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Б ЛОК :  П РИ МО  Л Е ВИ

АЛЕК САН ДАР КО СТИЋ

ИЗ БОР ИЗ ТУ ЂИХ ЗА НА ТА ПРИ МА ЛЕ ВИ ЈА

У бо га том и те мат ски ра зно вр сном, пре те жно при по ве дач ком 
опу су При ма Ле ви ја зна чај но ме сто за у зи ма гру па есе ји стич ких 
тек сто ва пи са них у раз до бљу 1976–1985. за днев не но ви не Il Gi or no 
и La Stam pa. Иде ја о њи хо вом об је ди ња ва њу у за себ ну збир ку ја
ви ла се 1984. го ди не. Уред ни штво Еи на у ди ја, са ко јим је прет ход
них де це ни ја, по чев од дру гог из да ња ро ма на Зар је то чо век (1959) 
Ле ви ре дов но са ра ђи вао, пред ло жи ла је за на слов из раз из но вин
ског жар го на, у мно жин ском об ли ку: еlzeviri, ко ји у ита ли јан ском 
је зи ку озна ча ва чла нак есе ји стич ког са др жа ја на ме њен тзв. тре ћој 
стра ни, ре зер ви са ној за стал ну кул тур ну ру бри ку. Го ди ну да на 
ка сни је, ка да је по сти гао до го вор са то рин ским из да ва чем, Ле ви 
се од лу чио за но ви на зив: Ту ђи за нат (L’al trui me sti e re).

Ако је про во по ме ну ти, рад ни на слов ис ти цао фор мал не од
ли ке, тач ни је крат ко ћу тек сто ва, и обра зла гао њи хов ма њеви ше 
ујед на чен са др жин ски обим, ускла ђен са пред ви ђе ним про сто ром 
у штам пи, дру ги, усво је ни на зив је на гла ша вао њи хо ву те мат ску 
ра зно вр сност и ен ци кло пе диј ску ши ри ну: у збир ци су се на шли 
раз ли чи ти ау то би о граф ски, књи жев но кри тич ки, лин гви стич ки, 
ан тро по ло шки, пу то пи сни, дру штве ни, при род но на уч ни тек сто ви 
ко ји су све до чи ли о ау то ро вој ду хов ној ра до зна ло сти и све стра ној 
кул ту ри.1 

Скло ност ка упа ди ма у под руч ја ту ђих за на та, об ја шња ва 
Ле ви на слов ни ме та фо рич ни из раз у увод ној ре чи, зна чи ла је жељу 
да се на чи ни мост из ме ђу књи жев них и, услов но ре че но, не књи
жев них, пре те жно тех нич ких и при род но на уч них обла сти. Она 

1 Тре ба има ти у ви ду да су не ки од огле да при ли ком пре но са из ори ги нал
ног ам би јен та у но ви, књи жни про стор пре тр пе ли од ре ђе не из ме не: та ко је, ре
ци мо, ау то би о граф ски есеј „Ду го над ме та ње” про ши рен за чи та ве две стра ни це.
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ука зу је на је дан спе ци фи чан умет нич ки сен зи би ли тет и ства ра
лач ки под стрек ко ји је про и за шао из нео бич ног, ис ко ше ног по гле
да усме ре ног ка под руч ји ма кул ту ре и на у ке пре ма ко ји ма је ау тор 
га јио ин те ре со ва ње иа ко, за раз ли ку од струч њакâ, ни је рас по ла
гао свим уви ди ма у њи хо ве са др жа је и до стиг ну ћа.

Сли чан кри те ри јум, бар ка да је реч о на чи ну ода би ра, на ла
зи мо у на ред ној збир ци При по вет ке и есе ји. По ред тек сто ва у 
ду ху по е ти ке ту ђег за на та, пи са них за то рин ску Штам пу, где је 
ина че об ја вио и при по вет ке ко је је увр стио у књи гу, у збир ци се 
на шао оглед „Ко ман дант Ау шви ца” из 1960. Овим тек стом Ле ви 
је на не ки на чин при пре мио чи та лач ку пу бли ку за збир ку По то
ну ли и спа се ни, са чи ње ну од есе ја усред сре ђе них на ло гор ске те ме 
и на њи хо ву раз ра ду у ро ма ну пр вен цу Зар је то чо век.

Наш из бор, ко јим смо на сто ја ли да упот пу ни мо сли ку о ства
ра ла штву и раз вој ном пу ту ита ли јан ског пи сца ко ји је у исто ри ји 
књи жев но сти, упр кос бо га том и ра зно вр сном опу су, остао упам
ћен ви ше као рат ни при по ве дач и ау то би о граф, пао је на 9 есе ја 
из Ту ђег за на та и 4 из на ред не, ме шо ви те збир ке.

Тре ба ме ђу тим има ти у ви ду да есе ји стич ки део Ле ви је вог 
књи жев ног де ла ни је изо ло ван од ње го ве ло гор ске, при по ве дач ке 
ли те ра ту ре. На про тив. Иа ко упу ће ни на дру ге те ме, ка рак те ри стич
не углав ном за при род но нуч не обла сти зна ња и њи хо ве ан тро по
ло шке им пли ка ци је, Ле ви је ви есе ји стич ки упа ди у под руч ја ту ђих 
за на та одр жа ва ју ве зе са мо ти ви ма из ау то би о граф ске, рат не про
зе: у „Зна ко ви ма на ка ме ну” то рин ски пи сац нам се пред ста вља 
као ар хе о лог, за ин те ре со ван за те му људ ског пам ће ња, ко ја је, да 
под се ти мо, осно ва ње го ве те сти мо ни јал не по е ти ке; у „Рен цо вој 
пе сни ци” се, на јед ном ме сту, освр ће на про блем те о ди це је, на веч
но пи та ње узро ка по сто ја ња зла и пат ње не ду жних и до во ди га у 
ди рект ну ве зу са стра вич ним ис ку ством Дру гог свет ског ра та; у 
„Ду гом над ме та њу”, ома жу школ ском дру гу Гви ду, као да чу је мо 
ехо при че о пред рат ном од ме ра ва њу сна га и дру же њу са Сан дром, 
опи са ним у „Гво жђу” у Пе ри од ном си сте му. 

На фо р мал ном, је зич костил ском пла ну ве зе су још очи глед
ни је. Нео бич но је, али са мо на пр ви по глед, да нам про стор на 
ко ме Ле ви да је оду шка сво јој при род но на уч ној, лин гви стич кој и 
ан тро по ло шкој еру ди ци ји по ма же да бо ље уо чи мо не ке од глав них 
спи са тељ ских ква ли те та ко ји су да ли пе чат прет ход ним де ли ма. 
Мо за ич ка тек сту ра ње го вих при по ве дач ких оства ре ња ко ја је у 
се би об је ди ња ва ла раз ли чи те жан ров ске мо де ле у су шти ни је бли
ска оп штој по е ти ци есе ја као пре ла зног, хи брид ног књи жев ног 
об ли ка. Ни је да кле чуд но што се Ле ви, ко ји је био склон раз би ја њу 
при по ве дач ких це ли на на ре ла тив но не за ви сне де ло ве, та ко до бро 
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сна ла зио на те ре ну есе ја. Или, ре че но из обр ну те пер спек ти ве, 
ау то ро ва скло ност ка ни за њу ди гре си ја, тј. уме та њу ми са о них 
па са жа у при по ве дач ки го вор (ту пре све га ми сли мо на ро ман Зар 
је то чо век), као и тен ден ци ја да књи жев ни го вор при бли жи под
руч ји ма тех ни ке и при род них на у ка (у збир ци при по ве да ка Пе
ри од ни си стем и ро ма ну Зве зда сти кључ) у ства ра лач кој раз ра ди 
по е ти ке ту ђег за на та је до би ла, тач ни је по твр ди ла свој есе ји стич ки 
ка рак тер, од но сно по ре кло.




