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ЈО ВА НА КО СТИЋ

О ЕРОТ СКОМ ПЕ СНИ ШТВУ  
КОНСТАНТИНOCА П. КА ВА ФИ СА –  
ЧУЛ НОСТ У СЛУ ЖБИ ЕСТЕ ТИ КЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зу ју лир ске пе сме хо мо е рот ске 
и хо мо сек су ал не ин спи ра ци је Кон стан ти но са П. Ка ва фи са у кон
тек сту ње го вог пре те жно де ка дент носим бо ли стич ког по ет ског 
опу са ко ји је на ста јао под ути ца јем Бо дле ра, Вајл да, Ма лар меа и 
доц ни је Ели о та. Ујед но се скре ће па жња на за сни ва ње по ступ ка 
тзв. умет но сти без же не у окви ри ма те мат ских кру го ва ко је је сам 
пе сник озна чио као ме та фи зич ке, исто риј ске и ерот ске, од но сно 
сен зу ал не, од ко јих су мно ге, из ра зу мљи вих раз ло га, оста ле скри
ве не. По ста вље на у ти пич не ур ба не ам би јен те бор де ла ко је и сам 
по се ћу је, Ка ва фи со ва фа сци на ци ја мла дим му шким те лом као 
објек том жуд ње сим бо ли зу је де ка дент ну че жњу за не про ла зном 
ле по том, па се та ко ко ди ра ни ерос се ли и у про сто ре се ћа ња и но
стал ги је лир ског ју на ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ка ва фис, де ка ден ци ја, ле по та, чул ност, те ло, 
хо мо е ро ти зам, хо мо сек су ал ност.

Де вет на е сти век у Евро пи обе ле жен је плу ра ли змом по е тич
ких и умет нич ких сти ло ва, што ука зу је на чи ње ни цу да је ве ћи на 
ства ра ла ца то га до ба по ку ша ва ла да на раз ли чи те на чи не оста ви свој 
лич ни траг и пе чат у умет но сти. Ка ко се век бли жио свом кра ју, 
вре мен ски огра ни че ни ства ра о ци су, стра ху ју ћи да се не ће оства
ри ти у сво јој ау тен тич но сти, а све ма ње бри нув ши о сли ци ко ју 
оста вља ју у јав но сти, већ по сто је ћим сти ло ви ма при дру жи ва ли 
но ве, у све ве ћој ме ри ус по ста вља ју ћи „култ умет но сти и ле по те”1 

1 Vik tor Žme gač, Te žiš ta mo der ni zma, SNL, Za greb 1986, 47; Џин Х. БелВи
ља да, Умет ност ра ди умет но сти и књи жев ни жи вот: Ка ко су по ли ти ка и 
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и до во де ћи есте ти за ци ју жи во та на је дан са свим дру га чи ји ни во. До 
са мог кра ја ве ка, у умет нич ким кру го ви ма тер ми ни „де ка ден тан” 
и „есте ти чан” ко ри сти ли су се за осу ду го то во сва ке умет но сти 
ко ја је по ка зи ва ла за ин те ре со ва ност за ино ва тив не иде је у окви ру 
есте тич ке фи ло зо фи је. Још 1834. го ди не је Де зи ре Ни сар (Désiré 
Ni sard) ко ри стио тер мин „де ка ден тан” ка ко би опи сао умет нич ка 
де ла за ко ја је сма трао да пре ви ше ис ти чу ве штач ко, и она ко ја при
да ју пре ви ше па жње ре чи ма и је зи ку у од но су на зна че ње ре чи.2 
Го ди не 1868. Те о фил Го тје је ово ста но ви ште пре тво рио у ком пли
мент, ис та кав ши у пред го во ру за Бо дле ро ве Цве то ве зла да се, 
пре ма ње го вом ми шље њу, Бо дле ро ва по е зи ја освр ће на умет ност 
и дру штво у сво јој пу ној зре ло сти, у ко јој ства ра лац ис пу ња ва сво
ју од го вор ност пре ма умет но сти та ко што умно го стру чу је за до
вољ ство чи та ла ца кроз жи во пи сне, су ге стив не сли ке и сим бо ле. 
Пре ма По лу Вер ле ну и ње го вим след бе ни ци ма, за ства ра ње нај
сна жни јег ужи ва ња у умет но сти, на ме ње но не ко ли ци ни, по треб но 
је су о чи ти се са ци ви ли за ци јом у опа да њу. Го ди не 1893, у про грам
ском тек сту под на зи вом The De ca dent Mo ve ment in Li te ra tu re, Ар тур 
Сај монс (Art hur Symons) ис ти че да сим бо ли зам и им пре си о ни зам 
за јед но осми шља ва ју но ву вр сту књи жев но сти, ко ја се нај ши ре 
мо же ока рак те ри са ти пој мом „де ка ден ци ја”. Он обра зла же да де ка
ден ци ја „има све ква ли те те ко ји обе ле жа ва ју крај ве ли ких пе ри о да, 
ква ли те те ко је на ла зи мо у грч кој и рим ској де ка ден ци ји: ин тен зив
на са мо свест, не мир на зна ти же ља у ис тра жи ва њу, пре ви ше суп тил
на ис тан ча ност и ду хов на и мо рал на пе р вер зи ја”.3 Као по крет ко ји 
на ста је услед ста па ња сим бо ли зма и им пре си о ни зма, он у се би са
др жи кључ не еле мен те оба ова прав ца: са му срж или глав ни сим бол 
про бле ма ко ји се пред чи та о це по ста вља и ње го ву ви зи ју на сли
ка ну (ре чи ма или ки чи цом) упра во на онај на чин на ко ји чи та лац 
до жи вља ва пр о бле ма ти зо ва ни пред мет. Ко мен та ри шу ћи фран цу
ске пред став ни ке по кре та (Гон ку ра, Вер ле на, Ма лар меа, Мо ре а са), 
Сај монс за кљу чу је да су они ре ше ни да го во ре иа ко не ма ју шта 
да ка жу, да су „им пре си о ни сти са мо за то што је то тренд, сим бо
ли сти за то што је то усло вље но мо дом и де ка ден ти за то што је де
ка ден ци ја у са мом ва зду ху ка фи ћа у ко ји ма про во де вре ме”.4 Не
гу ју ћи ве штач ко, за не ма ру ју ћи при род но, а уз до зу его цен три зма, 

тр жи ште до при не ли уоб ли ча ва њу иде о ло ги је и кул ту ре есте ти ци зма, 1790–1990, 
прев. Вла ди мир Гво зден, Све то ви, Но ви Сад 2004, 112.

2 Оп шир ни је у: Den nis De ni soff, „De ca den ce and Aest he ti cism”, у: The Cam
brid ge Com pa nion to the Fin de Siè cle, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 2007, 
33.

3 Art hur Symons, „The De ca dent Mo ve ment in Li te ra tu re”, у: Har per’s New 
Monthly Ma ga zi ne, no vem ber, 1893, 858.

4 Исто, 864.
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не за ин те ре со ва но сти и су пер и ор но сти, умет ни ци су ства ра ли 
не за ви сну умет ност, а пе сни ци са мо а на ли тич ку, ег зо тич ну по е
зи ју пре за си ће ну лич ним ис ку ством ко је је, у есте ти ци кра ја ве ка, 
од но си ло пре власт у од но су на све оста ло. 

У од но су на исто ри ју, ово но во на ста ло ста ње пе сни ка и умет
ни ка мо же се ту ма чи ти дво стру ко: „Кроз про из вод њу ’по е зи је без 
исто ри је’, или кроз по е зи ју ’про дук тив ног исто ри зма’.”5 Пр ви 
тер мин, „по е зи ја без исто ри је”, ја сно ука зу је на по е зи ју у ко јој 
исто ри ја и про шлост не за у зи ма ју цен трал но ме сто, или се у њој 
го то во ни не по ја вљу ју. С дру ге стра не, тер мин „по е зи ја про дук тив
ног исто ри зма” обе ле жа ва есте тич ки про то кол, јед ну про це ду ру 
ко ја у ве зу до во ди са вре ме на ис ку ства и ста вља их у исто риј ски 
кон текст, ка ко би та ис ку ства до би ла зна че ње оп штег или за јед
нич ког. По ве зи ва ње ова квих ис ку ста ва са исто риј ским пе ри о ди ма 
по пут ан тич ког грч ког, рим ског или хе ле ни стич ког, ка рак те ри
стич но је за књи жев ност европ ске де ка ден ци је. 

Док је крај ве ка у Евро пи обе ле жен ве ли ча њем ве штач ког, тра
га њем за но вим ис ку стви ма, еска пи змом и, у крај њој ли ни ји, лар
пур лар ти змом, у Грч кој је то до ба пре о ку пи ра но и пре оп те ре ће но 
иде јом о осни ва њу мо дер не грч ке др жа ве, ко је је тра ја ло од 1830. 
до 1897. го ди не и би ло обе ле же но при са је ди ња ва њем но вих те ри то
ри ја, уна пре ђе њем устав не де мо кра ти је, кре та њем ка по ли тич ком 
и еко ном ском, али и кул ту ро ло шком учвр шћи ва њу и на прет ку. У 
до ба устрој ства осло бо ђе ног на ци о нал ног иден ти те та и ин те гри
те та грч ка ин те лек ту ал на ми сао би ла је по де ље на на два во де ћа 
трен да, од ко јих су оба под ра зу ме ва ла вра ћа ње про шло сти и ње но 
ве ли ча ње, али су има ли раз ли чи те при сту пе у де фи ни са њу хе лен
ског иден ти те та. Пр ви тренд био је по вра так атин ском пе том ве ку, 
док је дру ги под ра зу ме вао про на ла же ње на дах ну ћа у Алек сан дри
ји, глав ном гра ду хе ле ни стич ког све та. У овом кон тек сту, исто ри чар 
Ко љо пу лос (Ιωάννης Κολιόπουλος) го во ри о две гру па ци је ко је су 
се фор ми ра ле у во де ћим грч ким кру го ви ма то га до ба: о ау тох то ној 
и о хе те рох то ној гру пи. „Ау тох то ни су бјек ти су се при др жа ва ли 
пе тог ве ка и од би ја ли су да при зна ју да де ле за јед нич ко кул тур но 
на сле ђе са иде а лом хе ле ни стич ког све та, (...) док су хе те рох то ни 
ње га сма тра ли за нај бит ни ји еле мент.”6 Иа ко су ау тох то ни су бјек ти 
под ра зу ме ва ли ве ћи ну но во на ста ле грч ке др жа ве, хе те рох то ни су 

5 Ana sta sia An to no po u lou, „La te An ti qu ity as an Ex pres si on of De ca den ce 
in the Po e try of Con stan ti ne P. Ca vafy and Ste fan Ge or ge”, у: De ca den ce, De ge ne ra tion 
and the End. Stu di es in the Eu ro pean Fin de Siè cle, Pal gra ve Mac mil lan US, 2014, 
49. Ан то но пу лу уво ди тер мин „про дук тив ни исто ри зам”, уз на по ме ну да га је 
прет ход но пред ло жио Дирк Ни фан гер (Dirk Ne i fan ger).

6 John S. Ko li o po u los, Tha nos M. Ve re mis, Mo dern Gre e ce, a hi story sin ce 
1821, Wi leyBlac kwell, Chi ce ster, West Sus sex UK 2010, 5.
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упра во би ли они ко ји су се за ла га ли за је дин ство свег грч ког на ро
да. Мо дер не ин сти ту ци је, на че лу са др жав ни ци ма Ка по ди стри ја
сом, Ма вро кор да то сом, Три ку пи сом, Ве ни зе ло сом и Ка ра ман ли сом, 
уста но ви ли су но ви грч ки иден ти тет, ује ди нив ши гра ђа не под 
мо дер ном вла да ви ном пра ва. Овај но во на ста ли иден ти тет био је 
де фи ни сан као не при ја тељ ски на стро јен, увек по ста вљен у ре ла
ци ју пре ма Дру гом, углав ном ока рак те ри са ном у об ли ку су сед них 
др жа ва, За па да, ма њи на и сл. Грч ки ко лек тив ни иден ти тет за сно
ван је на по ри ца њу дру го сти, на ја сном раз гра ни ча ва њу „нас” у 
од но су на „њих”, као и на осе ћа ју на ци о нал не су пер и ор но сти у 
од но су на дру ге. Ме ђу тим, што је грч ко ста нов ни штво по ста ја ло 
ра зно вр сни је у ет нич ком, ре ли ги о зном и кул ту ро ло шком сми слу, 
та ко су ове оштре спо не на ци о нал не са мо све сти по чи ња ле да бле де. 
Вре ме ном, „по ла ко али си гур но грч ко дру штво по че ло да је да гу би 
на сна жном ко лек тив ном кул ту ро ло шком иден ти те ту за сно ва ном 
на иде а ли ма исто риј ски на сле ђе ног ето са, за јед нич ке тра ди ци је 
и про шло сти”7, по став ши та ко по год но за при ла го ђа ва ње ин ди
ви ду а ма или гру па ма. 

По ли тич ке про ме не ни су ишле упо ре до са про ме на ма на кул
ту ро ло шком пла ну, као ни са про ме на ма ко је се ти чу књи жев ног 
или, уоп ште, умет нич ког ства ра ла штва. Ви зан тиј ско ис ку ство 
им пле мен ти ра но је ду го на кон пе ри о да грч ког про све ти тељ ства, 
чи не ћи та ко зна чај но упо ри ште за фи ло зо фе, умет ни ке, књи жев
ни ке, па чак и за по ли тич ке ми сли о це. За вре ме грч ког ро ман ти зма 
пе сник при бе га ва са мо ћи, кон тем пли ра ју ћи над са мим со бом, 
по ку ша ва ју ћи да до ђе у кон такт са сво јом је дин стве ном, ау тен тич
ном при ро дом, кри ју ћи се од град ског жи во та, ла мен ти ра ју ћи над 
иде а ли зо ва ном сла вом кла сич ног пе ри о да. На кон 1880. го ди не 
пи сци у Грч кој обра ћа ју ви ше па жње на со ци јал не про бле ме. „Те ме 
као што су де ка ден ци ја дру штва, ис кљу чи ва ње или мар ги на ли за
ци ја по је дин ца из ла зе на по вр ши ну”8, пра ће не те ма ма ми гра ци ја 
се ло –град, кон траст но обо га ће ним сли ка ма при ро де и ве ле гра да, 
као и по сле ди ца ма ова квих ми гра ци ја. 

Ви ше од би ло ког дру гог грч ког пе сни ка тог до ба, алек сан дриј
ски пе сник „Ка ва фис ства рао је у кон тек сту европ ске по е ти ке 
ка сног де вет на е стог ве ка, кре ћу ћи се у окви ри ма сим бо ли стич ког 
по кре та, есте ти зма и де ка ден ци је”.9 Ка ва фис по чи ње да об ја вљу је 
1886, исте го ди не ка да ће и Па ла мас у Грч кој об ја ви ти сво ју пр ву 
збир ку пе са ма. Пи са не на ка та ре ву си, ро ман ти чар ске у сво јој за

7 Di mi tris Tzi o vas, The Ot her Self. Sel fhood and So ci ety in Mo dern Gre ek 
Fic tion, Le xing ton Bo oks, New York 2003, 28.

8 Исто, 35.
9 A. An to no po u lou, нав. де ло, 49.
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ми сли, не до так ну те про ме ном ко ја се у грч кој од ви ја ла то ком 
осам де се тих го ди на XIX ве ка, „сво јим пе си ми змом и очи глед ним 
це ре бра ли змом чи ни се да пра те ли ни ју Д. Па па ри го пу ло са, са ја
сним зна ци ма ути ца ја од стра не Игоа и Ми сеа”.10 До пред сам по
че так ХХ ве ка Ка ва фис је већ раз вио је дин ствен, ка рак те ри сти чан 
и ли чан по ет ски стил на осно ву ког га чи та о ци ши ром све та и дан
да нас рас по зна ју. Сам Ка ва фис ус по ста вио је ја сну гра ни цу, од но
сно ди стинк ци ју ка да је у пи та њу ци клу сно сме шта ње соп стве них 
пе са ма. На и ме, ја сно их је по де лио на фи ло зоф ске, исто риј ске и 
ерот ске, од но сно сен зу ал не, а њи хо во пре пли та ње по ста је кључ но 
у ства ра њу уни вер зу ма ко ји чи ни Ка ва фи со ва по е зи ја. По зна то је 
да је Ка ва фис сво је пе сме об ја вљи вао у пам фле ти ма, да се мно гих 
пе са ма за свог жи во та од ре као, а да је је дан њи хов део обе ле жио 
као „скри ве не”. Че сто је прет ход не пе сме ме њао, оста вља ју ћи та ко 
ути сак да кон ти ну и ра но на њи ма ра ди и да на њи хо ву фор му и са
др жај обра ћа по себ ну па жњу. Не мо же мо са си гур но шћу утвр ди
ти да ли је овај по сту пак у ве зи са акри бич но шћу, ми ну ци о зно шћу 
или стра хом пе сни ка пред стро гим, соп стве ним зах те ви ма да се 
ство ри ори ги нал но де ло, ко је ће га из диг ну ти у од но су на ве ћи ну 
и та ко на те ра ти пу бли ку да га на пр во чи та ње за пам ти.

Освр ну ће мо се на не ко ли ко при ме ра из Ка ва фи со ве исто риј ске 
по е зи је. Пр вен стве но тре ба кон ста то ва ти да ње го ве пе сме, ко је се 
на пр во чи та ње сме шта ју у исто риј ску гру пу, пред ста вља ју ино
ва тив ни трет ман исто риј ских до га ђа ја од стра не пе сни ка, у исто 
вре ме ла тент но ства ра ју ћи од ступ ни цу у од но су на по стро ман ти чар
ске иде је ко је су за сту пље не у грч ком пе сни штву ње го вог вре ме на. 
По ка зу ју ћи ве ли ко ин те ре со ва ње за ка сну ан ти ку, хе ле ни стич ко и 
алек сан дриј ско до ба, Ка ва фис та ко по ве зу је сво ју по е зи ју на пла ну 
де ка ден ци је са пред став ни ци ма фран цу ског сим бо ли зма, ко ји су 
че сто сво је пе сме ста вља ли у исте ове исто риј ске окви ре. У кон тек
сту Ка ва фи со ве исто риј ске по е зи је, исто риј ске или псе у до и сто
риј ске лич но сти ко је се у њој ја вља ју за за да так има ју да иза зо ву 
естет ски учи нак, по ја вљу ју ћи се као на сце ни, у свр ху пред ста вља
ња соп стве не не мо ћи пред окол но сти ма, у не мо гућ но сти да про ме
не на чин на ко ји је свет око њих устро јен. Та кав је краљ Де ме три је 
из исто и ме не пе сме, ко ји се из кра љев ске оде ће пре о бла чи у сва
ко днев ну, по сту па ју ћи та ко „слич но глум цу / ко ји по сле за вр ше не 
пред ста ве / пре свла чи ко стим и од ла зи”.11 Кра ља Де ме три ја, ко ји 

10 Li nos Po li tis, A Hi story of Mo dern Gre ek Li te ra tu re, Ox ford Uni ver sity Press, 
Lon don 1975, 187.

11 Сви пре во ди Ка ва фи со вих пе са ма на срп ски је зик пре у зе ти су из: 
Кон стан тин Ка ва фи, Пе сме, из бор и пре вод Иван Га ђан ски и Ксе ни ја Ма риц ки 
Га ђан ски, Та не си, Бе о град 2009.
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је пе сни ку по слу жио за сна жну, естет ску сли ку и за но си о ца исто
и ме не пе сме, пе сник по вла чи са по зор ни це у оном тре нут ку ка да 
је он као исто риј ски ју нак ис пу нио сво ју ду жност пре ма пе сни штву. 
Уни вер зал ност исто риј ских лич но сти ко је су на шле ме сто у Ка
ва фи со вој по е зи ји до бро је по зна та у кри ти ци два де се тог ве ка, а 
од но си се на пе сни ко ву тех ни ку уоп шта ва ња про бле ма пу тем пред
ста вља ња ових лич но сти у јед ном сва ко днев ном, чи та о ци ма бли
ском ма ни ру. За при мер мо же мо узе ти пе сму „Те о дот”, где се Ка
ва фис нај ве ро ват ни је ин спи ри сао чи та ју ћи Це за ро ву би о гра фи ју 
чи ји је ау тор Плу тарх, у ко јој се на во ди да је Те о дот, ре тор са Хи ја, 
био тај ко ји је Це за ру до нео Пом пе је ву гла ву. По след ња стро фа 
ове Ка ва фи со ве пе сме ука зу је на по ме ну ту уни вер зал ност и оп ште 
при су ство ње го вих мо ти ва, као и на то да су сви они мар љи во ода
бра ни и да у ње го вој по е зи ји ег зи сти ра ју с раз ло гом: „И не ра чу
нај на то да у твом жи во ту, / од ре ђе ном, уре ђе ном, и про за ич ном 
/ ни шта ни је та ко спек та ку лар но и стра шно. / Мо жда у овом те нут
ку у уред ну ку ћу / не ко га тво га су се да ула зи – / не ви дљив, бес те ле
сан – Те о дот, / но се ћи јед ну та кву ужа сну гла ву”. На овом при ме ру 
мо же мо ви де ти укљу чи ва ње крат ких и са др жај них исто риј ских 
епи зо да у по е зи ју, ко је су ис ко ри шће не као још јед но у ни зу сред
ста ва есте ти за ци је од стра не пе сни ка. 

Ка да су у пи та њу дру га сред ства есте ти за ци је, тре ба ис та ћи 
да у свим сег мен ти ма Ка ва фи со ве по е зи је пре власт од но си на чин 
на ко ји је пе сма на пи са на, у од но су на њен са др жај, од но сно пи та ње 
„шта” ко је да је од го во ре и ту ма чи пред ста вље не до га ђа је. Пе сник 
се слу жи епи зо да ма из про шло сти, или са мо њи хо вим де ло ви ма, 
ка ко би из соп стве ног или ко лек тив ног ис ку ства изо ло вао кон цепт 
ле по те у од но су на ис ку ство са мо, ко ри сте ћи „ре сур се ко је упо
шља ва у свр ху же ље ног ефек та”.12 

По ку ша ће мо да по ка же мо прин ци пе на ко ји ма по чи ва по ме ну
ти пе сни ков по сту пак и по ре кло, као и његовa ак тив на укљу че но сти 
у естет ски до жи вљај и то ко ве соп стве не по е зи је, та ко што ће мо пред
ста ви ти јед но пе сни ко во све до чан ство на сло вље но „Без же не”:

Је дан про блем ко ји се пре да ме из ди гао на по чет ку мог ства
ра ла штва би ло је пи та ње: Мо же ли по сто ја ти умет ност из ко је ће 
у пот пу но сти из о ста ти же на? Ми слим на ерот ски учи нак. Же на се, 
ви диш, на ла зи сву да, у свим по ја ва ма, у свим ро ма ни ма, у би о ско
пи ма, у по зо ри шти ма, у све му. Ево, на ре кла му са пу на, ре ци мо, или 
на јед ну pâte den ti fri ce, или на фла шу ко ња ка – ста ви ће же ну да би 

12 Gre gory Jus da nis, The Po e tics of Ca vafy. Tex tu a lity, Ero ti cism, Hi story, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, New Jer sey 1987, 73.
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при ву кли па жњу. На овим ци га ре та ма ов де, ви диш, на ла зи се же на 
[тада је Ка ва фи пу шио ци га ре те Ирис, на чи јем се по клоп цу на ла
зи ла илу стра ци ја по лу об на же не жене]. Сву да... И та ко сам до шао 
до за кључ ка да мо же да по сто ји Умет ност без же не.

Ка ва фис Па пу ца ки су (Παπου τσάκης), 1930.13

И за и ста, же не је два да су при сут не у Ка ва фи со вој по е зи ји. 
„Стара свод ни ца Кер ко” по ја вљу је се у „Ти гра но кер ти”, „Кћи Мен
ке ро ва” пред ста вља са мо фраг мент исто и ме не пе сме, Кра тек си
ле ја у пе сми „Хај де, кра љу ла ке де мон ски” при ка за на је као до сто
јан стве на, „моћ ног ка рак те ра”, „чу де сна же на”, Ана Да ла си на као, 
„пре му дра го спо ђа”, „од лич на по де ли ма и по ћу ди”, а Ана Ком ни
на као „вла сто љу би ва же на” „над ме на Гр ки ња” ко ја ни је ус пе ла 
да се до мог не цар ства, већ јој га из ру ку узе „тај без об зир ни Јо ван”. 
Те ти да у пе сми „Ве ро лом ство” игра глав ну уло гу у јед ној од ка
ва фи јев ских епи зо да – са зна ње о Ахи ле је вој смр ти и Апо ло но вом 
из дај ству, где она у сво јој пат њи, те а трал но, „по це па сво је пур пур
не ха љи не, / стрг ну их са се бе и по ба ца / на тле на ру кви це и пр сте
ње”. С дру ге стра не, Ахи леј у овој пе сми оста је опе ван као „по нос 
Те са ли је по сво јој ле по ти”. На сли чан на чин, кћер ка Ан дро ни ка 
Аса на, Ири на, у пе сми „Од обо је ног ста кла”, сто ји са мо као мо дел 
на по зор ни ци, по крај Јо ва на Кан та ку зи на, да би пе сник до ча рао сво
ју иде ју, не при пи су ју ћи јој ни ка кву уло гу. Та ква је и Зе но би ја, кра
љи ца Пал ми ре, у исто и ме ној пе сми. „Са ло ма”, пре ма од ре ђе ним 
ту ма че њи ма, за јед но са пе смом „Едип”, ду гу је сво је по сто ја ње 
Ги ста ву Мо роу, бу ду ћи да обе пред ста вља ју отво ре не ме ди та ци је 
на ње го ва уља на плат ну. С дру ге стра не, „Са ло ма” се сма тра отво
ре ним ди ја ло гом са пред став ни ком ен гле ске де ка ден ци је, Оска ром 
Вајл дом, чи ју је исто и ме ну дра му Ка ва фис чи тао и с њом на овај 
на чин ко ре спон ди рао. „’Едип’ и ’Са ло ма’ ни су пр ве пе сме ко је су 
ин спи ри са не умет нич ким де ли ма; Ка ва фи со ва ’Dünya Güze li’ је 
ја сна ме ди та ци ја над ори јен тал ном ро би њом у ха ре му, ко ја нар
ци со ид но зу ри у свој од раз у огле да лу, што је фа во ри зо ван то пос, 
из ме ђу оста лог, у умет но сти Ви сле ра, Ро се ти ја и Џ. Ф. Лу и са.”14 
Ка ва фис, за па зи ће ње гов би о граф Ро берт Ли дел (Ro bert Lid dell), 
„ни је био ми зо ги ни ста: као мла дић био је mon dain, увек је це нио 
при ја тељ ство ин те ли гент них же на као што су Пе не ло пе Дел та, 
Ри ка Син го пу лос или Ма ри ка Ко то пу ли”.15 У кри ти ци је, та ко ђе, 

13 „Στίγματα”, у: Χάρτης, 5/6, Αθήνα, Απρίλιος, 1983, 533.
14 Pe ter Jef frys, Re fra ming De ca den ce: C. P. Ca vafy’s Ima gi nary Por tra its, 

Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca and Lon don 2016, 19.
15 Ro bert Lid dell, Ca vafy – a Cri ti cal Bi o graphy, Duc kworth&Co, Lon don 

1974, 66.
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већ при ме ће но да Ка ва фис осли ка ва сте рил но град ско окру же ње 
„без при зо ра при ро де, де це, жи во ти ња и же на”16, док сво ју род ну 
Алек сан дри ју по е тич ки ре кон стру и ше та ко да она бу де са мо по
год на по зор ни ца ње го вом пе сни штву. Ка ва фи сов про стор је ур ба ни, 
ве штач ки кон структ ко ји не при да је зна чај при ро ди. У пе сми „У 
до сад ном се лу” за пе сни ка је се ло за твор за стра сти, ис пу ње но 
до са дом и не мо гућ но сти ма да се стра сти ре а ли зу ју, док је град 
„по крет” и „ужи ва ње пра во”, где се мла дост ко ја „го ри у те ле сној 
стра сти” дâ пре да ти ужи ва њи ма. 

Мо жда нај бо љи при мер за не при да ва ње зна ча ја при ро ди би ла 
би Ка ва фи со ва пе сма „Ве штач ко цве ће”, у ко јој пе снич ки глас из
ри чи то го во ри да не же ли пра ве нар ци се, љи ља не ни ру же јер му 
је до ди ја ла „њи хо ва про ла зна ле по та”. Пе сник зах те ва: „Дај те ми 
ве штач ко цве ће – сјај ста ни о ла и ме та ла – / ко је не ве не и не тру не, 
чи ји об ли ци ни кад не ста ре”, обра зла жу ћи да во ли цве ће „на чи ње
но од ста кла или зла та, / ствар не де ло ве јед не ствар не Умет но сти; 
/ обо је не бо ја ма леп шим од при род них, / об ра ђе но се де фом и емај
лом, / с иде ал ним ли шћем и ста биљ ка ма”. Све до ци смо пе сни ко вог 
про грам ског из ла га ња ко је се ти че „ствар не Умет но сти”, чи ја пу
но ћа и иде ал ле же у има ги на ци ји, а не у ње ном при род ном ста њу. 
Пе сник ов де, ја сно ис ти чу ћи раз ли ку из ме ђу при род ног и ве штач ког 
цве ћа, за пра во на ма пре до ча ва две ви зи је ле по те ко је по ку ша ва да 
пре то чи у умет ност – јед на је при род на, не са вр ше на и про ла зна, 
а дру га је Умет ност, иде ал на и веч на. Још јед на та ква пе сма је „У 
рад њи”, ко ју на во ди мо у це ло сти:

У РАД ЊИ

За мо тао их је па жљи во, уред но
у ску по це ну зе ле ну сви лу.

Ру же од ру би на, би сер не љи ља не,
љу би чи це од аме ти ста. Ка ко их сам це ни,

по сво јој во љи и схва та њу ле пог: не ка ко их је ви део
у при ро ди или про у чио. Оста ви ће их у ка су,

до каз свог сме лог, мај стор ског ра да.
Кад у рад њу уђе ка кав ку пац,

он за про да ју из но си дру го – пр во кла сни на кит –
на ру кви це, лан чи ће, огр ли це, пр сте ње.

16 A. An to no po u lou, нав. де ло, 53.
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У оба ова при ме ра ви ди мо ка ко по тај но ис кр са ва Ка ва фи сов 
страх од нео ри ги нал но сти, про ду бљен стра хо ви ма од про ла зно сти 
и за бо ра ва. Он же ли да сво је пе сни штво одво ји од све га што је 
уста ље но, упра жња ва но мно го пу та у умет но сти, и да га при по ји 
ме ха ни зми ма умет но сти ко ја не про ла зи. У пе сми „У рад њи” пе
сник пак нај фи ни је про дук те сво је умет но сти оста вља за се бе или 
за ма ли број ода бра них чи та ла ца, ар хи ви ра ју ћи их и скла ња ју ћи 
их од за бо ра ва. „Ру же од ру би на, би сер не љи ља не, љу би чи це од 
аме ти ста” мо же мо сма тра ти сим бо ли ма Ка ва фи со ве скри ве не по
е зи је, о ко јој ће у ра ду тек би ти ре чи. Да је упра во реч о то ме, 
све до чи стих да су оне до каз „сме лог” ми ну ци о зног, по све ће ног 
ра да. Оне су на ме ње не пу бли ци ко ја је за тво ре на и ма ло број на. 
Оно што је на ме ње но ши рем чи та лач ком ау ди то ри ју му под јед на
ко је „пр во кла сно”, али са со бом не но си тај осе ћај дра го це но сти 
као ру же, љи ља ни и љу би чи це ко је је сам ство рио, не по узо ру на 
при ро ду већ по соп стве ном схва та њу ле пог. Пе сник ће то ком свог 
ства ра ла штва у ви ше при ли ка се бе пред ста ви ти као рад ни ка у 
слу жби иде а ла или ле по те, а сво је пе сни штво као ве ли ки рад, да
ју ћи му та ко опи пљи ву но ту, као да је реч о ма ну фак тур ном про
из во ду или о пла стич ној умет но сти (нпр. у пе сма ма „На сли ка но”, 
„Це за ри он”). Тре ћа пе сма ко ја би се мо гла раз ма тра ти у кон тек сту 
Ка ва фи со вог од но са пре ма при ро ди је сте „Мо ре ују тру”, ко ју на
во ди мо у це ло сти:

МО РЕ УЈУ ТРУ

Да ста нем ов де. Ма ло и ја да ви дим при ро ду,
сјај но пла вет ни ло ју тар њег мо ра
и ве дрог не ба жу ту оба лу; све
див но, са свим оба сја но.

Да ста нем ов де. Да се за ва ра вам ка ко то ви дим
(спа зио сам све то до и ста чим сам за стао);
а не и ов де ове сво је са ња ри је,
сво ја се ћа ња и сли ке ужи ва ња.

„Мо ре ују тру” сва ка ко је пе сма ко ја до дат но раз ја шња ва пе
сни ко во ви ђе ње при ро де ко ја, на спрам ње го вих се ћа ња, иде а ла и 
ма ште за у зи ма се кун дар но, па чак и за не мар љи во ме сто. За пе
сни ка као да је до шао пла ни ра ни ред да се обра ти па жња и на 
при ро ду („ма ло и ја да ви дим при ро ду”), да се за ва ра ва ка ко се 
њо ме за но си и у ње ним бла го де ти ма ужи ва. До и ста, пе сник ви ди 
сјај но пла вет ни ло мо ра, оба лу под ве дрим не бом оба сја ну жу тим 
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сун цем, то при вла чи ње го ву па жњу и он при зна је да је за тре ну так 
оку пи ран при зо ром. Ме ђу тим, он не мо же да се за ва ра ва да је та ква 
сли ка, па и при ро да са ма, оквир ко ји би он дао сво јим ма шта њи ма 
и се ћа њи ма на ужи ва ње. У још јед ном про грам ском тек сту на сло
вље ном „Ars po e ti ca”17, Ка ва фис ка же да се рад мо же по де ли ти на 
две ка те го ри је: „Де ла од тре нут не ко ри сти и де ла ле по те. Пе сник 
се по све ћу је овим дру гим. Ка ко људ ска при ро да има у се би жуд њу 
за ле по том ко ја се ма ни фе сту је у раз ли чи тим об ли ци ма – љу бав, 
ред у пе сни ко вом окру же њу, све му што мо же да ви ди – пе сник се 
оп скр бљу је оним што му је по треб но.” Уоп ште но го во ре ћи, пе сник 
XIX ве ка тру дио се да из сво је по е ти ке ис кљу чи оно што је ре ал но 
и опи пљи во, за не ма ру ју ћи та ко прак тич ну функ ци ју ле по те, али 
је иде а ли зу ју ћи до вр хун ског објек та свих сво јих те жњи и жуд њи. 
У исто вре ме оби та ва ју ћи у свом при род ном окру же њу, пе сник кон
стант но па ти због ње го вог не са вр шен ства и про ла зно сти. „Ка ва
фи сов умет ник је све стан су прот но сти из ме ђу оно га што ви ди као 
не за до во ља ва ју ћи и не ис пра ван свет и тран сцен ден тал ног цар ства 
об ли ка ко је су не про бој не у од но су на про ме не. Упр кос ова квој 
не при ја тељ ској ствар но сти, он те жи да про дре у уто чи ште естет
ске фор ме.”18 Ка ва фи со ва умет ност је са мо сте пе ни ца ка ова квом 
ме та фи зич ком про сто ру, ко ја се тру ди да на до ме сти сву окр ње ност 
све та, оста вља ју ћи за со бом есте тич ки ефе кат као нај ва жни ји 
ма нир ње го вог пе сни штва, увек уз ви шен у од но су на све оста ле 
зе маљ ске вр ли не – ве ру, мо рал, од го вор ност, ду жност итд.

Ка ва фис у уло зи ства ра о ца че сто ва ја ста туе, сли ка пор тре те, 
пи ше са му по е зи ју ка ко би је по ста вио у слу жбу Умет но сти. 

Би ло је већ ре чи о по ја ви же на у Ка ва фи со вој по е зи ји и с раз
ло гом мо же мо да при ме ти мо да их пе сник сме шта ис кљу чи во у 
оне пе сме ко је он сам на зи ва исто риј ским. То што је Ка ва фис из 
свог пе сни штва ис кљу чио же не ни је из у зе так, јер су то ме при бе
га ва ли мно ги пред став ни ци есте ти зма и де ка ден ци је, за ме нив ши 
их „иде а лом мла дог му шкар ца”.19 У Ка ва фи со вом слу ча ју, хо мо
е рот ска љу бав у ве зи је са пла то нов ским иде ја ма и есте ти ком Вин
кел ма на, ко ји је у сво јим де ли ма ве ли чао грч ку скулп ту ру, као и 
са ра дом Вал те ра Пе те ра. Од по себ не ва жно сти за ово ис тра жи
ва ње је дру ги пол, чи је је по ја вљи ва ње, у сен зу ал ном сми слу, ре зер
ви са но за Ка ва фи со ве пе сме ко је он сам на зи ва ерот ским. Ва жно 
је ис та ћи да је Ка ва фи сов при ват ни жи вот из у зет но би тан ка да је 
ту ма че ње овог ци клу са пе са ма у пи та њу, јер је те шко по ста ви ти 
гра ни цу из ме ђу пе сни ко вог жи во та и ње го ве по е ти ке. Реч је о сек

17 До ступ но на: http://win.hel le ni smos.com /new si te/in dex.ph p?q=no de/187. 
18 G. Jus da nis, нав. де ло, 80.
19 A. An to no po u lou, нав. де ло, 58.
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су ал но сти, тач ни је „хо мо сек су ал но сти ко ја без сум ње пред ста вља 
нај фре квент ни ју те му ко ја се че сто по на вља”20 ка да го во ри мо о 
пе сни штву fin de siè cle у Евро пи. Пре ма Ка ва фи со вом би о гра фу 
Ли де лу, ко ји пре но си да је Ри ка Син го пу лос у јед ној бе ле шци по
све до чи ла да је Ка ва фи со ва хо мо сек су ал ност по ста ла ма ни фест на 
то ком ње го вог бо рав ка у Кон стан ти но по љу, ка да га је ро ђак Јор гос 
Пси ли ја рис, 1883. го ди не, упу тио у тај не овог све та, пе сни ку та да 
скри ве ног. У пе сми „И спу стио сам се и опру жио на њи хо вим кре
ве ти ма” Ка ва фис све до чи о сво јој мла до сти, пред ста вља ју ћи сво је 
пр во ис ку ство у „ку ћи ужи ва ња” и „тај ним со ба ма”, по ста вља ју ћи 
све у слу жбу умет но сти, за пи тав ши се ка кав би он то пе сник и 
умет ник био да је ова ме ста сма трао „сра мот ним”. Већ у овој пе
сми осе ћа се до за гор ког по ка ја ња, јер на са мом кра ју пе сник са мог 
се бе убе ђу је да је бо ље да жи ви аскет ским жи во том, што би би ло 
у са гла сју с по е зи јом ка кву је до та да пи сао. При бе га ва ње аске ти
зму на кон ужи ва ња Ка ва фис ће по ја ча ти у пе сми „Опа сно”, у ко јој 
Мир ти ја, си риј ски сту дент у Алек сан дри ји, јед ним де лом па га нин 
а дру гим хри шћа нин, обе ћа ва да се не ће бо ја ти стра сти као ку ка
ви ца, већ ће пре пу сти ти 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”, али ће у тим тре ну ци ма по но во на ћи да му је 
„дух, као и ра ни је, аскет ски”. Да ље ће мо пред ста ви ти ка ко, као и 
у овој пе сми, пре пу шта ње ужи ва њи ма зах те ва од мор од њих и до
зи ва ње соп ству. О по ка ја њу пи ше и Ли дел, ка да пре но си да је Ка
ва фис про во дио вре ме са осо ба ма из озло гла ше ног алек сан дриј ског 
под зе мља, ко је су за жи вот за ра ђи ва ле из ла жу ћи се не ле гал ним 
по сло ви ма и про сти ту ци ји. Ли дел ис ти че на не ко ли ко при ме ра 
Ка ва фи со ву бор бу да пре ста не са ова квим на чи ном жи во та, да 
пре ста не с по се та ма ку ћи на ћо шку Rue Mo squée At ta ri ne, ко ја је 
би ла сте ци ште му шких и жен ских про сти тут ки. Он пре но си да 
је Ка ва фис јед ног ју тра на мут ном про зо ру со бе ко ју је у овом 
бор де лу из најм љи вао на пи сао под сет ник кре дом „Не ћеш се ви ше 
вра ћа ти ов де, не ћеш ово ви ше чи ни ти”.21 Пе сма под на зи вом „За
кли ње се” све до чан ство је пе сни ко во о по ме ну тој бор би:

ЗА КЛИ ЊЕ СЕ

За кли ње се сва ког ча са    да за поч не бо љи жи вот. 
Али кад пад не ноћ    са сво јим са ве ти ма, 
са сво јим на год ба ма   и са сво јим обе ћа њи ма; 

20 Исто.
21 R. Lid dell, нав. де ло, 68. 
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али кад пад не ноћ    са сво јом соп стве ном сна гом
те ло ко је жу ди и тра жи, ис тој се 
фа тал ној ра до сти, из гу бљен, по но во вра ћа. 

Чи та лач кој пу бли ци ини ци ра ној у пе снич ки свет алек сан
дриј ских бор де ла, там них и на пу ште них ули чи ца, ду ван џи ни ца, 
по зо ри шта, ка фа на, свих ме ста у ко ји ма се пе снич ки су бјект бо ри 
са сво јим се ћа њи ма, жуд ња ма и ис ку ше њи ма те ла, по зна та је спе
ци фич на есте ти ка и ат мос фе ра ка рак те ри стич на за Ка ва фи со ве 
ерот ске пе сме, су прот ста вље на ње го вим исто риј ским. Она укљу
чу је ћу та ње, скри ва ње и не мо гућ ност отво ре ног, искре ног ис ка за. 
Као што мо же да се прет по ста ви, у пи та њу је цен зу ра из гра ђе на 
од стра не дру штва, ко ја огра ни ча ва пе снич ки су бјект на им пли
ка ци је. Ме ђу тим „им пли ка ци је су кру ци јал не” у Ка ва фи со вој 
ерот ској по е зи ји, оне „скри ва ње пре тва ра ју у го во ре ње, тек сту ал
ност у сек су ал ност, а хо мо сек су ал ност у еро ти зам”.22 У ово ме пре
по зна је мо Фу ко о ву тврд њу да су „са ма ћут ња, ства ри чи је ис ка зи
ва ње ус кра ћу је мо се би или чи је по ми ња ње за бра њу је мо, об зир ност 
ко ја се зах те ва из ме ђу из ве сних са го вор ни ка – ма ње без у слов на 
гра ни ца го во ра, дру га стра на од ко је би он био одво јен не про пу
сти вом ме ђом, а ви ше еле мен ти ко ји деј ству ју уз из ре че не ства ри, 
са њи ма и у од но су на њих у за јед нич ким стра те ги ја ма”.23 Пре ма 
то ме, Ка ва фи со во пре ћут ки ва ње тре ба да ту ма чи мо као стра те шко 
по зи ци о ни ра ње им пли ка ци ја ко је, ка да се са ста ве у јед но ис ку ство 
или чи та ју као за се бан ци клус, го во ре гла сни је од при вид но пред
ста вље ног ћу та ња. Та ква пе сма је, сва ка ко, „Де цем бар 1903”, ко ју 
пе сник отва ра сти хом „И ако не мо гу да го во рим о сво јој љу ба ви”, 
ко ја је у кри ти ци иза зва ла ве ли ку по ле ми ку, упра во због ове од ред
ни це „сво јој” ко ја сто ји уз име ни цу „љу бав”. Она се ту ма чи као 
„мо ја вр ста љу ба ви, мо ја не из ре че на фор ма же ље”24, алу ди ра ју ћи 
на хо мо е рот ску љу бав ко ја ег зи сти ра на мар ги на ма оп ште при хва
ће ног љу бав ног или ерот ског по е тич ког дис кур са. Та ква је и пе сма 
„На сте пе ни ца ма”, у ко јој се пе снич ки су бјект скри ва од свог објек та 
же ље и у ко јој пе сник пра ви ја сну ди стинк ци ју из ме ђу пу ког за до
вољ ства ко је обо ји ца тра же „у тој озло гла ше ној ку ћи”, ко ју обо ји ца 
но ћи ма по се ћу ју и на чи јим сте пе ни ца ма су се су сре ли, и љу ба ви 
ко ју је објект же ље тра жио, а пе снич ки су бјект мо гао да му пру жи. 

22 Di mi tris Pa pa ni ko la ou, „’Words that tell and hi de’: Re vi si ting C. P. Ca vafy’s 
Clo sets”, y: Jo ur nal of Mo dern Gre ek Stu di es, vol. 23, 2005, 253.

23 Ми шел Фу ко, Исто ри ја сек су ал но сти. Во ља за зна њем, прев. Је ле на 
Ста кић, Про све та, Бе о град 1982, 29.

24 D. Pa pa ni ko la ou, нав. де ло, 242.
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Иа ко су њи хо ва те ла, крв и ко жа то схва та ли, збу ње ност и при кри
ва ње су их оме ли у на ме ри да ре а ли зу ју сво ју љу бав. Пе сма „У 
по зо ри шту” илу стру је пе снич ки су бјект ко ји при бе га ва скро ви тим 
про сто ри ма („га ле ри ја”), у од но су на оне јав не, вла да ју ће („сце на”). 
Ука зу ју ћи сти хом „као што су ми тог по по дне ва при ча ли о те би” 
на го вор ка ња у јав но сти, пе снич ки су бјект од сво јих ма шта ри ја, 
же ља и по бу да, ства ра објект ма лак са ле ле по те и мла до сти, ко ји 
му по кре ће ми сао и те ло, оте ло вљу је га и пре тва ра га у оп ште при
су ство. Иа ко Ка ва фис ни је же лео да се ова пе сма об ја ви, бу ду ћи да 
је екс пли цит но ука зи ва ла на же љу за „мла дић ком раз у зда но шћу”, 
ње го ва пе сма „До шао је да про чи та –”, на и шла је на не га тив не 
ко мен та ре на кон што је об ја вље на у атин ском ча со пи су Но ва 
умет ност (Νέα Τέχνη), а по том и у алек сан дриј ском ча со пи су Ку
рир (Ταχυδρόμος), пра ће на оштрим кри ти ка ма и осу да ма. Ме ђу тим, 
у ав гу стов ском из да њу Алек сан дриј ског пре гле да (Επιθεώρησις 
Αλε ξανδρείας) из 1924. ста ло се у од бра ну Ка ва фи со ве пе сме, уз 
кон ста та ци ју да је она у Ку ри ру об ја вље на са мо да би се кри ти ко
ва ла. Кри ти ка ко ја се у Ку ри ру по ја ви ла гла си:

Упу ћу је мо нај и скре ни је жа ље ње не срећ ним чи та о ци ма Ку
ри ра, ко ји су 5. ав гу ста ку пи ли наш лист и уне ли га ме ђу сво је 
по ро ди це, где је нај ве ро ват ни је чи тан од стра не њи хо вих си но ва, 
ћер ки, се ста ра (το εδιάβασαν τα παιδιά των, τα κορίτσια των, αι αδελφαί 
των). Жа ли мо због ових чи та ла ца, као и због па жње ко ја је да та 
де ви јант ној гру пи, од врат ној не мо рал но сти ко ја се бе срам но и у 
сва ком сми слу ши ри кроз оста так гра да.25

Пе сма „До шао је да про чи та –” не до ча ра ва на екс пли ци тан 
на чин чин ко ји би мо гао би ти ети ке ти ран као де ви јан тан или не
мо ра лан, а оно што она чи ни је сте да упра во им пли ци ра чин. Она 
за о кру жу је при чу о скри ве ном чи ну и о им пли цит ној пер фор ма
тив но сти на ни воу се ман ти ке пе сме. За па же но је да је пе сма „већ 
део раз ра ђе не еко но ми је зна че ња, ко је је ис пр ва уста но ви ло скри
ва ње, да би на по слет ку по ста ло цен трал ни део по е ти ке и ње ног 
шар ма”.26 Она је још јед на од пе са ма у ко ји ма сна га те ле сне жуд
ње над вла да ва осе ћај за сва ко днев не оба ве зе, као и осе ћа ње сти да 
услед про па лих обе ћа ња да тих са мо ме се би. Пе сму на во ди мо у 
це ло сти:

25 D. Pa pa ni ko la ou, нав. де ло, 248.
26 Исто, 249.
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ДО ШАО ЈЕ ДА ПРО ЧИ ТА –

До шао је да про чи та. Ту су отво ре не
две, три књи ге: исто ри ча ри и пе сни ци.
Али је два да је чи тао де се так ми ну та,
па их оста ви. На ка на бе ту
дре ма. Пот пу но он при па да књи га ма –
али има два де сет три го ди не и ја ко је леп;
а да нас по под не љу бав је про шла
ње го вом иде ал ном пу ти, и усна ма.
Ње го вом пу ти ко ја је сва од ле по те
гро зни ца про ђе љу бав на;
без сме шног сти да због об ли ка за до вољ ства.

Им пли ци ра ње сек су ал ног чи на на ла зи мо и у дру гим Ка ва
фи со вим пе сма ма. Јед на та ква пе сма је „Њи хо во по ре кло”, у ко јој 
љу бав ни ци, по ди гав ши се са ду ше ка, жур но се обу кав ши „из ла зе 
одво је но, тај но из ку ће; и док / хо да ју ули цом не ка ко не на пад но, 
из гле да / као да се при бо ја ва ју да не што на њи ма / ода је ка квом су 
се ле жа ју ма ло пре ода ли”. Кул ми на ци ју оба зри во сти и скри ва ња 
про на ла зи мо у пе сми „Да оста не”, у ко јој нас пе сник во ди у угао 
го то во пра зне та вер не, иза пре гра де, у ко јој осим њих дво ји це и 
усну лог ко но ба ра не ма ви ше ни ко га. Пе снич ки су бјект се ис по ве
да: „Ни ко нас ни је мо гао ви де ти. Али већ смо се / за па ли ли до те 
ме ре, / да смо по ста ли не спо соб ни за сва ки опрез.” На овом при ме
ру мо же мо да ви ди мо је дан ма ли по мак, усло вљен пра зном та вер
ном, мрач ним кут ком, у ко ме, скри ве ни иза пре гра де, љу бав ни ци 
ужи ва ју у сво јој стра сти. Те три ба ри је ре, уз гред по ме ну те, ме та
фо ра су по ме ра ња гра ни ца скри ве но –ви дљи во у Ка ва фи со вој пое
зи ји. Што је ви ше са зре вао као пе сник, ње го ве ерот ске пе сме пре
ва зи ла зи ле су ис кљу чи во скри ва ње и по сте пе но су от кри ва ле 
пра ву су шти ну сен зу ал них су сре та. Ме ђу тим, пе сник ме ђу за вр шне 
сти хо ве сме шта од ступ ни цу – до га ђај по зајм љен из се ћа ња: 

За нос у пу ти сред
раз др ље не оде ће;
бр зо раз го ли ћа ва ње те ла – а та је ви зи ја
пре шла два де сет шест го ди на; и сад је до шла
да оста не у овој по е зи ји.

Ди ма рас, на во де ћи Ка ва фи со ве тех ни ке ин спи ра ци је, пред ста
вља њих не ко ли ко: оне ко је се по ја вљу ју са мо стал но, во лон тер ски; 
оне ко је до ла зе из сва ко днев ног жи во та и оне ко је до ла зе из лич ног 
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жи во та или из исто ри је.27 Се ћа ње на про шлост ко је уво де пред
ме ти из сва ко днев ног окру же ња још јед на су естет ска тех ни ка Ка
ва фи со вог ства ра ла штва, пу тем ко је пе сник за та шка ва зна чај до га
ђа ја о ко ји ма пе ва, те се чи ни да је ње го ва по е зи ја „скла ди ште за 
се ћа ња, или мре жа ко ја слу жи да уло ви ви зи је, да не би по бе гле”.28 
Ко ри сте ћи ова ку тех ни ку при се ћа ња, пе сник шти ти свој при ват ни 
свет, да ју ћи свом по е тич ком све ту при звук ар ха ич но сти, сна жне 
про шло сти, ко ја мо же а и не мо ра да се од но си на ње га лич но. Раз
ди ру ћи се бе из ме ђу хте ња и мо гућ но сти, на ме ре и де ло ва ња, ре ал
ног и има ги нар ног, пе снич ки су бјект је у мно гим ерот ским пе сма
ма пред ста вљен као ста рац чи је су го ди не и ис ку ство по зор ни ца 
при пре мље на за се ћа ње. Ка ва фи со ва по е зи ја оста је „стра стве на 
гло ри фи ка ци ја и но стал гич но се ћа ње на те ла мла ди ћа и ин тен зив
но сен зу ал но ужи ва ње. Ка ко пе сни ко ве го ди не од ми чу, ужи ва ње 
уме сто да се сми ри, све ви ше се ши ри, за до би ја ју ћи та ко ве ћи ути
цај на ње го во ства ра ла штво”.29 Ис ку ство го ди на на ко је се пе сник 
по зи ва у пе сми „Уве че” до ча ра ва нам да је же ља све ве ћа ка ко 
пе сник ста ри. У овој пе сми, оки дач за се ћа ње на „див не по сте ље” 
и ужи ва ња ко ји ма су пре да ва ли те ла је јед но пи смо ко је пе сник 
чи та из но ва и из но ва, све док не по не ста не све тла; пе сма „Си во” 
ко ри сти за ме ди јум опал си ве бо је ко ји бу ди у су бјек ту се ћа ње на 
„два див на си ва ока”, а по том и на љу бав ко ја је тра ја ла це лог ме
се ца, све док „Он” ни је оти шао у Смир ну. При ли ком ове крат ке 
ре тро спек ти ве јед не љу ба ви пе сник апо стро фи ра се ћа ње и мо ли 
га да му са чу ва „све то ка кво је би ло”, тра же ћи од ње га да му од 
те ње го ве љу ба ви вра ти ве че рас што год мо же. 

На јед ном дру га чи јем ни воу, ви зу ел ни ме ди ју ми, ко ји су јед
на ко за сту пље ни у Ка ва фи је вој ерот ској по е зи ји као и пред ме ти 
из сва ко днев ног жи во та, пред ста вља ју уз ви ше ну есте ти ку Ка ва
фи со вог пе снич ког про це са, усло вље ни ви зу ел ним про це сом пер
ци пи ра ња сли ке мла дог му шког те ла, те се ћа ње на жуд њу оста је 
при по је но есте тич ком пла ну.Та ко се пе сник („На бро ду”) ин спи
ри ше цр те жом, хра не ћи сво је се ћа ње на „Ње га”. Тај оби чан цр теж 
на чи њен гра фит ном олов ком има не по зна ту ква ли та тив ну вред
ност, али кван ти тет се ћа ња ко је у пе снич ком су бјек ту по гле дом 
на ње га по бу ђу је сва ка ко је, у ве ли кој ме ри, при су тан. Он вра ћа 
пе сни ка на па лу бу бро да, окру же ног пу чи ном Јон ског мо ра. Иа ко 

27 C. Th. Di ma ras, Ca vafy’s Tec hni que of In spi ra tion, до ступ но на: http://
www.ca vafy.co m/com pa nion/es says/con tent.asp ?id=2.

28 Ma ria Bo let si, „How to Do Things With Po ems. Per for ma ti vity in the Po e try 
of C. P. Ca vafy”, y: Ar ca dia – in ter na ti o nal Jo ur nal for Li te rary Stu di es, 2006, 42.

29 Κώστας Ουράνης, „Ό σε ξουαλισμ ός του Καβάφη”, у: Κ. Π. Καβάφης, 
Κριτικές Μελέτες, Νέος  Στ αθμός, 26.
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да је са мо на го ве штај чи на, ова пе снич ка сли ка зна чај на је јер ука
зу је на ве ћу естет ску вред ност се ћа ња у од но су на ме ди јум. „Он” 
се пе сни ку чи ни леп шим сад ка да га ње го ва „ду ша при зи ва из 
оног до ба”. За вр шни сти хо ви „Из оног до ба. А све то ја ко ста ро 
– / ски ца, и брод, и по под не” по ста вља ју ме ди јум на гра ни цу из
ме ђу пот пу ног гу бит ка и по врат ка у се ћа ње ове љу бав не сце не. 
Та ква је и пе сма „На сли ка но”, у ко јој је ме ди јум сли ка див но га 
де ча ка ко ји ле жи по крај че сме, ис цр пљен од тр ча ња. Пе сник њој 
при бе га ва ка да му је по треб на ин спи ра ци ја, а по том, на кон ду жег 
вре ме на „по но во се у умет но сти од ма ра од ње”. Овај стих пред
ста вља усло вље ност ви зу ел ног ме ди ју ма ра дом ко ји пе сник „па зи 
и во ли”, одр жа ва ју ћи га под јед на ко на прин ци пи ма ре ал но сти и 
има ги на ци је. На сли чан на чин, у пе сми „Из фи о ке”, ме ди јум је 
фо то гра фи ја ко ја пе снич ки су бјект тран спо ну је на план но стал
гич ног при жељ ки ва ња по врат ка оног ко ји је на њој. По том, „У 
не кој ста рој књи зи” је пе сма у ко јој, ово га пу та, аква рел за бо ра вљен 
ме ђу ли сто ви ма књи ге ко ји је но сио на слов „Сли ка Љу ба ви” по
зи ва пе сни ко во се ћа ње да ис ту пи не са мо пред ње га са мог већ и 
пред суд јав но сти. Ре кав ши да је при год ни је да се аква рел звао 
аква рел „љу ба ви екс трем них осе ћа ња”, јер се на ње му ја сно ви де ло 
да мла дић са сли ке ни је пред о дре ђен да бу де сме штен „ме ђу оне 
ко ји во ле ма њеви ше здра во”, бу ду ћи да су ње го ве усне са вр ше не 
да до не су ужи ва ње те лу, а удо ви јед на ко са вр ше но ство ре ни да 
вре ме про во де у по сте ља ма „ко је бе стид ним на зи ва те ку ћа ети ка”. 
На ве о ма оштар на чин пе сник осу ђу је спо не и сте ге са вре ме ног 
дру штва. Же ле ћи да ука же на ван вре ме ност и кон ти ну и тет оних 
ко ји не во ле „здра во”, пе сник суп тил но укљу чу је вре мен ску од ред
ни цу да је књи га ста ра „не ких сто го ди на”, на по ме нув ши та ко ђе 
да је аква рел без пот пи са ка ко би офор мио лич ну дис тан цу у од
но су на при ка за не су бјек те аква ре ла, ка ко би ње го ва осу да дру штва 
зву ча ла објек тив но. За сам крај, тре ба спо ме ну ти пе сму „Огле да ло 
на ула зу”, ко ја у се би об је ди њу је прет ход не ме ха ни зме пе снич ког 
по и гра ва ња са ме мо ри јом:

Али ста ро огле да ло ко је је ви ђа ло и ви ђа ло
то ком свог ду го го ди шњег по сто ја ња
хи ља де ства ри и ли ко ва;
али се ста ро огле да ло са да ра до ва ло
и по но си ло што је упи ло у се бе
ту са вр ше ну ле по ту за не ко ли ко тре ну та ка.

„Са вр ше на ле по та” је кро ја чев по моћ ник, пре ди ван мла дић 
ко ји је пред огле да лом за стао да на ме сти кра ва ту, огле да ју ћи се у 
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ње му. Огле да ло, ку пље но пре осам де сет го ди на, ја сно пер со ни
фи ку је пе сни ка ко ји ста ри. Ви ше ни је реч о сен зу ал ном ужи ва њу, 
ни ти о на сла ди ко ју до но си те ло, већ о ме та фи зич ком упи ја њу 
са вр ше не ле по те кроз ви зу ел но, а не так тил но, ко је се сво ди на 
ди вље ње. 

Кроз пред ста вље не по ступ ке есте ти за ци је чул них сен за ци ја 
у ерот ском пе сни штву Кон стан ти но са Ка ва фи са има ли смо при ли
ке да уо чи мо да је пе сник, на овај на чин, ис пр ва ко ди рао кон цеп
ци ју еро са, пред ста вив ши је у тран зи ци ји из до ме на при ват ног у 
до мен искре ног и при род ног, ег зи сти ра ју ћи та ко су че љен ка те а
трал ном, ве штач ком све ту ко ји га је окру жи вао. Те же ћи кла сич ном 
иде а лу ле по те, пе сник се мар љи во тру дио да у сво је ства ра ла штво 
ути сне оно што је лич но јер је сма трао да, у су прот ном, пе сни штво 
мо же би ти са мо сте рил но, ве штач ки одво је но од ис ку ства свог 
твор ца. Цен трал но ме сто хо мо е рот ске же ље у тек сту ал ном про
сто ру пе сни ко вом ко ји је ов де пред ста вљен, ме сто на ко ме пе сник 
ин си сти ра, су штин ски је пер фор ма ти ван, и сто га под ре ђен есте
тич ком и по е тич ком чи ну.

Мср Јо ва на Б. Ко стић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
jo va na.tb .ko stic @gmail.co m




