржних чинова једног колектива 
оправдана његовим и опстанком и прогресом до пројектованог тренутка краја историје. 
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Линерано представљање времена, за разлику од цикличног (в. Кат-
рога 2011: 154–160), може бити прогресивно или регресивно јер се „при-
казује [...] као напредовање на путу будућег савршенства, или као повра-
так идеализованој фази прошлости” (2011: 154). У „Плавој гробници”, 
и Бојићевој и Лалићевој, активирано је прогресивно линеарно предста-
вљање времена, јер се време од чина жртве пројектује ка будућем тренут-
ку у којем је препознат значај жртве. „Векторска визија времена” (Катрога 
2011: 154) подразумева да је време рашчлањено на познате три категорије 
времена, и да се „прошлост појављује као припрема, садашњост као от-
криће, а будућност као остварење циља” (Катрога 2011: 160). Иако је овај 
Катрогин закључак у знатној мери проистекао из тумачења хришћанске 
доктрине времена (в. 2011: 153–160), открива и однос књижевности пре-
ма представљању историје. Ако се Бојићева „Плава гробница” узме као 
репрезент понуђене Катрогине скале, прошлост у коју је смештена жртва 
се указује припремом (кроз подразумевани историјски чин претходника), 
која условљава историјско откриће, односно откровење – разумевање мо-
нументалности (у ничеанском смислу) чина жртве као сржне вредности 
колектива којем песник и опевани страдалници припадају. Од саме про-
шлости, у којој се десила жртва, значајнија је садашњост, у којој је жртва 
представљена самом песмом. Генерацији која припада садашњости увек 
у удео пада да препозна вредност историјског чина и да му дефинише 
значење и вредност, у овом случају, вредност жртве. У том смислу, жртва 
може бити подређена откровењу које конституише значење жртве, јер се 
значење обликује увек након самог историјског чина. У „Плавој гробни-
ци” истина српског колектива јесте жртва, а у разумевању те жртве крије 
се залог будућности која, консеквентно, не може бити замишљена без тог 
идеала жртве, који постаје егзистенцијална енергија колектива који до-
води до остварења циља. То остварење је, у овом случају, осигурано ег-
зистенцијално трајање колектива у будућности засновано на откровењу 
које је обликовало представу прошлости и означило споменик гарантом 
постојаности, и које је досегнуто у садашњости кроз чин песника, и, што 
је још значајније, кроз чин колектива који баштини песникову мисао. 

Самим тим, гробови, кроз улогу у историји сећања, учествују у обли-
ковању идентитетске свести колектива, јер је управо разумевање и при-
хватање истакнутих историјских вредности основа сваког колективног, 
па и националног идентитета. Гроб – и као физички споменик и као мо-
тив – као и само књижевно дело које га представља и тумачи – обликују и 
разумевање историјског чина претходника и његово баштињење, потреб-
ни су да би се континуитет колектива осигурао. Јер, како Лалић јасно и 
директно казује: „А историја кошта: Крв ипак није вода”.
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5. Монументалност историје
И „Светли гробови” и обе „Плаве гробнице” обликовани су према 

узусима монументалне историјске свести. Фридрих Ниче је прецизно од-
редио концепт монументалне историје: 

„Да велики тренуци и борбе појединаца чине ланац, да се са њима кроз 
миленијуме повезује планински ланац човечанства, да је за мене још увек 
живо, светло и велико оно највише [истакао М. Г.] таквог давно протеклог 
тренутка – основна је мисао вере у хуманост, која се изриче у захтевању мо-
нументалне историје” (2001: 22–23). 

Иако историјски ход времена неумитно предаје сећање забораву, 
Ниче указује на постојање историјских тренутака који су конститутив-
ни за колектив: „Али нешто ће живети, монограм њиховог највластитијег 
бића, дело, чин, ретко просветљење, творевина [истакао М. Г.]: живеће, 
јер никакво потомство не може без тога” (2001: 24). Монументална ис-
торија „разабира да је велико оно које је једном ту постојало у сваком 
случају једном било могуће и да ће зато такође свакако опет [истакао М. 
Г] једном бити могуће” (Ниче 2001: 24). Ова Ничеова идеја осветљава 
утемељеност Змајеве мисли да се око „сваког светлог гроба” рађа 
„живот нови”, Бојићеве вере да ће морско дно бити „колевка [...] тајне” 
у којој ће „дух да тражи своје корифеје” и Лалићевог уверења да се чин 
страдалника у будућој интерпретацији наследника „усијава до црнога 
сјаја”. Ничеова мисао о монументалној историјској свести која канонизује 
истакнуте историјске чинове и њихово значење у виду одређујућих 
искустава колектива оправдава и Змајеву и Бојићеву и Лалићеву веру у 
вредност историјских напора претходника, али и легитимизује канонску 
вредност тих историјских искустава по (само)одређење колектива. 
Ничеовом ставу је близак и концепт монументалног памћења Асманове, 
који подразумева и „канонизацију избора” (Асман 1999: 132), која се 
огледа у „стабилизовању фиксних тачака којима се приписује вредност 
и успостављању обавезујућег карактера тог избора” (Асман 1999: 132). 
Управо се, поштујући напоменуте узусе овог типа памћења, конституише 
историјска свест у тумаченим песмама.

Ипак, опасност Ничеовог разумевања монументалне историје, која 
баштини оно што је вредно поштовања и сећања, што је монументално 
и одређујуће – очитује се у могућности измене и цензуре, консеквентно, 
и ризика од потенцијалне неистинитости. Историјска истина је 
склона романтизованом, утилитарном, догматичном, политичком 
и идеолошком тумачењу (в. Ниче 2001: 24–27), што се слаже са већ 
поменутим Леви-Стросовим ставом да историја пре изражава тежње 
и предрасуде, уместо фактичке истине. Овакав третман фактичности је 
очекиван и у књижевности, која свакако не полаже право на фактичку 
истину, и, посебно, у историозофској књижевности, која, по природи 
ствари, нагиње монументалном разумевању историје. Представљање 
историје је значајније од саме историје. Ипак, управо захваљујући таквом 
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односу књижевности према фактичности, постоји могућност да се сржно 
искуство колектива досегне, конституише и пренесе у свом аутентичном 
облику, јер историозофска поезија не може без узуса монументалног 
историјског модела, који подразумева да је континуитет и комуникација 
између временом раздвојених генерација могућа управо кроз тумачење 
монументалних историјских тренутака.

6. Закључна запажања
На трагу већ поменутих Леви-Стросових ставова о сличностима и 

разликама између мита и историје, неупитним се указују непроменљи-
вост света у миту и веровање у митску истину. Ако је време циклично 
и обнављајуће – чинови који одређују колектив ће се поново десити. 
Постоји опасност, али не и неизвесност, и стога, пошто је кривуља вре-
менског кретања већ исписана, непроменљива и претпостављена, нису 
неопходни фиксни подсетници на чин, као што су споменици и гробље. 
Потребна је само прича, као подсетник да ће се круг затворити и обнови-
ти, која представља тек једну од прича у оквиру кодификоване суме нара-
тива који обликују митску свест колектива. 

Са становишта историје, пак, свет је променљив, истина је нестабил-
на и подложна измени и забораву. Будући да је неопходно оправдати ис-
торијску истину, односно одржати свест о чину претходника који кон-
ституише историјску (само)свест колектива, потребни су подсетници. 
Гроб је залог историјског напора колектива или појединца који делује у 
његово име. Својим постојањем и симболичношћу он сведочи истину ис-
торијског чина који је колектив или појединац који га репрезентује поду-
зео. Као земни траг постаје део симболичне физичке баштине колектива, 
док је као књижевни мотив транспонован и у простор литерарне башти-
не. Гробови су потребни историјском маркирању прошлости, док је књи-
жевност потребна за само тумачење и разумевање прошлости.

Књижевност је медијум у којем се историјска истина коју означава 
гроб, односно споменик, обликује кроз естетски чин у чин сећања. Тиме 
књижевно дело, попут самог гроба, припада колективу као несумњиви 
доказ потенцијално променљиве, али историјским чином и чином ства-
рања песме – потврђене сржне вредности, односно истине. Тиме се чин 
сећања преобликује у конституисање историјске истине коју треба при-
хватити као традицијски, културни, национални и историјски залог за 
искупљење колектива. Змајеви „Светли гробови” уверљиво износе так-
ву дијалектику историјских односа, док је и Бојићева и Лалићева „Плава 
гробница” својом монументалном вером у историју и памћење потврђују. 
Гроб и песма представљају залог будућности и последњу одбрану тради-
ције и истине на коју полаже право колектив пред историјским забора-
вом. Историјски чин, као и гроб и песма који га баштине, јесу симболич-
ка ознака победе живота и историје, трајања и колектива над пролазно-
шћу и, у коначној инстанци, над смрћу.
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GRAVES BETWEEN HISTORY AND POETRY
Summary

Relying on Levi-Strauss’ differentiation between myth and history, Nietzsche’s concept of 
monumental history, Catroga’s ideas on linear representation of time, and Benjamin’s concept 
of now-time and messianic time, as well as his ruminations on the relationship between genera-
tions separated by time – the paper analyzes semantic and symbolic values of a grave, both as a 
physical monument and as a literary motif within the context of several seminal Serbian poems, 
primarily as related to death, memory and historical oblivion. Particular attention has been paid 
to the role of graves in constituting the core historical values of the collective, and to the sym-
bolic and semantic values of the grave and its role in preservation of traditional and cultural 
continuum of the collective.

Keywords: grave, history, poetry, time, memory, oblivion, collective, continuity.
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Центар за проучавање језика и књижевности

РЕКВИЈЕМ: СВИ ГЛАСОВИ (ПРЕ) СМРТИ2

Реквијем (опело) као књижевна форма песничког обраћања посебно него-
вана у српској књижевности 20. века, односно у поезији неосимболизма својом 
слојевитошћу, многообличношћу и полифонијом захтева необичну усредсређе-
ност тумача пре свега зато што се исписује на древној музичкој форми коју су 
у оквирима историје песништва преузели европски ствараоци (пре свих Рил-
ке са својим великим реквијемом), а себи прилагодили и кроз њу проговори-
ли српски песници. Са најистакнутијим реквијемима и метафизичким мате-
ријализацијама смрти Стеван Раичковић, Бранко Миљковић, Иван В. Лалић 
и Миодраг Павловић свој траг исцртавају мозаичним песничким (про)гласом 
који не остаје само на страни филозофско-религијског поимања смрти, већ и 
у репрезентацијама/манифестацијама смрти са ове стране, у малим стварима. 
Константно постављајући питање има ли смрти са ове стране, ови песници, 
поготово Миљковић и Лалић  успели су да створе јединствене семиоме – кому-
никацију засновану на сопственом унутрашњем систему песама-реквијема, као 
и на међусобном стваралачком и поетичком дослуху који често семантички 
обогаћује и утемељује истовремени књижевноисторијски поглед на музичко-
песничку форму реквијема. Стога се песничке материјализације смрти и пе-
снички говори над мртвима код свих ових песника остварују у међусобно до-
пуњујућим, а уједно унутарпеснички независним знаковима и музици гробља 
и смрти: од очију и гласова нас и њих, додира и (недостајуће) чулности, па све 
до стваралачког претапања светова живих и мртвих. 

Кључне речи: реквијем, Бранко Миљковић, Иван В. Лалић, неосимболизам, 
музика, глас, мртви. 

Requiem aeternam dona eis, 
Domine et lux perpetua luceat eis. 

Introit, „Requiem aeternam”

Ми треба да трагамо за речима, које не постоје 
увек, и за замишљеним подударностима. 

Пол Валери

1 o.vasileva06@gmail.com
2 Рад је део истраживања на пројекту 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност 

и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

821.163.41-14.09
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1. „То није птица / ноћ поред вода / то је 
крв њихова / то што чујеш”3

Самеравање песничких гласова европских, самим тим и српских 
стваралаца 20. века на формалном нивоу кроз одабрани облик за песнич-
ко проговарање увек подразумева тумачево усредсређивање на знакове 
који их повезују и међусобно неминовно комуницирају, као и на лични 
(песников) доживљај одабране форме. Реквијем као „музичко-песничка 
форма која се изводи од средњег века до данас” (Чејс 2003: VII) заузи-
ма посебно место у историји модерне поезије. Иако песничке говоре над 
собом, смрћу варљивошћу сопственог лика и сила зла, невидљивошћу и 
непостојаношћу утемељене налазимо још у стиховима Гаврила Стефа-
новића Венцловића, потом Јована Стерије Поповића, у најразвијенијем 
облику их сусрећемо ипак, као један широки, интертекстуални дијалог 
у савременој српској поезији, посебно у песничким опусима Стевана Ра-
ичковића, Миодрага Павловића, Бранка Миљковића и Ивана В. Лалића. 
Као творци многогласног простора, у окриљима оног хајдегеријанског 
саприпадања човека „на начин узајамног изазивања” (Хајдегер 1982: 51), 
као ствараоци праве слике кретања модерне српске поезије, ликови ових 
песника уткани су у сваки стих песама посвећених мртвима, или често, 
маскираним мртвима, при чему у одабраној песничкој наративности рек-
вијема искрсавају као неприкосновени. 

Са развијеним осећајем за музичку уметност која у стиховима ових 
песника и симболички и дословно добија онај сјај и пуноћу наслеђену од 
матерње мелодије Момчила Настасијевића богато раскривене код Бранка 
Миљковића, или симболистичког наслеђа европске поезије 20. века, ови 
уметници живописну историју реквијема као музичко-песничке форме 
уткали су као незаобилазну у српско књижевно стваралаштво, особито 
оно (нео)симболистичког квалитета. Поникао на ренесансно-музичкој 
полифонији коју је имплементирао музички комад – реквијем – реквијем 
као песничка врста у историји српске књижевности уистину остаје на ли-
нији традиције многогласја. Реквијеми Бранка Миљковића, Ивана В. Ла-
лића, па и Миодрага Павловића прави су доказ реченог. Односно, тамо 
где нестаје вишегласје у корист динамичности и напетости рефлексив-
не песме каквој припадају српски реквијеми, на том месту се умножава 
додир или (наоко) супротстављени светови живих и мртвих, јер „ово-
га пута / умро је неко близу”, каже Миодраг Павловић у свом „Реквије-
му”. Неко близу, било да је то пријатељ, жена или духовни саговорник, 
па и неко чији се живот реконструише једним реквијемом, као у случају 
„Реквијема за грофа Волфа фон Калкројта” Рајнера Марије Рилкеа који 
и почиње речима „Зар збиља никад не видех те?” увек је тај коме су по- 
свећени стихови песме за мртве у поезији (нео)симболистичког тона. Зато  
песнички говори над мртвима увек подразумевају колико комуникацију, 
толико и бланшоовски превод видљивог у невидљиво, залазак у простор 
3 Бранко Миљковић, „Requiem”, у: Бранко Миљковић, Сабране песме, Ниш: Просвета, 2001..
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истинске недељивости (према Бланшо 1960: 87), оне недељивости која је 
потребна да као време прође између суштинске емоције и речи које треба 
да је саопште.  

Ткајући јединствену врсту равнотеже, у песничком опусу Ивана В. 
Лалића, песника коме форма откуцава у језгру поимања песничког чина, 
издвајају се (поред осталих песама свих песника са тематиком која нас 
интересује, а које ће изостати због ограничености простора и анали-
тичког замаха), и посебну пажњу завређују песме „Requiem за мајку”, као 
и „Помен за мајку” из збирке Страсна мера, потом песма „Requiem” из 
Ветровитог пролећа замишљена као поема, као и Пролећна литургија 
за мртвог песника из збирке Чин састављена од четири песме. Доследно 
разлажући поетичке постулате неосимболистичке поетике, иако су пе-
сме настале у различитим фазама Лалићевог стваралаштва, све ове пе-
сме, па и читаве збирке (Четири канона) или поеме (Мелиса) на песни-
ку својствен начин опцртавају песничку путању нијансирану и стигма-
тизовану несвакидашњим дијалогом са не(на)сталима или мртвима. На 
овај песничко-поетички дијалог увек се, у виду језгровитог хипотекста 
надовезује разговор свих песника који су неговали ову песничку врсту, 
самим тим што форма реквијема мами основне теме којима су кључне 
речи туга, нада и утеха (према Чејс 2003: XV), упркос својој гласној и жи-
вој, канонско-молитвеној функцији. Оној уобличеној музиком, речима и 
музиком речи. 

Иако оставља епитафе обичном човеку (песма „Четири епитафа”) – 
за играчицу, за ратника, за морнара и као обично, на крају, за певача, оног 
„заклетог тумача зеленог језика”; иако остаје замишљен над гробом Раст-
ка Петровића или Волфганга Амадеуса Моцарта, али и над свим уметни-
цима и онима који то нису – Иван В. Лалић пише два реквијема и један 
помен, песме које остају трајан доказ песникове ерудиције, поред тога 
што умногоме представљају осовину по којој се креће читава Лалићева 
поетика. Од ових песама и ка њима иде песников осећај света, однос пре-
ма невидљивом и неисказаном које се слути и осећа, али и ницање једне 
специфичне песничке приче рефлектујуће управо у другом реквијему, 
у реквијему Бранка Миљковића. Јер, за разлику од Павловићевог „Рек-
вијема”, песми која је више жанр-слика него што тка посебну врсту на-
ративности коју ова форма и захтева, више је слутња у слици спровода, 
више опредмећена Смрт („Жене су пошле за мртвим телом / смрт је ос-
тала у празној соби”) него драматичан сусрет са њом, реквијеми Бранка 
Миљковића и Ивана В. Лалића јесу дијалог, жеља за препознавањем, ис-
питивање и пробијање граница између живих и мртвих, материјализова-
на митологија као поетички кредо двојице песника. Опцртан као дина-
мичан, вишегласан и загрцнут парадоксима и истинама као темељу једне 
песничке вере, свет реквијема Бранка Миљковића у исто време јесте и 
иконичан и језичан, и слика и свест и траг. Тај свет, као и свет Ивана В. 
Лалића јесте онај створен на модерним основама песничке самосвести 
која, остављајући запис, тамничи и цепа мисао (према Андрехил 1992: 7) 
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песнички уобличену и превазиђену, преобликовану у целину стварала-
чког пута управо у реквијемима Бранка Миљковића и Ивана В. Лалића.

У двама реквијемима Ивана В. Лалића од којих је један настао на ос-
нову личних лирских сећања, где је све додир, осећај и глас („Requiem за 
мајку”) и други који је посвећен Бори, са лирском реконструкцијом смр-
ти („Requiem”) препознатљив је језик видљивог света који оставља траг 
несамерљивости оног другог, само донекле наслућеног. Иако су Лалићеве 
песме о мртвима заправо својеврсни песнички говор над умрлима, ништа 
у песми „Requiem за мајку” није непомично, напротив, све је у покрету, 
клијању, ветровима, гласу и кораку, као правом доказу да постоји једин-
ствена врста равнотеже у једном реквијему, и то она страна (музичке) 
равнотеже која негује и радост, страст, особену врсту оптимизма, како 
каже Чејс у скицирању историје музичке форме реквијема (2003: XV): 
„Ветрови одевају небо над нашим градом”; „Ја слушам кораке размно-
жене као мрави”; „Клијање траве ситасто пробија смеђу земљу”; „Застао 
је. Тај корак је израстао из мене” (курзив песника). Тај покрет доказује 
да „Лалићева песма настаје као пресек различитих временских слојева, 
наслућујући најпре иза садашње слике њена претходна стања, а потом их 
претварајући сукцесивно у симултано, сагледава сва истовремено” (Јова-
новић 1993: 66). Зато је време једна од горућих тачака (разбијене) равно-
теже у овим реквијемима, тема која помера из лежишта оног који говори 
и оног над ким се говори. Зато и „озбиљна радост твоје строге чежње”, 
оксиморон сав у покрету, како сам Рилке изговара у свом „Реквијему за 
грофа Волфа фон Калкројта”, омеђавајући линије колико препуштања то-
лико и самоконтроле, дакле истинског поетичког наслеђа читаве поезије 
Ивана В. Лалића, код овог песника проговара у чувеном трогласју које 
је на првом месту обележило време: песничког субјекта, његовог двојни-
ка (бившег дечака) и мајке лирског субјекта. Два од ова три гласа при-
падају бившим, несталим људима: мајци и сопственом детињству. Вре-
ме тешко наслућено и графички истакнуто као дијалог два света у песми 
„Requiem за мајку” Ивана В. Лалића пре свега јесте време симболичко, 
оно које се лично осећа, без слике са одложеном поруком, митско у оној 
мери која подразумева скривену молитву, али и жељу за препознавањем. 
Симултаност времена живота и времена мајчине смрти огледа се у висо-
косимболичкој и метафоричкој слици са миљковићевским мотивом пти-
це у првом плану, јер „Гле, зазидана си у тишину / Као птица у светлост, 
у друштву мртвих година / Чија се крв под сводом згрушала у купине 
мрака”. Стога не чуди што у реквијемима свих наших песника доминирају 
звуци, боје и облици природе. Тако је и код Миодрага Павловића који у 
реченој песми зазива саму форму реквијема ког прате њему прирођене 
боје: „Овога пута / умро је неко близу // Реквијем / у сивом парку / под 
затвореним небом”. 

 Самим тим, време јесте оно са чим се суочавају сви песници реквије-
ма у савременој српској поезији. Јер, време је оно што је одредило смрт 
блиских људи, а исто то време се разлаже иза њих као митско-песнички 
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терет онима који певају. Живи. Зато и остаје само слика (природе) са 
видљивом поруком:

„Време је било у њему, дивно и незрело,
Време са плавим лишћем; време је било виноград
Под његовим сунцем, бреза у његовим прстима,
Питомо као жута наранча без коштица.
Ал он је отишао, отишао је у воду
И тога времена нема.”
(Лалић, „Requiem”)

Вода и море као још једне поетичке константе Лалићеве поезије, које 
тектонским силама померају доживљај времена и историје, види се, не 
заобилазе ни све песникове реквијеме, помене и опела. Уосталом, прави 
пример јесу песникова језовита самртничка лета и митска мора забора-
ва, од „Плаве гробнице” па надаље, са свим смртима поред мора. Уоста-
лом, ни Миљковића не мимоилази слична песничка мапа: четврта песма 
Миљковићевог реквијема у свом језгру обдржава митску слику мртвих 
на води, ону орфејску, изгубљену у времену у којој је коначно све без гла-
са и без птица, јер „требало је прећи море / време и простор који су се 
помешали / сада су за једну смрт далеко од обале”. И у „Последњој молит-
ви за мртве” као делу саме песме песник у цитату који претходи песми 
поручује да „смрт треба претворити у празник” (курзив песника), јер 
су се мртви изборили за песнички кредо самог песника – они су се смрћу 
борили против смрти, како гласи и наслов једне од збирки самог Миљко-
вића. Отуд толико воде, мора као обнове, васкрснућа. У ноћи се сви они 
подељени код Миљковића стапају, а време као средокраћа, као празнина 
у случају песме „Requiem” Ивана В. Лалића и код Миљковића остаје кон-
станта, знак мртвих и знак спровода, јер на гробу пријатеља (у истоиме-
ној песми) песник речено потцртава рефренским дистихом који и слика 
још једну смрт у води: „Лежиш у тамној и дубокој / пукотини у времену” 
(„Гроб пријатеља”). Крв – лајтмотив целокупног Миљковићевог реквије-
ма као метонимија за реч, али и време, за ону валеријевску реч коју треба 
да измишљамо ако не постоји (Валери 1956: 7–8) јесте оно што је истин-
ски обележило Миљковићеве мртве, јер „То није птица / ноћ поред вода 
/ то је крв њихова / то што чујеш”, обраћа се присно песник слушаоцу 
и сведоку новонасталог простора речи у ком обитавају најразличитији 
мртви, углавном они који су на посебан начин живи.

Најслојевитији дијалог двојице песника неосимболизма успоста-
вљају управо вишеделне, али и полифоне песме-поеме, осмоделни 
„Requiem” Бранка Миљковића и четвороделна „Пролећна литургија за 
мртвог песника” Ивана В. Лалића посвећена Бранку Миљковићу. Свака 
појединачна песма Миљковићевог великог „Requiem-а” обележена је му-
зичким и морфолошким деоницама које се не могу наћи код осталих пес-
ника опела. Инкорпорирајући у своје дело разнородне песничко-музич-
ке (прелудијуме, молитве, успаванке, пост скриптуме, рефрене) и остале 
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књижевне врсте (посвете и поуке), Бранко Миљковић је створио више-
гласно, свепрожимајуће песничко дело чија је главна тема заправо смрт 
коју живимо. Овим се песник донекле приближава доживљају смрти Сте-
вана Раичковића, а својом бајковном нотом коју опцртавају колико ини-
цијалне формуле лалићевски призване („То је земља авај понекад често 
/ понекад исувише, баштина ветрова”), толико и успаванке за децу која 
би требало да се припреме на слике и духовно присуство мртвих уок-
вирује своје песничко дело око једног животворног мотива, лајтмотива 
крви убризганог у сваку појединачну песму о мртвима. Стога и не чуди 
Миљковићево зазивање највеће поетичке вере – парадокса на ком људска 
егзистенција почива, јер реквијему прирођену молитву помера у преег-
зистенцију, у нерођене а већ обележене смрћу, јер „треба се молити смрти 
за свој живот”, како сам каже. 

Зазивајући Миљковићево осећање света, са свим његовим ватрама, 
птицама, заборавима, крви и амбивалентном именовању света као ос-
нови поетике неосимболизма, Лалић успоставља најприснији дијалог са 
песником. Он га пита, као некад мајка свог бившег дечака:

„Јеси ли сада сам? Довољно сам 
Да кажеш земљи: ево ново име 
За сећање, за укус, за твој очај 
У пролеће кад мораш бити чудо, 
За све у теби што постаде одјек 
Под разореним сводом ове крви?”

Овом крвљу, овде, са теретном присутношћу, у садашњости која је 
окончана, Лалић заправо самерава стваралачки пут једног оваквог пес-
ника који се не завршава ни у смрти. Зато је песнички јунак ове Лалићеве 
поеме – Миљковић – тај који потврђује нестанак само као један вид про-
ширења света; поново је код Лалића све у покрету. Стварање се наста-
вља. Док песме свих мртвих, и с ове и с оне стране Бранко Миљковић ус-
пева да забележи „са пепелом ј е д н е / и заједничке смрти” („Requiem, I, 
подвукао песник), Лалић на то одговара смењивањем колективног гласа и 
гласа самог умрлог песника. Код Миљковића постоји слична тенденција 
лалићевског кретања, уоквирена управо мотивом крви који, можда па-
радоксално, обележава све ове песме о мртвима, jer оне доиста протичу 
у знаку њеног протицања. Зато основна тема Миљковићевог „Requiem-a” 
јесте смрт коју живимо, зато „крв откуцава кораке и смрт” (III4). 

То именовање које Лалић песнички зазива као песников поетички 
проглас у Миљковићевом „Requiem-у” опстаје као део песникових цитата 
на почетку сваке песме, цитата који су као нека врста псеудонаративног 
и философског самеравања саме песме. Тако кад „њихова дивна имена 
заплакаше / над њиховим мртвим телима” (VI), инверзија је остварена у 
поетичком духу овог песника, зато слова проговарају онда кад наступи 
физичка смрт. Отуд је све у Миљковићевим песмама овог јединственог 

4 У случају Миљковићевог реквијема, у заградама ћемо бележити број песме из које су стихови (I–VIII).
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опела створено за певање, за хор, за гласове који се смењују од црних (јер, 
„црне ће руже процветати / дуж путева отворених за све ветрове”, I) до 
оних зелених, до шума које су метонимије за гроб, за последње уточиште 
одсутнима, (нама) мртвима („зелена горо неба и звездо моје крви / стране 
света су се отимале за њихову / смрт која је била почетак”, VII). Зато је и 
коначна по(р)ука за мртве чињеница да „људи су мртви а не смртни сун-
це ће / проћи и кроз наше очи неизмењено” (IV). Смрт као Црни коња-
ник једне друге Миљковићеве песме овде добија различита морфолошка 
обележја, онако како је и сама амбивалентна, у исто време и откриће и 
„стравично море у ваздуху” (курзив песника). Од песме до песме репре-
зентације смрти као специфичног, многообличног пејзажа се мењају. У 
типичној миљковићевској ноћи „мрачних анђела”, са митском сликом 
преношења мртвих душа у њиховом изгубљеном времену као отврдлом 
терету, без имена и сенке, они су власници једино простора.

Миљковићева посвојена смрт у свим овим песмама великог реквије-
ма подразумева одређену сеобу, другачији покрет, путовање. Не каже 
улудо сам Лалић у „Пролећној литургији за мртвог песника” у песми у 
којој песнички јунак Бранко Миљковић сања, да „све шта овде сањам не-
где је довршено / у покрету, у сенци, у брду, у побуни” (35). Замишљен као 
игра (полу)живих и мртвих реквијем Бранка Миљковића заправо остаје 
сведочанство јединственог реквијема за живе, кад се сва чула и простори 
самеравају у песниковој речи. Иако као код других песника српског рек-
вијема време остаје то које раздваја живе од умрлих, пут којим се два све-
та приближавају код Миљковића остаје на својој, посебној страни. „У об-
рачуну јаве: никада довршен, никада дужник”, како Лалић каже у „Про-
лећној литургији за мртвог песника”, Миљковић остаје песник двојства, 
слојевитог преплета простора ипак подељеног, јер „цвет ватре из њихо-
вих руку које су / последњим покретом поделиле предео / на две тиши-
не где плачу птице од пепела” (Миљковић, VI). То су две празнине као 
типична хајдегеријанска супстанцијалност у које је уткан лик песничког 
субјекта, повучен а вечно присутан у самеравању са мртвима, у забораву 
и сећању које га напушта, јер сам каже: „чини ми се да сам и ја пао с њима 
/ различит од оног што ћу рећи”. Именовање осећања и сликање стања 
као немогућих и недостојних онога што се живи Лалић је у Литургији и 
препознао речима које је ставио у уста свог песничког јунака – Бранка 
Миљковића: „Не оплакујте данас мој разоружани глас / Који не може да  
ово пролеће речима заустави” (Лалић, 3). Осенчен у Попином, усправ-
ном маниру, као песник који вечито корача по вертикали, Лалић свом 
песничком јунаку даје могући смирај у само њему жељеној птици и ле-
поти, јер можда је баш то „начин да се памти лепота, / Да се оствари пе-
сма, да се досања реч” (3). Песнички јунак сања јер и сам поручује у „Пе-
сми за мој 27. рођендан”: „Више ми нису потребне речи, треба ми време”, 

5 Арапским бројевима у загради бележимо стихове из песама које чине Пролећну литургију за 
мртвог песника.
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као компензација за већ затечено, коначно стање у песниковом чувеном 
епитафу („Уби ме прејака реч”). Уосталом, кад Раичковић аутоиронич-
но каже „ова песма нису тешке речи / Мада мало опор звучи густи звук” 
(„Песма и смрт”), универзална песничка порука која везује песму, песни-
ка и смрт се усложњава и умножава истим осећањем.

2. „Гласови мртвих. Ипак, то нису мртви гласови”6

Слика Лалићеве мајке која је близу, ту надохват руке, као поисто-
већивање и стваралачко-детиње задирање у њено биће у песмама „Помен 
за мајку” у песми „Requiem за мајку” умногоме подсећа на слику мртве 
Офелије у интертекстуалноj игри са Рембоовом песмом, јер мајка је та 
којој „ветрови / Не мрешкају огледала твојих мртвих очију / Зауставље-
них, као мали потоп, под корењем / Рачвасте липе”. Овакви описи и па-
ралелизми доказ су утканог молитвеног тона, молитве која као песничка 
врста и иначе остаје у целокупном Лалићевом делу као песничка усме-
реност ка „потпуном отуђивању од спољашњег света: ’Јер молитва није 
ништа друго до отуђење од видљивог и невидљивог света’” (Трифуновић 
1990: 158). 

Таква молитва отворила је пут очима и огледалима у реквијемима и 
„Опелу” Ивана В. Лалића, јер су постављени као семиома умрлог, оног од 
кога се све одбија, оног који упија, јер „то су очи, то се очи гасе / Двоје по 
двоје, мртва светла јутарње улице”, каже песник у опелу за седам стотина 
у цркви у Глини. Борине очи у песми „Requiem” такође, „су му биле / Не-
заморене, као нова огледала поља / Кад се нагло отопе чисти, плави сне-
гови”. У осмоделном „Requiem-у” Бранка Миљковића, поред тога што му 
је опело пре свега посвећено једном дијалогу-борби са Смрћу више него 
са мртвима (с обзиром на то да песников реквијем није никоме посебно 
посвећен) очи постају основни мотив који колико оставља записе мртвих 
рефлектујуће на површини, толико представља и тачку пресликавања, 
мешања наших светова, јер „то су предели пресликани / са очију мрт-
ваца” (I). И у другој песми Миљковићевог „Requiem-а” налазимо мотив 
очију, овај пут зазван за живе, који се удваја са мртвима. Јер, с обзиром 
на то да код Миљковића на специфичан начин читамо дијалог мртвих 
са мртвима („никада се неће изједначити време / наше смрти и њихове 
вечито / бићемо раздвојени и мртви”) неопходно је да се крви и једних и 
других мешају, да се најјачи мотиви удвајају, као језгровите очи: „Склопи-
те / очи да видите оне који су / дали вечној ноћи дан својих очију”. Инвер-
зија код Миљковића јесте ту да експлицира основну песникову идеју, а то 
је иконичко опредмећење смрти, зато последње очи мртвих, како песник 
каже, остају документ једне духовности која постаје историја (IV). 

Код Стевана Раичковића срећемо мотив очију такође у чврстој спре-
зи са смрћу. Међутим, песма „Растурање или лепа смрт” овог песника 

6  Иван В. Лалић, Мелиса, „Гласови мртвих IV”, у: Иван В. Лалић,  Време, ватре, вртови, Дела 
Ивана В. Лалића, 1.том, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 179.



Оља С. ВАСИЛЕВА

509

колико је опис смрти толико је и апотеоза прошлом животу, као код Ла-
лића уосталом, јер се у њима тело умрлог повезује са природом на ис-
тински песнички, симболичан начин. И код Раичковића „ово тело које 
има некакав склад” (Раичковић 2015: 56), као митско тело Лалићеве мајке 
сједињени су са мравима и земљом, док се очи неодвојене од огледала код 
Лалића, код Раичковића налазе опцртане звуком, слухом, као у сваком 
реквијему у част умрлог који се спољашњим слухом не чује: „Ове очи и 
овај слух што је чуо две-три речи / Постаће трава” (исто). На ове стихове 
надовезују се Лалићеви, јер иако код овог песника српског неосимболи-
зма на први поглед нема директног мешања светова, већ више експли-
кације песничког пута и горуће егзистенцијалне жеље да се спозна свет 
мртвих, овај песник преводи природу отежалу мртвим телом блиске осо-
бе у осећање, а потом у језик. Зато је песнички субјект или песнички ју-
нак, у случају „Пролећне литургије за мртвог песника”, „пун разбацаних 
знакова, пун речи / Које те стижу ко окрутна милост” (1). Таква миљко-
вићевска окрутна милост речи у последњем човековом часу, у моменту 
спровода поента је песама Миодрага Павловића, али и Стевана Раичко-
вића: „Кажите још неку реч за слух који вапи за звуком / И гледајте низ 
асфалт у тело да не пролази / залуду” (Раичковић 2015: 56). Јер ипак ос-
таје важна чињеница на крају сваког стиха, а то је Миљковићев поетички 
проглас, да „човекова усправна мисао је дошла у сукоб са физичким зако-
нима” (Миљковић 1972: 149), што би значило да се код свих ових песника 
као основна тема намеће борба са језиком, драма оличена у сукобу мета-
физичког и материјалног, пропадљивог, несталог које је, чини се, често 
залог стварања једне песме. „Из чистог доба сна прерушеног у збивање” 
(Мелиса, „Гласови мртвих IV”), рекао би Лалић.

Песничку кулминацију мотив-симбол очију који је код свих ових 
песника контрапунктиран речима, или стоји наместо њих баш зато јер је 
слика, добија у мајчином коначном обраћању свом бившем дечаку, у од-
ласку, оном који се поистовећује са мајчиним свевидећим, вечним очима: 
„Мој дечак. Моје очи, очишћене од смрти”. За разлику од бившег дечака 
очишћеног од смрти, који је заправо пун ње, песма „Requiem” је уистину 
апологија свему човековом последњем које је коначно претворено у при-
роду; све човечје претопило се у покрет и смисао природе, зато се време 
и не може издвојити, јер је смрт наступила у води, „Он је отишао, отишао 
је у воду / Сасвим обично, као слика у огледало”. Смрт као опредмећење 
целовите љубави присутно је као „запечаћена љубав” мајке песничког 
субјекта у песми „Requiem за мајку”, али и у песми „Requiem” у којој је 
песнички јунак – Бора – окружен атмосфером присутном код Миодрага 
Павловића – собом препуњеном физичком празнином, а испуњеном ма-
лим стварима једног човека, потеклог од „малог света / Заокружене љу-
бави коме је припадао”. Да претапање симболичких егзистенција песни-
чког субјекта и мртвих није једнострано, није мистеријско и зачудно, већ 
стварно и напето доказ је троделна Лалићева песма „Опело” посвећена 
настрадалима, њима седам стотина из цркве у Глини: 
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„Ја један, носим њих у себи
Урасле у моју зрелост, неизговорене
[…]
Они куцају, ноћу
Изнутра, пажљиво, на затреперене прозоре
Мојих очију; сви мртви, и свима су грла расцветана у ружу.”

Поново је све покрет и слутња, помицање у јави преживелог – песни-
ка – урастање њиховог света у његов, ружа наместо језика. У песми „По-
мен за мајку”, са друге стране, сваки пут кад се описује смрт неког блис-
ког, код Лалића је присутан напор да се њему приближи, са неизвесним 
коначним циљем. И овај пут између песничког субјекта и мајке не леже 
године, не обитава време, већ „оно што сад нас раздваја / Нису године, 
него љубав схваћена као простор / Неоствареног”. Остварена као моно-
лог, овај пут, са песничким субјектом који се обраћа мајци у првом лицу 
у форми зазивања, ова песма језик мајке не зна, али то не значи да га не 
разуме. Напротив, она га наслућује у (не)оствареном дијалогу са њеним 
другим сином, оним у настајању, још недогледном, „оним нерођеним, је-
зиком који не знам, / Па тако не знам ни чија ти верност помаже више / 
Да издржиш смрт: његова или моја”, каже песничко ја.

Песнички субјект, један наспрам њих седам стотина чије је страдање 
дужан да опише у загрцнутој немоћи и болу песме „Опело”, он јесте глас 
над онима вечито безгласним, као и  у песми суспрегнутих вапаја, са не-
умољивим личним болом, песми  „Requiem за мајку” у којој се мајци об-
раћа као Богородици: „Ти лежиш сасвим непомична, опљачкана за глас / 
И до очију пуна запечаћене љубави”. Уосталом, то се може видети и ди-
ректним поређењем са сталним местом канона у коме се Богородица овап-
лоћује на Лалићу својствен начин: „Ти која носиш најлепше име / Врховног 
смисла ове неразговетне јаве” (1. канон, 8. песма), исте оне јаве која се и у 
Канонима меша са светом иза зида, оним који није сасвим наш. Мајка обу-
чена у звуке и облике природе у „Requiem-у за мајку” присутна је и у Ка-
нонима; и овде Богородица Мајка јесте она спрега између живих и мртвих: 

„А ти у сунце обучена, ти с месецом под ногама,
Моли за мртве, моли за нерођене, моли за душе
Помешане са стварима бившим и будућим
[...]
А и моју душу спомени
У мајчинском неком, у благом разговору”
(2. канон, 5.песма).

Уосталом, у песми „Помен за мајку” идентификација је успоставље-
на и на нивоу иконичког, на нивоу слике на којој је опредмећена мајчина 
душа, јер „оно што сад нас раздваја нису године, него / Та немогућност 
да састружем злато / Са твоје иконе”, xодриће се Лалић времена као пу-
котине између живих и мртвих. Исто претапање мртвог тела и приро-
де налазимо у песми „Мој епитаф” Миодрага Павловића или у „Каменој 
успаванци” Стевана Раичковића. Код Павловића је то „надгробје самоме 
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себи” испевано у миљковићевском маниру, јер „клонуо сам заувек у пећи-
ну заборава” („Мој епитаф”, подвукла О. В.), на исти онај амбивалентан 
начин као што се и код Павловића (као код Миљковића) уз смрт и мрак 
пројављује зелена боја, зелена ватра испред слике и овај пут у затвореном 
простору собе (песма „In memoriam”). Уосталом, као што код Рилкеа у 
„Реквијему за грофа Волфа фон Калкројта” уз лик умрлог искри заблуда 
колико о бившем, толико и о садашњем, мртвом животу7, код Павловића 
је та заблуда испевана у надреалистичком, Попином тону, јер „између от-
ровних граница човек наг”, а њему „под срцем расте пећина смрти” („In 
memoriam”), на начин који смрт шири, али само у оквирима затвореног 
простора.  Као да се песник колеба између тога да ли поћи за мишљу или 
за језиком, како то исцртава Зоран Мишић (1976: 154). Код Раичковића се 
песнички простор мртвих шири на спољашњост, на птицу и живот умр-
лог (Записи о црном Владимиру) као код Миљковића и Лалића, али са из-
раженим гласом умрлих чега нема код двојице песника српског неосим-
болизма. Раичковићева песма „Post scriptum” јесте говор мртвих јер „већ 
смо под земљом, разбацани, свако сам”, како каже песник.

 Са друге стране, за разлику од „Опела” и „Requiem-а”, песмама у који-
ма глас умрлог добија компензацију одређеним визуелно-аудитивним, 
чулним сликама, Иван В. Лалић се у песми „Requiem за мајку” одлучује за 
песничко продирање симболичког гласа мајке који је сам сећање и ослу-
шкивање живог. Можда зато и не чуди што су од три проговарања мајке 
песничког субјекта две целе строфе заправо питања, и то она мајчинска 
питања препознавања даха, корака и звука њеног детета: „Застао је. Тај 
корак је израстао из мене. / Је ли то мој дечак, сазрео између пространих 
/ Разбијених прозора непознатих година?”. Сећање је у исто време на мо-
менте и у имперсоналном, маскираном гласу самог песничког субјекта 
који је „пун речи, као звоно”, а о себи говори у трећем лицу, као посма-
трач и себе на мајчином гробу, и мајке у одбрани од заборава, „јер бивши 
дечак је проговорио / Наслеђеним гласом”, оним аутопоетичким лалићев-
ским прогласом са традицијом у свом језгру. То је у овом случају колико 
песничка, толико и генетичка, предачка традиција његове породице.  

Глас као знак мртвих код Бранка Миљковића, са друге стране, јавља 
се у препознатљивом, амбивалентном песниковом маниру, јер иако у ње-
говом осмоделном реквијему (као удвојеном хорском певању, ако се узме 
полифони музички реквијем за четири гласа, као што је то случај са рек-
вијемима Стевана Стојановића Мокрањца или Стевана Христића) често 
простор и време остају раздвојени, „јер свет је подељен људском кожом” 
(VIII), већ у следећем стиху се каже да су та два дела „а два и два су / је-
дан кад падне последња ноћ / за оне који су се утопили / у водама вечи-
тог сна”. Међутим, Миљковић свој велики „Requiem” завршава једном ус-
пелом песничком инверзијом – химничношћу која управо говор мртвих 

7 „Мислио си да ћеш се онде преко налазити / у самом срцу предела, што овде / вазда к’о нека 
слика затворен / пред тобом беше, и да ћеш изнутра / да искрснеш у својој вољеној, / и да ћеш 
снажан и окрилаћен / моћи кроз сваку ствар да пролазиш” (Рилке 1968).
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претпоставља као основну, примордијалну силу која (са)учествује у ства-
рању овог света:

„За оне који су искористили смело
могућност умирања за оне који
су прекорачили преко свога леша за њихову
смрт тако потребну против смрти
[...]
сунце у дну далеког пејзажа
закопано за оне чије су речи
никле из земље ко лек и буна
нека погну главе далеки сунцокрети” (VIII)

Тврди знакови смрти и знакови гробља у исто време код Бранка 
Миљковића се преображавају из слике у слику у исту тврдоћу. Све је пре-
пуњено „скамењеним лобањама”, песком, црним ружама, птицама прет-
вореним у змије које су заузеле стварност ове земље, док су мртви узида-
ни у малармеовски „зид невидљиви” (V). У тим смртима „помноженим 
са хиљаду гробова” (VI) ништа није једнозначно, зато се и ови скорели, 
окамењени мотиви јављају уз мотиве сунца, дана, сунцокрета, зеленго-
ре, звезда, као у песми „Смрт Орфеја”8 у којој прожету налазимо у само 
једном стиху смену тврдих и светлих мотива: „О сазвежђе, звездани ске-
лет простора / звучан ко његова харфа што омами првог летача”. Овакав 
зазвани простор јесте простор речи, песнички одређујући моменат у ком 
„реч осећа потребу за простором да би испољила и да би се чула и где 
простор, постајући сам кретање речи, постаје дубина и треперење спора-
зумевања” (Бланшо 1960: 87). Оваква врста споразумевања код Миљко-
вића увек се остварује у језгровитом ослушкивању кретања речи које 
стварају простор. Отуд је цео реквијем овог песника замишљен као ства-
рање мртвих речима, при чему долазимо до песничког положаја у ком 
онај који ствара смрт сам мора бити мртав, али на јави, са ове стране.

И код Ивана В. Лалића у покрету су сличне ствари као код Миљко-
вића, али тврдоћа, окорелост смрти код овог песника преточена је у чуло 
и тактилност на непосреднији начин него код Бранка Миљковића. Доз-
вољавајући да продре осећај у песму за мртве и о мртвима, Лалић је омек-
шао структуру сопствених мотива управо својим оптимизмом, јер „за-
зиваш свога анђела тишином / Усправном као узвик соколара” (Пролећ-
на литургија, 2), док камење за разлику од Миљковићевог крвари, а „лет 
јучерашње птице доноси ми вести / О свим потопима, о свакој лиснатој 
грани” (Пролећна литургија, 3).

Као да клешу пут у пукотинама Рилкеовог „Реквијема”, доказујући 
да „има још много од неживљења па до мртваштва”, како овај велики ев-
ропски песник каже, у лимбу у који ставља свог песничког јунака, сви 
ови ствараоци српског реквијема оставили су доказ о сврси и смислу 

8 И песма „Смрт Орфеја” замишљена је као песников реквијем, са елементима за певање: прологом 
и попевком.
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проговарања за мртве, самим тим представили су траг свог срца на мес-
тима која обилују смрћу и у којима смрти нема. Можда зато „кад песник 
умре он изводи доказ / Да птица лети и да смрти нема” (Пролећна литур-
гија, 1), рекли би сви ови песници једнаким, наслеђеним гласом свог бића.
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REQUIEM: ALL VOICES OF/BEFORE DEATH
Summary

Requiem (in Orthodox tradition: “Opelo”) introduced and developed in Serbian poetry 
of 20th century as a literary form, especially in the era of neo-symbolism (Branko Miljkovic, 
Ivan V. Lalic) is based on the musical form of catholic requiem, sang in special occasions 
and dedicated to the dead. Even though it was sang primarily to the souls who have left this 
world, Serbian poetry requiem, partly developed from European poetry requiem, like Rilke’s, 
is a literary form of its own right within which poets communicate to each other, merging their 
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poetics and including as much of the physical world surrounding them as possible, as well as 
their views on it. In those dialogues, they first communicate with themselves in a symbolic way 
that determinates their relations with many forms of death, living death, voices that regulate 
their poetics, eyes that reflect death to the surface transforming our understanding and semantic 
relations between us and them.

Keywords: requiem, Branko Miljkovic, Ivan V. Lalic, neosymbolism, music, voice, the dead.

Olja S. Vasileva
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Соња М. МИЛОВАНОВИЋ1

Радио-телевизија Србије 
Радио Београд

СЛИКА ГРОБА У ПОЕЗИЈИ НОВИЦЕ ТАДИЋА

У раду се испитује тзв. симболичка и реалистичка слика гроба у поезији 
Новице Тадића, и према тој разлици указује на „језовито” и „погребно”, издваја 
фигура искушеника, док се покојници сагледавају од симболичког до потен-
цијалног, са акцентом на мотиву вампира.

Кључне речи: Тадић, гроб, симболично, реалистично, покојник, вампир

Поред различитих схватања смрти, облика умирања и погребних 
обичаја као цивилизацијских и културолошких тековина, о којима нас 
Л. В. Тома, поредећи две цивилизације – западну и афричку, у својој Ан-
тропологији смрти исцрпно упознаје, у једну од општости антропотана-
тологије2 спада и облик двоструке смрти – као телесног и као духовног 
догађаја. Наспрам праве, биолошке смрти, која ни сама није тренутак већ 
процес (Тома 1980: 51, I), постоје мале смрти, мала умирања, која можемо 
назвати и имагинарним. Консеквентно тој универзалној црти, ни појам 
гроба не мора бити ограничен на материјално, већ може бити појмљен 
онтолошки. У поезији Новице Тадића, штавише, будући да је читав свет 
предочен као пакао који је не нужно доле, под земљом, већ је пре свега 
на земљи, онда је и такав свет виђен као гробље, као отелотворење света 
мртвих, где је град његов метонимијски знак. Утолико је у поезији овог 
песника појам смрти, па тако и гроба, далеко шири од телесног догађаја 
и материјалне датости, он је увучен у све поре живота – али не (само) као 
природна, биолошка појава, већ као датост културе, као избор човека.

У стварaлачком луку од, начелно гледано, симболичке до реалистичне 
представе света, оваплоћеном у кезилићима и људима-уљезима, па тако и 
представе смрти, Тадић је сликом гроба изједначавао просторе овостра-
ног и оностраног. Могло би се рећи да је његов песнички субјект више 
на самој ивици гроба, пред гробом, одакле се веома често оглашава, али 
се исто тако, поновимо, и овај свет, и онда када се експлицитно не опи- 
сује тако, може видети као гробље. И то веома живописно гробље. Иако 
је код Тадића гробљански амбијент готово свеприсутан3, гробљанска 
1 sonja.kovljanic@gmail.com
2 „Танатолошка антропологија нужно мора бити компаративна: она, у ствари, истражује јединство 

човека у разлици или, још боље, она гради општост пошавши од разлика. Отуда нужност 
поређења.” (Л.-В. Тома 1980: 28, I). 

3 „Симболика смрти не исцрпљује у иконографској алегорији, ставовима и понашањима, у 
облачењу и надгробним фигурама...; она иде много даље и продире много дубље, у наше 
несвесно, извор свих наших сањарија и фантазама (Тома 1980: 280, II).

821.163.41-1.09 Tadić N.
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орнаментика није честа. Крст, плоча, урна, или неки други знакови почи-
валишта након телесног напуштања овога света немају изражајну вред-
ност за овог песника, већ велику тему смрти која га непрестано заокупља 
изражава било аутентичним симболима (кезилићи, гризкала, скакутани, 
црни чешаљ) било универзалном симболиком (вода, месец, сенка, зидо-
ви). Тако посматрано, гробље у Тадићевој поезији није мирно место, где 
се оваплоћује спокој душе, где ће се одморити или смирити овоземаљски 
немири сопства и немири колектива, већ је и загробни живот пун борбе, 
патње и страдања. Гробље је, дакле, понор4. Понор тела, душе и духа. По-
нешто од тог понора покушаћемо овде да предочимо, путем отворених 
или скривенијих слика гроба, обраћајући посебно пажњу на живе мрт-
ваце или потенцијалне покојнике, док ће узгредне симболизације гробне 
атмосфере или гробни мотиви овога пута бити занемарени, будући да их 
је, на овај или онај начин, могуће пронаћи готово на свакој страници Та-
дићевих песничких књига. 

*
На почетку свог стваралаштва, поетиком наговештаја, Новица Тадић 

објавио је смрт песме, а песника посредно одредио као гроб. Наиме, Та-
дић у својим песничким почецима (Присуства, Смрт у столици) развија 
тему настанка песника, односно аутентичног ствараоца, где питање ори-
гиналности поставља као прворазредну преокупацију. У епилогу књи-
ге Смрт у столици, по којем је збирка и названа, говори се о престанку 
имагинације, појави дана, изношењу столице пред кућу, смирају бића, и 
смрти песме. У читавом дотадашњем, условно говорећи, лирском сижеу, 
као једну од кључних, мада имплицитних тема Тадић је развијао и питање 
имагинације (Миловановић 2018: 71–73). Креативно је у тим остварењи-
ма везано за собни простор, за ноћ, и утварна бића која опседају лирско 
ја (биће песника). Иако су та бића симболички знаци смрти – кезилићи, 
гризкала, скакутани, црни чешаљ и други, њихово постојање, борба пес-
ника са њима за превласт над писањем, заправо су живототворни. Када 
њихова моћ престане, када време је пред кућу изаћи / столицу изнети јер 
у стану „се разведрило”, наступа и смрт песме, тачније дела, а са њиме, 
последично, и смрт песника. Овде наступа Тадићева инверзија5. Митоло-
шку представу хаоса као покретача Тадић је пренео на домен песме, умет-
ничког стваралаштва. Хаос је живот, ред је смрт, столица је гроб; појавом 
дана, дакле, песник је заћутао, завршила се његова песма, пуцкетање под-
земно, оглашавање са дна себе, рад имагинације. Када се разведри и све 
сврста у редове, када се хомогенизује6, настаје привидан ред, али ред је у 
4 О двоструком значењу појма гроба, в. рецимо: Шевалије, Гербран: „К. Г. Јунг доводи гроб у везу 

са женским архетипом, као и све оно што садржи или обавија нешто. То је место сигурности, 
рођења, раста, нежности; гроб је место метаморфозе тела у дух или места поновног рођења које 
се припрема; али он је и понор у којем биће тоне у пролазне, али неизбежне тмине” (2009: 253).

5 О инверзији као једном од кључних поетички поступака Новице Тадића писао је Р. Микић, 2010.
6 Право говорећи, појам смрти је релативан: у односу на живот хомогенизација значи смрт. Али, 

у односу на то постојање [...] хетерогенизација је смртни ударац. (Тома 1980: 40, I)
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овом случају смрт, тако да је у опозицији ноћ – дан, тама – светло, под-
земно – надземно, оно покретачко, креативно, животодавно на страни 
„негативног”, или пак на страни гроба. Сабраност и разједињеност бића 
су у инверзном односу са појмовима живот – смрт; када се биће сабере, 
настаје смрт, када је у раскораку са собом, оно живи. 

И пре столице као места упокојења Тадић је одређеним предмети-
ма придавао својства гроба. Тако је нахткасна („Нахткасна”) место где су 
похрањени рукописи, демонског порекла, који, оживљени, стварају хаос: 

„не сме је отворити 
јер би оживели рукописи
са зглавкастим удовима
отпочели несавршено
гибање густог ваздуха
и зидови би се собни искосили  […]”

Антропоморфизација тамне грађе биће предмет и појединих песама 
из другачије стваралачке фазе, какве су песме „Ви ћете се ствари”, „Гоми-
ла” или „Хрпа” (Хрпа / Огроман хрпа / скоро намет / скоро нанос / Силне 
воде // На радном столу испод њега / На радном столу у ладици // Дуге се 
овде сабирало множило). Похрањивање (песничког) рукописа на сигурно, 
затворено место, у симболички гроб, ствара утисак да песник контроли-
ше своју имагинацију, ирационално, несавршено гибање густог ваздуха. 
Утисак је, наравно, варљив, што се показује развојем лирске приче о ства-
раоцу и његовом делу, којом се Тадић не бави не само у прве две књиге, 
где су, додуше, оне једне од централних тема, већ у читавом свом опусу.

Привремено и привидно обуздавање и потчињавање маште и  ира-
ционалног као тамног, мрачног, загонетног само је још више, чини се, ос-
нажило да се оваплоте разна демонска, гротескна присуства. Уз грицкала, 
кезила, црни чешаљ итд. као отелотворења смрти, али и гроба, а заправо 
живота, место су нашле и покојнице („Покојнице”).

„Мале покојнице
Мане тихе тиха пламињања
Сунуле сте из старежи
Из мртвог прозора

Поверљиво ме оптачете
Немирни скупови подмукли
Злићи јетки занесени
Загњурене мрморите

Мале покојнице 
Неваљалства мала
Муње у црнини што несташе
Вашу славу знају”

Мотив вампира, овде први пут наговештен, развијаће Тадић и у кас-
нијим збиркама. Покојнице, осим вампирске улоге у класичном смислу, 
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могу имати и значење предака у облику духова. Ипак, у датој збирци 
(Смрт у столици) Тадић као да и другде указује на вампиризам, рецимо 
у песми „Кезилићи”, која сугестивним сликама предочава мотиве леша и 
некрофагије: Кевтаве губице / у порубима и шавовима / ситнеж балава // 
Мицала гладна мицала / Разроких језика / Иверје похотно // Под зањиха-
ним смрекама / Сечива и сисала / Лизала мњацкала кусала // Телоточци и 
растакала / ужурбана око мене / мала клапкала. 

Песме „Они нокте зајахују”, „Дремеж” и „У летњиковцу” тематизују 
однос моћи између лирског ја и тамних бића, и то тако што, градационо, 
тамна бића запоседају нокте, потом прсте и на крају хоће да се устреме на 
читаво песничко биће (в. Миловановић 2018: 67). При томе, индикативно 
је време када нападају, време одмора (време дремежно ваше је време), а 
пошто је одмор смрт (Тома 1980: 41, I), онда би животодавно начело било 
на страни враголана. Ево песме „Дремеж”:

„Нови враголани
Око мене лебдите
Време дремежно ваше је време

Донели сте 
Црну мирисну даску
И зли алат

Укопне сандучиће
Од моје прсте одмеравате

Дробите ме
Насред собе
Усред левка
У растреситу њиву”

„Нови враголани дробе, растачу лирско ја у унутрашњем простору, 
соби, а слика левка и растресите њиве конотира се као позитивна: суге-
рише типичан просторни однос горе – доле, где је доле простор смрти 
(гроба), но будући да је реч о њиви, тај ”доњи” простор управо је можда 
онај одакле инспирација, као симбол нечег непознатог, долази, где ће уро-
дити плодом” (Миловановић 2018: 68). 

И у песми „У летњиковцу”, указујући сада на место одмора, развија се 
однос скакутана према лирском субјекту, који је стиснут у угао, омамљен 
њиховом раскошном звоњавом, али они сада ипак губе повлашћен по-
ложај и моћ јер постају предметом песме. Белина папира за њих је смрт, 
односно гроб, док за песника преточеност тамних сподоба у речи јесте, 
наводно, ослобођење. Овде у летњиковцу / Папир ми померате / Не дате 
усни да се / На језику одслика / Али ја ћу ваш зид / Од трбушчића / Ножи-
ца и ручица / Оборити у белину / У стоноге и црне чешљеве. 

Рад имагинације и настанак песме као везивне нити повезују и 
друга остварења збирке, посебно последњу песму циклуса „Ти који се 
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појављујеш” и епилошку „Смрт у столици”. То се, између осталог, може 
пратити лексичким понављањима. „Ако у песми „Ти који се појављујеш” 
лирски субјект каже: Време је кад треба пред кућу изаћи / Столицу изнети 
/ Разведрило се овде у мом стану / Ствари су се сложиле у редове / Сврста-
ле у клас што се наднесен / Љуља лукаво провлачећи трску кроз мождину 
[...] Затвара се окоштава време је / Да столицу пред кућу изнесем / Сада 
кад све проматра све – то управо заокружује две важне ствари о којима је 
било до тада речи: излазак из собног простора условљен је појавом дана, 
а стање свесности, дочарано сликом класа, иронично је представљено мо-
дификованом крилатицом „човек је трска која мисли”. То стање лирског 
ја, или раздањивање, у финалу песме поентирано је исказом Сад кад све 
проматра све. А временском одредницом тренутка који се управо одвија 
(исказаног прилогом сад) започиње и епилог „Смрт у столици”: Сад су све 
репатице отиснуте / низ твоје чело [...] ту си само да стршиш / уоста-
лом доста је било ломатања / док опет не чујеш / оно пуцкетање оно под-
земно / неподношљиво незадовољство [...] највећа сласт је да нас нема на 
овој узвисини [...]. „[...] Узвисина метафорички може означавати крај пе-
сме, престанак имагинације”, јер она „контрастира подземном и призем-
ном, као супротним половима. [...] Контрасни однос горе – доле (узвиси-
на – подземље) комплементаран је контрасту кретање – мировање. Овај 
други дочаран је динамиком бића (скакутана, кезила, чешљева итд.), и 
статиком предмета (столице), те последично и лирског ја и његовог рада. 
Симболика се тако односи (и) на домен стваралаштва, његове узроке и 
последице” (Миловановић 2018: 71–72).

*
Ако је у прве две књиге Тадић наговестио настанак песника, где су 

симболичке назнаке смрти и гроба инверзно предочене, он ће и даље раз-
вијати ту тему с том разликом што лирско ја од собног искушеника постаје 
градски. Та диференцијална црта, на коју је у критици вишеструко укази-
вано као на једну од промена у песниковој поетици тамног и загонетног, 
проширеним амбијентом радње Тадић отвара просторе и за многоброј-
није визије смрти и гробља. При томе, под фигуром искушеника овде под-
разумевамо онога који се перманентно преображава. То може, као отклон 
од традицијске песничке слике, бити само песничко биће које стреми ау-
тентичном деловању и у томе исказује своје метаморфозе, односно, по-
пут птице феникса, самообнављање, а може имати и функцију модерног 
вампира, који се, сходно својој природи, појављује у различитим појавним 
облицима (в. Шаровић 2008: 645). Док би друго тумачење имало потпору 
у општем одређењу о Тадићевом песништву као „демонској антипоеми”, 
„црној хроници зла” и слично, односно ишло у правцу инферналних ви-
зија, прво има поткрепљење у архајској свести као таквој.

Зло је у свету, уништава га, зло постаје и својство песничког субјекта 
као припадника таквог света, којег гута „велика ноћ”. Али за разлику од 
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света који се, онакав какав је предочен у збирци Ждрело, не мења, који је 
хомогенизован, па макар и у погледу зла, лирско ја се, имајући потребу за 
искупљењем, стварним или привидним, преображава: Дођох овде после 
великог зла / Дођох овде да реку изнова пређем („Дунавски кеј”). Иако се и 
овде може говорити о мутацијама зла, и универзалних и индивидуланих, 
преображење о којем говоримо подразумева другачију врсту искушени-
ка. Наиме, сходно архаичној свести самообнављања из симболичке смр-
ти, која је код Тадића само пренесена са колективног на индивидуални 
план, и лирско ја умире, и то тако што у рефигурацији збирки видимо 
да оно не само да умире на сва уста (у граду у великом вражјем ждрелу / 
где умирем на сва уста), већ да више пута умире и обнавља се. Једном је 
то, као што смо видели, у Смрти у столици, када је дан најавио смрт, али 
је потом у Ждрелу „призивањем ноћи” призиван, имплицитно, и живот, 
макар он сагледаван и као мртав живот у контексту града као простора 
смрти. Други пут је смрт означена на крају књиге Ждрело, где мене и све 
моје велика ноћ глад обузима. Читава се песма може читати у знаку гроба:

„Мене и све моје велика ноћна глад обузима
да су ми штаке
од најдужег зрака најдаље свите сковане
не бих могао
из овог мрачног ждрела искорачити
обливен знојем и пљувачком фином
будим се уснивам
апсолуно гротло ради у лудилу кључа
према мени избацује
пену блескове рику чудовишта јединственог
дно које само себе доноси и прождире
јамску јеку лудог бога
вечних мисли вечних леденица ломљаву
пролом хуку
кроз бездани бездан
о велика немани што се разливаш
дивљом хуком бучним таласима
свих мртвих моћни сплетови
руку-полипа
кроз ноћ се ову најдубљу 
према мени подижу
ти мрачно телесно клупко
ти безумно грдило у ком ћу нестати
најзад нестати”

„Дочаравање свеопштег мрака и нестајања у њему постигнуто је, осим 
синтаксичким поступцима, низом метафоричних описа ’ноћне глади’: ве-
лика ноћна глад је мрачно ждрело, апсолутно гротло, бездани бездан, вели-
ка неман, ноћ ова најдубља, мрачно телесно клупко, безумно грдило” (Ми-
ловановић 2018: 85). Оваквих описа који асоцирају представу гроба има 
прегршт у Тадићевој поезији, а по томе где се налази понор или дно (једна 
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од најчешћих речи у таквим описима), може се локализовати и представа 
гроба – у бићу и/или ван њега, у овоме и/или ономе свету, и слично.

У другом делу епилога „Мене и све моје”, као великој завршници при-
зивања ноћи с почетка књиге и њене постепене свеопште доминације на 
крају, након преображаја лирског субјекта и његовог покоравања „вољи 
вечног творца”, „остало му је још да посведочи о свету и свом месту у 
њему” (Миловановић 2018: 85–86), без назнаке о било каквој промени: 
Свет је божански / празан простор / мрачно ждрело / бог је / огромни ве-
чни инсект / који / безбројна своја крилца / исукује и склапа / склапа и 
исукује / около / мртве звезде круже / чисти кристали / духови опијени / 
негде ту / и моја душа / топла маглица / лебди плаче лебди / уснива мирно 
/ у последњој строгости / свега што јест и јест и јест.

Задржаћемо се још мало на интертекстуалним везама међу збирка-
ма, будући да указују, посредно, на границу светова са које се лирско ја 
оглашава, због чега је и представа гроба интензивнија. Почетак наредне 
Тадићеве збирке, Огњена кокош, не носи случајно назив „Ab ovo”, нити 
песма случајно почиње сликом буђења моћног створа „у родном зиду, у 
даљини”, не само зато што као пролошка има истакнуто место већ због 
везе са крајем претходне књиге Ждрело. Иако је, сходно вишезначности 
Тадићевих слика и симбола, доследних и упечатљивих манифестација 
зла и тамног, сасвим оправдано видети да је у Ждрелу укинут позитивни 
предзнак, па је негативни једини важећи систем на којем се доследно гра-
де начела негативне естетике, па и негативне етике, како то сматра Ј. Лу-
кић7, која и потоње Тадићеве збирке, Огњену кокош и Погани језик, види 
на истом трагу, критички је легитимно видети их у и у светлу остварења 
два начела, божанског и демонског, који се код Тадића никад не искљу-
чују, већ се преплићу и прожимају. Наиме, како истиче Паовица: 

„Као симбол мегалополиса, алиас савременог света, велико вражје ждрело 
мотивисано је из двоструке негативне перспективе. Доживљено из перспек-
тиве негативног социјалног и антрополошког искуства, оно је место пер-
манентног прождирања; сагледан у склопу поетско филозофске визије, оно 
је дно које само себе доноси и прождире, слика света као пакла, света који 
функционише према начелу самоуништења. Само, екстатична идентифи-
кација песничког гласа на имагинативним визијама апсолутног изобличења 
и дефинитивне пропасти постојећег света није вођена једино страшћу за 
(само)уништењем, већ и идејом о новом космолошком циклусу.” [С. М.] (Па-
овица 2006: 367).

Да је „вражје ждрело” било повод преображају, указује асоцијација 
на трбух чудовишта, јер „доспети у трбух чудовишта – или бити симбо-
лички сахрањен, или бити затворен у иницијатичку колибу – одговарају 
регресији у првобитно неразговетно, у космичку ноћ. Излазак из трбуха 
или мрачне колибе или из иницијатичког ‘гроба’ одговара космогонији. [С. 

7 „Да би то постигао, Тадић категорије потпуно различитих аксиолошких система изједначава и 
везује истим вредносним контекстом, уводећи их тако у оквире јединственог тоталитета идеја и 
представа” (1885: 99).
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М.] Иницијатичка смрт понавља повратак у Хаос, и тако омогућује пона-
вљање Космогоније, припрему новог рођења.” (Томо 1980: 264, II).  

„За разлику од Ждрела, у збирци Огњена кокош тематизује се бо-
жански принцип егзистенције, стварања и уништавања света” (Паовица 
2006: 367), а песничко ја саображено је таквом свету. Претходно покопав-
ши свој родни крај (Нек почивају у леду. / Никада се више / вратити нећу 
/ родним планинама, стаблима, магли, „Једно перо истргнуто из репа 
Огњене Кокоши”), оно обзнањује свој новопронађени идентитет, у знаку 
смрти, сабласти и вампира: Пламтеће грдило ја сам. / Право чудовиште. 
/ Краљица ужаса / на чијем / перу сваком / гори по једна живи / наказни 
лик / Наказни лик ја сам. / Краљица ужаса. [...] Кљун / што ноћу / заспале 
мозгове / испија. / Перје, кост / и крв која / лети.

Али и овде је пар живот – смрт виђен не само инверзно, већ се и у 
упокојавању родног предела и приступања граду обзнањује песнички 
идентитет. Насупрот простору родног тла, који не мора означавати 
само физички локалитет, стоји простор традицијски схваћене песме, те 
насупрот идеализованој фигури песника лабуда или славуја стоји фигу-
ра детронизоване огњене кокоши (Миловановић 2018: 90–92). На таквој 
релацији посматрано, интертекстуалним везама међу збиркама, односно 
њиховим носећим идејама, функције индивидуалне смрти и гроба до-
бијају позитивне конотације. Лутало Новице Тадића, душа на граници 
светова, умире и враћа се. Живи своје метаморфозе. Улога искушеника 
зла у контексту слике света као извора ужаса јесте његово посвећивање 
које „подразумева једно симболичко поновно рођење (ступање у пуноћу) 
које има много више смисла и тежине него рођење од мајке (Тома 1980: 
253, I), и које, тако симболички одређено, не доживљава природну смрт, 
или смрт-тачку „као крај и потпуно распадање”, већ као „један тренутак 
неодређеног процеса, свеједно да ли је он цикличан (вечно враћање) или 
линеран”, где је она само „прелаз, мењање и преображавање личности” 
(1980: 253, I).

*
Ипак, и у контексту овако сагледане композиције дела из угла целине 

опуса, односно интертекстуалних веза које раскривају аутопоетичке мо-
менат и указују на песниково осмишљавање своје поетике, где се, дакле, 
и гробље из антрополошког угла приказује као макроплан, са негатив-
ном конотацијом, али из поетичког угла и као микроплан, са позитивним 
предзнаком, постоје и песме које тематизују загробни живот, пре свега 
свет покојника, мртваца, често сликама авети и вампира8. Док у дипти-
ху „Призивање ноћи” „лирско ја описује тренутак када се обрео на међи 
два различито устројена света, тренутак у коме се пред његовим очима 
одвијају призори који наговештавају улазак у ноћ која је од ’гробне земље 

8 Овде је посебно инспиративна фигура двојника, једна од централних Тадићевих фигура, али 
улажење у њен семантички потенцијал превазилази оквире овог рада.
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страшнија’, а у остварењу ’Дунавски кеј’ одлази ’у мој град под водом’, од-
носно у свет мртвих, у песми ’Северни булевар’, који се као београдски 
топоним заиста налази поред гробља, лирско ја појављује се као забора-
вљени мртвац, као биће које припада и свету живих и свету мртвих. На 
то указује ’под кошуљом трулом ново тело / мрачно саће мртвих свет’” (в. 
Микић  66–67)9. 

„Сад сам тамо мој боже
Заборављени мртвац
Са округлим
Очима сузним очима

Поред ограде гробљанске
Испод дрвећа
Шетаћу се опет
Све ноћ дугу

И носити своје
Под кошуљом трулом
Ново тело
Мрачно саће мртвих свет

Са високих прозора
Светлост ваша
Светлост недокучива
Нека ме обасја и нахрани”

Позиција лирског јунака у читавој књизи Ждрело јесте, дакле, позиција 
живог мртваца, а књига је прича о његовом преображају и последицама 
таквог процеса. Он се у песми „Склониште, ваш” налази надомак гроба:

„Пропасти дивна
пропасти
у блештеће
платно огромно
док нас
родитељски 
увијаш све
овде
у ваздушном
гнезду
подземном
једна једина
радост
светла ваш
мили 

9 Како поводом ове песме запажа Лакићевић, „ново је вишезначно: може да подраумева клсичне 
представе вампира или, супротно, нетрулежно тело светитеља – такви контрасти Тадићу нису 
страни. У амбивалентност тог садржаја-значења уверава нас и стих ’Мрачно саће мртвих свет’ – 
свето и посвећено, тамно и иронично” (2018: 35).
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лако
надвитим
црним зидом”

Уз слику заборављеног, заправо живог мртваца, у Тадићевом свету 
покојних сени појављује се и мртва драга. У једној од песама на ову тему 
вољена жена иронично је, и двосмислено, названа леденица („Леденица”).

„Леденица је кристал-женка,
хладна драгана.
О њој све знам, јер
она је моја драгана.

У старом парку
виђамо се,
тајно,
под дрвећем.

И њене риђе слушкињице,
веверице,
сиђу доле.

Да и оне нешто поједу.”

Не само да је иронично представљена жена, са демонским назнака-
ма (веверице, риђе слушкињице), да се љубав до гроба наставља и испод 
њега, под земљом, већ је и мотив некрофагије добија шире размере, у од-
носу на, рецимо, тек назначен у песми „Кезилићи”.

Сличног усмерења је и песма „Лепа Луција”, из књиге Погани језик, са 
мотивом мртве драге која одговара форми женског вампира (Шаровић 
2008: 645). Лепа Луција најлепша Луција / Луција мила Луција премила / 
Луција вилина млађа сестрица / Луција међу љиљанима // Луција јагње 
Луција чедо / Луција ружа Луција меса букет / Луција земље сита Луција 
росу пила / Луција луде мајке кћи // Кад се само насмеши / На образима јој 
се две рупице створе / А у рупицама по два / Сјајна оштра зубића. 

У контексту вампиризма, честог код Тадића, наводимо још и песму 
„Пијавица”:

„Дошла и села
И док је седела
Још увек је долазила
Танким обрвама извијала
Зглобовима пуцкетала
Питала ме имам ли
Код себе нови рукопис
Копију бар било шта
(сваки траг је добар)
хтела би кроз сламчицу
да досегне и испије
сав мој узбуркани хаос
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одраз облачних небеса
у мутним водама”

„Вампиризам, који се састоји у испијању течности из једног тела у 
друго, јесте у крајњем случају један вид типичне оралне агресије путем 
сисања” (1980: 271), а у конкретном случају, иако је дат у телу вампирице, 
на мети песника може бити и критичар његове поезије.10

У каснијим Тадићевим збиркама, дакле, мотив вампира добија 
и јасне обрисе, а његове слике као и функције варирају од фолклор-
них до модерних представа (в. Шаровић, 2008). Издвојићемо овде 
песму индикативног наслова „Човек из института за смрт” (Огњена 
кокош), чијим хоробилним призорима Тадић проширује репертоар 
оваквих слика не само у својој него у оквирима српске поезије11:

„Ево још једног
Иза тамних наочара бледоликог

Пласт косе труле
На лобањи му седи

Цртом стиснутих усана
Светла буба трчкара

Из рукава месец-шака
Просевну у ноћ

Тај 
покретом театралним
поред узглавља
остави ми ноћну пошту
и као у шали
припрети ми прстом”

Оваквих песничких слика покојника и вампира, као и оних који до-
воде у везу смрт и сан у Тадићевој поезији има доста, те ћемо се овде ос-
врнути на још неколико упечатљивих примера „замишљене смрти” (Тома 
1980: 238, 246, I) и потом на оне у којима се њено присуство и близина 
гроба непосредно осећају. 

10 Песма „Пијавица” још једна је у низу Тадићевих песама о напастима устремљеним на 
његов рукопис у настајању, односно на тему стварања која овде поприма демонолошке, 
гротескне димензије (Миловановић 2018: 114).

11 Да Тадићев свет није само изокренут, већ „такође у врло високој мери изобличен, 
унакажен, затамњен, енигматичан и енигматизован, стравичан и застрављен и речју 
– наглашено хорористички упризорен” наглашава М. Паовица (2006: 379), уз став 
да хорористичка стилизација, као један од доминирајућих поступака у Тадићевој 
поезији, има програмско-поетички смисао” (2006: 382).
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Песма „Уробор, латице” спада у до сада описана остварења о бићу-чудо-
вишту као гробу, и припада реду оних које говоре о вечном враћању истог12.

„Биће које ме измишља, само себе прождире
Удови, труп, коса златна у његовим устима
Нестају Сви његови предмети
Ствари пепео крила ваздух – та огромна
Материца, избочена, подиже се роса та, иње то,
И гробна ружа латице склапа
И копни снег планински и свему дође време
И отровна уста гутају уста и ништа нема цену
И ничег више нема и ничег није било
Ни распетог платна ни сликара”

Осим што је важна у погледу истицања привида као слике света, о 
чему је Тадић сугестивно писао и у песми „Језик” (Свуда само слике и при-
лике), и овде је, као рецимо и у песми „Мене и све моје”, важан опис ат-
мосфере, односно начин на који је декор упризорен. У песми „Мене и све 
моје” то је аноргански свет (мртве звезде, чисти кристали, духови опије-
ни), у овој је индикативна представа материце као гроба: ствари, пепео 
крила ваздух – та огромна / материца, избочена, подиже се роса та, иње 
то, што убрзаним ритмом и сликама фрагментарног указује на кошмар-
но стање лирског ја.

Представу ништавила, празне трансценденције, Тадић сугестивно 
описује и у песми „Коцка” (Бацио сам коцку / На осто онај од црног мер-
мера // Погледао / Ни на једној / Страници коцке / Никакве ознаке (Броја 
Ничег /  Није било), са алузијом да је онај сто од црног мермера неки над-
гробни споменик, док ће слику апокалиптичних призора, изједначавања 
мртвих и живих тематизовати у песми „Натоварио сам себи на врат”, чији 
почетак иронијски уводи у трагичан доживљај себе у овом свету:

„Натоварио сам себи на врат све дивне и
предивне ствари
На мој живот стављена је ваза с цвећем.
У туђини умирем, поред зида, лежећи. [...]”

Оно што је поводом ове песме значајно јесте да је написана као епи-
таф самоме себи, јер „лирско ја говори из гробне позиције, односно, па-
радоксално, из перспективе некога ко гледа сопствену смрт и о њој сведо-
чи” (Миловановић 2018: 108).

За разлику од симболичке конотираности представе смрти и гроба 
из првих збирки, најчешће у облику демонских бића, у последњим књи-
гама Тадић овим темама приступа реалистички, где у први план иступа 
слика старца и телесног пропадања, или каткад готово натуралистички 
телесног растакања под утицајем насиља („Стижу тамна обећања”). У 

12 На вечни повратак сугерише и месец из претходно наведене песме, као „не само први мртвац већ 
и први мртвац који васкрсава” (Тома 1980: 272, према Дурант, G. Durand, Les structures anthro-
pologigues de l’imaginaire, Bordas, 1696).
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„Песми са трга” Тадић помиње „седу главу”, „суморне мисли”, „жалосно 
срце”, да би му судбина била иста било где на свету (Иста бих зла бројао / 
И у прсте дувао), и завршава сликом дегенерације:

„Моје је тело погана жртва, дим и магла.
Моја крв се више не пропиње.
Мој говор се не сећа ничега.”

Или у краткој песми: „Разглоби ме смрт”, у којој се, минијатурним и 
огољеним средствима, дочаравају последице смрти:

„Разглоби ме смрт
И кости се моје 
Сасуше у прах.”

У овим остварењима, било фигуром старца или болесника, на сцени 
ступа потенцијални покојник, који гроб осећа непосредније. 

„Више него било ко од људи, старци су, баш као и на смрт осуђени који оче-
кују погубљење или болесници у смртној опасности, потенцијални покојни-
ци, биолошки завршени, истрошени, друштвено некорисни (непродуктив-
ни, скромни потрошачи), лишени својих функција (одмарају се пре вечног 
починка), живећи најчешће у несигурним економским условима (нарочито 
ако припадају нефаворизованим класама друштва) и у неподношљивој са-
моћи. Они се већ повлаче у спавање, или, пак, најсветлији део свог време-
на проводе у постељи, или седећи поред прозора и гледајући у свет који их 
више не гледа”. (1980: 80, 1) 

Наведено се у Тадићевој поезији види и по томе што се све чешће по-
миње постеља као гроб, као што се својевољно одлази на починак (нпр. 
„Заспах да ме прође страва”, „Вече, ноћ”, „Молитва заблуделог”).

Док је, дакле, у својим првим књигама персонификовао смрт, везујући 
је за језиво, чему одговарају и слике гроба или загробног живота, у кас-
нијем стваралаштву Тадић смрт, у њеном све ближем присуству, описује 
реалистички. Та разлика у доживљају смрти и представама загробног 
живота могла би се видети као разлика између језовитог и погребног: „У 
Погребном, Смрт није оно што не прихвата Утају, ни болесно искушење 
Туробног, ни тајна која раздражује Необично, нити ужас од Језовитог 
распадања, па ни апокалиптично обећање вечности. Она је пристанак 
на повратак земљи-мајци која нас, укључујући нас у једино заједничко 
подручје свега што је живо, поистовећује са нашом суштином”, Memento 
pulvis es... је погребно а не језовито, јер говори о природној обавези, ло-
гици повратка. Језовито се разликује у том смислу што је оно „не прихва-
тање једног непрекидног циклуса, већ, напротив, израз хијатуса између 
савршенства живог бића и леша или скелета; оно не иде кружницом, већ 
је сече” (Тома 1980: 220).

Но Тадић ипак, и поред ове начелне разлике у третману смрти, ни 
у свом каснијем стваралаштву није одустајао од амбивалентних слика и 
доживљаја. Такав је и амблематичан наслов његове последње за живота 
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објављене књиге, Ту сам, у тами, таква је и увода песма дате књиге, „Као 
да сам неко коме светлост смета”, која уз фигуру градског самотника или 
старца усамљеника укључује и фигуру вампира. Та амбивалентност лир-
ског субјекта дата је контрастним сликама последње строфе наспрам 
осталих, од којих овде наводимо прву и завршну: Као да сам неко коме 
светлост смета / по ведром дану не одлазим / на градски трг, где се гоми-
ле скупљају... // Па ипак понекад сам и ја вампир / који у летње подне своју 
/ сенку јури, и не сустигне је никада.

*
Рекли смо да је на почетку стваралаштва Новица Тадић објавио смрт 

песме, као и то да је тема писања и посебно проблем аутентичног ствара-
оца једна од доследних и кључних у његовој поетици. Њу је често импли-
цитно наговештавао, али има и примера када живот и писање експли-
цитно изједначава, као у стиховима-записима из књиге Улица: 

„Нема коначног текста
не чекај га
кроз твоје речи
гледаће као кроз маглу”

*
„Гњат док гаца
Густом баруштином”

„Штура штука
На папир ти пада”
*
„Ближе смртном 
Часу, ближе гробу

 - на брзину
још пишеш поруке...”

Овде, дакле, гроб значи и крај писања. Међутим, у претпоследњој 
књизи, Ђаволов друг, постоји и оваква песма:

„Песма је камени гроб.

Ти се сам распни
И сиђи у њега, ако знаш.”

Између збирки Присуства и Смрт у столици и књиге Ђаволов друг 
прошло је безмало четири деценије, готово читав Тадићев стваралачки век. 
Да ли то значи да је све то време овај песник исписивао своју песму смрти, 
да би је на крају изједначио ништа мање него са гробом? И како схватити 
појам гроба у овом конкретном случају? Ако је песма гроб, и то камени, 
трајан, дуговечан, говори ли она нешто из себе, упућује ли неке поруке, мо-
жемо ли их ми уопште разумети? Каква је судбина песме унутар представе 
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овога света као пакла, односно гроба, где је и какво је њено место? Овим 
питањима, овде тек назначеним, треба детаљније посветити пажњу, мада и 
наша досадашња истраживања указују на то да је и ову тему Тадић обрађи-
вао амбивалентно, видевши песму и као окриље и као понор.
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THE IMAGE OF THE GRAVE IN NOVICA TADIC’S POETRY
Summаry

The paper examines the symbolic and realistic image of the graveyard in Novica Tadic’s 
poetry, and based on that distinction, points to the "creepy" and "funeral", distinguishing the 
figure of the tempted, while the deceased are viewed from the symbolic to the potential, with the 
emphasis on the vampire motif.
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ТЕОПОЕТСКИ УКРШТАЈ MАРИЈЕ БОГОРОДИЦЕ, 
МРТВЕ ДРАГЕ И ПЕСНИКА У ПЕСМИ  

SANTA MARIA DELLA SALUTЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА2

У раду се испитује фигура храма као својеврсног танатолошког простора, 
у ком своја бића укрштају Богородица, мртва драга и песник. Инсистира се на 
блискости мртве драге и хришћанске Богородице, под претпоставком да, у кон-
тексту теологије храма (Бакер), обе проистичу из заједничке архетипске матри-
це – тзв. Госпе храма. Успостављају се паралеле између храма и гроба, храма и 
Богородице, те на крају Богородице и гроба, при чему, у последњој паралели, 
Богородица постаје начин превазилажења смрти и омогућење песниковог су-
срета са драгом. 

Кључне речи: Марија, Богородица, гроб, пустиња, храм, теопоетика, мар-
иологија, теотокологија, теологија храма

1. Камени храм. Храм тела. Храм језика. 
Један од етимолошких корена јеврејске речи hékâl, храм, у значењу 

велика кућа, јесте и лексема mishekân, која, такође, има месно, стамбе-
но значење, „међутим, употребљава се у конкретнијем смислу, описујући 
светилиште у пустињи, алтернативно са ’ohél’ – шатор, и ’ohél mô’éd’ – 
шатор састанка” (Auneau 2005: 1542). Пустиња, као врхунски лавиринт 
у који бива ухваћен онај који трага, на концу, за самим собом, у јудео-
хришћанском искуству бива побеђена грађењем храма. Јерусалим јесте 
храм саграђен у пустињи, те „у библијском свету храм стоји у средишту 
верског живота и живота израиљског народа, носећи снажан симболи-
чки набој” (Auneau 2005: 1542). Прекрити себе шатором, сеницом (Мт 
17, 4; Мк 9, 5), или пак тиквиним листом (Јон 4, 6), храмом, обући себе у 
зидове-тканине Мојсијеве скиније, прото-храма, подразумева створити 
простор и створити себе за сусрет. 

Храм, велика кућа Свете Марије, Богородичин дом, светилиште пред 
које и у које песник Santa Maria della Salutе ступа, поетички је уобли-
чен кроз историјско-културолошку фигуру венецијанског храма Свете 

1 djordje.djurdjevic@filum.kg.ac.rs 
2 Рад је део истраживања на пројекту 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 

култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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Марије од Спаса. Уочи доспећа у сам храм, песник се налази у физичкој 
пустињи: његов родни крај јесте посечен. У датом моменту, тумачење не 
треба задржати на емоционално-родољубивој реакцији песника поводом 
уништења домовине и на његовом потоњем преумљењу услед естетског 
доживљаја венецијанске катедрале, што иницира певање. 

Певање Лазе Костића, пак, није започело испред венецијанског вер-
ског објекта, већ у пустињи, и то, како би Жак Дерида рекао, не у самој 
пустињи као таквој, већ у пустињи у пустињи, у пустињи пустиње, месту 
„које је највише анархично и које је најпре склоно анархији” (Дерида 2001: 
34). Рушилачки песников набој, који претходи отварајућој анафори Оп-
рости, последица је злости, празнине, која више није физичка, већ има-
нентно присутна у песниковом бићу. Драматичност пустиње у пустињи 
утолико је већа што она „чини могућом, отвара, урезује или у бескрај ум-
ножава неку другу” (Дерида 2001: 34). Пустиње ће, попут химере, безгра-
нично нарастати, храм ће постајати све удаљенији, те искуство пустињ- 
ске самоће постаје клица која у песнику изазива жељу за сусретом, жељу 
за састанком, те жељу за стварањем простора у ком се дато може догодити. 

Лаза Костић неће бити задивљен архитектуром камене грађевине, 
јер то није простор његовог сусрета, он ће бити задивљен архитектуром 
сопственог храма, архитектуром сопственог језика, којим тај храм бива 
изграђен. Пут из јудаизма у хришћанство јесте преображај „храма од ка-
мена у храм тела” (Auneau 2005: 1543), као што Исус „говораше о храму 
тијела својега” (Јн 2, 21), док је пут из хришћанства у песништво, пут хра-
ма тела у храм језика. Или другачије речено, храм није пронађен у камену, 
није пронађен у телу, да ли је храм пронађен у језику апстракција? 

Костић не пева у оном тренутку док стоји пред храмом у Венецији, 
већ у себи носи храм језика, те посечени борови постају гласови, стихови, 
строфе. Такав храм настаје из Костићеве пустиње и профилише се као 
место сусрета са мртвом драгом, али и место у ком ће бити омогућено 
објавити Марију Богородицу. 

Храм језика постаће на крају врхунско место итерабилности, као 
што је и сам гроб својеврсно одлагање. 

Храм јесте одлагање, ако се може рећи, храмовности, односно, сусре-
та као сусретности, док ће гроб бити одлагање не живота, не смрти, већ 
одлагање коначности. 

2. Храм као гроб
Управо виђење блискости храма и гроба у заједничкој особини од-

лагања, проширује се и на поље рада саме апстракције: „Добра страна те 
пустиње у пустињи (као и онога што скупља а да у томе не омаши, да се 
не своди на негативни пут који исцртава пролаз следећи грчко-јудејско-
хришћанско предање) јесте у обескорењивању предања које га носи, у а-
теологизацији, у тој слободној апстракцији, а да се тиме не негира вера, 
једна универзална рационалност и политичка демократија које су од ње 

Теопоетски укрштај Mарије Богородице, мртве драге и песника у песми Santa Maria della Salutе Лазе Костића
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неодвојиве.” (Дерида 2001: 40) Деридино виђење слободне апстракције 
као не-негације, можда чак и афирмације вере, подразумева и отварање 
зидина храма – продирање у храм песништва – омогућава, заправо, да 
се апстракцијом отвори простор сусретања, шатор састанка3, или дру-
гачије речено, омогућава једном бићу да, предавши себе у руке сусрета, 
сопствени живот остави у храму. 

Прва строфа песме упризорњује дрвеће које бива уграђено у умет-
ничко дело и као такво предано вечности. Но, са друге стране, пустињска 
амбијенталност интерептацијски фокус не задржава на денотацији: да-
том строфом провејава биће самог песника. Као што сваки припадник 
цркве себе уграђује у њено мистично тело, користећи слику уграђиваних 
стубова, песник себе уноси, узидује у храм. Лексеме попут светска гре-
хота, ђаво, враг, брод, плот оприсутњују религиозно искуство – песник 
се кроз њих ослобађа, а очишћење бива омогућено Богородицом са једне 
стране, као и песниковим ангажманом и његовом вољом да из пустиње 
ступи у простор храма. 

Својим певањем песник себе уграђује у песму, уграђује у храм и као 
такав предаје се вечности, одлажући коначност свог бића, коначност 
своје драге, те коначност своје љубави.

Иступајући током пред-певања у другачијем маниру од онога који 
одражава током самог певања, песниково певање јесте певање-повла-
чење: „То пустињско по-влачење (re-trait) дакле, дозвољава да се понови 
оно што је требало да пружи место ономе истоме у чије име би требало да 
се протестује против њега, против онога што само испразно и неодређено 
наликује на просту апстракцију.” (Дерида 2001: 36) Попут Марка Краље-
вића, којем је Бог стари крвник, а дата парелала је због Костићевог одно-
са према народној књижевности оправдана, Богородица се, на известан 
начин, у пред-певачкој фази јавља као својеврсни песников антагониста, 
као онај против кога песник револтирано иступа, са киме жели сукоб. 
Међутим, пустињско по-влачење за собом повлачи промену у конфигу-
рацији унутрашњости самог песника, промену у конфигурацији њене 
пустињскости. Управо Богородица постаје та истанца која ће изазвати 
повлачење, чиме се може разрешити оправдано питање Драгана Стоја-
новића: „Зашто се уопште јавља Богородица у песми о прејакој жудњи и 
неоствареној љубави, која има да се утажи после смрти, ’негде тамо’, где 
се, већ умрла, налази вољена?” (Стојановић: 2012: 25)

Дато преображење подразумева смрт и у том моменту храм разуме-
вамо као гроб. Смрт, иако двострука, неизбежна је. Под двострукости 
смрти подразумевамо да борови, као тренутне танатолошке ознаке, или 
бивају спаљени, обрађени у бродове или плотове, или бивају уграђени у 
храм, што ће се, проширујући паралелу бор – песник, пренети и на пес-
ника, који пролази истим танатолошким путем.  

3 У истом искуству могу бити прочитани и Његошеви стихови из песме Ноћ скупља вијека: „Пре-
лесницу како видим, загрлим је ка бог вели,  / уведем је под шатором к испуњењу светој жељи.” 
(Његош 2019)
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Он ће умрети или у овостраном животу или у храму језика. 
Смрт је, дакле, неизоставна. 
С једне стране, светска грехота нужно се завршава у смрти, док гла-

гол вековати, који призива молитвени возглас у векове векова подразу-
мева прекид једног облика постојања. Вековање у рају ипак јесте вековање 
после смрти. 

Песник жели сопствену смрт и он себе својим певањем полаже у 
гроб вековања, гроб вечности. „Укидајући статусна обележја везана за 
претходни и потоњи положај ритуалног субјекта, прелазни простор је и 
својеврстан покретач принципа трансформације.” (Јовановић 1999: 83) 

Анафорско обраћање опрости, праћено покајањем, болешћу (пакост 
жута), свесност да је оно што је било постало пепео и прах (јасна алузија на 
библијски стих, који се у варијанти изговара приликом обреда опела, нпр.: 
„Све је прах, све је пепео, све је сенка.” (Поповић 1993: 151)), суоченост са ја-
вом као оним што радикално раскринкава без-смисленост људског живота 
(Такође из обреда опела: „Ваистину је све и сва таштина, а живот је сенка и 
сан; јер се узалуд мете сваки човек, као што рече Свето Писмо: Када цео век 
стечемо, онда ћемо се у гроб настанити, где су заједно цареви и просјаци.” 
(Поповић 1993: 147)), песника заиста поставља у искуство смрти. 

Закорачивши у храм, он ступа у саму смрт. 
Бивши на такав начин у храму, он се налази у гробу. 
„Овај положај је дефинисан његовом граничном позицијом и пара-

доксом присуства у одсутности. Будући да непосредно наком смрти не 
припада одмах свету мртвих, покојник извесно време остаје у реалности 
овоземаљског. Телесно присутан и животно одсутан, он се налази у ка-
рактеристичној неодређености између овоземаљског и хтонског, не при-
падајући потпуно ниједном од њих.” (Јовановић 1999: 77) Управо телесна 
присутност а животна одсутност јесте оно што у датом тренутку карак-
терише песниково постојање. Јасно је да лик девојке, који ће се касније 
јавити, постоји на супротан начин: Костићева мадона телесно је одсутна, 
али животно присутна.

Santa Maria della Salutе јесте песников храм језика, али јесте и његов 
гроб, он сам себе у њу поставља. Тако се Костићев храм објављује као та-
натолошки простор сусретања, састанка са мадоном. 

Међутим, како се песников сусрет са мртвом драгом одвија у храму 
Santa Maria della Salutе, зашто не би било могуће извести и следећу пара-
лелу: Богородица је храм? 

3. Богородица као храм
Хришћанска химнографија дату паралелу увелико потврђује. 
У Васкрсним богоридичнима, црквеним песмама које се о Ускрсу ко-

ристе у богослужењу, Богородица ’се јави небом и храмом Божанства’4, 

4 Сви цитати из хришћанске химнографије преузети су са сајта https://sites.google.com/site/
toloskaparohija/bogosluzbene_knjige (31. 8. 2019)
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она је ’храм и двери’, ’палата и престол Царева’. Исти мотив, у више ва-
ријанти, налазимо и у химнографији празника Ваведења Пресвете Бого-
родице, међу којима је најупечатљивији и који синтетизује дато схватање 
следећи: ’Данас се Богородица, Богосместиви храм, у храм Господњи при-
води’, потом у Канону пресвете Богородице: ’Као скинију те и као жезал 
Аронов Мојсије именова’, итд. 

Са друге стране, песма Santa Maria della Salutе пружа одређене на-
знаке којима се блискост храма и Марије Богородице може потврдити. У 
том смислу, посебно симптоматична јесу именовања Богородице у првој 
строфи, и то: мајко света и небесница (Костић 1981: 5).

Поводом првог именовања, услед неодређености прозодијске струк-
туре лексеме света, постоје два закључка: „Док се Миодраг Павловић у 
својој интерпретацији првог стиха и целе прве строфе опредељује за чи-
тање по којем израз ’мајко света’ значи ’Mater Sancta’, старији тумач, Мла-
ден Лесковац, указује да израз ’мајко света’ не значи ’Mater Sancta’ (као 
у рефрену), већ Mater Mundi.” (Квас 2015: 108) У раду не намеравамо да 
тачно одредимо јединствено значење проблематичне лексеме, већ инси-
стирамо на њеним полисемантичким могућностима. Што се тиче другог 
именовања, именица небесница, честа је код „Шилера и Гетеа, и отуда до-
бро знана Костићу, мада је њено примарно порекло хомеровско (израз 
’небески бози’). [...] небесница је пре епитет Афродите-Ураније, него Бо-
городице” (Вуксановић 2007: 108). 

Одредница небесница налази се и у Вуковом Рјечнику, илустрова-
на примером: „Дарив’о вас цар небески / И царица небесница.” (према 
Вуксановић 2007: 110) Цар небески у хришћанским молитвама означава 
Светог Духа, те, следствено томе, због посебне блискости и повезаности 
Светог Духа и Марије, при чему „рана хришћанска традиција памти Духа 
као Мајку која је устоличена на небесима” (Baker 2000: 209), царица не-
бесница може означавати Богородицу. Становиште да небесница проис-
тиче из култа Афродите Ураније, може се разумети у контексту Костиће-
вог култа идеалне жене, „која ће испуњавати простор између два света 
и коју је он открио у лику Богородице и у лику реалне жене, ’виле’ дра-
гане. Колико је та трансформација реалне жене у Богородицу, у идеалну 
жену, била у Костићу јака и интензивна, види се у његовој књизи о Змају 
(1902), када је формулисао вид идеалне жене као ’душевну самониклицу’ 
која ’вечно остаје’.” (Живковић 1994: 185) Са друге стране, мариологија је 
дубоко уроњена у паганске митологије (в. Roller 1999, Benko 2004), те у 
том смислу Афродита-Уранија уопште не мора означавати нешто што јој 
је супротстављено. 

Проучавајући фигуру жене обучену у сунце (Отк 12, 1 – 17), Марга-
рет Бакер (2000: 200) закључује: 

„Жена обучена у сунце [...] јесте Краљица небеса. Она је древна богиња Јеру-
салима, коју су вековима обожавали све док је реформатори храмова нису 
протерали у седмом веку пре нове ере. Она је, такође, означавала сазвежђе 
Девица, те се очекивало да ће се Месија родити онда када је сунце у датом 
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сазвежђу, односно, у септембру. На Јесењем фестивалу, рођење њеног сина 
прослављало се као устоличење краља и она је била и његова заштитница и 
његова небеска мајка.” 

У једној слободнијој аналогији, поменути Јесењи фестивал, дакле 
онај тренутак у календару када се посебно прославља Краљица неба, 
Жена обучена у сунце, Госпа храма, која јесте пред-Богородица5, када се у 
човековом бићу нарочито отвара простор за сусрет са њоме, може одго-
варати животном календару самог песника. Налазећи се „на дну живота” 
(Костић 1981: 7), Костић се, попут Стевана Раичковића у песми Јесен, на-
лази заустављен у том станимо, у једном контемплативном искуству ок-
ренутости личном животу. Доспевши дубином погледа у део живота који 
је прошао, у поменуту пустињскост унутрашњости сопственог бића, 
песник ствара храм у ком ће се сусрести са Богородицом. Лексема кон-
темплација (цсл: созерцаније; срп: посматрање, загледаност) етимоло- 
шки се рашчитава преко латинског префикса cum>com>con, у значењу са и  
лексеме templum, храм6, те храм постаје онај простор у коjи је песникова 
мисао загледана и у ком добија свој поетички облик. У таквом тренутку, 
пред песника се „из црног мрака” (Костић 1981: 6), а Дерида ће поводом 
пустиње рећи: „Ноћна светлост, дакле, све мрачнија” (Дерида 2001: 34), 
објављује светлост. Пета строфа први пут оприсутњује вилу, која се раз-
ликује од друге женске фигуре у песми, од које песник тражи опроштај. 
У датој строфи, та друга жена, песникова (мртва) драга, јавља се „у зорин 
свит” (Костић 1981: 6), док у следећој строфи песник пева о топлини ње-
ног погледа, којим би „свих васиона стопила лед” (Костић 1981: 6). Седма 
строфа упризорњује песникову драгу као ’златну воћку’” (Костић 1981: 
7), што на својеврстан начин одговара обучености у сунце.   

Захваљујући примењеним сликама, недвосмислено се може говорити 
о соларној конфигурацији Костићеве мадоне. Њена смрт, такође, стоји 
у одређеној констелацији са соларним мотивима, те у тренутку када она 
умире „помрча сунце, вечита студ, / гаснуше звезде, рај у плач бризну, / 
смак света наста и страшни суд” (Костић 1981: 7).

Песник, „у срцу сломљен, збуњен у глави” (Костић 1981: 8), даље, је-
дину утеху проналази у храму: „Спомен је њезин свети ми храм” (Костић 
1981: 8). Када из њега песник буде прешао „у рај, у рај, у њезин загрљај” 
(Костић 1981: 9), оправдаће се повезивање Госпе храма са звездама, са-
звежђем Девица, јер „звездама ћемо померит путе” (Костић 1981: 9) – 
звезде су, дакле, саставни део култа песникове мадоне. Такође, поновни 
соларни мотив топлине: „сунцима засут’ сељенске студе, / да у све куте 
зоре заруде” (Костић 1981: 9), неће бит тек радост поновног виђења мртве 

5 „Госпа из првог храма остала је упамћена као Богородица и Мирјам, а многи њени називи и улоге 
преживели су – не знамо како и где – и појавили су се нетакнути у маријанској побожности ране 
Цркве. Први хришћани су знали, учили и веровали много више него што је забележено у Новом 
завету, па је тражење Госпе често ствар слушања одјека, гледања сенки и спајања комадића исто-
рије.” (Baker 2012: 3)

6 https://www.etymonline.com/word/contemplation (31. 8. 2019)
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драге, већ еруптивна снага сусретности – то ново сунце, биће нови живот 
са драгом и то кроз Богородицу, Богородицу-храм. Прекомпонујући по-
редак Јесењег фестивала, Богородица постаје песникова „заштитница и 
његова небеска мајка” (Baker 2000: 200). 

Међутим, веза Богородице и храма још увек није исцрпљена. 
До овог тренутка, она је представљана као неко ко постоји унутар 

храма и ко је недвосмислено уско повезан са њиме. 
Следећи део текста почива на претпоставци да  је сама Богородица 

храм, и то, како смо управо написали, Богородица-храм. 
Латинска реч templum „обично се повезује са ПИЕ кореном *tem- 

’сећи’, са примедбом да се односи на ’место које је заузето или исечено’, 
или са кореном *temp- ’развући’, са примедбом да је посреди ’рашчишћен 
(премерен) простор испред олтара (од ПИЕ корена *ten- ’развући’)”7. У 
истраживањима Маргарет Бакер посвећеним теологији првог јеврејског 
храма и то пре реформације вере у седмом веку пре нове ере, закључује се 
да „покушаји прочишћења култа храма показују да је обожавање богиње 
повезано са сунцем и звездама, али и са бронзаном змијом и нечим што 
би могло да се сруши и спржи. Ово је можда била слика богиње, али могу 
постојати и света дрвећа која су представљала њено присуство.” (Baker 
2000: 205) Соларно-астрално-лунарна симболика постоји, дакле, од заче-
така фигуре Госпе храма, па све до визије Јована Богослова у Откривењу: 
„жена обучена у сунце, са месецом под ногама и на глави круном од два-
наест звезда” (Отк.12.1). 

Са друге стране, Маргарет Бакер проговара и о дендролошким аспек-
тима Госпе храма. У православној химнографији, која великим својим 
делом датира из првих векова хришћанства, проналазе се стихови који 
оправдавају дато виђење. Тако се у Осмогласнику за први глас, у дан не-
дељу, каже: ’Као дрво живота знамо те, Дево’, у Првом часу ’процветала 
је цвет непропадљиви’, у Трећем часу она је ’лоза истинита, са које је из-
растао Плод живота’, у Богородичним отпуститељним она јесте ’жезал, 
са кога Бог безсемено процвета’, у Богородичним отпуститељним ’цвет 
је божанства који је процветао’, у Канону рођења Пресветте Богородице 
наводи се да је она ’Аронов жезал који процветава из Давидова корена’, 
док се у светогорском предању кипариси, којим Света гора обилује, обја-
шњавају тиме да они симболизују саму Богородицу, итд. 

Борови могу представљати поетско изображење дрвета живота, те у 
том смислу, посебно преко одређене физичке сличности са кипарисима, 
бити повезани са Богородицом. Култ анатолијске богиње Цибеле, једне 
од митолошких претеча хришћанске Марије, подразумева и обожавање 
овог дрвећа као светог, идентификованог са богињом земље (Roller 1999: 
20), те се у том духу оправдава мишљење Младена Лесковца да ’мајко све-
та’ значи Mater Mundi. 

Осим борова, преко којих се успоставља паралела Богородица – 
храм, постоји и следећа. 
7 https://www.etymonline.com/word/temple?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_7714 (31. 8. 2019)
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Менора јесте један од најзначајнијих јеврејских богослужбених пред-
мета, то је „дрво, које је посебно обликовано, [...], стилизовано дрво злат-
ног бадема које је Мојсије наредио да се постави у Скинију (Изл 25, 31–
39)” (Baker 2000: 205), док, „чини се да је менора представљала дрво жи-
вота које је Joван видео” (Baker 2012: 2). У синтези датих претпоставки, 
Маргарет Бакер закључује да је хришћанска Богородица, између осталог, 
и преображени сурвивал меноре, односно да је менора, као што је то не-
сагорива купина, Аронов жезал или Гедеоново руно, старозаветни пред-
образ новозаветне Богородице. 

У теопоетичкој перспективи посматрања текста Santa Maria della 
Salutе, може се закључити да је менора, седмокраки свећњак са једнонож-
ним постољем, иплицитно присутна у версификационој структури пе-
сме. Наиме, тринаест осмераца састављено је из седам различитих стихо-
ва, да би сваки био завршен рефреном, који је уједно и наслов. Седмокра-
кост меноре одговара седмостиховном делу сваке појединачне строфе, 
док је осми стих постоље, односно, поетски оквир, који одржава групу 
стихова у строфичној целини. Овиме, Богородица, осим што бива поис-
товећена са храмом у песми, постаје поистовећена са самом песмом. 

Рецимо и овако, прешавши пут из каменог храма (јудаизам) у храм 
тела (хришћанство), Богородица се није зауставила, већ се сместила у 
храм језика, односно у поезију. Краљица небеса из Откривења „даје себе 
као дар васкрсења, а њена деца постају грађани небеског града, враћени 
су у Еден и једу са дрвета живота” (Baker 2000: 211). У таквом искуству, 
стихови: „А наша деца песме су моје, / тих састанака вечити траг” (Ко-
стић 1981: 9), отварају теопоетски хоризонт настанка саме песме. Бого-
родица даје себе песнику, песник се уграђује у њу, те из таковог сусрета 
настају песме. 

4. Богородица као врата-из-гроба
Песник умире кроз Богородицу, како би у смрти сусрео своју драгу. 
Уобличавање Богородице као теопоетског оквира мртве драге с једне 

стане јесте последица синтезе две женске фигуре које се у песми поја-
вљују, при чему обе на различите начине проистичу из заједничке архе-
типске матрице, Госпе од храма, док са друге, уколико те две фигуре раз-
двојимо, објава Богородице као протообјава Ленке Дунђерски предста-
вља отварање самог храма, отварање гроба, отварање песме, да би се у 
датом отварању јавила драга.

У Отпусним тропарима васкрсним Богородица је означена као ’две-
ри Господње’, у Богородичним воскресним, она је ’двери небеса’, у Осмо-
гласнику за глас пети у дан недељу она је ’двери оних који се спасавају’ 
итд. Родивши Бога Логоса, Богородица представља негацију танатоло-
шког искуства, те кроз химнографски мотив отварања небеских двери, 
Богородица постаје залог изласка из смрти, изласка из гроба, на крају, 
изласка из храма у љубав. „Песма у којој у свим строфама слушамо молбу 
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за опрост, остварење је тежње за укидањeм опозиција које друго/другост/
Другог унапред одриче и осуђује. Однос песничког субјекта према Бого-
родици у песми Santa Maria della Salute поништавање је бинарне опози-
ције ’ја’/’други’.” (Квас 2015: 116) Прорастајући, урастајући у Богородицу, 
облачећи свој језик у њено тело, уобличавајући своје тело према њеном 
језику, песник постаје једно са Маријом.  

Богородица обезбеђује да сусрет песника и (мртве) драге, кроз мо-
тив песама као деце, јер су оне „тих састанака вечити траг” (Костић 1981: 
9), постане саставни део раја: „рају приновак драг” (Костић 1981: 9). Су-
срет бива исплетен из самог раја. 

*
Од језика створивши храм, песник испрва успева да покајањем по-

ништи себе, спуштајући се у гроб. Из такве поетичке понизности јавља 
се Богородица, у оквиру чијег бића израста душевна самониклица, која 
јесте песников живот и у сусрету са којом настаје песма. Богородица, от-
варајући храм, како би песник ушао у њега, и, отварајући гроб, како би 
песник из њега изашао, постаје простор самог певања, простор песнико-
вог живота и пут љубави. 
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THEOPOETIC INTERLACING OF MARY MOTHER OF GOD, THE DEAD 
DARLING, AND THE POET IN THE POEM “SANTA MARIA DELLA” SALUTE 

BY LAZA KOSTIC 
Summary

This paper examines the figure of the temple as a thanatological space, in which Mary 
Mother of God, the dead darling, and the poet are interlaced. It insists on the closeness of the 
dead darling and Theotokos, assuming that, in the context of temple theology (Baker), they both 
stem from a common archetypal matrix - the so-called, Lady of the Temple. Parallels are estab-
lished between the temple and the tomb, the temple and the Virgin, and finally the Virgin and 
the grave, where, in the last parallel, the Virgin becomes a way of overcoming death and enabling 
the poet’s encounter with his beloved.

Keywords: Mary Mother of God, Theotokos, grave, temple, temple theology, mariology, 
theotokology, theopoetics.
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сор на Катедри за српску књижевност. Поље интересовања: српска књи-
жевност 20. века.

Ђорђе Ђурђевић (Крагујевац, 1994) је истраживач-приправник на 
Филолошко-уметничком факултету. На истом факултету завршио је ос-
новне и мастер студије (тема мастер рада: Фигура анђела у књижевнос-
ти) и уписао докторске студије из србистике.  Објавио је седам научних 
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радова, превод алтермодернистичког манифеста, као и циклус песама. 
Учествовао је на три међународна научна скупа (Крагујевац, Будим-
пешта), као и на два домаћа (Крагујевац, Ниш). Током летњег семестра 
2018/2019. држао је вежбе на предмету Општа књижевност од ренесансе 
до романтизма на Филолошко-уметничком факултету. Предмет научног 
интересовања су му теолошки аспекти књижевног текста, теопоетика, а 
посебно мариолошке фигуре у књижевности.

Ђорђе Радовановић је рођен 1985. године у Крагујевцу. Основне 
студије завршио је 2014. године на Филолошко-уметничком факултету 
Универзитета у Крагујевцу. Мастер академске студије завршио је 2015. 
године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, одбранивши 
мастер рад са темом Поетика романа као поетика модернитета (Днев-
ник о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Новембар Гистава Флобера). 
Запослен је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, као аси-
стент на Катедри за српску књижевност. Поље интересовања: суицидал-
ни дискурс у српској књижевности 20. века.

Драган Бошковић (1970, Београд, Србија), професор савреме-
не српске књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу. Руководилац је пројеката: Друштвене кризе и савремена (срп-
ска) књижевност и култура Министарства просвете, науке и техноло- 
шког развоја Републике Србије и факултетског пројекта Брендови у јези-
ку, књижевности и уметности. Објавио научне монографије: Иследник, 
сведок, прича: Истражни поступци у Пешчанику и Гробници за Бориса 
Давидовича Данила Киша, 2004; Текстуално (не)свесно, 2008; Заблуде мо-
дернизма, 2010; Ђорђе Марковић Кодер, 2014; Заблуде читања, 2015; Сло-
бодан Штетић: Постер, 2015; Нулти степен реализма, 2017, и преко сто 
педесет научних радова, огледа, есеја, предговора, поговора... Уредник је 
научног часописа Наслеђе, монографске едиције Црвена линија и преко 
двадесет научних тематских зборника. 

Dr. sc. Dubravka Bogutovac rođena je 1981. godine u Sisku (Republika 
Hrvatska). Od 2009. zaposlena je kao asistentica, a od 2017. kao poslijedok-
torandica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti i sudjeluje u iz-
vođenju nastave iz srpske književnosti (Uvod u studij srpskog jezika, književ-
nosti i kulture, Srpska poezija 19. vijeka, Srpska pripovijetka 19. vijeka, Poetika 
srpske moderne i avangarde i Srpska drama). Od 2013. do 2015. godine surad-
nica je na projektu Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regional-
nom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) pod vodstvom 
dr. sc. Dušana Marinkovića. Doktorirala je 2016. godine na temi Rana pro-
za Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje. Uredi-
la je 2019. godine s Virnom Karlić i Sanjom Šakić zbornik radova povodom 
70. rođendana profesora Dušana Marinkovića Što sanjamo. Područja njezinog 
užeg interesa su moderna i postmoderna srpska književnost.
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Душан Р. Живковић (Крагујевaц, 1980) је ванредни професор за ужу 
научну област Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност, на 
Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом 
Саду (добитник је „Изузетне награде Универзитета у Новом Саду” за по-
стигнут успех на основним студијама). Магистрирао је и докторирао на 
Филолошком факултету Универзитета у Београду (тема докторске дисер-
тације: Типолошко поређење романа Милорада Павића и Умберта Ека и 
поетички и семантички аспекти интертекстуалности у романима Име 
руже и Хазарски речник, 2011). 

Објавио је монографију Отворени лавиринти: Еко и Павић (2016), 
као и научне радове на српском, енглеском, руском и словеначком језику.

Председник је Савета за књижевност и науку Универзитетске гале-
рије у Крагујевцу. Био је уредник у издавачкој кући Кораци, руководилац 
књижевног клуба СКЦ-а у Крагујевцу и уредник рубрике за поезију у ча-
сопису Липар; члан је уредништва  часописа: Наслеђе (ФИЛУМ, Крагује-
вац) и „Humanities and Social Sciences” (New York, USA). 

Објавио је збирку песама Путници измишљеног раја (у српско-немач-
ком издању). На европском конкурсу поезије, за песму „Крик” (итал. — „Il 
grido”), добио је награду „Diploma di merito” Удружења „Dante Alighieri”. 

Игор Перишић (Зрењанин, 1974), дипломирао, магистрирао и док-
торирао на Филолошком факултету у Београду. Током 2014. завршио 
постдокторско усавршавање на Универзитету у Нотингему. Објавио 
књиге Гола прича (2007), Увод у теорије смеха (2010, 2012), Утопија сме-
ха (2013), Критика и метакритика (2014) и Женски портрети (2017), 
као и седамдесетак студија и чланака у научним зборницима, часопи-
сима и књижевној периодици. Са Слободанком Владив Гловер и Миле-
ном Илишевић уредио међународни зборник Транскултурна димензија 
славистичких студија и компаративна књижевност (2014). Један је од 
уредника научног часописа међународног значаја Књижевна историја. 
Био је председник Српског књижевног друштва (2016). У септембру 2018. 
изабран је у звање вишег научног сарадника на Институту за књижев-
ност и уметност у Београду, где је запослен од 2006. године. 

Jasmina Ahmetagić (1970, Beograd) je doktor književnih nauka, koji je 
svoje formalno obrazovanje stekao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posled-
njih godina radi kao viši naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu Priština 
– Leposavić. U svom istraživanju orijentisana je prevashodno na tumačenje kla-
sika srpske i svetske književnosti i interdisciplinarno proučavanje književnosti (u 
kontekstu psihološke literature, religijskog, i uže pravoslavnog duhovnog podtek-
sta književnosti) Autor je brojnih tekstova u naučnim i književnim časopisama, 
kao i 11 naučnih monografija: Antički mit u prozi Borislava Pekića, Potraga koja 
jesam: o prozi Vladana Dobrivojevića, Unutrašnja strana postmodernizma: pogled 
na teoriju / o Paviću, Antropopeja: biblijski podtekst u Pekićevoj prozi, Dažd od 
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živoga ugljevlja: čitanje s Biblijom u ruci proze Danila Kiša i Mirka Kovača, Priče 
o Narcisu zlostavljaču: zlostavljanje i književnost, Nevidljivo zbivanje: pravoslavna 
duhovnost u prozi Grigorija Božovića, Knjiga o Dostojevskom: bolest prekomernog 
saznanja, Pripovedač i priča, Proza duše, Knjiga o Kamiju: poetika mere. Dobitnik 
nagrade „Isidorijana” za najbolju knjigu srpske književnosti 2006/2007. godine, 
za knjige Antropopeja – biblijski podtekst u Pekićevoj prozi i Unutrašnja strana 
postmodernizma: pogled na teoriju / o Paviću. Za knjigu Pripovedač i priča, dobila 
je nagradu Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolje djelo iz oblasti filozofije, 
estetike i teorije književnosti i umjetnosti. Autor je i jedne zbirke pesama: Zlo-
stavljanje i druge ljubavne pesme (2009).

Јасмина А. Теодоровић рођена је у Крагујевцу, Република Србија. 
Ради као доцент на Катедри за енглески језик и књижевност Филоло- 
шко-уметничког факултета, Универзитета у Крагујевцу. Године 2009. име-
нована је за Секретара међународног научног скупа Српски језик, књижев-
ност, уметност у организацији Филолошко-уметничког факултета, а од 
2015. године ангажована је као координатор скупа. Докторску дисертацију 
Утопијско-митолошко-историјски дискурс Борислава Пекића и Џулијана 
Барнса одбранила је 2015. године на матичном факултету. Аутор је много-
бројних научних радова и учесник на домаћим и међународним скуповима 
у земљи и иностранству. Чланица је SASE/ESSE удружења и истраживач 
на пројекту Друшвене кризе: национални, регионални, европски и глобални 
оквир под покровитељством Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије. Области интересовања укључују савремену 
књижевну теорију и теорију превођења, културолошке и антрополошке 
студије, као и савремену Англофону књижевност и културу.

Јелена В. Атанасијевић (1972) дипломирала је 1997. године на Архи-
тектонском факултету у Београду. На истом факултету је магистрирала 
2001. године са темом Пропорције архитектонских елемената у компо-
зицијама Ле Корбизијеа, Луиса Кана и Рихарда Мајера, а 2009. године и 
одбранила докторску дисертацију Пропорције у естетичкој перцепцији 
класичне архитектуре 20. века.  На Филолошко-уметничком факултету 
Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2013. године у звању ванред-
ног професора. Изводи наставу на предметима Пројектовање облика и 
Ентеријер кроз ликовну транспозицију, на oсновним академским сту-
дијама и Архитектонска композиција и Композиција у форми на мастер 
академским студијама. Лиценцирани  је архитекта-одговорни пројектант 
из области архитектонског пројектовања, урбанизма и енергетске ефи-
касности зграда.  Аутор је више десетина архитектонских и урбанистич-
ких пројеката, као и пројеката ентеријера. 

Јелена Тодоровић Васић рођена је 1991. године у Крагујевцу. Дипло-
мирала је српски језик и књижевност на Филолошко-уметничким факул-
тету Универзитета у Крагујевцу 2014. године. Одбранила је мастер рад на 
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тему Конфигурација ликова у Роману о Александру Великом на Филолошко-
уметничким факултету Универзитета у Крагујевцу 2016. године. Доктор-
ске академске студије филологије је уписала 2016. године на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу. Тренутно је запослена као асистент 
на Катедри за књижевност при Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу. Област интересовања: теорија књижевности и општа књижевност. 

Јована Крстић рођена је 1. јануара 1994. године у Алексинцу. Ос-
новну школу „Иван Вушовић” завршила је у Ражњу 2009. године. Исте 
године уписала је Угоститељско-туристичку школу, смер Туристички 
техничар – оглед у Врњачкој Бањи и завршила је 2013. године. Након за-
вршене средње школе уписала је Филолошко-уметнички факултет у Кра-
гујевцу, на одсеку Српски језик и књижевност. Основне студије је завр-
шила 2018. године и уписала мастер на Филолошко-уметничком факул-
тету у Крагујевцу. Области које су је највише интересовале током студи-
рања су: српска књижевност модернизма и постмодернизма, као и курс 
Политички аспекти књижевности. 

Јована С. Павићевић рођена је 1982. године у Крагујевцу. Дипло-
мирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Наставно 
одељење у Крагујевцу на Одсеку за англистику. Докторске студије из књи-
жевности уписала је 2008. године на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу, а докторску дисертацију под називом Поетика драмског 
стваралаштва Саре Кејн у контексту нове британске драме одбранила 
2016. године. Тренутно запослена на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу у звању доцента за ужу научну област Енглеска књижевност 
и култура. До сада је објављивала радове у часописима  националног  зна-
чаја,  као  и  зборницима  националног  и међународног значаја. Учество-
вала је на више научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Об-
ласти интересовања: теорија драме и позоришта, студије перформанса, 
позоришна критика, и студије рода и културе.

Катарина З. Милић запослена је од 2015. године у звању асистента за 
ужу научну област Француска књижевност и култура на Катедри за ро-
манистику Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагује-
вцу (Република Србија). Рођена је 1990. године у Крагујевцу. Поље њеног 
научног истраживања обухвата савремену француску поезију и позори-
ште, књижевност Квебека и Алжира, а бави се и интердисциплинарним 
проучавањем споменика европске културе.

Dr. KrinkaVidaković Petrov, scholar, professor, diplomat, full professor 
/ Senior Fellow. Worked at the Institute of Literature and Art in Belgrade, 
University of Pittsburgh, Ohio State University (currently retired). Ambassador 
of Yugoslavia to Israel. She has published a number of books and scholarly 
studies in academic publications in Yugoslavia, the USA, Spain, Israel, Italy, 
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France, United Kingdom, Romania, New Zealand, Macedonia, China, Poland 
and Hungary. Fields of interest: comparative literature, folklore, Slavic, 
Hispanic and Jewish studies, diaspora and memory studies. Selected books: 
Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu (Sarajevo, 1986, 1990; Beograd, 
2001); Aspects de la culture des Juifs espagnols dans l’espace yougoslave XVI-XX 
siecles (Paris, 2012); Srbi u Americi i njihova periodika, Beograd, 2007; Serbian 
Americans: History, Culture, Press, Los Angeles, 2015; Od Balkana do Tihog 
okeana: Kultura i književnost srpskih iseljenika u SAD, Beograd, 2014; Horizont 
Hispanija, Beograd, 2017.

Лидија Делић (1974, Краљево), виша научна сарадница Институ-
та за књи жевност и уметност, чланица Одбора за народну књижевност 
САНУ. Области интересовања: фолклористика, поетика усмене епи-
ке, дигита лизација епског корпуса, рефлекси митског и фолклорног 
наслеђа у де лима писане књижевности. Ауторка је књига Живот епске 
песме: Женидба краља Вукашина у кругу варијаната (2006) и Главит ју-
нак и остала господа. Анализе народних песама (2017, у коауторству с 
Мирјаном Детелић и Љиљаном Пешикан Љуштановић). У тиму с Ми-
рјаном Детелић, Снежаном Самарџијом и инжењером Браниславом То-
мићем приредила је у електронској форми Ерлангенски рукопис (http://
www.erl.monumentaserbica.com/). Уредила је зборнике Аспекти времена у 
књижевности (2012) и Време, вакат, земан. Аспекти времена у фолклору 
(2013), а, у коуредништву с Мирјаном Детелић, и низ зборника о живо-
тињама у просторном коду: Гује и јакрепи: књижевност, култура (2012), 
Aquatica: књижевност, култура (2013), Крв: књижевност, култура (2016), 
као и зборник Еpic Formula: A Balkan Perspective (2015).

Спец. Маја Радивојевић Славковић (1989) је музички теоретичар из 
Крагујевца. Основне академске студије је завршила на Филолошко-умет-
ничком факултету у Крагујевцу из области Музичке педагогије, а мастер 
и специјалистичке академске студије на Факултету музичке уметности 
у Београду из области Музичке теорије. На мастер и специјалистичким 
студијама је дипломирала са главним предметом Контрапункт, под мен-
торством професора др Зорана Божанића. Тренутно је студент програма 
докторских академских студија Музичке теорије на Факултету музичке 
уметности у Београду. Аутор је више научних радова из области Музичке 
теорије, као и пар радова из области Музике у медијима.

Запослена је као асистент на Катедри за музичку теорију и педаго-
гију Одсека за музичку уметност на Филолошко-уметничком факул-
тету у Крагујевцу.

Претежно се бави изучавањем полифоније у оквиру музичке 
уметности. 

Марија В. Лојаница је рођена 1979. године у Крагујевцу. Основне сту-
дије завршила је 2003. године на Филолошком факултету Универзитета у 
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Београду. Докторске студије је завршила на Филолошко-уметничком фа-
култету Универзитета у Крагујевцу, где је 2015. године и одбранила док-
торску дисертацију: Деконструкција идентитета постмодерног субје-
кта у Њујоршкој трилогији Пола Остера и Антрополошкој трилогији 
Борислава Пекића. У звању доцента, запослена је на Филолошко-уметни-
чком факултету, на Катедри за англистику. Учествовала је на многоброј-
ним националним и међународним научним скуповима и објавила велики  
број радова из теорије књижевности, културолошких студија, компара-
тистике. Поље интересовања: савремене културолошке и књижевне тео-
рије, компаратистика, савремена америчка литература и култура.

Миломир Гавриловић (1988, Београд), дипломирао је на Катедри за 
српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког 
факултета Универзитета у Београду, где је завршио мастер и уписао док-
торске студије. Пише књижевноисторијске и теоријске радове. Области 
интересовања: теорија поезије, теорија мита, еволутивни развој српске 
поезије, енциклопедијске форме у књижевности, однос мита и књижев-
ности, теорије књижевне истине. Објавио је књигу поезије Песме страха 
и патетике. Живи у Београду, ради у Београду и Крагујевцу.

Мирјана Секулић (1983), вандредни професор за ужу научну област 
Хиспанске књижевности и култура на Катедри за хиспанистику Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Предаје више предмета на ос-
новним студијама, Нови хиспаноамерички роман на мастер академским 
студијама и Теорије савременог субјекта: постколонијализам и имаголо-
гија на докторским студијама. Основна поља интересовања су шпанска 
књижевност (Генерација 1898.), мексичка књижевност 20. века (Карлос 
Фуентес), имагологија, постколонијалне студије, студије односа филма, 
историје и књижевности. Међу темама радова истичу се слика Шпаније 
у путописима Милоша Црњанског, историја у делима Карлоса Фуентеса, 
представе историје на филму. 

Наташа П. Ракић (1988, Крагујевац) основне и мастер студије завр-
шила је на Катедри за немачки језик и књижевност на Филолошко-умет-
ничком факултету у Крагујевцу, на коме је тренутно студент III године 
докторских академских студија из филологије, модул књижевност. За-
послена је као истраживач-приправник на Филолошко-уметничком фа-
култету у Крагујевцу. Поље научног интересовања: немачка, аустријска и 
француска Књижевност XX и XXI века, концепти меморије, кривице, зла 
и ћутања, историзам у књижевности, немачке постколонијалне студије. 

Др Невена Вујошевић (1980) дипломирала јe и магистрирала на Фа-
култету музичке уметности у Београду са темом Аналитички приступ 
хармонском језику Сергеја Прокофјева. На истом факултету, докторирала 
је са интердисциплинарном темом Музичка форма у контексту општег 
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музичког образовања: перцепција, организација музичке целине, методи-
ка коју сагледава интердисциплинарно: кроз област музичке теорије, ког-
нитивне психологије музике и музичке педагогије. 

Запослена је у звању доцента на Филолошко-уметничком факул-
тету у Крагујевцу, на Одсеку за музичку уметност, на групи теоријских 
предмета (Анализа вокалне музике, Хармонија са хармонском анализом, 
Методика теоријске наставе). Своја научна истраживања спроводи како 
у оквиру области музичке теорије, тако и у области когнитивне психо-
логије музике и музичке педагогије, али и интердисциплинарно, разма-
трајући сложену проблематику опажања музичке форме на свим њеним 
структурним слојевима (музички гешталт), као и перцептивно-когни-
тивне аспекте хармонске прогресије. 

Никола М. Бубања основне студије енглеског језика и књижевности 
завршио на Филолошком факултету у Београду (студије у Крагујевцу). 
Магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Ван-
редни је професор енглеске књижевности на Катедри за англистику Фи-
лолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, као и истраживач пројекта 
Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национал-
ни, регионални, европски, глобални оквир. Оперативни је уредник часо-
писа Наслеђе. Аутор је монографије о поезији Џона Милтона, као и већег 
броја радова о англоамеричкој поезији, утопијској и научнофантастичној 
књижевности. 

Нина Б. Марковић рођена је у Ћуприји 1988. године. Основне и мас-
тер академске студије на студијским програмима Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, односно Српска књижевност, завршила 
је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Докторанд је на 
истом факултету и запослена као асистент за ужу научну област Књижев-
ност са методиком наставе на Факултету педагошких наука Универзите-
та у Крагујевцу, Јагодина. Области њеног интересовања су српска књи-
жевност, посебно књижевност постмодернизма, наука о књижевности и 
књижевност за децу. Аутор је радова објављених у научним часописима 
и тематским зборницима. Учесник је домаћих и међународних научних 
скупова и ангажована на научном пројекту Друштвене кризе и савремена 
српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и гло-
бални оквир.

Оља Василева рођена је 1989. године у Београду. Основне и мастер 
академске студије завршила је на смеру Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу на Филолошком факултету Универзитета у Бео-
граду, на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижев-
ностима. Тренутно на истом факултету завршава докторску дисертацију 
на тему Есеји песника српског неосимболизма на модулу Српска књижев-
ност. Од 2018. године запослена је као истраживач-приправник на Фи-
лолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу у Центру 



553

за проучавање језика и књижевности. Објављује научне радове, есеје и 
приказе у књижевној периодици и зборницима са научних скупова и ок-
руглих столова у земљи и иностранству; сарадник је Српске академије 
наука и уметности, Српске књижевне задруге, Матице српске… Обла-
сти интересовања везане су јој за књижевност 20. века, пре свега поезију, 
прозу и есејистику.

Симић Сара М. рођена је 1993. године у Београду. Основне и мастер 
академске студије завршила је на Катедри за романистику Филолошко-
уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Одбранила је мастер 
рад под називом Изгубљене илузије маркизе Де Мертеј: женско vs. мушко 
либертенство у Опасним везама. На истом факултету је тренутно сту-
дент друге године докторских академских студија (модул: Наука о књи-
жевности) и истраживач на пројекту као стипендиста Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Научне обла-
сти истраживања којима се бави су: постструктурализам, студије култу-
ре, постколонијализам, књижевност егзила и савремена драма.

Светлана Стевановић рођена је 10. 12. 1991. године. Студирала је на 
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на смеру за шпански језик 
и хиспанске књижевности, где је и дипломирала јула 2014. године и стекла 
назив дипломирани филолог хиспаниста. Маја 2016. године одбранила је 
мастер рад под називом Идеје о историји Карлоса Фуентеса у делу Наранџа 
и стекла назив мастер филолог хиспаниста. Студент је треће године доктор-
ских академских студија на Филолошко-уметничком факултету у Крагује-
вцу. Од фебруара 2017. године запослена је као асистент на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу, при Катедри за хиспанистику. Области 
интересовања: хиспаноамеричка књижевност XX века, нови хиспаноаме-
рички роман, нови историјски роман, роман Мексичке револуције.

Соња Миловановић рођена је 1979. у Београду. Области интересо-
вања: стилистика текста, поетика, семиотика, филозофија језика. Аутор-
ка је двадесетак научних радова из области стилистике српског језика. 
Одбранила је докторску тезу под називом Текстеме као стилске доми-
нанте у песништву Новице Тадића.

Doc. dr sc. Suzana Marjanić (1969), znanstvena savjetnica, radi u Institutu 
za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje ostvaruje interese za teorije mita i 
rituala, kulturnu animalistiku te izvedbene studije. Autorica je niza članaka, 
triju knjiga (knjiga o Krležinom antiratnom dnevniku iz Prvog svjetskog rata, 
ob. 2005, dvije knjige o umjetnosti performansa u Hrvatskoj, ob. 2014. i 2017) i 
suurednica je pet zbornika radova. Članica je uredništva časopisa Treća: časopis 
Centra za ženske studije i časopisa Narodna umjetnost. Za knjigu Kronotop 
hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju 



554

i folkloristiku, Školska knjiga) dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije 
AICA i Državne nagrade za znanost. Vanjska je suradnica (predavačica) 
Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatskih 
studija u Zagrebu. 

Светлана М. Рајичић Перић рођена је 1974. године у Крагујевцу. 
Докторирала је 2016. године на Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу на тему Поетика игре у српској књижевности 20. века (Љ. Ми-
цић, М. Тодоровић, С. Богдановић, М. Павић). Учествовала је на великом 
броју међународних и домаћих научних конференција и публиковала 
преко тридесет научних радова, студија, као и мноштво критичких при-
каза актуелне продукције. Бави се савременим књижевним теоријама, 
књижевном критиком и приређивачким радом, а с тим у складу прире-
дила је монографију Славка Богдановића Инвентар дисцернације (2018).

Тијана З. Матовић рођена је 1988. године у Крагујевцу, запослена 
је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу у звању асистен-
та за ужу научну област Енглеска књижевност и култура. Учествовала 
је на више од двадесет националних и међународних научних скупо-
ва и објавила преко двадесет научних радова у тематским зборницима, 
монографијама, домаћим и страним часописима. Аутор је монографије 
Стваралаштво Силвије Плат: страствене апокалипсе једног феникса 
(2013). Истраживач је на националном пројекту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије Друштвене кризе и савре-
мена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски 
и глобални оквир. Одобрена јој је докторска теза под насловом Траума и 
сећање у прози Казуа Ишигура, која је у изради. Области интересовања: 
савремена енглеска књижевност, савремена англо-америчка драма, тео-
рија трауме, студије сећања.

Томислав М. Павловић је рођен у Крушевцу, где је завршио основ-
но и средње образовање. Дипломирао је на Филолошком факултету у 
Београду (Одсек за енглески језик и књижевност). На истом факултету 
је завршио специјалистичке и магистарске студије из области теорије 
књижевности и магистрирао 2003. године са темом из области модерне 
енглеске драме. Докторирао је такође на Филолошком факултету у Бео-
граду 2010. године са темом Историјски романи Роберта Грејвза. Ради 
на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу на Катедри за ан-
глистику у звању ванредног професора на предметима Књижевност енг-
леског модернизма, Савремена енглеска  књижевност, Увод у америчке 
студије, Енглески роман 18. века, Модерно песништво Северне Ирске, 
Енглески историјски роман епохе модернизма. Поља његовог интересо-
вања су модерна англоамеричка књижевност, књижевност Алстера, те-
орија књижевности, теорија поезије. Пише и објављује поезију и пре-
води стихове модерних енглеских, америчких и ирских аутора. Објавио 
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је више десетина научних радова и приказа модерној књижевности ан-
глоамеричког говорног подручја. Аутор је монографијa Ка унутрашњим 
хоризонтима, Прилог проучавању авангардне драмске поетике Харолда 
Пинтера, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2015. и Роберт 
Грејвз између историје и мита, Крагујевац: Филолошко-уметнички фа-
култет, 2017. 

Vesna Lopičić (Gnjilane, 1959) redovni је profesor angloameričke 
književnosti i kulture na Filozofskom fakultetu u Nišu. Autor je studije Pad 
u kulturu: ljudska priroda u delu V. Goldinga i M. Etvud (2002), monografije 
Aspects of Autobiography: The Book of Revenge (2008), zbirke eseja o kanadskoj 
književnosti Developing Identities: Essays on Canadian Literature (2007), kao 
i udžbenika za studente anglistike. Prevela je studiju T. S. Eliota Ka definiciji 
kulture, više zbirki poezije, kratkih priča i roman Lola by Night Normana 
Ravina. Priredila je tri publikacije za Cambridge Scholars Publishing, više 
od dvadeset naučnih zbornika, četiri antologije za studente i dve antologije o 
dijaspori u Kanadi. Kao istraživač bavi se pretežno kanadskom književnošću.

Владимир Б. Перић (1976, Шабац) Завршио је основне студије Срп-
ске књижевности и језика на Филозофском факултету у Новом Саду, где 
је положио испите и на магистарским студијама. Докторирао је 2013. го-
дине на Филолошко-уметничком факултету у Kрагујевцу са темом Ауто-
биографска, социјална и поетичка маргина дадаизма Драгана Алексића. 
Био је гост-уредник часописа Наслеђе, где је у броју 14/2 (2009) са Ката-
рином Мелић уредио темат Књижвност и лудило. До сада је учествовао 
на преко четрдесет научних скупова у земљи и иностранству. Уредник је 
Kорака, часописа за књижевност, уметност и културу (М53). Уређивао 
је Стање ствари, часопис за различите видове уметничког изражавања. 
Аутор је књиге песама Елипсе (2015) и књиге критика Егзегезе I (2018). 
Oсим у зборницима, објављивао је научне студије и књижевне критике 
у часописима Наслеђе, Лицеум, Липар, Свеске, Mons Aureus. Доминантна 
књижевна област којом се бави је дада. Члан је жирија за књижевну на-
граду „Меша Селимовић”. Живи и ради у Kрагујевцу.
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