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жи во та Ср би је и све та, ви до круг ме мо а ри сте за ди вљу је об у хва том име
на и до га ђа ја: то су пе сни ци, сли ка ри, ар хи тек те, ком по зи то ри, исто ри
ча ри, фи ло со фи; ме ста и пре де ли; зда ња; до га ђа ји са њи хо вим ак те ри ма 
(до вољ но је у овом сми слу опо ме ну ти се пре о би ља сти хо ва, сен тен ци 
и ко ло кви јал них ис ка за, ко је Ла за ре вић на во ди у ори ги на лу на шест 
је зи ка – тре ба ло је, че сто, утвр ди ти по ре кло ци та та, па их све, по том, 
пре не ти у срп ски је зик)... Би ло је, да кле, нео п ход но уста но ви ти, раз ре
ши ти и про ве ре ним об ја шње њи ма опре ми ти то ли ке за го нет но сти и 
не по зна ни це тек ста.

При ре ђи вач све то пру жа на дво јак на чин: нај пре у на дах ну то на
пи са но ме ис црп ном пред го во ру, а он да и на под руч ју на по ме на и ко мен
та ра, до те ме ре обим ном да пре ла зи број од пет сто ти на ака дем ски 
устро је них је ди ни ца.

Би ло је, та ко ђе, ну жно на све тлост кул тур не јав но сти из ве сти и 
пред ста ви ти ре ла тив но не по зна то га ме мо а ри сту – лич ност за ко ју су, 
мо жда, чу ли тек не ко ли ки ме ђу исто ри ча ри ма срп ске и ју го сло вен ске при
вре де, док са ли те рар не стра не, све до сад, ни ко ни шта о ње му ни је знао. 

То га ко ли ко сло же ног, то ли ко ри зич ног при ре ђи вач ког за дат ка 
мо гао се, сва је при ли ка, при хва ти ти са мо онај ко га струч на спре ма и 
нео п ход на ен ци кло пе диј ска кул ту ра, на јед ној, и лич ни ис тра жи вач ки 
и књи жев ни афи ни те ти, на дру гој стра ни, по зи ва ју да уђе у по ду хват 
та кве сло же но сти.

У сви ма по бро ја ним сми сло ви ма Гор да на Ђи лас ис ка за ла се као 
за хвал ни зна лац и труд бе ник, баш она кав на ка квог је спис Ми ла на Ла
за ре ви ћа Су бо те и не де ље де це ни ја ма че као. Ово се под јед на ко од но си 
и на ал бум лич них и по ро дич них фо то гра фи ја Ми ла на Ла за ре ви ћа, 
до нет на кра ју књи ге као за се бан при лог. Ва ља јој че сти та ти на оба вље
ном по слу.

Јо ван ПЕЈ ЧИЋ

БЕ ЛИ СТЕ ПЕ НИК НА КОН КРЕТ НОМ КВА ДРА ТУ

Ја куб Кор нха у зер, Бе ли ква драт на бе лој по за ди ни, прев. Би сер ка Рај чић, 
Тре ћи трг, Бе о град 2019

Ре ла тив но мла ђи пољ ски пе сник и по во ка ци ји ро ма ни ста, Ја куб 
Кор нха у зер, ро ђен 1984. го ди не у Кра ко ву, до са да ни је био пред ста вљен 
у ши рем сми слу срп ској чи та лач кој пу бли ци. Ње гов отац, Ју ли јан Кор
нха у зер, по знат је на шој ака дем ској јав но сти, та ко ђе као пе сник, али и 
„ју го сла ви ста”, ко ји је док то ри рао те мом о „сиг на ли зму у срп ској нео
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а ван гар ди” 1981. го ди не. На ша еми нент на пре во ди тељ ка Би сер ка Рај чић 
пре ве ла је са пољ ског је зи ка, по ред број них бе ле три стич ких и струч них 
књи га, и док то рат Ју ли ја на Кор нха у зе ра у ви ду књи ге 1998. го ди не, али 
и, два де сет го ди на ка сни је, ши рок из бор из по е зи је Ја ку ба Кор нха у зе ра 
(по го вор је да ти ран 11–12. но вем бром 2018. го ди не). Иа ко ро ма ни ста, 
ко ји је док то ри рао на те ми „Ста тус пред ме та у по е зи ји европ ског над
ре а ли зма” (2014), Ја куб Кор нха у зер ба вио се и те ма ма из срп ске књи
жев но сти, по себ но ка да је реч о де ли ма аван гард не и нео а ван гард не 
про ве ни јен ци је. 

Ра зно вр сност ин те ре со ва ња и ви со ка на уч на оба ве ште ност би ли 
су по све леп пред у слов да се зна ње, али и по ро дич но по ре кло, жи вот но 
ис ку ство и пе сни ко ва ин ди ви ду ал ност есте ти зу ју три ма збир ка ма по е
зи је, ко је су пред ста вље не срп ским чи та о ци ма (ма да је пе сник и ау тор 
јед ног пу то пи са). Ра ди се, на и ме, о књи га ма Те жак пре кр шај (2007), 
Не ја сна по сто ја ња (2009) и Фа бри ка ква сца (2015), за ко ју је до био На
гра ду „Ви сла ва Шим бор ска” (2016), ка ко се мо же мо ин фор ми са ти у 
по го во ру „Ја куб Кор нха у зер или на ле во од по е зи је, на де сно од про зе”. 
Ме та фо ри чан на слов ко ји је по го во ру да ла Би сер ка Рај чић од ре ђу је и 
при ро ду пе снич ког ства ра ња овог ау то ра. Ве ћи ном, пе сме ни су кон вен
ци о нал но стро фич но ор га ни зо ва не, већ је „си ла бич ки оквир” на лик на 
фор му про зе. У на у ци о књи жев но сти о овом фе но ме ну, ба рем код нас, 
пи са ла је по дроб но Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, име ну ју ћи га „про за
и дом”. 

Бу ду ћи ро ма ни ста, Кор нха у зер је за си гур но мо гао има ти у ви ду и 
та ко зва ни кон цепт „про е зи је”, ка рак те ри сти чан за ства ра ла штво Ре неа 
Ша ра (1907–1988), са ко јим, ина че, ус по ста вља ви ше сте пе ни пе снич ки 
ди ја лог. У по гле ду еле ме на та над ре а ли стич ке по е ти ке, чи ни се да је 
по е зи ја обо ји це ау то ра у ве ћој ме ри ко ре спон дент на. Шар је, ка ко под
вла чи Ал бер Ка ми, „про шао кроз над ре а ли стич ко ис ку ство”, а Кор нха
у зер је не са мо док то ри рао на те ми о европ ском над ре а ли зму већ је је дан 
од на сло ва на ше но вин ске кри ти ке тач но и ду хо ви то име но вао пе сни ка 
као „над ре а ли сту на би ци клу”. 

Наш пре во ди лац Ша ра, Јо ван Хри стић, пи ше да је фран цу ски пе
сник „вра тио при ро ду у по е зи ју, али ње го ва при ро да ни је ни ди вља 
при ро да ро ман ти ча ра, ни пи то ма при ро да па сто рал них пе сни ка, ни 
по лу там на при ро да сим бо ли ста; то је при ро да са ко јом жи ви мо, у ко јој 
ди ше мо пу ним плу ћи ма, и у ко јој на ше те ло по ста је ин стру мент са зна
ња”. Мо же се ре ћи да је ова кво по и ма ње при ро де бли ско пе снич кој има
ги на ци ји Ја ку ба Кор на ху зе ра. Из по го во ра са зна је мо за ње гов став о 
„по бе ди при ро де над кул ту ром”, али и број ни фло рал ни мо ти ви, по пут 
шу ма, др ве ћа и ли шћа (осо би то ке сте но ва), фа у нал ни, с по себ ним ак цен
том на ли си ци и пти ца ма, сна жно до зи ва ју Ша ро во „Ба ца ње чи ни на 
Ли сич јем има њу”, „Жу ју”, „Ко сид бу” итд. 
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Оби ље птич јих вр ста код фран цу ског и пољ ског пе сни ка ре кло би 
се да про бле ма ти зу је мо гућ ност рав но те же у све ту, али и ис ку ства пра
ска и но вог по чет ка, ка ко ре зи ми ра Ма ја Ме дан, по ре де ћи мо тив пти це 
код Ша ра и Де дин ца у члан ку „Про фа но и естет ско у пе сни штву Ре неа 
Ша ра и Ми ла на Де дин ца” (2014). Крај све та екс пли цит на је те ма Корнха
у зе ро ве пе сме „Bis ans En de der Welt”, ме ђу тим, по вла шћен мо тив де тли
ћа, ко ји се на ла зи и на ко ри ца ма пољ ског из да ња Фа бри ке ква сца, по ста
је пе снич ки ем блем за на шу епо ху: „У ста рој згра ди ко ја се гне зди ла ис под 
дим ња ка, жи вео је зе ле ни де тлић, глув као топ” („Фа бри ка ква сца”). 

Ко нач но, на кло ност ка ноћ ној ат мос фе ри бли ска је обо ји ци пе сни
ка, као и спе ци фич ност пе снич ких сли ка. Хри стић ка же да са Ша ро вим 
„сли ка ма тре ба пу то ва ти, тре ба ићи за ре чи ма и тра жи ти пу те ве ко ји ма 
су до шле у не ке спо је ве ко ји нам се у пр ви мах чи не за го нет ним, и он да 
се вра ти ти на траг, на по че так, на чул ни до жи вљај из ко га су по те кли”, 
док је пе сма „Bis ans En de der Welt” па ра диг ма тич на упра во са ста но ви шта 
сли ке у ко јој лир ски су бјект за и ста иде за ре чи ма „све до са мог кра ја”: 
„по сле из ве сног вре ме на опа зио сам / да ре чи све бр же ју ре / про би јао 
сам се кроз / буј но ши праж је зна ко ва / у тр ци за ва зду хом / за у ста ви ти 
уда ља ва ју ће ре че ни це / или до пре ти до њи хо вог из во ра”.

Дру ги ру ка вац ту ма че ња мо ти ва шу ме и ли шћа во ди ка по зна тој 
Бо дле ро вој пе сми „Ве зе”, у ко јој се лир ски су бјект кре ће кроз „шу му 
сим бо ла”, а „при ро да је храм где мут не ре чи сле ћу”. Од сим бо ли стич ке 
по е ти ке Ја куб Кор нха у зер пра ви од ступ ни цу. Лир ски су бјект је „па ра
ли сан ме ђу омо ри ка ма”, ме ђу ко ји ма је тра жио „из ле че ње”. „На тај на чин 
сти цао сам си гур ност, да је крај та ко ђе не до сти жан, као и дав но пре ђе
но”. Сти че се ути сак да се лир ски су бјект ове по е зи је кре ће пре кроз 
шу му уве лих сим бо ла, сим бо ла ко ји су, као пред сна гом на до ла зе ће 
зи ме, на про сто от па ли као ли шће. Оту да и не рет ке те ма ти за ци је про
ла зно сти вре ме на, је се ни, сне га и ле да, мо ти ва ке сте на, на шмин ка них 
ко сту ра и ло ба ња. Сна жна ау ра сим бо ла као да се из ли за ла и у са вре
ме ном до бу по ма ло би би ло анахрoно пу ко се осла ња ти на уста ље на 
сим бо лич ка зна че ња. За то се мо жда и чи ни ло „да ће ли шће пре кри ти 
цео свет”, као у пе сми „Са мо у про ла зу”. 

Сим бо ли зам пе ри о ди за циј ски прет хо ди аван гар ди, ко ја по ста је 
при мар но из во ри ште на дах ну ћа Ја ку ба Кор нха у зе ра, за то је и де кла ри
са на мар ке ри ма про шлог и по тро шног. Пре ма аван гард ном, пе сник се 
и ау то по е тич ки од ре дио, ка ко са зна је мо из по го во ра: „При ста ли ца сам 
те о ри је, јер оно што је аван гард но ду бо ко је уси дре но у ствар но сти.” 
Ме ђу тим, ње го ва „про е зи ја” ни је стан дард но аван гард ног об лич ја. Пе
сник је то ве што при крио, пи шу ћи у ио ле кон вен ци о нал ном ма ни ру, али 
слу же ћи се „има ги на ри ју мом” европ ског аван гард ног на сле ђа. С јед не 
стра не вре ди по ме ну ти екс пре си о ни стич ко сли кар ство, бу ду ћи да не
ма ли број пе са ма у под на сло ви ма и па рен те за ма са др жи име на Џеј мса 
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Ен со ра, Ау гу ста Ма кеа, Кар ла Шми та Рот лу фа, Ери ха Хе ке ла, јед ног 
ро ман ти чар ског сли ка ра – Ви ли ја ма Тар не ра у књи зи Те жак пре кр шај, 
а за тим у Фа бри ци ква сца на и ла зи мо на Су ти на, Ма ље ви ча, Ши леа, 
Клеа и опет Ен со ра. 

Ја куб Кор нха у зер из ја вио је ка ко „сли ка ма кон стру и ше при че на 
прин ци пу мон та же или ко ла жа, као што су то ра ни је чи ни ли ку би сти, 
над ре а ли сти, Хер берт у сво јој збир ци ’Сту ди ја пред ме та’”. Сли ка ма 
на ве де них сли ка ра, чи та лац ва ља да у све сти за ми сли оно што је пе сник 
тек стом до дао. Да кле, за раз ли ку од аван гард ног умет ни ка ко ји ви зу ел
но ком би ну је сли ку и текст, Кор нха у зер име на сли ка ра ко ри сти као 
„сиг на ле” за она ли ков на де ла на ко ја тре ба мон ти ра ти или на ка ле ми ти 
ње го ву пе сму. 

Овај по сту пак јед ним је де лом бли зак и кон крет ној по е зи ји. Пре ма 
Мац ле ро вом Лек си ко ну аван гар де, „по ступ ци пу тем ко јих на ста је кон
крет на по е зи ја су и ко лаж и мон та жа. (...) Уко ли ко су у кон тра сту са 
са др жа јем кон крет ног све та из окру же ња, по сти же се умет нич ка ко ли
зи ја из ме ђу фор ме и са др жи не, као и из ме ђу про шло сти, са да шњо сти и 
бу дућ но сти, што чи та лац кон крет но до жи вља ва у ак ту чи та ња од но сно 
слу ша ња”. Кор нха у зер ти пич ну ви зу ел ну фор му кон крет не пе сме пре
тва ра у текст, тј. ни во ин ди ви ду ал но има ги нар ног. 

Оту да је ци клус пе са ма „Бе ли ква драт” са Ма ље ви че вим име ном 
у на сло ви ма пе са ма вр ло ин те ре сан тан и ефек тан, па је и по слу жио као 
ин спи ра ци ја за на слов срп ског из да ња Бе ли ква драт на бе лој по за ди ни. 
То би мо жда мо гао да бу де и леп гест ко јим се алу ди ра на по тен ци јал ну 
ве зу Кор нха у зе ро ве по е зи је са сиг на ли стич ком по е зи јом Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа, по себ но збиркoм Сте пе ни ште (1971). Је дан од не рет ких 
лајт мо ти ва це ло куп не по е зи је пољ ског ау то ра је су сте пе ни це: „Згра да 
се са сто ја ла са мо и ис кљу чи во од сте пе ни шта” („Хра па ва по вр ши на”), 
„Ку да во де на пу ште не сте пе ни це?” („От кри ва ју ћи тај не мрач не про шло
сти”), али епи ло шке пе сме То до ро ви ће ве пе снич ке књи ге, као што су 
„Бе ла пе сма” и „Пе сма о про сто ру”, је су ви зу ел ни при ка зи Кор нха у зе
ро вих на сло ва. Реч ју, ра ди се о цр ном ква дра ту на бе лој по вр ши ни ли ста 
и бе лим сло ви ма бе ле пе сме, ко ја су ди фе рен ци ра на од бе ли не хар ти је 
ре љеф ном по вр ши ном, као што се и на ко ри ца ма срп ског из да ња Корнха
у зе ро ве по е зи је бе ли ква драт уо ча ва на бе лој ква драт ној по за ди ни, ви
зу ел ним ре ше њем у две ни јан се бе лих ква дра та и тре ћом ни јан сом у 
ви ду јед не ли ни је ко ја као да је пре ву че на тем пе ром. 

То до ро ви ће ве пе сме при па да ју кон крет ној по е зи ји, али Кор нха у
зе ро ве та кве са мо јед ним де лом. Ка ко се на во ди у Лек си ко ну аван гар де, 
у кон крет ној по е зи ји „тех ни ке ком би на ци је и пер му та ци је при ме њу ју 
се за кон сте ла ци је сло ва као и кон сте ла ци је ре чи, при че му про стор – 
бе ли лист па пи ра – по је ди не еле мен те је зи ка не са мо де ли не го их и 
ви зу ел но по ве зу је. Ре чи се на пра зној по вр ши ни гру пи шу на на чин који 
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омо гу ћа ва да се њи хо ва се ман тич ка ве за при мар но ус по ста ви не син
так сич ким сред стви ма не го по ло жа јем у про сто ру.” У „кон крет ној” по
е зи ји 21. ве ка тај „про стор” пре ста је да бу де кон кре тан про стор књи ге 
или ли ста па пи ра, већ се он пре ме шта у спа ци јум ма ште сва ког чи та о ца 
по на о соб. 

По вла шће ност бе ли не јед ним је де лом си ту и ра на у по хва лу ле ду: 
„Во да ме ни ка да ни је за ни ма ла са ма по се би. (...) Знат но за ни мљи ви ја 
бе ја ше зи ми, у ви ду ле да” („У ви ду ле да”), зим ским пеј за жи ма, функ
ци о на ли за ци ји тра го ва у сне гу и сл. Ка да се има у ви ду пе сни ков ау то
по е тич ки ис каз по ко јем „ис под бе лог на бе лом кри је се не што ис пу ца ло, 
исто ри ја, ко ју сам по ку ша вао да де ши фру јем”, он да је и кре та ње лир ског 
су бјек та оме ђе но „бе ли на ма” исто ри је. Дру гим ре чи ма, по ста је ја сни је 
због че га пе сме оста вља ју ути сак без на ђа и дез о ри јен ти са но сти лир ског 
су бјек та, ко ји као да се кре ће по Еше ро вим сте пе ни ца ма. Та ко ђе, он или 
бе жи, иде уна зад и не пре ста но по ку ша ва да про на ђе кључ и отво ри не
ка вра та ко ја га мо жда мо гу дис ло ци ра ти од ра да исто риј ског вре ме на. 
Кре ћу ћи се као Али са кроз зе мљу чу да, мо же да кон ста ту је ка ко је овај 
свет без из ла зна зе мља чу да, чи ја вра та са мо во де ка дру гим вра ти ма, а 
пра ви кључ по тен ци јал но им пли ци ра да је отва ра њем вра та има ги на
ци је и ума мо гућ но из бе ћи сва ко днев ну из о кре ну тост све та, што је илу
стро ва но сти хо ви ма: „узео сам књи гу у ру ке / окре нуо сам је на тра шке 
/ за вр ше так сам учи нио по чет ком” („Bis ans En de der Welt”); „из го ва ра ли 
смо на зи ве пре сто ни ца африч ких др жа ва / на пре скок (...) уз то уна зад 
/ и ана грам ски” („Ме сар”); „др же ћи се на ред бе ми ни стра / све ска заљ ке 
кре ћу се у су прот ном прав цу / не го обич но” („Ју че”); „на жа лост не зна 
/ да се во зи у су прот ном прав цу” („Би ли су”); „го во риш на о па ко” („Те
жак пре кр шај”). Бу ду ћи да је та вра та по треб но отво ри ти у се би, лир ски 
глас је ме ди та ти ван, по ма ло ро за нов ски „оса мљен”, али и као код Пје ра 
Ре ве р ди ја, чи је сти хо ве је пе сник узео за мо то по је ди них ци клу са.

По пут Пру ста ко ји тра га за из гу бље ним вре ме ном у се дам књи га, 
лир ски су бјект, на ро чи то кроз се дам ци клу са пе са ма збир ке Фа бри ка 
ква сца, отва ра вра та и свог и по ро дич ног се ћа ња и де тињ ства, не би ли 
до шао до „кљу ча”. У јед ном при ка зу ове збир ке на фран цу ском је зи ку, 
се дам ци клу са пе са ма по и сто ве ће но је са се дам гра на ме но ре, је вреј ског 
свећ ња ка1, што је ин те ре сант но јер је пе сник по по ре клу Је вреј, а и не
ке од лич но сти ко је се по ми њу у пе сма ма упра во су ра бин, ње го ва же на, 
учи тељ и уче ни ци хе де ра итд. 

У том кон тек сту вре ди ис так ну ти и мо тив све ће: „По сма тра ју ћи 
свра ке, ко је су кра ле пла стич но па ко ва ње све ћа, та ко ђе ла ти це ве штач ког 
цве ћа, раз ми шљао сам, да ће гро бље на кра ју про гу та ти цео град” („Све 

1 При каз је до сту пан на стра ни ци: https://po e zi bao.type pad.co m/po e zi bao/ 
2018/06/no tede lec tu reja kubkor nha u serlafa bri quede le vu repa rma zrimohr ti.
html, а при сту пље но је 17. 9. 2019. го ди не.
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кра ћа”); „Лам па је пру жа ла ве о ма сла бо све тло, да би се мо гло сло бод
но чи та ти. Због то га су па ље не све ће, ко ји је, ко ли ко се се ћам, увек 
би ло до вољ но” („Као на ко ман ду”); „Луп ка ју ће шти кле под се ћа ле су на 
ле де не све ће, та ко ђе хлад не и без об зир не” („На др ве ном тро но шцу”); „у 
учи те ље вој ку ћи до ка сно су го ре ле све ће” („Учи те ље ва ку ћа I”). Кроз 
пе снич ке сли ке у ко ји ма се ја вља ју све ће уо ча ва се да су оне из ван свећ
ња ка, да кле, изо ло ва не од са крал ног кон тек ста. 

Ме ђу тим, упра во кроз све ће, тј. има ги на тив ну ра ван ме но ре ко ја 
се ма те ри ја ли зу је кроз се дам ци клу са пе са ма, су бли ми шу су и раз ли
чи ти ис так ну ти аспек ти по е зи је Ја ку ба Кор нха у зе ра. Пре ма Но ва ли су, 
„у пла ме ну во шта ни це све су сна ге при ро де ак тив не” и све ћа би би ла 
„син те за свих еле ме на та при ро де”, па та ко и пе сни ков свет при ро де мо же 
евен ту ал но би ти кон тек сту а ли зо ван са мо ти вом во шта ни це. С дру ге 
стра не, Ба шлар ка же да „у успо ме ни на до бру во шта ни цу тре ба по но во 
про на ћи на ше уса мље нич ке сно ве”, а за њи ма по тен ци јал но и тра га 
оса мље ни лир ски су бјект ко ји је за гле дан у кон крет ни свет око се бе. 
Ко нач но, ка ко ка же Ми ро љуб То до ро вић у „Го во ру ства ри”, „пре ко 
ства ри ми оп шти мо са све том, еми ту ју ћи низ ин фор ма ци ја о се би. (...) 
Ства ри ће нас ода ти от кри ва ју ћи че сто и нај скри ве ни је, ве што ка му
фли ра не по но ре на шег би ћа.” Ме ђу тим, и „сли ка ко ја нам по ка зу је јед
но од мо гу ћих ста ња ства ри у про сто ру, али ко ја, упо ре ђе на са ствар но
шћу, го во ри о ње ној ап со лут ној исти ни то сти”, све до чи да је је дан од 
мо гу ћих об ја шње ња пе снич ког ди ја ло га са кон крет ном по е зи јом за пра
во по ку шај ин тим ног до се за ња те „исти ни то сти”. У то ме се, јед ним 
де лом, ис ти че и по тен ци јал на вред ност по е зи је Ја ку ба Кор нха у зе ра.

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 
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На ста ли на осно ву днев нич ких на по ме на ко је је за пи си вао то ком 
сво је вој нич ке ка ри је ре, а по том ре ди го ва ни и упот пу ње ни по је ди но
сти ма ко је пред ста ву о опи са ним до га ђа ји ма чи не раз бо ко ре ном и ја сном, 




