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ПО В О Д И

КОЉАМИЋЕВИЋ 
(1941–2020)

КО ЉА МИ ЋЕ ВИЋ

ДАНТЕОВОТЕЛО

ЗА О БИ ЛА ЗАН НА ЧИН 
ДА УЂЕ ТЕ У КО МЕ ДИ ЈУ

НА ЧИ НИ ТИ ОД МАЊ КА… ВИ ШЕ
Дантеoв час ана то ми је

По след њи, 142. стих пе ва ња V Па кла је дан је од оних нај по
зна ти јих сти хо ва Ко ме ди је:

E cad di co me cor po mor to ca de,
И па дох ка ко те ло мр тво пад не,
ко ји се ла ко пам ти, као и не ки дру ги, на при мер онај ко јим 

по чи ње це ла Ко ме ди ја: 
Nel mez zo del cam min’ di no stra vi ta, 
На по ла пу та на ше га жи во та, 
или онај уре зан цр ним сло ви ма на ула зним вра ти ма Па кла: 
La sci a te ogne spe ran za voi ch’in tra te, 
Нек не уђе ту ком је на да ми ла. 
Чуо сам ка ко те сти хо ве по не кад на глас ци ти ра ју и они ко ји 

уоп ште не го во ре ита ли јан ски! 
Али ис пи су ју ћи овај за вр шни стих пе ва ња V Па кла ‒ И па

дох... ‒ на кон уз бу дљи вог раз го во ра с Фран че ском да Ри ми ни и 
све га што му је она по ве ри ла о за бра ње ној љу ба ви пре ма сво ме 
де ве ру Па о лу Ма ла те сти, Дан те мо ра да је сна жно осе тио по мањ
ка ње, у то скан ском је зи ку, ри ме сa ре чи cor po, те ло. Јер, слéде ћи свој 
ри ма ги на циј ски си стем ‒ има ги ни ра ње по мо ћу римā ‒ из ве сно је 
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да би ту глав ну реч за вр шног сти ха ста вио на крај пе ва ња, да би 
та ко ис так нуо ње ну вред ност ‒ по сту пак ко ји је то ли ко при ме тан 
на мно гим дру гим ме сти ма Ко ме ди је ‒ и у том слу ча ју ње гов стих 
би из гле дао не што друк чи је. Али ни је би ло ни јед не дру ге ри ме, 
а ни је био тре ну так да, на при мер, ис ку је не ку но ву реч, што би 
би ло из во ди во са зо ди јач ким зна ком Sco r pio ко ји би кон трак ци јом 
мо гао по ста ти Scor po.1

Али за и ста не знам ка ко би Дан те увео тај астро ло шки знак 
у пе ва ње V, на ме сту где би то би ло не го то во не мо гућ но не го не
по треб но, чак де пла си ра но. Тим пре јер Дан те кроз це лу Ко ме ди ју 
„утки ва” у свој текст зо ди јач ке зна ке ‒ не бе ска те ла, као што то 
ра ди и с људ ским ‒ и њи хо ве пре по зна тљи ве осо би не по ве зу је с 
лич но сти ма са ко ји ма се су сре ће или с окол но сти ма у ко ји ма се 
на ла зи. Мо же мо, без опа сно сти да мно го по гре ши мо, прет по ста
ви ти да је Дан те, по сма тра ју ћи ту не ри му ју ћу реч cor po (те ло), 
по ми слио на scor pio (шкор пи ја), ко ју ни је од ба цио, не го ју је упо
тре био мно го ка сни је, али не у кон трак тив ном об ли ку, Sco r po, као 
То ма зо да Фа ен ца, не го као Sco r pio, пра ве ћи јед ну од нај же шћих 
„те ле сних” сли ка у Ко ме ди ји, у пр вој тер ци ни пе ва ња ХХV Чи сти
ли шта. Ако упо ре ди мо та два па ра ри ма, Томазовoг cor poScor po, 
и Дан те о вог Scor piostor pio, на нај са же ти ји на чин, али до ста тач
но, мо же мо при ме ти ти ка ква про ме на се до го ди ла у по е зи ји на 
Апе нин ском по лу о стр ву из ме ђу ге не ра ци је То ма за да Фа ен ца и 
оне ко јој су при па да ли Гви до Ка вал кан ти, Дан те Али ги је ри и 
Чи но од Пи сто је, твор ци тзв. Dol ce stil no vo, слат ког но вог сти ла. 

Кад се ова ко чи та ју Дан те о ве ри ме, мо гли би смо да на чи ни
мо чи тав круг око Ко ме ди је, и то уоп ште не би би ло не за ни мљи во 
пу то ва ње. Али вра ћа ју ћи се на по чет ну тач ку или по вод овог уво
да, cor po, јед но став но ћу за кљу чи ти да је Дан те на слу тио да од 
тог „мањ ка” мо же да се на чи ни не што мно го ви ше. По што му се 

1 Не бих по ми њао ту мо гућ ност да се тај нео бич ни пар ри ма, cor poScor
po, не на ла зи у со не ту То ма за да Фа ен ца, Дан те о вог не што ста ри јег и мно го 
не по зна ти јег са вре ме ни ка. То ма за тре ба по ме ну ти и због то га што се све до не
дав но ве ро ва ло да је брат оног стра шног кне за Уго ли на из Пи зе, ко је га Дан те 
су сре ће у пе ва њу XXXII Па кла, и још ви ше, због то га што га Дан те украт ко, 
али пре по хвал но по ми ње у сво ме трак та ту о пуч ком је зи ку, „јер сам га чуо”, 
ка же Дан те, „ка ко се по не кад уда љу је од сво га ро ма њол ског ди ја лек та”, ко ји је, 
по Дан теу, при лич но опор и при лич ни ји му шкар ци ма не го же на ма! „Јер сам га 
чуо”, што зна чи да га је Дан те и лич но упо знао, а ни је ис кљу че но да је чак имао 
при ли ку да чи та тај је дан од три са чу ва на То ма зо ва со не та у ко ме се по ја вљу је та 
по ма ло на тег ну та ри ма cor poSco r po. Док сам кра јем 1992. го ди не, за по чи њу ћи 
фран цу ски пре вод Ко ме ди је, раз ми шљао о том про бле му cor po и астро ло шком 
зна ку scor pion, за сво је по тре бе ис ко вао сам је дан по јам, али на фран цу ском 
је зи ку, од ко је га сам на чи нио на слов сво је збир ке љу бав них сти хо ва, „сто пив
ши” те две ре чи corps и sco r pion у јед ну, Sco rps, од ко је сам у на став ку на пра вио 
имена слов Chère SCORPS. Али то је дру га при ча.
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те ло „ус про ти ви ло”, пе сник је од лу чио да га раш чла ни на са став не 
де ло ве, до нај ма њих че сти ца, и да га угра ди у це лу кон струк ци ју 
Ко ме ди је у ко јој би ти де ло ви те ла ‒ људ ског у пр вом ре ду, али не 
ис кљу чи во, јер у Ко ме ди ји има и жи во ти ња ко је су, та ко ђе, те ле сна 
би ћа ‒ ако Ко ме ди ју за ми сли мо као јед ну ка те дра лу ‒ и то ис ко
ше ну ка те дра лу, као што је онај то рањ у Пи зи ‒ има ли уло гу спољ
њих укра са и чак, ре као бих, жбу ке ко ја по ма же да се зна чај ни ји 
еле мен ти град ње чвр шће спо је. 

Дан те је сту ди рао не ко вре ме ме ди ци ну у Бо ло њи, по што је 
мо рао при па да ти не ком есна фу и има ти ка квута кву ди пло му да 
би се укљу чио у по ли тич ки жи вот сво га гра да ‒ јер је као пе сник 
по ми слио, али по сле се по ка јао, да не што учи ни за ус по ста вља ње 
ми ра и сло ге ‒ а мо же мо, та ко ђе, прет по ста ви ти да је при су ство
вао и лек ци ја ма из ана то ми је и ви ви сек ци ји жи во тињ ских и мо жда 
људ ских те ла, што је, као и астро ло ги ја, би ла стро го за бра ње на 
де лат ност... Али ко је мо гао да об у зда чо ве ко ву же љу да упо зна 
не бе ска стру ја ња и ути ца је или уну тра шњост сво га те ла? Ви де ће мо, 
у то ку овог кру же ња око cor po, да је Дан те до бро упо знао ту уну
тра шњост. А у Фи рен цу се вра тио као при пад ник апо те кар ског 
есна фа, што је у оно вре ме под ра зу ме ва ло и од ре ђе но ме ди цин ско 
зна ње; али Дан те ни је ни ка да прак тич но, ко ли ко се зна, сем мо жда 
по тај но, ко ри стио то у Бо ло њи сте че но ис ку ство.

Дан те је, да кле, ста вио људ ско те ло на ви ви сек циј ски сто Ко
ме ди је, и за по чео јед ну бес крај ну ана то миј ску ва ри ја ци ју, и ни је 
би ло опа сно сти да га би ло ко ји ин кви зи тор због то га про гла си 
је ре ти ком и спа ли. На стра ни ца ма ко је сле де по ку ша ћу да пред ста
вим Дан теа као лир ског ана то ма, го то во хи рур га; од два пу та ко ја 
су пре да мном, или да сле дим хро но ло ги ју Ко ме ди је, пе ва ње по 
пе ва ње, или да сле дим ло ги ку те ла, од гла ве до пе те, опре де лио 
сам се за овај дру ги. Ко хо ће, не ка ме сле ди. Кре ни мо, да кле, од 
го ре пре ма до ле, од те нај ма ње че сти це, вла си ко се, до твр дог но
жног нок та. 

По чи ње, да кле, јед но не у о би ча је но чи та ње Ко ме ди је. Јер Дан
те о во те ло је још увек на ше те ло, до нај ма њих сит ни ца. Све се про
ме ни ло од 1321. го ди не, од Дан те о ве смр ти, је ди но још увек има
мо два ока, два де сет пр сти ју, јед но ср це и јед на уста. Ка да Дан те 
го во ри о сво ме те лу, он го во ри и о на шем те лу. За то га тре ба па
жљи во по слу ша ти. 

По ред све га, ра до зна ли чи та лац ће, то ком ове ви ви сек ци је, 
са зна ти и дру ге за ни мљи ве по да та ке о Дан теу. По вре ме но ћу до
во ди ти у ве зу Дан теа и Фран соа Ви јо на, јер по сто је из не на ђу ју ће 
слич но сти ме ђу њи ма, и мо жда нај ви ше по то ме ка ко су тре ти ра ли 
те ло. 
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Бе а три чи но те ло
Qu an do cor pus mo ri e tur

Иа ко ћу на стра ни ца ма ко је сле де тра га ти за Дан те о вим те лом 
она квим ка кво је „угра ђе но” у текст Ко ме ди је, на чи ни ћу ма ли 
по глед уна зад, пре ма јед ном Дан те о вом де лу ко је је, по мно го че му, 
увод у Ко ме ди ју, на чи јим по след њим стра ни ца ма Дан те на ја вљу
је да ће, уко ли ко га ни шта не спре чи ‒ као да је већ слу тио про
гон ство из Фи рен це и не по вра так ‒ на пи са ти јед но де ло истин ски 
до стој но Бе а три че. То обе ћа ње дао је, пре све га, се би, 1295. го ди
не, кад је за вр шио збир ку сти хо ва Vi ta no va ‒ чи ји ла тин ски на слов 
не тре ба пре во ди ти ни на је дан је зик, а нај ма ње на ита ли јан ски 
‒ ко ју мо же мо сма тра ти пр вом пе снич ком збир ком европ ске, па и 
свет ске по е зи је. Та не ве ли ка књи га ком по но ва на је од сти хо ва, 
со не та и кан цо на, крат ких (тех нич ких) ко мен та ра тих сти хо ва и 
про зних тек сто ва, на то пље них из у зет ним лир ским зеб ња ма, јер 
Дан те је већ у то вре ме ко ри стио реч an go scia, ко ја се по ја вљу је 
упра во у се квен ци „је де ња ср ца”. На са мом по чет ку, у по гла вљу 
III, Дан те опи су је сво је ста ње на кон дру гог су сре та с Бе а три че, и 
на кон то га па да у сан. То „па да ње у сан” на ја вљу је она три ко ја ће 
се де си ти у Ко ме ди ји, сва три у Чи сти ли шту. 

Ево дéла тог по гла вља у ко ме Дан те пре при ча ва свој сан, 
из у зе тан по ин тен зи те ту, у при су ству Амо ра:

Чи ни ло ми се да ви дим ка ко у ње го вом на руч ју спа ва не ка 
осо ба на га, ма да ми се чи ни ло да је би ла огр ну та у бле до руј ни вео; 
док сам је ве о ма па жљи во по сма трао, схва тио сам да је то го спа од 
спа са, ко ја је прет ход ног да на би ла по здра ви ла. А, та ко ђе, чи ни ло 
ми се да овај у јед ној од ру ку др жи не што, све у пла ме ну; и учи
ни ло ми се да ми збо ри ове ре чи: „Vi de cor tu um.” И на кон што је 
остао та ко не ко вре ме, учи ни ло ми се да бу ди ону ко ја је спа ва ла, 
и то ли ко се тру дио це лим сво јим ду хом, ка ко би по је ла то што је 
плам те ло у ње го вој ру ци, и што је она с не ве ри цом је ла. По сле 
то га, ње го ва ве се лост пре о бра зи се у гор ки плач; и та ко пла чу ћи, 
ови ову го спу сво јим ру ка ма, и учи ни ло ми се да се с њом ви нуо 
пре ма не бе си ма; због то га ме об у зе та ква зеб ња ко ју мој ла ки сан 
ни је мо гао да под не се, не го се пре ки ну и ја се од то га про бу дих. 

Ова Дан те о ва па ра фра за о „по је де ном ср цу” ‒ ко ја је, али у 
не што из ме ње ном об ли ку, би ла при пи си ва на тру ба ду ру Ги ле му 
од Ка бе ста на ‒ је ди ни је тре ну так кад је пе сник ви део из бли за 
сво ју Бе а три че, иа ко не из го ва ра ње но име, и то го то во пот пу но 
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на гу! Ви део је чи та во ње но те ло, јед ном за у век, и док је она је ла 
ње го во ср це, знак да јој је он дао сву сво ју љу бав и се бе. Али ка
сни је, ни у Vi ta no va ни у Ко ме ди ји, он не опи су је Бе а три чи но те ло, 
као што опи су је мно га дру га ко ја сре ће на сво ме пу ту. Он та ко 
за ди вље но го во ри о Бе а три че да нам се чи ни да је ви ди мо, али не 
би смо зна ли да ка же мо да ли је пла ва или цр на, ни ка кве су ње не 
ру ке, стас. Дан те се за до во ља ва да го во ри о ње ним очи ма, чак и 
кад је ње но ли це пре кри ве но ве лом ко је кри је ње ну дру гу ле по ту, 
то ли ко да га и са ма Бе а три че опо ми ње да не би тре ба ло да их то
ли ко гле да, јер „ни је рај са мо у мо јим очи ма”, ка ко му ка же у јед ном 
тре нут ку! Исто та ко се дам Бе а три чи них пра ти ља при ме ћу је да је 
по сма тра од ви ше не тре ми це, и оне му то ка жу: „Tro po fis so!”2 

Дан те као да је за бо ра вио да је, ма кар у сну, ви део Бе а три че 
на гу у Амо ро вим ру ка ма, и за кљу чу је да ова Бе а три че ко ја га је 
до че ка ла на ула зу у Зе маљ ски рај ни је она ко ју је сре тао по фи рен
тин ским ули ца ма, и нај ма ње она ко ју је ви део у сну.

За ни мљи во је ипак да је са ма Бе а три че под се ти ла Дан теа на 
сво је те ло, на кон свих пре ко ра ко је му је упу ти ла због ње го вог 
по на ша ња по сле ње не смр ти! Она из го ва ра две тер ци не ко је су 
обра зац ма ка бар ске по е зи је, ка кву ће не ко ли ко сто ле ћа по сле Дан
теа пи са ти ба рок ни пе сни ци по це лој Евро пи:

Пре ста ни су зе да се јеш и слу шај:
чу ћеш ка ко је пра тит ме тре ба ло
ста вље на ка да бе јах у гроб у тај,

Би, све што си ви део, пре ма ло
спрам ле пог те ла у ко ме сам би ла
за тво ре на, кад у зе мљу је па ло. 

Ово „спу шта ње у гроб”, опис ко ји има не што од сли ка и му
зи ке на те му Хри сто вог стра да ња, или Sta bat Ma ter do lo ro sa, јед на 
је од нај ту роб ни јих и нај не о че ки ва ни јих сце на у це лој Ко ме ди ји. 
И у све му то ме Бе а три че нам от кри ва да је ње но те ло би ло ле по, 
оно што се Дан те ни је усу дио да ка же и да га опи ше! Кад по ми
слим да је Бе а три че умр ла та ко мла да, у два де сет пе тој го ди ни, и 
да је би ла за тво ре на у ле пом те лу кад су је спу шта ли у гроб, са мо 
јед на ми сао ми до ла зи:

2 Чак и Вер ги ли је, ко ји у пе ва њу II Па кла, от кри ва Дан теу да га је Бе а
три че по се ти ла у Лим бу да би га за мо ли ла да му кре не у по моћ из гу бље ном у 
мрач ној шу ми, по ред то га што је на зи ва „ду шо вр ла”, не опи су је Бе а три че 
друк чи је не го: „Ње зи не очи сја ху по пут зве зде.”
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Qu an do cor pus mo ri e tur, 
Ка да уми ре те ло, 

што ће по ста ти је дан од мо ти ва ре кви јем ске европ ске му зи ке. Мо
же мо по ста ви ти пи та ње од ко је бо ле сти је Бе а три че умр ла, од 
ту бер ку ло зе, или од ту ге што су је уда ли за бо га тог удов ца тр гов
цем сви лом? Не ки ка жу да је умр ла при ли ком по ро да. Да ли је 
Дан те, ма кар из при крај ка, при су ство вао ње ној са хра ни? Из Vi ta 
no va, ко ји је уз бу дљи ви днев ник јед не не мо гућ не и стра сне љу ба
ви, са зна је мо да је Дан те пао у нај ду бље оча ја ње кад су му фи рен
тин ске го спе са оп шти ле да је ње го ва дра га уз ле те ла с ан ђе ли ма 
на не бо. И не ма раз ло га да му не ве ру је мо. 




