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ЈО ВА НА КО СТИЋ

ПО Е ТИ КА ПЕ СМЕ У ПРО ЗИ  
КОН СТАН ТИ НА КА ВА ФИ ЈА

На пу ту ка пе снич кој са мо спо зна ји, ко ји је тра јао од 1882, 
ка да је на пи сао сво ју пр ву пе сму, до 1933, ка да је умро у сво јој 
во ље ној Алек сан дри ји, Ка ва фи ће ви ше пу та про ме ни ти до жи вљај 
са мо га се бе као ства ра о ца. Ис пр ва је се бе на зи вао „пе сни ком ста
ро сти”, под ра зу ме ва ју ћи за ро бље ност у са да шњо сти и ро бо ва ње 
се ћа њи ма, ис ти чу ћи та ко но стал гич ну и еле гич ну но ту сво јих 
сти хо ва. За тим је, са зре ва ју ћи, при ме тио: „Ја сам исто риј ски пе
сник. Ни ка да не бих мо гао да на пи шем ро ман или по зо ри шни 
ко мад; али осе ћам у се би сто два де сет пет гла со ва ка ко ми го во ре 
да бих мо гао да пи шем исто ри ју.”1 Пред сам крај жи во та, 1930. 
го ди не, у јед ном ин тер вјуу је се бе опи сао као „ису ви ше мо дер ног 
пе сни ка, пе сни ка бу ду ћих ге не ра ци ја, чи ја по е зи ја не ће би ти за
тво ре на у би бли о те ка ма као део исто риј ског све до че ња раз во ја 
мо дер не грч ке књи жев но сти”.

Од Ло рен са Да ре ла до би ја ти ту лу „пе сни ка гра да”, за хва љу
ју ћи Алек сан дри ји ко ја је за овог пе сни ка не пре су шна ин спи ра
ци ја за исто риј ске, умет нич ке и ерот ске те ме ње го ве по е зи је.

Ка ва фи је во пе снич ко пам ће ње се же ду бо ко до ан ти ке и ви
зан тиј ског IV ве ка, где ме ди ти ра над тра ди ци јом свог на ци о на 
но се ћи на се би суд би не мар ги на ли зо ва них исто риј ских лич но сти 
(Јо ван Кан та ку зин, Да ри је, Ан то ни је...). Под јед на ко се обра ћа ју ћи 
сви ма, он ства ра по е зи ју за сва вре ме на, го во ре ћи гла сом ко ји ће 
од је ке из про шло сти до ве сти у ве зу са уни вер зал ним про бле ми ма 
чи та о че ве сва ко дне ви це. Иа ко хе лен ство оста је при сут но као кон

1 Ge or ge Se fe ris, On the Gre ek style: se lec ted es says in po e try and Hel le nism, 
The Bo dley Head, Lon don 1967, 137.
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текст, у свом пе сни штву Ка ва фи оста је кри ти чан пре ма сво јој 
тра ди ци ји, мо рал но про во ка ти ван, за тво рен у про сто ру, рет ко се 
освр ћу ћи на при ро ду; со ци јал но не при ла го ђен, у пе сни штву тра жи 
ис ку пље ње. Пре те жно је за сту пљен мо де ран, иро ни чан, ана ли
тич ки, ком па ра тив ни од нос пре ма исто риј ском ис ку ству. Тра га за 
про ла зно шћу и буд но пра ти уко ре ње ност про шло сти у са да шњо
сти, што оста вља еле гич ну јед но став ност у ње го вим сти хо ви ма. 
Тра га ју ћи за исти ном, он у Алек сан дри ји оста је за ро бљен, за јед но 
са људ ским суд би на ма, њи хо вим ис ку стви ма и ми ну лим вре ме
ни ма. Упр кос то ме, глас пе сни ка је ми ран, ја сан, су здр жан, без 
су ви шне па те ти ке и за но са, што га одва ја од грч ких са вре ме ни ка.

Ка ва фи је био све стан да ства ра ис пред свог вре ме на. Иа ко 
га је 1903. го ди не Гри го ри ос Ксе но пу лос пред ста вио атин ској пу
бли ци, до 1918. Ка ва фи је ва по е зи ја ни је на и шла на ши ри од зив, већ 
на оштру кри ти ку из мно гих раз ло га. Про бле ма ти чан је био ње гов 
је зик, пред ста вљао је ме ша ви ну ди мо ти ке и ка та ре ву се, што се 
ни је укла па ло у ди мо тич ки по крет; стил му је ока рак те ри сан као 
су ви ше про за и чан, а за ме ран му је и не до ста так иде а ли за ци је, као 
и сме ле ерот ске алу зи је.  

Упра во због ове за ме ра не про за ич но сти, Шеј мус Хи ни оце
њу је да Ка ва фи је ве пе сме пре жи вља ва ју тран зи ци ју из грч ког 
је зи ка у дру ге бо ље од ве ћи не дру гих пе са ма. Је дан од раз ло га је 
ин те ре со ва ње за њи хов са др жај, хо мо е рот ска љу бав у ег зо тич ним 
окру же њи ма, не сре ће ти ра на, раз ли чи те ис пре пле те не суд би не 
– из бо ром ова квих те ма пе сник је био спре ман да убе ди европ ску 
пу бли ку у соп стве ни ге ни је. Хи ни сма тра да је про за ко ја про жи
ма Ка ва фи је ву по е зи ју оно што је чи ни по год ном за пре во ђе ње.

Оно што је Ка ва фи од би јао је сте да под у ча ва, да је ин тер вјуе 
и пи ше про зу. Ни ка да ни је под у ча вао, ин тер вјуе је да вао рет ко, 
али про зу је сте пи сао. Од 1882. до 1930, Ка ва фи пи ше про зне тек
сто ве раз ли чи тог жан ра на грч ком и на ен гле ском је зи ку ко ји са 
со бом но се ши рок спек тар те ма и на чи на при по ве да ња, од лир ских 
есе ја до но вин ских тек сто ва. Ка ва фи је ва са бра на про за у из да њу 
Мај кла Пи е ри са бро ји 64 про зних став ки, од ко јих је за ау то ро вог 
жи во та об ја вље но 28. Пре ве де них на дру ге је зи ке је 40, од ко јих 
12 за вре ме Ка ва фи је вог жи во та. Три тек ста су по ли тич ка (два о 
де ба ти о Мер ме ру2 и јед на о ки пар ском пи та њу – из бе га ва ње је
дин ства с Грч ком). На пи сао је и лин гви стич ки есеј, али с об зи ром 
на те му овог есе ја (о би ци за ка та ре ву су), он се та ко ђе мо же свр ста
ти у по ли тич ке. Та ко ђе, рас пра вља о про бле му „за вр шног ни” у 

2 Па р те нон ски мер мер или Ел ги нов мер мер – мер мер ни скулп ту рал ни 
укра си атин ског Па р те но на ко је је ерл од Ел ги на од нео у Ен гле ску 1803. го ди не.
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гра ма ти ци (τητην, нпр.). Ње го ва про за до но си иде је ко је, кроз ком
па ра тив ни при ступ, ода ју ши ри ну ту ма че ња, па ра лел но тра же ћи 
грч ке ути ца је код Шек спи ра, от кри ва ју ћи ве зе из ме ђу пи са ца раз
ли чи тих тра ди ци ја (Хо мер, Дан те, Те ни сон, Ши лер, Ли Хант, 
Бра у нинг, Китс, ви зан тиј ски пе сни ци). Пре ма Пи те ру Џе фри зу, 
пре во ди о цу Ка ва фи је вих пе са ма у про зи, Ка ва фи је ви ра ни есе ји 
у кон так ту су са фол кло р ним на сле ђем. У њи ма ви ди мо пе сни ко во 
ин те ре со ва ње за фол клор и на род не пе сме, где про на ла зи древ не 
оби ча је и на гла ша ва ква ли тет тра ди ци је и на ци о нал ног ге ни ја. 
Из ме ђу оста лог, пи сао је и есе је на те му Тро јан ског ра та, пам фле те 
за Алек сан дриј ски му зеј, си ноп сис Лу ки ја но вог са ти рич ног есе ја, 
есеј о Со фи сти ма... Ка да је реч о књи жев ним тек сто ви ма, на пи сао 
је „Εις το φως της ημέρας”3 (1882), при чу у ко јој се Ка ва фи пр ви пут 
оку шао у по ов скобо дле ров ској ат мос фе ри. При ча је сме ште на у 
19. век, у пред гра ђе Алек сан дри је. Ми сте ри о зни чо век оде вен у 
цр но оде ло и са слам на тим ше ши ром на гла ви од во ди глав не ли ко ве 
у по тра гу за скри ве ним бла гом. „Ка ко је Ре на та Ла ва њи ни ис та кла 
у свом ко мен та ру Ка ва фи је ве при че, овај ми сте ри о зни по се ти лац 
про из вод је Ка ва фи је вог чи та ња Кит со ве, Бо дле ро ве и По о ве пое
зи је.”4 Ову при чу, уз не ма лу до зу под сме ха, Пи тер Џе фриз опи су је 
као „за сно ва ну на би зар ној прет по став ци да би се сва ки Грк, ка да 
би му дух обе ћао да ће га од ве сти на ме сто где је бла го скри ве но, 
пла шио да при хва ти по ну ду”.5

У пе ри о ду од 1894. до 1897. Ка ва фи је на пи сао три пе сме у 
про зи. Ово је пе ри од Ка ва фи је вог ства ра ла штва у ком су осет на 
пре ви ра ња из ме ђу ро ман ти зма и сим бо ли зма, и где он ве ћи ну сво
јих пе са ма од ба цу је услед оп штег не за до вољ ства пе снич ким из
ра зом. Оно што је за јед нич ко свим Ка ва фи је вим пе сма ма у про зи 
је сте ме та фо рич ност ко ја, про же та ду бо ким сим бо ли змом и са ти
ром, пре ра ста у але го ри ју. Све мо тив ски раз ли чи те, има ју за циљ 
да по ка жу не при ла го ђе ност су бјек та, ње го ву не схва ће ност и изо
ло ва ност од стра не дру штва и вла да ју ћег ми шље ња. Иа ко Пи тер 
Џе фриз твр ди да не по сто ји про блем у ди ску то ва њу о Ка ва фи је вој 
про зи без угле да на ње го ву ли ри ку за то што ве ћи на ње го ве про зе 
има вр ло ма ло кон так та са ње го вом ли ри ком или је чак уоп ште 
не ма, и да су Ка ва фи је ве пе сме у про зи „пре тен ци о зне”, те да су 
не у спе ли по ку шај до ка зи ва ња соп стве не ге ни јал но сти од стра не 
Ка ва фи ја, по ку ша ћу да до ка жем су прот но, по зи ва ју ћи се на не

3 Пре вео на ен гле ски Џејмс Ме рил (Ja mes Me rill, In broad daylight. У: 
Grand Stre et, Vol. 8, Spring 1983); та ко ђе об ја вље но у: Ja mes Me rill, Col lec ted 
Po ems, Knopf 2004. 

4 G. W. Bo wer sock, From Gib bon to Au den: Es says on the Clas si cal Tra di tion, 
Ox ford Uni ver sity Press, 2011, 157.

5 http://www.new re pu blic.com /bo ok/re vi ew/ca vafypro sepe terjef freys.
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оспор не ве зе ка ко из ме ђу Ка ва фи је вих пе са ма у про зи и ње го ве 
ли ри ке, та ко и из ме ђу ли ри ке и пе сме у про зи пред став ни ка европ
ске по е зи је. При ла жем соп стве не пре во де пе са ма у про зи „Ба та љон 
Ужи ва ња”, „Бро до ви” и „Оде жде”.

БА ТА ЉОН УЖИ ВА ЊА

Не го во ри те о кри ви ци, не при чај те о од го вор но сти. Ка да 
про ла зи Ба та љон Ужи ва ња, уз му зи ку и бар ја ке, ка да за дрх те и 
за тре пе ре чу ла, са мо ће се не ра зу ман и онај ко ји не ма по што ва ња 
др жа ти на уда ље но сти, са мо се та кав не ће устре ми ти на ову див ну 
екс пе ди ци ју ко ја мар ши ра ра ди осва ја ња за до вољ ства и стра сти.

Сви мо рал ни за ко ни – пој мов но ло ши, ло ше при мен љи ви – 
ни штав ни су и не мо гу да оп ста ну ни за тре ну так, ка да Ба та љон 
Ужи ва ња про па ра ди ра по ред уз му зи ку и бар ја ке.

Не до пу сти ни ка квим скри ве ним вр ли на ма да те за др же. Не 
ве руј да те не ка кав дуг оба ве зу је. Тво ја оба ве за је да се пре да јеш, да 
се увек пре да јеш Че жња ма, нај са вр ше ни јим ство ре њи ма са вр ше них 
бо го ва. Тво ја оба ве за је да се ре гру ту јеш у вер ног вој ни ка чи стог 
ср ца ка да про ла зи Ба та љон Ужи ва ња.

Не за тва рај се у сво ју ку ћу и не за но си се те о ри ја ма о пра вед но
сти, ве ро ва њи ма о на гра ди ко је је ство ри ло не са вр ше но дру штво. 
Не ре ци: „Ко ли ко вре ди мој труд, то ли ко пра ва имам да ужи вам.” 
Ка ко си жи вот на сле дио и ни си учи нио ни шта да га за вре диш, та ко 
је и Ужи ва ње на сле ђе. Не за тва рај се у свој дом, већ др жи про зо ре 
ши ром отво ре ним, ка ко би мо гао да чу јеш пр ве од је ке то по та вој
ни ка, ка да сти же Ба та љон Ужи ва ња уз му зи ку и бар ја ке.

Не до пу сти да те об ма ну при че не вер ни ка ка да ка жу да је 
слу жбо ва ње опа сно и муч но. Слу же ње Ужи ва њу је не пре кид но 
ве се ље. Ис цр пљу је те, али уз чу де сну опи је ност. И, ко нач но, ка да 
ко ла би раш на том пу ту, чак ћеш и та да би ти за вид не сре ће. Ка да 
про ђе твој по греб, Фор ме ко је су тво је че жње об ли ко ва ле ба ца ће 
кри но ве и бе ле ру же на твој ков чег, олим пски бо го ви по ди ћи ће те 
на сво ја ра ме на и са хра ни ће те на Гро бљу Иде а ла на ко ме бли ста ју 
у бе ли ни ма у зо ле ји по е зи је.

БРО ДО ВИ

Из Фан та зи је на Па пир. Те жак је пре лаз, опа сно је мо ре. На 
пр ви по глед, ра сто ја ње се чи ни ма лим, а ипак, то ли ко ду га чак је 
пут, и по гу бан за бро до ве ко ји га пре ла зе.

Пр ви гу би так про ис ти че из сла бе, кр те при ро де ро бе ко ју 
пре во зе бро до ви. На тр жни ца ма Фан та зи је, ве ћи на нај бо љих ства
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ри из ра ђе на је од фи ног ста кла и про зрач них пло чи ца, али, и по ред 
све па жње овог све та, мно ге се ства ри сло ме на пу ту, док се мно
ге раз би ју при ис то ва ру на коп но. Осим то га, сва ки ова кав гу би так 
не на док на див је, бу ду ћи да је бе сми сле но да се брод вра ти и да се 
на то ва ри ства ри ма ко је су иден тич не сло мље ни ма. Не мо гу ће је 
про на ћи исту ону про дав ни цу где су ства ри ку пље не. На тр жни
ца ма Фан та зи је, тр го вач ке рад ње су ве ли ке и рас ко шне, али ни су 
ду го веч не. Њи хо во по сло ва ње је крат ког ве ка, оне ро бу рас про
да ју бр зо и у мо мен ту се рас пр ше. Ве о ма је рет ко за по врат нич ки 
брод да про на ђе исте пре во зни ке са истом ро бом.

Дру ги гу би так про ис ти че из но си во сти бро до ва. Они ис пло
вља ва ју из лу ка имућ них кон ти не на та пре то ва ре ни, а за тим, ка да се 
на ђу на отво ре ном мо ру, при ну ђе ни су да од ба це део те ре та ка ко 
би оста так спа си ли. Та ко да ско ро ни је дан брод не успе да пре не се 
нео кр ње но бла го ко је је на то ва рио. Од ба че не ства ри не сум њи во 
су оне од нај ма ње вред но сти, али не ка да се де си да мо ре плов ци, 
у ве ли кој жур би, по гре ше и ба це у мо ре дра го це не пред ме те.

Ка да бро до ви стиг ну у бе лу па пир ну лу ку, зах те ва ју се но ве 
жр тве. До ла зе ца ри ни ци и про це њу ју про дукт по про дукт, раз ма
тра ју тре ба ли их ис то ва ри ти, од би ја ју да до зво ле остат ку да бу де 
ис кр цан, и од тих про ду ка та са мо ма ле ко ли чи не при хва та ју. Ова 
др жа ва има сво је за ко не. Сло бо дан улаз ни је до зво љен свим про
дук ти ма, а кри јум ча ре ње је за бра ње но. Увоз ви на се спре ча ва, 
бу ду ћи да се на кон ти нен ти ма из ко јих бро до ви до ла зе про из во де 
ви но и ал ко хол на пи ћа од гро жђа ко је успе ва и са зре ва на бла го
род ни јим тем пе ра ту ра ма. Ца ри ни ци уоп ште не под но се ова пи ћа. 
Ису ви ше су опој на. Не при ја ју сви ма. По врх све га, по сто ји јед на 
ло кал на фир ма ко ја др жи мо но пол над ви ни ма. Про из во ди теч но
сти ко је има ју бо ју ви на а укус во де, та ко да мо жеш да их пи јеш 
це лог да на, а да се ни ма ло не оша му тиш. Реч је о ста рој фир ми. 
Ужи ва ве ли ки углед, а ње не де о ни це увек су пре це ње не.

Али, тре ба да бу де мо за до вољ ни ка да бро до ви упло ве у лу ку, 
чак и са свим овим жр тво ва њи ма. За то што, по сле све га, уз па жњу 
и мно го бри ге, огра ни ча ва се број сло мље них или од ба че них де
ло ва ро бе то ком пу то ва ња. Та ко ђе, др жав ни за ко ни и ца рин ски 
за ко ни је су умно го ме ти ран ски, али ни су у све му оспо ра ва ју ћи, 
па се ве ли ки део те ре та, ипак, ис кр ца ва. Ни ца ри ни ци ни су без
гре шни: ве ли ки део за др жа не ро бе про ла зи у сан ду ци ма с об ма
њу ју ћим ети ке та ма, на ко ји ма пи ше јед но а са др же дру го, у се би 
но се до бра ви на за ода бра не го збе.

Не што дру го је ту жно, ве о ма ту жно. Ка да про ла зе џи нов ски 
бро до ви са ко рал ним укра си ма и јар бо ли ма од або но са, са ра ши
ре ним ве ли ким за ста ва ма, бе лим и цр ве ним, кр ца ти дра го це но
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сти ма; бро до ви ко ји се уоп ште ни не при бли же лу ци, или за то што 
је сва ро ба ко ју на се би но се за бра ње на, или због то га што лу ка 
не ма до вољ ну ду би ну да их при ми. На ста вља ју сво јим пу тем. 
По во љан ве тар ду ва у њи хо ва сви ле на је дра, злат ни пра мац пре
си ја ва се на сун цу у свој сво јој сла ви, а они се уда ља ва ју мир но и 
ве ли чан стве но, од ла зе ћи за у век од нас и од на ше ску че не лу ке.

На сре ћу, ова кви бро до ви вр ло су рет ки. Тек два, три ви ди мо 
у свом жи во ту. За бо ра ви мо их бр зо. Што је ви зи ја бле шта ви ја, то 
је бр жи њи хов за бо рав. А ка да про ђе не ко ли ко го ди на, јед ног да на 
док бу де мо се де ли не по мич ни гле да ју ћи у све тлост или ослу шку
ју ћи ти ши ну – слу чај но ће се у слух на ше ду ше вра ти ти ти звуч ни 
сти хо ви; не пре по зна је мо их од са мог по чет ка, те му чи мо на ше се
ћа ње ка ко би смо се под се ти ли где смо их ра ни је чу ли. По сле до ста 
на по ра, бу ди се ста ра успо ме на, при се ћа мо се да су те стро фе део 
пе ва ња ко је су по ја ли мо ре плов ци, ле пи као хе ро ји из Или ја де, 
док су ти ве ли ки, ти чу де сни бро до ви про ла зи ли и на ста ви ли са 
пу то ва њем – ко зна ку да.

ОДЕ ЖДЕ

У је дан ков чег или у је дан ко мад на ме шта ја од ску по це не 
ебо но ви не за тво ри ћу и са чу ва ћу оде жде свог жи во та.

Оде ћу азур ну, за тим цр ве ну, оде ћу нај леп шу од свих. А по том 
оде ћу бле до жу ту. И, на по слет ку, по но во оде ћу азур ну, али из бле
де лу у од но су на прет ход ну.

Са чу ва ћу је по бо жно и са мно го ту ге.
Ка да бу дем но сио цр ни ну и ка да бу дем бо ра вио у јед ној цр ној 

ку ћи, у јед ној мрач ној со би, отва ра ћу кат кад тај ков чег с ра до шћу, 
са жуд њом и оча ја њем.

Гле да ћу ту оде ћу и се ћа ћу се тог ве ли ког пра зни ка – ко ји ће 
до тог тре нут ка већ би ти пот пу но окон чан.

Пот пу но окон чан: на ме штај раз ба цан без ре да по дво ра на ма. 
Та њи ри и ча ше раз би је ни по зе мљи. Све све ће до го ре не до кра ја. 
Све ви но по пи је но. Све зва ни це већ оти шле.

По ко ји умор ни бо ра ви ће пот пу но са ми, као и ја, уну тар мрач
них ку ћа, а они умор ни ји оти ћи ће на по чи нак.

*

По ја вом пе сме у про зи до ла зи до но вог об ли ка из ра жа ва ња, 
ис ка зи ва ња ли ри ке про зним из ра зом. За ни мљи во је да је тач ну 
ге не зу, да кле по ре кло ово га об ли ка, не мо гу ће утвр ди ти; њен 
основ ни из раз ни је стих већ ис каз, од но сно ре че ни ца. „Ве за из ме ђу 
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пе сме у про зи и ли ри ке, као и лир скорит мич ке про зе, огле да се и 
на те мат ској рав ни: нај че шће је ис по вед на, ме ди та тив на, мо ли тве
норе ли ги о зна, љу бав на, де скрип тив на”6, али об у хва та и спо ља шњу 
фор му, ко ја се пре по зна је по при су ству мно го број них ре то рич ких 
по сту па ка и фи гу ра. Пе сма у про зи, иа ко по фор ми крат ка, не гу би 
на сло је ви то сти, ни ти оску де ва у лир ским еле мен ти ма у од но су на 
лир ску по е зи ју. Она „у се би но си те мељ ну про тив реч ност из ме ђу 
сти хо ва, с јед не стра не, и про зног ис ка за, ре че ни це, с дру ге стра
не.”7 Пе сма у про зи вре ме ном ће по ста ти „иде ал на мо гућ ност за 
осло ба ђа ње од кру тих нор ми тзв. ве за но га сти ха, при бли жа ва ју ћи 
се исто вре ме но сло бод ном сти ху, од но сно дру гим крат ким про зним 
фор ма ма, ко је су по струк ту ри нај бли же пе сми у про зи, а то су 
цр ти ца, за пис, крат ка при ча, па ра бо ла, анег до та.”8

Ка ко су мно ги кри ти ча ри Ка ва фи ја већ при ме ти ли, ње го ву 
лир ску по е зи ју кра се сти хо ви са јам пском тен ден ци јом, али и 
осе ћај про зног из ра за, што стих чи ни сло бод ни јим а до жи вљај 
при сни јим, као да смо све до ци ин тим ног при по ве да ња пе сни ко вог. 
Ка ва фи је ве пе сме у про зи мо гу се ока рак те ри са ти као ме ди та тив
нофи ло зоф ски за пи си, ау то по е тич ки јер мо же мо при ме ти ти да 
го во ре о ње го вом ства ра ла штву, и ме та по е тич ки јер алу ди ра ју на 
чи та лач ку пу бли ку и из и ску ју по и сто ве ћи ва ње са тек стом и ње
го во при сва ја ње и раз у ме ва ње.

У ау то по е тич кој пе сми „Ба та љон Ужи ва ња” пе сник го во ри 
о ми ли тан том осва ја њу по е зи је, ње ној не у мо љи во сти и ја чи ни 
ко ју она мо же да иза зо ве ако јој се пре пу сти мо. Са стро гог пер си
ра ња у пр вим сти хо ви ма, пе сник суп тил но са чи та о цем пре ла зи 
на „ти”, тра же ћи у ње му са у че сни ка, да ју ћи му упут ства ка ко да 
ње го ву по е зи ју при хва ти чи стог ср ца. Ка ва фи ов де ин си сти ра на 
осло ба ђа њу од пу ри та ни зма, ла жног мо ра ла и сте га ко је дру штво 
на ме ће. Про па ги ра сло бо ду и отво ре ну ми сао у ства ра ла штву, јер 
је за ње га ства ра ње кр ва ва, те шка бор ба на кон ко је сле ди на гра да. 
Сег мент пе сме у ко јој је реч о жи во ту и на сле ђу, из јед на ча ва њу 
жи во та и ужи ва ња, фи ло зоф ски је. Ка ко смо при ме ти ли чи та ју ћи 
Ка ва фи је ву хе до ни стич ку лир ску по е зи ју, за пе сни ка жи вот је сте 
ужи ва ње, чул но за до вољ ство ко је не сме би ти ста вље но у дру ги 
план. При се ти мо се Ка ва фи је ве пе сме „Же ље”:9

6 Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Пе сма у про зи или про за и да, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2012, 13.

7 Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, „Пе сма у про зи као дво стру ка ро дов ска 
фи гу ра”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 51, 2003, 686.

8 Исто.
9 Кон стан тин Ка ва фи, Пе сме, прев. Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски и Иван 

Га ђан ски, Та не си, Бе о град 2009, 85.
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Као див на те ла мр твих ко ји ни су оста ри ли
и ко ја су, у су за ма, за тво ри ли у сјај ни ма у зо леј,
с ру жа ма код гла ве и код но гу с ја сми ни ма – 
та ко из гле да ју и же ље ко је су про шле
не оства рив ши се; а да ни јед на ни је
ни је би ла удо сто је на ужи ва ња но ћи ни ти њом

оба сја ног ју тра. 

Те ла мр твих су див на и мла да, сим бо ли зу ју из гу бље не при
ли ке, а ис ку ство из гу бље ног по ја ча ва ју пе снич ке сли ке цве ћа и 
ве ли чан стве не гроб ни це. У пе сми „Же ље” при ли ке су из гу бље не, 
док у „Ба та љо ну Ужи ва ња” још увек по сто ји на да. Ма у зо леј у овом 
слу ча ју не сим бо ли зу је из гу бље но, већ оно што је овен ча но сла вом 
до стој ном бо го ва, пут ка Иде а лу. Слич не мо ти ве про на ла зи мо и 
у пе сми „Ја ча ње”:10

Ко жу ди да оја ча свој дух
тре ба да на пу сти сва ко по што ва ње и то ле рант ност.
Пре ма не ким за ко ни ма да их за др жи,
али ве ћи ном да га зи
и за ко не и оби ча је и нео д го ва ра ју ће 
уве ре ње да на пу сти.
Мно го че му ће га ужи ва ње на у чи ти.
Ра зор ног не ће се бо ја ти де ла.
Од ку ће по ла тре ба да раз ру ши.
Та ко ће се мо рал но раз ви ти у му дрост.

Ка ко је Се фе рис у рас пра ви о грч ком сти лу за бе ле жио, Ка
ва фи је го во рио да ства ра лац тре ба да ра зо ри соп стве но би ће за рад 
ства ра ла штва. Још јед ном Ка ва фи на гла ша ва да пред Ужи ва њем 
не ма по вла че ња, оно су бјек та чи ни му дри јим и упра вља га на си
гу ран пут ка Иде а ли ма. На том пу ту не ма са ми ло сти, по вор ка исто
ми шље ни ка га зи све пред со бом за рад оства ре ња ци ља.

У пе сми „Опа сно”11, све већ на ве де но мо же мо по твр ди ти:

Ре че Мир ти ја (си риј ски сту дент
у Алек сан дри ји, за вре ме вла де
ца ре ва Кон стан та и Кон стан ти ја;
јед ним де лом па ган, дру гим хри шћа нин):
„Оча јан прин ци пи ма и уче њем,
сво јих се стра сти не ћу бо ја ти као ку ка ви ца.

10 Исто, 180.
11 Исто, 55.
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Пре пу сти ћу те ло ужи ва њи ма,
свим оним за до вољ стви ма из сно ва,
нај сме ли јим љу бав ним же ља ма,
нео б у зда ним по ри ви ма кр ви, без
и нај ма њег стра ха, јер чим ми се по ја ви же ља –
а она ће се по ја ви ти, оча јан,
као што ћу би ти прин ци пи ма и уче њем – 
у тим пре суд ним тре ну ци ма опет ћу на ћи 
да ми је дух, као и ра ни је, аскет ски.”

Ове пе сме ве о ма су зна чај не за рас пра ву о љу ба ви у Ка ва фи
је вој по е зи ји и ње го вом на гла ску на чул ном за до вољ ству. По зи ва ње 
на кр ше ње за ко на би ло је хра бро за ње го во вре ме, јер се мо гло 
про ту ма чи ти као по зив на де ла ње про тив со ци јал ног и мо рал ног 
ре да. Ме ђу тим, иа ко уоп ште но пи ше о за ко ни ма и оби ча ји ма, вр ло 
је спе ци фи чан ка да је реч о чул ном за до вољ ству. Го ди не 1902, у 
јед ној бе ле шци за пи сао je да је раз врат ност из вор ве ли чан стве но
сти, што по ја ча ва при су ство су бјек тив ног и ин тим ног у овим пе
сма ма. У пе сми „Ја ча ње” очи глед но је да же ли да по ру чи да чул но 
за до вољ ство ја ча дух. „Пе сма ’Опа сно’ по ја ви ла се ка сни је, 1911. 
го ди не, пред ста вља ју ћи про блем са не знат но дру га чи је тач ке гле
ди шта. Као да у њој Ка ва фи по ку ша ва да из но ва пред ста ви про бле
ма ти ку.”12 „Опа сно” упот пу њу је сми сао пе сме „Ја ча ње”, док обе 
ра све тља ва ју мо тив ужи ва ња у Ка ва фи је вој пе сми у про зи. Аскет
ски жи вот у пе сми „Ја ча ње” и жи вот по све ће ног вој ни ка у „Ба та
љо ну Ужи ва ња” не за хвал но је ста вља ти у кон текст чул ног, али 
оно што пе сник по ку ша ва да ка же је да на овом пу то ва њу тре ба 
оста ти чи стог ср ца и без гри же са ве сти, у су прот ном, су зби ја ње 
же ље и опи ра ње су ге стив ном то ну ко ји је при су тан у про зном 
ис ка зу, али и у две на ве де не лир ске пе сме, мо же до ве сти су бјек та 
до про па сти и смр ти, те он ни по ко ју це ну не сме од би ти по ну ђе
не емо ци је, чак и ако оне мо гу про у зро ко ва ти не сре ћу. 

„Ба та љон Ужи ва ња” са др жи бо дле ров ске еле мен те. По ред мо
ти ва по вор ке го ње не си лом ве ћом од чо ве чан ске, као у Бо дле ро вој 
„Свак сво ју хи ме ру”,13 Ка ва фи у Ужи ва њу ви ди не пре кид но ве се
ље ко је ис цр пљу је, али и опи ја. За Бо дле ра, у пе сми „Опи јај те се”, 
увек је пра ви тре ну так за ужи ва ње у ви ну или у по е зи ји јер је вре
ме чо ве ков нај го ри не при ја тељ, од ње га се не да по бе ћи и крај је 
не у ми тан, сто га не ма ме ста про пу шта њу при ли ка. Мо ра мо схва

12 Car men Ca pri Kar ka, Lo ve and the symbo lic jo ur ney in the po e try of Ca vafy, 
Eli ot & Se fe ris, Pel la Pub Co, New York 1982, 39.

13 Све Бо дле ро ве пе сме ко је су на ве де не у овом тек сту пре вео је Бо ри слав 
Ра до вић (Па ри ски сплин – ма ле пе сме у про зи, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град 1999).
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ти ти да су чи сто за до вољ ство и на пе тост жи вље ња је ди на до бра. 
Ка ко у за вр шним стро фа ма „Ита ке” пе сник са оп шта ва да је са мо 
пу то ва ње, а не ње го во од ре ди ште, оно што са чи ња ва на шу на гра
ду. Бо ље је ба ци ти си дра тек кад по ста неш стар и ис ку сан, не 
оче ку ју ћи да ти Ита ка да ру је бо гат ство. Али и по ред све сво је 
жи вот но сти, ово је схва та ње у осно ви тра гич но. Прем да по свом 
ду ху по тврд но, оно је у исто вре ме стро го пе си ми стич ко, јер од
ба цу је као уза луд не све по год но сти ко је је чо век из у мео: веч ност, 
ред, до сто јан ство, ап со лут но до бро, мо рал, прав ду. „Ако ре ћи ’да’ 
ну жно сти пред ста вља за нас је ди но сред ство спа се ња, чо век је 
за и ста би ће до стој но жа ље ња, па ипак, он по сти же мр ву до сто јан
ства по ште но раз ма тра ју ћи свој не по вољ ни по ло жај и при хва та
ју ћи га с хра бро шћу.”14

Пе сма у про зи „Бро до ви” ау то по е тич на је и ве ро до стој но 
осли ка ва Ка ва фи јев по ло жај у грч кој књи жев но сти. Већ је би ло 
ре чи о то ме да Ка ва фи у по чет ку ни је био до бро при хва ћен од стра
не грч ке пу бли ке, а у овој пе сми у про зи он нам го во ри и за што. 
Иа ко Пи тер Џе фриз овај Ка ва фи јев по ку шај ви ди као пре тен ци
о зно на ме та ње пе сни ка ко ји же ли да нас уве ри у сво ју ге ни јал ност 
и да се бе по ста ви из над оста лих са вре ме ни ка, Ка ва фи у чи та о цу 
успе ва да про бу ди раз у ме ва ње и кроз але го рич ну сли ку пред ста
ви је дан од ве ћих про бле ма, а то је про блем ре цеп ци је. Пре све га, 
по ку ша ва да пред ста ви пут суп тил не и крх ке иде је до па пи ра у 
про це су на ста ја ња пе сме. За тим пред ста вља про блем ин спи ра ци
је, ко ја на до ла зи на гло и, уко ли ко се ње на на кло ност не ис ко ри сти, 
иде ја ће не ста ти и ни ка да се ми сао не ће вра ти ти у истом об ли ку. 
На ред ни про блем је про блем цен зу ре и кри ти ке дру штва ко је ства
ра ла штво др жи под сте гом, те оно што пе сник же ли да пре не се на 
па пир че сто мо ра би ти од ба че но као мо гућ ност, да не би био осу
ђен. Пе сник сво је иде је до жи вља ва као опи ја ју ће, по ре ди их са ви
ном пу ног уку са, а сво ју сфе ру ства ра ла штва са кон ти нен том са 
бла го род ни јим тем пе ра ту ра ма. Суп тил но ис ти че да дру ги пе сни
ци по ку ша ва ју да на свет до не су иде је слич не ње го вим, али под 
ве лом тра ди ци је оне не мо гу има ти пу но ћу из ра за и увек се чи не 
„раз вод ње ним”. До бро ви но за ода бра не го збе је ње го ва по е зи ја 
ко ју он успе ва да „про кри јум ча ри” до чи та ла ца, на из глед пи шу ћи 
о при хва тљи вим те ма ма, док у њих ду бо ко тка њи хов пра ви сми
сао и, иа ко не то ли ко екс пли цит но ка ко би он же лео, до бар део 
иде је успе ва да се одр жи и пре не се по ру ку. Пе сник на кра ју жа ли 
што је пра вих пе сни ка ма ло, али ис ти че да су та кви пе сни ци не
за бо рав ни, и да за у век оста вља ју траг у ду ши чи та ла ца.

14 Пи тер Бин, Три ге не ра ци је грч ких пи са ца. Увод у де ло Ка ва фи са, Ка зан-
ца ки са, Ри цо са, Кар пос, Бе о град 2006, 57.
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У пе сми „Бро до ви” су бје кат је све стан да за ње га по сто ји 
раз у ме ва ње не где на све ту, да ће ње го ва иде ја на ћи пут, док у лир
ској пе сми „Град” пе сник ка же да, ако у та ко ма лом кут ку све та 
не успеш, не ћеш ус пе ти ниг де дру где, опи су ју ћи ску че ност и не
мо гућ ност раз вит ка у оном прав цу у ко ме би пе сник же лео. У „Бро
до ви ма” ви ди мо да је са мо свест пе сни ко ва на ви шем ни воу, као 
да се из ди гао из над сре ди не, све стан да је грч ко пе сни штво пре ви
ше ма ло за ње го ву ши ро ку и сло је ви ту ми сао, ко ја је за пе сни ка, 
као и за бро до ве, по не кад те рет. По но во про на ла зи мо бо дле ров ске 
еле мен те. У Бо дле ро вим пе сма ма у про зи „Умет ни ко во Con fi te or” 
и „Лу ка” на и ла зи мо на слич ну ат мос фе ру, не са мо за то што је у пи
та њу по мор ски еле мент већ и због уста ље но сти овог мо ти ва у Бо
дле ро вој по е зи ји. Лу ка ко ја пред ста вља сми рај, од мор од ве чи тог 
лу та ња, пу то ва ња, тра га ња за иде а лом и бро до ви ко ји под мир ним 
не бом пе сни ку не да ју ми ра и по зи ва ју га на пу то ва ње. Оба пе сни
ка те же ка бо га ће њу сво јих ми сли, код обо ји це се у по е зи ји и про зним 
ис ка зи ма ја вља уче ста ли мо тив пу то ва ња, сим бо ли шу ћи не ис пу ње
ну же љу за бек ством и от кри ва њем но вих про сто ра. Код Ка ва фи ја 
се ја вља че жња за пу то ва њем, ње го ве пе сме „го во ре о раз ли чи тим 
об ли ци ма за то че ни штва, нео ства ре ним же ља ма за бек ством и осло
ба ђа њем, спо ља шњим и уну тра шњим кон флик ти ма итд.”15

Упо ри ште за по ре ђе ње про на ла зи мо и у Иго о вој пе сми „Крај 
не мир них ва ла...”16, где је у по ре ђе њу бо га и мо ра, а чо ве ка и бро
да пред ста вље на не мо гућ ност да чо век, но шен мо рем, ме ња сво ју 
суд би ну. Та ко и Ка ва фи је ви бро до ви, бу ду ћи да сим бо ли зу ју пе сни
ка, не мо гу мно го да про ме не то ко ве ин спи ра ци је. Же ле ли би смо 
да ис так не мо мо тив ску по ве за ност „Бро до ва” и пе сме „Сле де ћи, 
мо лим” („Next, ple a se”) Фи ли па Лар ки на. Оба пе снич ка су бјек та 
са же љом иш че ку ју да брод спо ро упло ви у њи хо ву лу ку, са со бом 
но се ћи из не на ђе ња. Лар кин се у сво јој пе сми на да да, по што ду го 
че ка, мо ра да за слу жу је до бре ства ри и ле пе про ме не. На кра ју 
за вр ша ва у да ле ко ви ше пе си ми стич ном ма ни ру од Ка ва фи ја, за
кљу чив ши да је смрт не ми нов ност: 

Са мо нас је дан брод тра жи, цр них је да ра,
Ву ку ћи за со бом, та ко не знан на ма,
Ти ши ну огром ну и без пти ца. У бде њу ње но ме
Во де нит’ мно же се, нит’ ло ме.17

15 C. C. Kar ka, нав. де ло, 20.
16 „Un jo ur je vis, de bo ut au bord des flots mo u vants”, прев. Ко ља Ми ће вић.
17 У ори ги на лу, стро фа гла си: Only one ship is se e king us, a black / Sa i led 

un fa mi li ar, to wing at her back / A hu ge and bir dless si len ce. In her wa ke / No wa ters 
breed or bre ak. Пре ве ла ау тор ка есе ја.
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Ка да је реч о по след њој Ка ва фи је вој пе сми у про зи, „Оде жде”, 
с ла ко ћом ће мо уви де ти је дан де таљ Ка ва фи је ве по е ти ке ко ји Па трик 
Би тон на зи ва фун да мен тал ним18, а то је ис тра жи ва ње при ро де 
вре ме на и ње го ве по ве за но сти са умет но шћу и се ћа њи ма. Пе снич
ки су бје кат увек је пун же ље ко ју при ку пља у са мо ћи, окру жен 
зи до ви ма ко је су дру ги љу ди из гра ди ли, жи ве ћи та ко за тво ре ним 
жи во том. У тра гич ном, не мом хе ро и зму, пе сник се вр ло че сто 
тру ди да го во ри „не” се ћа њи ма, али за раз ли ку од пе сме „Ба та љон 
Ужи ва ња”, где по зи ва на из ла зак из ку ћа и на отва ра ње про зо ра 
ка ко би се про др ло у спо ља шњост и ка ко би до шло до осло бо ђе ња, 
он се у пе сми „Оде жде” вра ћа, оста је окру жен зи до ви ма, не спо со бан 
да се отрг не са мо ћи и жи во ту сат ка ном од се ћа ња. Ре кон струк ци ја 
је ве о ма чест пе снич ки по сту пак ко ји Ка ва фи ко ри сти, и то не 
са мо у сво јој исто риј ској по е зи ји, где се овај по сту пак нај ви ше уо ча
ва, већ га мо же мо при ме ти ти и у „Оде жда ма”. Се ћа ња про из и шла 
ди рект но из ис ку ства пе снич ког су бјек та не де лу ју на мет ну то 
ни ти ис про во ци ра но, већ до ла зе до бро вољ но. 

Пе сма „Оде жде” је пе сма о жи вот ном ис ку ству. Иа ко се сма
тра да је пе сма на пи са на из ме ђу 1894. и 1897, да кле ка да је пе сник 
мо гао има ти из ме ђу три де сет и јед не и три де сет и че ти ри го ди не, 
он се уве ли ко при пре ма на умор и жи вот сат кан од се ћа ња. За Ка
ва фи ја, оде ћа азур на сим бо ли зу је ње го ву мла дост, раз до бље овен
ча но мо ћи и сла вом, док оде ћа цр ве на, ко ју на зи ва нај леп шом од 
свих, пред ста вља пу но ћу жи во та, зре лост и страст, а оде ћа бле до
жу та19 ста рост и ла га но га ше ње жи во та. По том се Ка ва фи вра ћа 
на из бле де ле ни јан се азур но пла ве бо је, ка ко би на гла сио про ла
зност жи во та и не мо гућ ност по врат ка у мла дост.20

Окербра он ни јан сом Ка ва фи ће упе ча тљи во на сли ка ти пе
снич ку сли ку из пе сме „Да ни 1908”, где при су ству је мо пре по ро ду 
чо ве ка ко ји са се бе згр ће из бле де ло оде ло бо је ци ме та и оста је 
пот пу но наг, бес пре кор но ди ван, пра во чу до, вра тив ши се у мла
до шћу и без бри жно шћу осли ка но окру же ње. 

Се ћа ња на сва ова раз до бља пе сник вер но чу ва и вра ћа им се 
са по бо жно шћу и оча ја њем. Чи та ву пе сму мо же мо по сма тра ти као 
але го ри ју жи во та, од пе ри о да у нај ве ћем на по ну сна ге до оног 

18 Ro de rick Be a ton, „Ca vafy and Pro ust”, Grand Stre et, vol. 6, no. 2, win ter 
1987, 131.

19 Из бор ре чи бле до жу та до ла зи од грч ке ре чи κίτρινος, што зна чи жут, 
али се мо же ја ви ти и у зна че њу бле ди ла.

20 Док у пе сни штву Ге ор га Тра кла, на при мер, на и ла зи мо на ре ла ци је 
бо је –ста ди ју ми жи во та („Но ћу”, „Рон дел”) ко је се кре ћу у ра спо ну од пла ве, ка 
цр ве ној, до злат не, а за тим опа да ју у спек тру ка бо ја ма сме ђим, а за тим по но во 
пла вим.
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тре нут ка ка да су бје кат иш че за ва, умо ран од тог пра зни ка ко ји 
зо ве жи во том. 

У овој про зној пе сми све ча на оде ћа сме ште на у ску по це ни 
ков чег од ебо но ви не пред ста вља ме ди јум, спо ну из ме ђу пе сни ка у 
ста ро сти и ми ну лих да на. У Ма лар ме о вој пе сми у про зи „Лу ла”21, 
дим из при па ље не лу ле во ди пе сни ка на зад у Лон дон и до но си му 
се ћа ња из тог пе ри о да, ка да је та мо и бо ра вио, 1863. го ди не. Ве ли ки 
је број Ка ва фи је вих пе са ма по све ћен за тво ре ном про сто ру, со ба ма, 
љу ди ма ко је је уо ча вао на ули ци, у го ми ли, што иза зи ва ефе кат 
се ћа ња под стак нут пред ме том или де та љем из сва ко днев ног жи
во та. Сва ка ко, пред ме ти као ме ди ју ми вр ло су че сти у по е зи ји, код 
Ка ва фи ја се ја вља ју још у ви ду фо то гра фи је („Из Фи о ке”, „Та ко”), 
про сто ри је („По по днев но сун це”, „Про зо ри”), али че сто су и љу ди 
они ко ји у пе сни ку бу де се ћа ња („У по зо ри шту, „На сте пе ни ца ма”, 
„Су сед ни сто...”). Ка ва фи оста је ста ри пе сник, ко ји жи ви од се ћа ња. 
„Ка ко су го ди не про ла зи ле, а Ка ва фи је ве чул не же ље по ста ја ле 
осу је ће не при кра да њем ста ро сти, јед на ко као и хри шћан ским 
мо ра лом и гра ђан ским об зи ри ма, пе сник је от кри вао све ве ћу уте
ху у са ња ре њу о про те клом до бу сло бо де и за до во ље ња.”22

Ни је мо гао да раз ми шља о ста ро сти спо кој но. „Гле дао је на 
ста ре ње као на тр пље ње жи во та у ча мо ти њи и ја ду, при че му исто
вре ме но стре пи да не из гу би та кав жи вот.”23 

И са пре зи ром пре ма бед ној ста ро сти
раз ми шља ка ко се ма ло ра до вао го ди на ма
ка да је имао и сна гу, и ре чи тост, и ле по ту.

Зна да је оста рио ја ко; то осе ћа, то ви ди.
А ипак оно вре ме кад је био млад из гле да му
као ју че. Ка ко кра так ин тер вал, ка ко кра так ин тер вал.
(...)
Се ћа се стра сти ко је је гу шио; а ко ли ку је
ра дост жр тво вао. Ње го ву раз бо ри тост не ра зум ну
сва ка из гу бље на при ли ка са да исме ва.24

Ка ва фи је ва пе сма у про зи, иа ко не у по ре ди во ма ње при хва
ће на од ње го ве лир ске по е зи је, сва ка ко има сво је ча ри. Оди ше 
чи сти ном и јед но став ном ја сно ћом ка зи ва ња, али та јед но став ност 
не ука зу је на на и ван и упро шћен стил, већ на але го рич ну прот ка

21 Сте фан Ма лар ме, Пе сме, прев. Ко ља Ми ће вић, БМГ, Бе о град 2001, 133.
22 П. Бин, нав. де ло, 22.
23 Исто, 16.
24 К. Ка ва фи, нав. де ло, „Ста рац”, 86–87.
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ност на ра тив ног ка рак те ра и на на мер ну са ти ру дру штва ко је га 
је окру жи ва ло. На лу ци дан на чин пе сник се кре ће ка сво јој са мо
спо зна ји. Он хра бро при хва та свој по ло жај, спре ман је да се су о чи 
са про бле ми ма ства ра ла штва и жи во та, те о њи ма и пи ше. Ни шта 
не при кри ва ју ћи, ни ти па те тич но апо стро фи ра ју ћи, из бе га ва кли
шее и ве што по зи ва на ру ше ње та буа, ка ко у ства ра ла штву (пе сма 
„Бро до ви”), та ко и у жи во ту („Ба та љон Ужи ва ња”). 




