КАЈОКО ЈА МАСА КИ

КОМПА РАТИВНИ ОПИС ЈА ПАНСКИХ
И СРПСКИХ АВАН ГАРД НИХ ЧАСОПИСА1
0. Увод
Авангарда се колебала, попут клатна, између две супротне тенденције:
рушилачког и ствара лачког, индивидуалног и колективног, рационалног и
ирационалног и др., што је одраз тадашње Европе, препуне парадоксалности
које је донела западна цивилизација. Управо нам то колебање и говори о
трагању за новом сликом света коју су уметници почетком двадесетог века
желели да изразе. И Јапан се тада налазио на прекретници. Наглом индустрија лизацијом и развијањем привредног живота, становништво одлази са села
у градове, формирају се нови градови који ће битно променити начин живота. После Меиђи периода монархистичко-апсолутистичког духа, у Таишо
периоду настаје демократско расположење доласком новог цара, које ће кратко трајати, да би се убрзо јавиле национа листичке тенденције. И јапански
песници, свесни противуречности које је донела европска цивилизација након
Меиђи рестау рације (1868), трага ли су за новим песничким изра зом. Жан
Вајсгербер навео је два услова за настанак авангарде: „минимум слободе
мишљења“ и „развој индустријске и урбане цивилизације.“2 Оба су постојала
у јапанском друштву двадесетих година прошлог века. И европски и јапански
песници на ла зили су се, дакле, у типолошки веома сличном окружењу, из
чега је произашао низ пара лелних појава.
1
Рад је, под истим насловом, на српском језику први пут објављен у: Зборник
Матице српске за књижевност и језик, LI/1–2(2003): 321–367.
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Жан Вајсгербер, „Књижевне авангарде: преглед истраживања“, у: Авангарда
– Теорија и историја појма 1, Београд, 1997, стр. 170.
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Заједничке су, на пример, неке већ на први поглед видљиве нове појаве
у књижевном животу. Тако можемо поменути појаву „ефемерних часописа“
или „малих часописа“. Они се појављују и у Европи и у Јапану за време авангарде. Истраживање малих часописа омогућује нам да изблиза пратимо активност авангардних покрета.
Овај рад има за циљ да прикаже паралелне појаве у авангардним покретима у просторно и по традицији тако уда љеним књиженостима као што су
јапанска и српска. И у српску књижевност су, наиме, као и у јапанску, преношена искуства изворних европских авангардних покрета. Наш је задатак да
покажемо неке најуочљивије сличности и разлике у рецепцији авангардних
покрета и у једној и у другој књижевности.
Српска књижевност, која је саставни део европске, хришћанске културе,
у средњем веку је била изложена снажном утицају исламске цивилизације,
од које се ослобађа тек у 19. веку, да би се поново вратила тековинама хришћанске култу ре. Јапанска књижевност развија ла се ван европске цивилизације,
с којом ће се истински сусрести тек у другој половини 19. века, после изолације која је траја ла више од две стотине година у Едо периоду, за време
саму рајске владавине.
За компаративну и типолошку анализу изабрали смо два јапанска авангардна часописа – Црвено и црно и Маво, и два српска авангардна часописа
– Путеве и Сведочанства, који су, чини се, најбољи пока затељи веома сложеног и слојевитог књижевног живота код Срба за време авангарде. Посебно
ћемо обратити пажњу на њихов програм, начин уређивања и књижевна дела,
укљу чујући и преводну књижевност која је у њима негована.
Очекујемо, поред извесних разлика, и низ типолошких сродности, које
произла зе из сличног или заједничког програма, јер се поетика авангарде
заснива на космполитском ду ху.

1. Ефемерни часописи
1.1. Време ефемерних часописа
Историчари књижевности већ су запа зили да су се заједно са општим
променама у књижевности мењали и часописи. Мењала се не само њихова природа, њихове особине, него и њихова функција. Та се промена у европским
књижевностима нарочито добро види на прелазу од реализма и натурализма
ка импресионизму, парнасовству и симболизму. Часописи постају све ексклузивнији, јер се везују за мање и затворене гру пе писаца, које обједињује
сличан или чак исти програм. Сужава се и круг чита лаца. Основни узрок се
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свакако налази у истицању уметничког момента, у естетизму или ларпурларизму (према фр. l’art pour l’art). Због тога се сасвим природно мења и изглед
часописа и састав њихових сарадника. По правилу је графичка опрема финија, са ликовним прилозима који су сами по себи вредни и доведени у равноправан положај са књижевним прилозима. Исто тако се међу сарадницима
налази велики број сликара. Заједно са расправама о књижевности објављују
се и расправе из опште естетике. Други талас великих промена у часописима
запажа се на почетку двадесетог века, када парнасовство и симболизам смењују авангардни покрети. Није слу чајно што се на зив школа замењује називом покрет. Јер школа подра зумева да постоје следбеници који одређену
књи жевну вештину наслеђују и усавршавају, док се у покре ту оку пљају
књижевни истомишљеници око заједничког програма.
Програми се најчешће износе у виду борбених манифеста. И као што
су манифести борбени, јер разарају традиционалне облике, борбени су и авангардни часописи. Могло би се рећи да је и часопис у целини и сваки његов
део засебно једна врста књижевне акције. Познати часопис немачког експресионизма управо се тако и зове – Die Aktion. Акцију и борбеност такође налазимо у имену најславнијег експресионистичког часописа Der Sturm, који је
уређивао Херварт Валден и који је имао извесног од јека и у Јапану.
Друга особина авангардних часописа произла зи из оне прве: сваки од
њих траје онолико колико је потребно да се програм изнесе и одређена књижевна „акција“ изведе. Зато су, по правилу, краткотрајни. Раније су часописи
излазили годинама и деценијама, а сада неколико месеци и највише неколико
година. Друга њихова особина је, према томе, ефемерност. Али ефемерност
има и друге узроке: затворен круг истомишљеника, који се брзо распадао,
и врло узак круг чита лаца, који су жељни књижевних сензација као једне
врсте књижевне моде, а она се брзо мења. Очигледно је да су тек авангардни часописи у правом смислу поста ли ма ле ревије или, како се на енглеском
називају, little magazines. Преглед и нарочито пажљив опис ових малих ревија
омогућује нам да сагледамо сву динамику књижевног живота, који је у време
авагарде доста ћудљив, каприциозан и није га увек лако објаснити.
Објашњење је отежано и зато што је авангарда, као што је познато, негирала књижевност као посебну институцију. Тако су дадаизам и после њега
надреализам одбацивали све књижевне конвенције, односно литературу коју
је грађанска култу ра канонизова ла, да би се тражили нови извори поезије у
самом животу. Зато авангардни часописи по правилу доносе документе и
описе не само из обичног живота него још више из неофицијелног, запостављеног, презреног живота. Некадашњи салони замењивани су кафеима и кабареима, у којима се одвија прави књижевни живот. Чисто књижевни преврат
прибли жава се социјалном преврату: књи жевна револу ција иде у сусрет
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друштвеној револуцији. У томе се заправо највише и огледа промењена функција књижевних часописа. Она више није чисто естетска, као у време симболизма.
Пошто у време авангарде не дола зи само до „мешања жанрова“ него и
до „мешања ра зних врста уметности“, часописи нису више уско књижевни,
него отварају своје странице свим уметницима и свим врстама уметности.
Зато се као општа може издвојити још једна њихова особина: „уметничко
шаренило“ од књижевности, преко сликарства и вајарства, до балета и чак до
циркуских представа, са све примамљивијим кловновима, луткама и маскама.
Маске су, уоста лом, поста ле популарне после Аполинеровог и Сандраровог
открића црначке пластике.
Откриће црначке пластике није, наравно, слу чајно. До њега је дошло
управо зато што је европска уметничка авангарда показа ла изузетно велико
интересовање за ваневропске уметничке традиције и културе. Негативан однос према човековом искуству из других, ваневропских култу ра замењен је
позитивним, а између оста лог и позитивним односом према искуству које
је откривано у будизму. Због свега тога су европски авангардни књижевни
часописи добили још једну особину коју желимо да истакнемо: од некадашњих
националних поста ли су у најширем смислу интернационални. Види се то,
између оста лог, не само по темама и прилозима него и по сарадницима из
различитих делова света. А као интернационални лакше су проширили свој
утицај, толико да се он осетио и у јапанској књижевности. Осетио се, наравно, и у јапанским књижевним часописима, који су такође брзо почели да се
мењају.
1.1.1. Ефемерни часописи у Јапану
У Јапану се ефемерни часописи називају ritoru magaјin, односно малим
ревијама, по енглеском изразу little magazines. Тај израз је првобитно означавао оне неконвенционалне књижевне часописе, намењене ужим чита лачким
круговима, који су изла зили почетком двадесетог века у Америци и Енглеској, док су се у Јапану под тим термином разумева ли они некомерцијални
часописи које у ма лом тиражу издају појединци или ма ле групе, дакле, све
породичне публикације које нису биле масовног карактера. На почетку су то
били часописи који су се крајем деветнаестог и почетком двадесетог века
појавили у служби ширења соција листичких или хришћанских идеја, као
што је Ново село (Atarashiki mura), гласник једног хуманистичког покрета.
Број тих ма лих часописа нагло се повећава током 1920-их, када почиње интензивна рецепција авангардних покрета.
У историји јапанске модерне књижевности неки часописи су одигра ли
веома важну улогу у формирању књижевних праваца. Часопис Даница (Myojo,

173

1900–1908. и 1921–1927) био је среди ште ја панског роман тизма, Плејада
(Subaru, 1909–1911) представљала је естетизам, a Бела бреза (Shirakaba, 1910–
1923) окупљала је хуманистички настројене писце. Они су излазили редовно,
имали су стабилан програм, трајали су дуже и намењени су били широј интелектуалној публици. У њима су читаоци могли да се обавесте како о књижевним тако и ликовним кретањима у Европи. Играли су, у извесном смислу,
просветитељску улогу у процесу модернизације јапанске књижевности.
За разлику од ових, старијих књижевних часописа, мале ревије почињу
да изла зе тек у време авангарде, у веома ма лом тиражу, окупљаће око себе
писце и песнике мање-више одређене књижевне, уметничке па и идеолошке
оријентације. Скоро ниједна од њих није могла да излази дуже, ретко која је
доживела трећи број. Оне садрже, поред поезије, прозе, драме, романа и књижевних критика, и текстове о филозофским, психолошким и политичким
питањима, за њих пишу и ликовни и позоришни уметници, као и архитекти,
тако да су често прева зила зиле оквире књижевних ревија у најужем смислу
те речи, израстајући у часописе мултидисиплинарног карактера.
У то време, почетком двадесетих, објављено је у Јапану неколико значајних уметничких манифеста. Наиме, октобра 1920, сликар Таи Камбара
објављује у ката логу за своју изложбу Први манифест Таија Камбаре, који
садржи футуристичке идеје. Децембра 1921, песник Ренкићи Хирато на улицама дели летке са својим Манифестом јапанског футуризма. Следеће 1922.
године песник Шинкићи Такахаши у својој збирци песама објављује и песму
Потврда је дадаиста (Dangen wa dadaisuto), која се сматра првим дадаистичким манифестом у Јапану. Појава ма лих ревија управо се поклапа са
„врућим“ периодом авангардних манифеста, и оне ће се просто утркивати
у објављивању својих манифеста.
Манифест добија карактер засебног облика или жанра авангардне књижевности од времена италијанских футуриста који су узастопно објављивали
мноштво манифеста, али прототип манифеста у модерном друштву на ла зи
се у Манифесту Комунистичке партије из 1848. године. Имао је социјални
карактер и служио је агитацији. Време такозваних little magazines карактерисало се управо безбројним манифестима које су млади уметници агитатори
објављива ли у ревијама прола зним попут јутарње росе.
У ма лим часописима нису објављени само аван гардни манифести,
написани у ду ху футу ризма, дадаизма, конструктивизма или експресионизма. На пример, часопис Сејач семена (Tanemaku hito, 1921–1924), са јасном
соција листичком оријентацијом, такође је објавио свој манифест, а писац
Такео Аришима (1878–1923) из књижевне групе Бела бреза, која је окупљала
присталице Толстојевих хуманистичких идеја, исто тако је објавио Манифест
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један („Sengen hitotsu“) као резултат болног размишљања о односу писца
према друштвеним противу речностима. Сејач семена је покренуо Оми Комаки (1894–1978), који се вратио из Париза, под снажним утицајем Барбисовог
(Hen ri Barbis, 1873–1935) интернациона листичког покрета за мир Кларте
(Clarté). Часопис се декларисао као космополитска књижевна ревија и под
геслом „акција и критика“ за лагао се за интернациона лизам, давао подршку
радничко-сељачкој Русији, изјашњавао се за мир и против рата. Мада у њему
није било литерарних остварења значајних за књижевну историју, он је занимљив по томе што је Комаки на његовим страницама представио Трећу
интернационалу, што ће имати велики утицај на развој пролетерске књижевности у Јапану. Манифест, објављен октобра 1921. у првом броју часописа,
написа ли су песник Масатоши Му раматсу (1895–1981) и режисер Такамару
Сасаки (1898–1986). У њему су јасно подвучене идеје о супротности између
класа, класној борби и интернациона лизму, уз неке елементе анархизма.
„Некада је човек створио Бога. Сада Га је човек убио. Нека се зна судбина
Створеног.
Данас не постоји Бог. И поред тога свуда је пу но Његових варијанти.
Он мора да буде убијен. Ми смо ти који ће Га убити. Све док траје ово стање
супротстављености два табора, човек је човеку непријатељ. Ту нема компромиса. ‘Да’ или ‘не’. ‘Истина’ или ‘не’.
Истина је апсолутна. Зато говоримо ону истину коју дру ги неће. Човек
је човеку вук. Без обзира на државе или расе. Под светлошћу истине долази до
спајања и раздвајања. Гледајте! Ми се боримо за данашњу истину. Господари
смо живота. Ко не признаје живот, дефинитивно није човек садашњости. Због
живота бранимо истину револуције. Сад устаје сејач семена – заједно са свим
дру говима света!“

Такео Аришима је свој Манифест један објавио у јануарском броју часописа Реконструкција, 1922. године.
„[…] Рођен сам, одрастао и стекао образовање изван четврте класе. Према томе, ја сам један од оних који немају везе са четвртом класом. Пошто је
апсолутно немогуће да постанем припадник те нове класе, не помишљам да
ме прихвате у њу. Глу по ми је слагати себе да бих је бранио, расправљао њој
у прилог и сту пио у покрет за њу. На крају крајева, ја ћу остати плод постојеће владајуће класе, ма како се променио мој да љи живот, као што би црнац
остао црн ма колико га пра ли сапуном. Стога би мој задатак увек био и остао
само да се обратим онима изван четврте класе […]“3
3
У: Nihon gendai bungaku zenshu, Arishima Takeo (ʻСабрана дела савремене
јапанске књижевности’, Такео Аришима), vol. 20, Tokyo, Kodansha, 1969, стр. 409.
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У овом тексту, где аутор износи свој скептицизам у погледу плодова
које су народу донеле Француска и Руска револуција, уопште нема радикализма ни оптимизма. Већ сам наслов Манифест један упућује нас на ауторов
приступ који се битно разликује од других тадашњих манифеста ʻповишене
температу ре’, као и на пишчеву усамљеност. Њега му чи питање како интелектуалац може да се ухвати у коштац са стварним социјалним проблемима,
док књижевност убрзано нагиње ка левичарењу. Сав очајан, писац ће октобра
следеће 1923. године извршити самоубиство.
Горе наведени манифести углавном говоре о задацима књижевности
или о ду ху књижевности, али се не баве проблемима књижевне форме.
С дру ге стране, авангардни манифести као што су Први манифест
Таија Камбаре и Манифест јапанског футуризма, и поред јасно изражене
имитације ита лијанског футу ризма, говоре не само о духу нове поетике већ
и о уметничкој форми. Такве авангардне токове следе мале ревије. Међу њима
се налази Ге. Гјмгјгам. Пррр. Гјмгем (G.G.P.G.), сведок усмеравања авангардне
поезије ка надреа лизму, који је изла зио од јуна 1924. до јануара 1926, укупно 10 бројева, и космополитски Песник света (Sekai shijin), који је изла зио
од августа до новембра 1924, укупно три броја, као и низ других часописа.
Песник света у првом броју објављује своје планове активности: издавање гласника Песник света; штампање годишњака поезије; организовање
предавања, рецитовања и изложби; избор чланова одбора; контакт са песницима света. У плану је било, такође, да се „једна песма, предложена на месечној редовној сесији, преведе на енглески, немачки, француски и руски језик,
објави у наредном броју и поша ље истовремено редакцијама иностраних
часописа, као и да се објаве оригина ли и преводи дела авангардних песника
широм света.“ Покретач овог часописа Томоо Тозаки био је у то време познат
као дадаистички песник. У Одбору академије поезије Далеког истока окупило се шездесетак, а у редакцији тридесет уметника међу којима су дадаисти
Ђун Цуђи и Ђун Окамото, Кјођиро Хагивара и Шигеђи Цубои из часописа
Црвено и црно (Aka to kuro), Томојоши Му рајама из часописа Маво и други.
Први број часописа Песник света је скромног изгледа и има свега 26
страна. Садржи манифест, песме, књижевне критике и преведене стихове.
Летимичан преглед садржаја сва три броја овог часописа, колико је изашло,
пока зује да су, поред песама јапанске авангарде, објављене у доста великом
броју преведене песме. Заступљени су руски авангардни песници Мајаковски (1893–1930) и Шершењевич (1892–1942), а од немачких песника кубиста
Макс Вебер, дадаиста Ф. В. Вагнер, револуционарни песници Оскар Марија
Граф, Курт Хајнике, Клабунд (право име Алфред Хеншке), Алберт Еренштајн,
Армин Т. Вагнер, експресионисти Вартер Хазен Крефел и Карл Цукермајер.
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Има и француских песама. Неколико преведених песама савремених кинеских
песника потврђује да часопис није пратио само токове европске поезије. Не
можемо поуздано утврдити да ли је и колико успео да успостави контакт са
светским авангардним ревијама. Али се осећа, макар у плановима, ентузијазам и воља да се јапанска савремена поезија представи иностраној публици.
У првом броју објављен је и манифест под насловом Први манифест
Дон креациониста (Don kurieshonisuto daiichi sengen),4 који је највероватније написао главни и одговорни уредник Дон Заки (право име Томоо Тозаки).
У том манифесту аутор се залаже за „Дон креационизам“. Текст, који садржи
шест тачака, почиње реченицама: „Свет конвенционалне уметности је у свим
областима срушен. Ми, људска врста, нисмо могли да га обележимо ниједним надгробним спомеником. То је истински тужна историја пора за људске
врсте.“ У њему се јасно огледају особине футу ризма и дадаизма, као што су
негирање конвенционалне уметности и давање приоритета животу, али и
тежња ка природним наукама: на више места су употребљени стручни термини као што су космос, електрон, гравитациона сила итд. Текст се завршава
овако: „Границе су избрисане, бескрајни су објекти. Релативна воља безбројних симултаности поспешује нову усмену књижевност, индустријску уметност, динамични плес, народно позориште, уличну уметност, живот једнак
уметности и њихове свеобухватне међусобне односе.“ Објављен нацрт организационе шеме њихове чете Дон гаса – која се састоји од одељења за поезију, за плес, за ликовну уметност, за позоришну уметност, за креативност,
за критику, за науку, за превођење, за пропаганду и за издаваштво – наговештава да су намеравали да делују као организован друштвени покрет. Из самог
манифеста јасно произла зи њихова тежња ка космополитизму и мултидисциплинарној уметности.
Мада овај манифест, доста апстрактан и пун еуфоричних изра за као
што је „освајање свемира“, не говори непосредно о уметничкој форми, програмски текст објављен у истом броју под насловом Почетак креационизма
(Sozoshugi no shuppatsu),5 са потписом Дон Заки, садржи неколико конкретних предлога који се односе на форму. Негирајући конвенционалну уметност
и истичући неограниченост објеката, он се за лаже за револуционарну уметност, дефинише став уметника као религиозан, дија лектичан и активан, док
елементи уметности треба да буду критичко-филозофски, научни, релативно-естетски и архитектонски. Као пројекат за „рад на рехабилитацији очајника“ он наводи прогон декаденције, чудо дадаизма, сутрашњицу нихилизма, полет братства, просвећење пролетеријата. Текст истиче да су циљеви
4
5

У часопису: Sekai shijin, бр. 1, августа 1925, стр. 19.
Исто, стр. 9–10.
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покре та ин дустријски и масовни и да њи хова уметничка форма садржи
симултаност, конструктивност и слободу ефеката, а говори афирмативно о
гротески. Као облике уметности Дон Заки помиње усмену књижевност, уличну ликовну уметност, динамички плес и стваралачку критику. Стиче се утисак да је овај програмски текст преплављен свим идејама које су привлачиле тадашње јапанске интелектуалце, од дадаизма, конструктивизма и других
европских авангардних идеја па све до марксизма, интернациона лизма, мистицизма и теорије релативитета. Уметност је прибли жавана животу, да
буде народна, масовна и индустријска, а уметнички покрет дру штвеном
покрету.
Овај Тозакијев текст који критикује пасивност рецепције европске цивилизације код Јапанаца протеклих педесет година и оштро замера тзв. уметност ради уметности, без додирних тачака са стварним животом, пун је самоуверености као да је његов покрет изворан у свом ду ху. Међутим, креационизам није био Тозакијев изум. Он је само један од авангардних покрета
који су се после Првог светског рата појавили у Европи. Његов родоначелник
је чилеански песник Винсенте Уидобро, који га је покренуо 1916. године у
Буенос Аиресу. Касније је француски песник Реверди увео тај покрет у Француску. Подстакнути Уидобровом посетом Шпанији 1918, шпански песници
су развили ултраизам. Уидобро се за лаже за поезију коју песник „ствара као
нову космичку реалност коју уметник додаје Природи“. Пола зећи од потребе да песник „створи песму узимајући из живота мотиве и мењајући их да би
им се удахнуо нови и самостални живот“, он одбацује анегдотско и дескриптивно. Срж његове уметности је идеја: „Створити песму као што природа
ствара дрво.“ О су штини креационизма најбоље говоре његови сти хови:
„Зашто опевате ружу, о песници? / Учините да процвета у песми! / Песник
је ма ли бог.“6
У часопису Песник света нема ниједне шпанске песме, нити се помиње име Уидобра ни Ревердија. Међутим, у јапанском манифесту се на ла зи
једна од кључних речи креационистичке идеје као што је космос, као и инсисти рање на креативности, што би могло да буду трагови ове европске
авангардне идеје.
Безбројни манифести, објављивани у тим малим ревијама, садржава ли
су често екстремни па и пра зни хероизам и нарцизам. Међутим, од њих се
издвајају два часописа по томе што су оставили јасне трагове у јапанској
књижевној историји. То су Црвено и црно (Aka to kuro) и Маво.
6
Уп. Речник књижевних термина, Институт за књижевност и уметност, Београд, Нолит, 1985, стр. 379–380.
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2. Црвено и црно
„Шта је поезија? Шта је песник? Одбацујући све идеје из прошлости,
смело тврдимо! Поезија је бомба! Песник је црни злочинац који баца бомбу
на чврсти зид и врата затвора!“7

Са овим непотписаним Манифестом часопис Црвено и црно први пут
излази 1. јануара 1923. у Токију. Штампано је укупно пет бројева за годину и
по дана, колико је трајао његов живот. После првог броја који има 24 стране,
у фебруару изла зи други број са 8, у априлу трећи са 8, у мају четврти са 16
страна, а после Великог земљотреса у Канто области, септембра 1923, издат
је јуна 1924. ванредни број са 4 стране, који ће уједно бити и последњи. Овај
први авангардни часопис за поезију, формата А5 и веома скромног изгледа,
одмах је оставио снажан утисак на тадашње читаоце, својим крупним словима Црвено и црно на насловној страни, рушећи тада конвенционалну концепцију књижевне ревије. Главни и одговорни уредник је био песник Сигеђи
Цубои, а чланови редакције су били песници Ђун Окамото, Ћотаро Кавасаки и Кјођиро Хагивара. У ванредном броју њима се прикљу чио и песник
Тозабу ро Оно.
Уз репринт издање овог часописа, сећајући се тог времена, песник Шинкићи Ито пише да је „часопис Црвено и црно био необичан феномен, први
те врсте, да му је скромност била снага“. Црвена боја асоцира на комунизам,
а црна на анархизам. Сам наслов часописа није било толико необичан за чита лачку публику с обзиром на популарност тада већ преведеног Стенда ловог романа с истим насловом, тврди Ито, али су песници окупљени у њему
има ли самосвест да су и „црвени“ и „црни“ и тиме „призна ли и истакли да
су нешто што је немирно и нездраво, опасно створење“.8
У сваком броју објављиване су песме чланова редакције, кратки есеји
и завршна реч уредника. Овај уређивачки концепт је био готово заједнички
свим бројевима од првог до последњег. Нема прозних дела, романа, драмских
текстова ни превода дела страних аутора. У првом и другом броју се објављују само радови чланова редакције, па и у каснијим бројевима, кад се часопис
отвара за спољне сараднике, њихова дела остају главна. У том смислу можемо рећи да је часопис био дело затвореног круга песника.
Насупрот жестоким реторикама које се ређају у Манифесту, саме песме у првом броју часописа нису биле толико радикалне. Кјођиро објављује
7
Aka to kuro, бр. 1, јануар 1923, на насловној страни.
8
Puroretaria shi zasshi shusei (ʻЗбирка часописа пролетерске поезије’), Vol. 1,
Tokyo, 1978, стр. 2.
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две песме о сеоском животу у свом завичају Њива и човек (Hatake to ningen)
и Јесен (Aki), а Цубои натура листичко-реа листичку песму Просјак на ветру
(Kaze no naka no kojiki). Тек у Окамотовом циклусу песама Обртање (Kaiten)
осећа се извесна авангардна атмосфера. Међутим, како се часопис развија,
то се појављује више песама написаних у духу протеста, негације и рушења.
У четвртом броју, на пример, три од пет објављених песама, тј. песме Цубоија, Кавасакија и Окамота, биле су експерименталног карактера и има ле су
исти наслов Без наслова (Mudai), док се у Кјођировој песми под насловом „zz“
описује град на веома радика лан начин.
У четвртом броју је објављен и њихов нови манифест Први манифест
покрета Црвено и црно (Aka to kuro undo daiichi sengen). Аутор тог непотписаног текста није утврђен, мада се претпоставља да је реч о Кјођиру Хагивари. У њему је јасно подвучена намера њиховог авангардног покрета: промена
и песничке форме и песничког ду ха. Одлучно се одбацују конвенционална
уметност и њен ау торитет, подсмевају се идеа лизму и хуманизму, реду и
обичају, и ту можемо да нађемо додирну тачку са футу ризмом и дадаизмом.
Текст почиње позивом на презир материјалних вредности, као што је новац,
и на похва лу лудила. Критика је у манифесту била устремљена на песнике
који су у то време чинили главну струју у поезији у Јапану, на популисте и
тзв. слободне песнике, који су се залагали само за формалну невезаност стихова без новог песничког ду ха.
„Да опчинимо глупе, анемичне јапанске песнике! Сликаре! Музичаре!
Вајаре! који су заборавили на лудило, а желе новац!
Да знамо за деградацију љубави између даме и господина!
Далеко су модернија два пса, женка и мужјак који су се {{ли на улазу
радње кимона Мицу коши.
Буда ла је онај ко не зна да уметност постоји зато што је она мастурбација човека. Човек који не може да испусти {{ на писмо од своје драгане не
разу ме је истински.
Демократски песници у Јапану који не знају да ређају слова наопачке!
[…] Сад је дошло време да сахранимо слободне песнике који су дали ногу кукавичким песницима новог стила! Да уништимо слободне песнике! Да разбијемо стари, стари, као албатрос развучен и успорен ритам слободних песника.“9

Заправо су конвенционална форма и туп ритам били разлози њиховог
незадовољства поезијом савременика. У манифесту је снажно присутан нихилистички дух и цитирана је реченица „Све је за мене ништа“ од Штирнера,
кога је дадаиста Ђун Цуђи превео и представио јапанским интелектуалцима.
9
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„Негирајмо! Негирајмо! Негирајмо! Сву своју снагу усмеримо ка негацији!
Једино тако, ми постојимо! Ми можемо живети живот!“10
Манифест негира све „изме“. Шта нам онда нуди њихов песнички дух
у коме се истиче „негација“?
„Продава ли смо свој живот комад по комад, а на крају нам је оста ло
пресахнуло срце – шта треба да ку пимо овим пресахнулим срцем? Бацимо
га у кана лизацију! Јау че клица! […] Хтели смо да купимо идеал и срећу живота, а изгубили смо срце. Више нема ништа шта бисмо могли купити овим
пресахнулим срцем. Што нас брига за идеал и срећу? […] Сада ми морамо избацити своје лешеве. Да бисмо их избацили живе, изнад свега нам је потребна
ватра, ватра нам је потребна […]“11

Дакле, пре свега, разграђивање живота и губитак срца. И разумљиво је
онда што се у манифесту тадашње време изражава сликама из патологије.
Процес распадања човека и дехуманизације у тадашњем јапанском друштву,
пуном супротности, описује се прибрано и без сентименталности.
Одбацује се бољшевизам, капитализам, буржоазија, а „празно обећање“
је и власт анархиста. Па шта, онда, признају?
„Не можемо да кренемо пу тем истине и идеа ла, ни пу тем револу ционарног хуманизма да живиш за пролетере. Волим самог себе више од истине,
више од xx.“12
Овде се прихвата само „ја“ и голи живот. Радикални егоизам, који, међу тим, прати слика смрти.
„И с друштвеног аспекта, пред нама су само гробови. Мој живот је игра
на гробовима.“13

Њихов егоизам, испољен у овом Првом манифесту, зато је носио у себи
песимизам, као да су предвидели распад друштва.
Слике распадања урбаног човека, његове отуђености, слике секса или
хране који су везани за голи живот, мисаони хаос, немири времена и насиље
– то су чести мотиви и у њиховим песмама. Затвор, празнина, срце, крв, гробље, ду хови, обртање – то су речи којим су песници покрета Црвено и црно
описива ли слике времена. Њихове песме, објављене на страницама часописа Црвено и црно, где су оштро критикова ли своје савременике слободне
песнике, такође су написане на савременом говорном језику, али имају убр10
11
12
13
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зани ритам, слике су им живље и јасније, са склоношћу да се једна слика заокружује у једном стиху.
Ђун Окамото
САКАТА СРЦА14
Безбројна срца леже.
Бијен невременом,
запљускиван чађу,
згру шак потамнеле крви.
Срце, срце, срце…
Изложба сакатих срца.
Та безбројна срца.
намрштеног лица, само што се нису распукнула,
тихо и бешумно
леже на улици којом бесни северни ветар.
Кијоми Хатајама
ИГРАЈ! 15
Одрежи месо! –
Исцеди крв! –
Убаци је у пехар лобања
Хајд’, испиј!
Ако си се напио, заиграј,
Играј, играј, играј!
– Прасак пламена.
– Мигољење црне струје.
То је ду ша времена!
И ако те ухвати мука, играј да ље!
Играј све док не повратиш и не паднеш.
Поврати, поврати, поврати! Избљувана крв –
У мору избљуване крви xxxxxxx!
И срце xxxxxxxxx
Нека одлети на парчад!
Шигеђи Цубои
БЕЗ НАСЛОВА16
Моје срце је лист изгужване хартије.
Да га исцепам и бацим у ватру…?
Зар ти није тако лакше и лепше?
14
15
16
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Ноћни замор, зевање, зевање,
Прогу тај ватру!
Прогу тај разбукта ли пламен!

Часопис Црвено и црно често је сврставан у групу анархистичких ревија зато што су четири члана редакције нагиња ла анархизму: Кјођиро, Цубои,
Оно и Окамото. Али, тај часопис није само покушавао да измени песнички
дух. Он је истовремено био и иза зов за тадашњу јапанску поезију лишену
ритамског осећаја, па је стога јасно показивао елементе револуције песничке
форме. Он је био покрет за поезију у којој су дух и облик тесно повезани и
делују један на други.
Прика зи и критике објављени у сваком броју овог часописа говоре да
су „растегнут ритам“ и „сентиментализам“ биле стално њихове мете напада.
Због тога су падале тешке речи на слободне песнике и песнике популисте. Експерименти које су покретачи часописа Црвено и црно понавља ли у другој
половини његовог постојања били су усмерени ка трагању за новим ритмом
и новим приступом поезији како би разбили патетику и сентименталност и
створили ду ховни пејзаж помоћу сувих и необичних визуелних слика.
Иако је било само пет бројева, часопис Црвено и црно је снажно деловао на тадашње читаоце. Кјођиро Хагивара у четвртом броју под псеудонимом Луди Ђиро бележи: „Ропшин каже: ‘Увек сам досада имао неки изговор,
те ради идеологије, те ради посла, итд. Али, овога пута сам убио за себе, убио
сам јер само то желео ја.’ […] А ми само тврдимо: желимо да живимо, желимо
да умремо, и ништа више. Савладати насртаје јесте једино савладати смрт.
А сада, савладајмо све насртаје и само напред!“17
Часопис Црвено и црно је био претеча бројних ма лих књижевних ревија које су се појавиле на авангардној сцени у Јапану. Подстакнути његовом
нихилистичком естетиком, после њега ће попут пене настајати и нестајати
безбројни ма ли часописи са својим претенциозним манифестима.

3. Маво
Часопис Маво изла зио је од јула 1924. до августа 1925. године (укупно
7 бројева). Његов први број појавио се у јулу 1924. и имао је свега 8 страница. Други број, са 12 страница, излази у августу исте године, трећи (22 странице) у септембру, че тврти (16 страница) у октобру, док је пе ти број, са 32
17
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странице, после извесне паузе, објављен у јуну следеће, 1925. године, да би
затим уследили шести (32 странице) у јулу и седми (38 страница) у августу
исте године. Трећи број је забрањен на основу Закона о експлозивима, јер је на
насловној страни била налепљена петарда уз аутентични прамен женске косе.
Реч Маво на јапанском језику не значи ништа. Књижевник Такамару
Сасаки тврди да М значи Masse (ʻпростор’), В значи Vitesse (ʻвреме’), а А и О
представљају ознаке алфа и омега (почетак и крај). Ово објашњење сматра
се прилично поузданим.18
Покретач часописа је био сликар и позоришни уметник Томојоши Мурајама, који је упознао Јапанце с немачким експресионизмом и конструктивизмом, као и Шузо Оу ра и други уметници. Касније, од петог броја, укључује се у редакцију и песник Кјођиро Хагивара.
После једногодишњег боравка у Берлину, Му рајама се крајем јануара
1923. враћа у Јапан и са четворицом сликара организује прву изложбу под
називом Маво у просторијама будистичког храма Демпоин у Токију. Изложба,
која је трајала од 28. јула до 3. августа 1923, означила је почетак покрета Маво.
Међу 185 изложених радова истицао се Му рајамин објекат под насловом
Дело у коме су коришћени цвеће и ципела. Лева ципела с високом потпетицом
постављена је у пра зној дрвеној ку тији поред које је корпица са цвећем и
машницом. На дну кутије се на зире лик дечака, као некаква илустрација за
сликовницу, као и исписана реч аутомобил, а на самој кутији ружа.
У ката логу за ову изложбу на ла зи се њихов манифест од три дела. У
првом делу се разјашњава карактер групе која чини овај покрет: „Ми смо
се као група окупили јер смо ликовни уметници исте склоности. Али не зато
што делимо исту уметничку идеју или убеђење. Зато наша група неће позитивно да одреди некакав свој став о уметности.“19 У другом делу се дефинише дух уметности за који се за лажу: „Ми стојимо на челном положају. И
вечно ћемо ту остати. Ми нисмо ничим везани. Ми смо екстремни. Ми револуционишемо. Ми напредујемо. Ми стварамо. Ми непрестано потврђујемо
и одричемо. Ми живимо у пуном смислу те речи, да се ни с чим упоредити
не можемо […].“20 Трећи део је посвећен плану конкретних активности као
што је организовање изложби. Му рајама заступа тзв. Bewusste-Konstruktionismus, залажући се да уметници „свесно конструишу лепо и ружно, визуелне
и друге чулне елементе, деструктивне и конструктивне жеље“. Да би се огле18
Bungei sensen, септембар 1925. Уп. Bessatsu kaisetsu (ʻСвеска са коментарима’
за репринт издање Мава), Tokyo, 1991, стр. 12–13.
19
„Mavo no sengen“ („Манифест Мава“, у каталогу: Прве изложбе Мава), Tokyo,
1923. Репринт издање 1991, стр. 1–2.
20
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дао у „свеобу хватним могућностима уметничког трагања“, он покреће часопис Маво.
У трећем броју часописа објављен је програмски текст Појавио се часопис Маво који изражава „мавоистички дух“:  „Маво је група бледоликих
злочинаца који носе црвену маску и црне наочаре.  То је последња бомба
којом ће бити засути сви они интелектуални злочинци (тзв. господско племе)
који лелујају у овом свету, лењи и троми попут свиња, попут фатаморгана
сексуалног нагона.“21 Естетика побу не и злочина заједничка је и дру гим
ма лим часописима као што је Црвено и црно. Мада мавоистички покрет истиче да „нема ничег новијег страшнијег и истинитијег од овог“,22 јасно је да
се он родио као производ европских авангардних покрета и да су у његовој
основи елементи немачког експресионизма, руског футу ризма, дадаизма и
конструктивизма, које његови протагонисти поричу.
У последњем, седмом броју, који је изашао као специјални број под насловом Архитектура и позориште, проглашава се оснивање Савеза градитеља градова и енергетике. Расписан је конкурс за инвеститоре, донаторе,
привржене чланове и активисте. У тексту се ређају речи као што су конструктивизам, индустријализам, супстанцијализам, неодадаизам, неомавоизам,
а као пројекти се наводе електрика, гас, авион, уређење излога, сценографија,
коришћење отпадака и други нови урбанистички планови, па чак и истеривање љубитеља чедности.
Мавоизам је унео две новине у историју модерне уметности у Јапану:
интернационалност и мултидисциплинарност.
Маво је први јапански авангардни часопис који је као своју мисију заступао космополитизам и солидарност са уметницима света. У оснивању
покрета била је укључена Варвара Бубнова (1886–1983), руска сликарка која
је емигрирала у Јапан 1922. године, а јапански сликар Хиде Киношита (1896–
1991), који је активно сарађивао са Мавом, био је ученик Д. Бурљука. Часопис
Маво успоставља сарадњу са иностраним авангардним часописима као што
су Der Sturm (Берлин), Das Werk (Цирих), L’effrot moderne (Париз) и др. По
узору на сродне часописе из Европе, на последњој страни се објављује списак
Значајних часописа света. На том списку у петом (јун 1925) и шестом (јул
1925) и седмом броју (август 1925) часописа, нашао се и Зенит, са подацима
о Љубомиру Мицићу (L. Mizitch, 12, Rue de Bir tchanine, Belgrado). Колико
нам је познато, то је једина видљива веза између ова два часописа, али је посредних веза свакако било више. На пример, у књизи гостију Нел и Херварта
Валдена, уредника експресионистичког часописа Der Sturm у Берлину, на21
22
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ла зе се потписи Анушке и Љубомира Мицића на страни 54, под датумом 8.
август 1922. године, а на следећој страни потписи јапанских архитеката Торађироа Кођиме, са датумом 15. август, односно Кикуђија Ишимотоа и Саданосуке Накаде (1888–1970), са датумом 25. август.23 Накада је био сарадник
часописа Маво и објавио у петом броју чланак Улога општих часописа (Sogo
zasshi no shimei) о мађарском уметнику Мохолију Нађу и чешком часопису
Пасмо, а у седмом рад Татљин и Радовски (Tatorin to Radobusuki) о стваралаштву ових руских архитеката.
Садржај и структура часописа одражава космополитски дух. Објављује
се прилично велики број преведених књижевних дела. У првом броју Мурајама објављује у свом преводу три песме В. Кандинског Земља, Звук и Песма
из збирке Звук, а у другом броју песме Е. Толера Фабрички димњак пред зору
и Ја вас оптужујем. Дру ги број садржи и песму Ф. Сологуба (1863–1927) О
земљи у преводу Сеићо Саве. Као израз мултидисциплинарности, часопис
обу хвата не само књижевну и ликовну уметност већ и уметности као што
су позориште, плес и перформанс. Он посвећује више страница графикама и
колажима, а објављиване су и фотографије сценографија и елемената архитекту ре, што је у то време било потпуно ново за ту врсту периодике.
Маво је пун визуелних елемената. Међу ликовним прилозима налазе се
линорези, колажи и фотографије објеката јапанских аутора као што су Хиде
Киношита, Тацуо Окада, Сеићо Сава, Кимимаро Јабаши (1902–1964), Тацуо
Тода (1904–1988), Масаму Јанасе (1900–1945) и др. За колаже су често користили исечке из иностраних новина и ревија. Сава је за колаж Конструкција у
првом броју часописа користио руске новине, а Оура за Konstruktion F немачки лист. У делима високе апстрактности ових аутора наслови имају важну
функцију. На пример, један Мурајамин рад носи наслов Блудница која седи
(бр. 3), Тојотака Окада је свој рад на звао Мучна неуралгија (бр. 3), дело Јабашија се зове Моја онанија (бр. 4), дело Јанасеа Добро увежбани војници (бр.
4), а рад Каитоа Јанагаве Људи иду улицом (бр. 7). Често се служи неконвенционалним решењима, нпр. у трећем броју часописа где је као подлога таквих
репродукција коришћена стара новинска хартија. Од ових ликовних прилога,
линорези Тацуа Окаде и других биће касније коришћени за илустрације у
збиркама песама Е. Толера Ластавичја књига и К. Хагиваре Смртна пресуда.
Књижевност и ликовна уметност се приближавају и допуњују једна другу.
Објављена су и дела савремених европских сликара. У шестом броју
је графика Карела Маеса, а у седмом су репродуковани дрворез Маеса из
белгијског часописа 7. arts и графика Петаса из холандског часописа Het.
23
Зенит и авангарда 20-их година, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1983, стр. 16.
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Overziht. Поред њих, представљени су такође Архипенко и Кандински, који
су сарађива ли са Зенитом.
Маво поклања велику пажњу позоришту. Објављено је неколико драмских текстова, као што су Убијање сенке,24 Урнебесно отклањање магловите
жице,25 Изазов26 и др. Сви ови позоришни комади имају заједничке црте у
коришћењу боја, облика и сенки, као и мириса, у необичним светлосним и
звучним ефектима, у одсуству географских и личних имена, у аутохтоним,
животним и сензуалним мотивима.
Неки од мавоиста и сами су били активни позоришни уметници. Мурајама израђује сценографију, по први пут у духу Bewusste-Konstruktionismus,
за представу Од јутра до поноћи Г. Кајзера, којом је јуна 1924. отворено Мало
позориште у Цукиђију (Tsukoji sho gekijo). У истом позоришту, следеће године, мавоисти су организова ли позоришни фестивал под насловом Трећа
категорија позоришта (Gekiđo no sanka). Фотографија трећег чина представе
Смрт и ђаво Ведекинда, објављена у трећем броју, најбоље илуструје њихово
позоришно ангажовање: на сцени су као глумци сами мавоисти, Му рајама,
Јабаши и оста ли, прерушени у жене, носећи ципеле са високом потпетицом.
На насловној страни петог броја била је фотографија сценографије из представе Стриндберговог комада Пијанство, а у четвртом броју су костимографски цртежи Кенкићија Јошиде (1897–1982) за представу Живот бубе К. Чапека
у Ма лом позоришту у Цукиђију.
Архитекту ра чини такође битан део часописа Маво. Његов седми број
одваја неколико страница за руску савремену архитекту ру и представља
Татљина, Ма љевича и др. У њему се на ла зи и текст Лисицког Елементи и
откриће (Yoso to hakken), који је Му рајама превео из швајцарског часописа
Студија о архитектури. Таданосу ке Накада у истом броју објављује рад
Архитектура у Савезу Совјетских Социјалистичких Република Русије (Roshiya
shakaishugi rempo sovieto kyowakoku no kenchiku), који читаоцима пружа драгоцену информацију о конструктивистичкој архитекту ри, помињући између оста лог и пројекат Татљина Споменик Трећој интернационали. Мавоисти
су учествовали у обнови Токија после Великог Канто земљотреса 1923, уносећи нови стил и оригинални естетски приступ у област комерционалног
дизајна – пројектовањем биоскопа, фризерских салона, књижара, излога итд.
Поезија заузима значајан део овог часописа, поготово од петог броја,
када је у редакцију дошао Кјођиро Хагивара из часописа Црвено и црно и када
24
Toshiro Sawa, „In’ei o korosu“, Mavo, бр. 1, јун 1924, стр. 2–4. и бр. 2, август
1924, стр. 10.
25
Tatsuo Okada, „Morosen tek kai sawagi“, Mavo, бр. 2, август 1924, стр. 2.
26
Michinao Takamizawa, „Chosen“, Mavo, бр. 2, стр. 11.
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је покрету приступио велики број песника. Маво објављује песму Шигеђија
Цубоија, главног уредника часописа Црвено и црно. Заступљени су и песници
са дадаистичком тенденцијом, као што су Ђун Цуђи, Ђун Окамото, Фумико
Хајаши (1903–1951), Терутаке Онћи, Еисуке Јошијуки (1906–1940) и др. Сам
Хагивара не објављује песме у овом часопису, али има неколико есеја и ликовних прилога.
Тема „процес дехуманизације у градском животу“, која је била присутна у песмама објављена у часопису Црвено и црно, и овде је доминантна. У
готово свим песмама радња је смештена у урбаној средини, чести су заједнички мотиви као што су фабрика, гробље, гомила света, богаљ, бегунац из
затвора, осуђеник на смрт, инсект, смрад, онанија, апетит и срце, а омиљене
су боје: црвена, црна, жута и бледоплава.
Песничка форма овог покрета такође пока зује сличност са поезијом у
часопису Црвено и црно. Слика се своди у један стих као једну реченицу, а
ритам је убрзан. Користи се савремени говорни језик, са учесталим колоквијалним изразима. Честе су просте реченице, потврдне и одричне, као и заповедне и узвичне. Карактеристичне су реченице taigen-dome, тј. недовршене,
којима недостају предикације, а оне остављају на читаоце снажан утисак као
каква рекламна порука.
С друге стране, у часопису Маво има и специфичних песама, каквих
није било у Црвеном и црном. Прво, ту су песме са поређаним именицама,
односно песме у „синтакси крика“, карактеристичној за немачки експресионизам. На пример песма Мићинаоа Такамизаве Црвени отисак прстију.27
Друго, песме састављене од ономатопејских изра за написаних латиницом,
што су од јеци футуристичке поезије. Рецимо песма Хидеа Киношите Песничка форма звучних сугласника која је почела са Х.28 То значи да су песници овог
покрета почели да разграђују језик. Треће, песме конструисане од елемената
визуелних знакова. То се нарочито види у Такамизавиној песми Песма,29 у
којој су директно и насумице утиснуте речи „отров“ и „болест“ у мањем, а
израз „апсолутни и максимални луксуз“ у крупном слогу (Постоје и примерци у којима је уместо речи „болест“ употребљена реч „весеље“). Овим стиховима мавоисти руше дотадашњу конвенционалну поезију, смело експериментишући с метајезичком функцијом, и приближавају је ликовној уметности.
Еисуке Јошијуки је песник који је свој дадаистички свет проширивао
у правцу гротеске и еротике. У његовој песми Маче лепотан, објављеној у
шестом броју овог часописа, има оваквих стихова:
27
28
29

„Akaki shimon“, Mavo, бе. 2, стр. 10.
„-X- de hajimatta yuseion no shikei“, Mavo, бр. 2, стр. 9.
„Shi“, Mavo, бр. 4, октобар 1924, стр. 3.
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МАЧЕ ЛЕПОТАН30
[…]
Прогу тах црвено пролетерско срце.
Над мојим носем пржио се мозак тек рођеног одојчета.
О, нови дух! Негација акције и свега постојећег.
У мртвачком санду ку цветна шара памучне тканине буди ми пожуду.
Сива говорљивост песимисте огрну тог у црном мантилу. Где је WC?
Безброј нагих богаља искотрљао се иза жуте зграде. Црвено-црна крв Мефистова.
Моје тело је ишчезнуло па се сама лелујаво ду ша селила
[…]

Песма Фумико Хајаши Хтела бих да будем пас садржи мотиве као што
су град, фабрика, радници и глад, и иза зива код чита лаца извесну апатију
и очај:
ХТЕЛА БИХ ДА БУДЕМ ПАС31
Оном широком улицом Уено Хирокођија
у колони као мрави
ишли су радници.
– Нисмо коњи!
– Нисмо ни пси!
Младић, који се изгледа начитао романа,
кричући
махао је изношени раднички мантил.
Како је он срећан…
Мој њух, са желу цем непопу њеним од ју трос,
к’о пас тражи комад трулог меса
– на Дан првомајског пра зника.

Песма Јесен Цунеа Томите има троделну структу ру, а монтажа је двеју слика. Почи ње сценом ку хи ње си ромашне породице, описује ју тарњу
гомилу света на станици и у возу, а на крају слика се поново враћа у скромну ку хињу. Тематски и мотивски она спада у универзалну урбану поезију,
али одише и нечим ау тохтоним јер су у њу, поред мотива си ромаштва и
саобраћајне гужве у великом граду, вешто уткани мотиви из традиционалне ја панске поезије као што је глас цврч ка као знак јесени, као и мо ти ви
из живота обичног народа као што су бачва, пра зан новчаник, за лагаоница
итд.
30
31

„Binan no koneko“, Mavo, бр. 6, јул 1925, стр. 7.
„Inu ni naritai“, Mavo, бр. 6, стр. 10.
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ЈЕСЕН 32
Хеј, о наборано лице успаване матере
удара цврка цврчка што пева иза судопере у ку хињи.
Куц куц куц куц – јесења киша удара о бачву к’о у добош.
Проверих новчаник под светлом, бацих га, а он на столу
тму ран звук даје.
Препун је ју тарњи воз, хајде да се окачимо као лосос,
да гледамо по две добре жене.
Свако ју тро сунце хладно сја, зар не, свако ју тро –
„За време шпица вагони су препу ни, па, молим вас, возите се у дру го време.“
Ослонио бих се обра зом на нешто хладно да спавам,
легао бих на полицу за пртљаг ју тарњег воза државне железнице.
Од изласка сунца ка саобраћајном шпицу –
Човек, човек, човек, човек, – онај дебели гризе златнике.
[…]

У својој песми Препис дозволе за сахрањивање леша Јошио Фу куда
служи се графичким ефектима и ствара нихилистички призвук. Применом
ономатопејског израза, написаног пола јапанским а пола латиничним словима,
песник хладно означава нешто што трули, распада се.
ПРЕПИС ДОЗВОЛЕ ЗА СА ХРАЊИВАЊЕ ЛЕША33
Нема ногу.
Ни главе.
Иструлеле очи.
Стакло.
o Doro doro DORO.DD.Oo.
π Postscriptum
Ова дозвола треба ло би да се изда бланко, али се посебно
издаје попу њена, итд., итд.

Даи Саито у песми Рингишпил користи мотив свемира. Слика обртања
оличава безизла зност и неизвесност тог времена:

32
33

„Aki“, Mavo, бр. 6, стр. 13.
„Shitai maiso kyokasho fukusei“, Mavo, бр. 6, стр. 31.
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РИНГИШПИЛ 34
У дубокој, дубокој магли је призор Марса.
Изолован зид од цига ла је место с којим немам везе.
Трчиш ли, трчиш, трчиш,
опет је хаос марсовске магле.
Крв је, крв, крв!
Сањајући то трчао сам.
Сањајући то трчао сам.
Трчао сам, трчао.
Она беше извор сузе коме никад није доста плакати.
Рингишпил.
Трчао сам, трчао,
а никако да изађем из зида од цига ла.
[…]

То је типична слика сна: кад се све понавља, а не може да се покрене
– као уклета везаност.
Јошио Саката објавио је песму Не оставити врата отворена, која равнодушно описује хаотично стање где је под једнако немогуће наћи спокој ни
у будизму ни у хришћанству. Израз Namuamidabucu је будистичка молитва
у смислу „Амитаба, помилуј“. И у овој песми присутно је мешање слова,
односно делимична употреба латинице. Глагол нема и именица беда у оригиналном тексту написани су латиницом, и тиме је остварен снажан визуелни
ефекат.
НЕ ОСТАВИТИ ВРАТА ОТВОРЕНА35
[…]
Namuamidabucu + Амин.
Nema новца, nema тежишта.
Beda је и капита листичка економија на глобусу.

У основи тих песама објављених у часопису Маво налази се нихилизам
у друштву које је, изгубивши јасне циљеве, запа ло у идејну и верску конфузију. У таквом окру жењу песници хладно осликавају човекове примарне
нагоне, за храном и сексом, као да се једино могу уздати у биолошку основу
скривену у човековом телу. Сликар Тацуо Окада у свом кратком есеју Ликвидација свести пише: „Идеологија? Буда ло једна! Што баш идеологија? Све
је идеологија! Немој ни да помислиш да је идеологија анархизам, или бољ34
35

„Merigorando“, Mavo, бр. 6, стр. 20.
„Kaiho gen kin“, Mavo, бр. 7, август 1925, стр. 19.
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шевизам, нихилизам, тероризам, егоизам итд. Сви су људи буда ле. Ко није
задовољан нека изврши харакири!“36 Ове речи нас подсећају на ставове часописа Црвено и црно, који се одрекао и нихлизма, иако му је био бескрајно
близак. На крају текста Окада записује: „На дан страшне неврастеније“, као
да је тај есеј искривљено огледа ло у коме се одражава патологија времена.
Идеолошка недефинисаност и хаотичност примећују се и у есеју Чежња
за сиреном о невремену, који је написао песник Ђун Окамото. У времену у
коме живи Окамото види „бледу болест овог века – анемичну неврастенију и
стерилитет.“ Он истиче да су, „биолошки гледано, анархисти и милитаристи
племена истог типа. Ту се на ла зи логика настајања етатистичког анархизма
и империја листичког интернациона лизма“, тврдећи да се „рационалност и
ирационалност у суштини не разликују. Као што се међусобно не разликују
много соција лизам и капита лизам. – На крају крајева, буда ле вечно остају
буда ле, а робови остају робови – све док су обузети спољашњим стањем.“37
Иако су свој покрет започели под утицајем европске авангарде, мавоисти су били уверени у своју изворност, у изворну жељу за рушењем и за изградњом, као и за проналажењем новог односа између фигуративног и апстрактног у ликовној уметности. Имали су чврст став о неопходности равноправног
укључивања у светске токове уметности, без обзира на то колико су стварно
били одашиљачи нових уметничких импулса према свету. Нису нагиња ли
ни похва ли машинској цивилизацији ни рушењу култу ре, већ су делова ли
као оптимистички покрет који истовремено носи две димензије: деструкцију
и конструкцију. У домену поезије истовремено су тежили да изразе оно што
је универзално као и оно што је аутохтоно. Делујући симултано са светским
авангардним покретима, покрет Маво је трагао за новим хоризонтом јапанске естетике. Он је први пут непосредно проширио уметност на живот, уводио ју је у друштво и у масу.
Њи хов ра ди ка лизам у из ра жа ва њу и поми ња њу лепог ути цао је на
јапанске књижевнике Јасу нарија Кавабату и Рићија Јокомицу, покретаче
Новог чула. Мавоистички дух наследиће и уметници нове ликовне тенденције 60-их година.
Године 1925. покрет Маво се приближио комунистима, па се распао кад
је основано позориште Напредак (Zenshinza), с намером да уједини уметничку и политичку авангарду.
Мурајама у својим мемоарима Сећање на Маво бележи: „Шестог децембра 1925. године основан је Савез пролетерских књижевника Јапана, који је
у себи имао, поред књижевне, и позоришну и ликовну секцију. Тада су им
36
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„Ishiki massatsu ron“, Mavo, бр. 5, јун 1925, стр. 9.
„Bofu keihoki eno shibo“, Mavo, бр. 7, стр. 27.
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пришли Јанасе, Мурајама, Јабе, Окамото и други, па је тако Маво неприметно
нестао.“38
Тако се угасила група уметника која је описа ла патологију времена на
радика лан начин, у ду ху нихи лизма. Као да је зна ла да опстаје само док
описује хаос као хаос, док јој се не укаже јасан правац да љег развоја.

4. Ефемерни часописи: Црвено и црно и Маво
Мали часописи тачно одражавају стање у тадашњем јапанском друштву,
где су измешано, без јасног контекста, постоја ле разне идеје и уметничке
тенденције, које су једна за другом вртоглаво доспева ле у земљу.
У трећем броју часописа Маво на ла зи се текст На дан завршене коректуре трећег броја, са потписом К. Ј. (вероватно Кимимаро Јахаши), у коме
се каже: „Ко иде корак да ље од свога времена, најистакнутији рушитељи,
тај се највише му чи. Ми смо већ готово убијени. Ми смо се, наравно, разочара ли у свему што је стварност. Није ли нас одржа ла у животу још једино
гола патња, која се у крви превија желећи револуцију и освету свим оним
свињама, једино онанија за оно време које, на нашу жа лост, наила зи? […]
Бурно заиграј, угрушаће се потамнеле крви, на ђубришту бедног велеграда,
на црвеници пресу шеног села! А ми ћемо фабрике, пред узећа и државне
установе заредом фарбати у црвено!“39
Мавоисти веома често користе реч онанија, која се појављује и у часопису Црвено и црно. Тај израз асоцира на самоћу, одсеченост од друштва,
аутистичку таму, у којој је човеку онемогућено да успостави однос са другима, ма колико он био радика лан у жељи за насилним променама. Као да
су предвидели крајњи домет и распад њиховог покрета, који ће ускоро доћи.
Заједнички су за оба часописа смела негација свега конвенционалног, дух
побуне, нихилизам и дубоко разочарање у цивилизацији која претвара човека у део строја. Мавоисти су наследили песнике часописа Црвено и црно у
томе што не траже јасан одговор у било којој идеологији, већ само изражавају страх или гнев гомиле за коју нема изла за. То би, по њему, и биле патологије овог века.
У оба часописа деловали су исти књижевници, Кјођиро, Цубои и остали
песници дадаистичке тенденције. Али период од две године, у коме се десио
Велики Канто земљотрес, доводи до темељне промене у јапанској авангардној
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уметности. Од четвртог броја часопис Црвено и црно премешта своје ʻпоље
деловања’ са села у град, а у часопису Маво нема помена о селу, осим у горенаведеном програмском тексту. Маво је од почетка био градски покрет.
Док је Црвено и црно био часопис скромне опреме и бавио се претежно
књижевношћу, Маво је био богато илустрован ликовним прилозима и деловао као мултидисциплинарни уметнички покрет. Док је покрет Црвено и
црно био затворен у оквиру Јапана, покрет Маво је био отворен према свету.
Док су уметници часописа Црвено и црно деловали у духу протеста и рушења,
мавоисти се нису задовољили деструкцијом, већ су своје интересовање усмерили у конструкцију, ангажујући се у индустријској и сличној уметности
тесно повезаној са животом. Мавоисти су додали нову кључну синтагму народна маса на дотадашњу гомилу света, и на крају су пока за ли намеру да
покрет развијају као јасно дефинисану организацију. То се види у њиховом
програмском тексту објављеном у последњем броју. Али, Маво је умро управо
онда када је пронашао народну масу као кључну синтагму.
Песник Кјођиро Хагивара је играо значајну улогу у оба ова часописа.
После распада Мава није пришао комунистима, већ се вратио у своје родно
место. Своје нихилистичко осећање није покушао да изра зи у левичарској
литератури. За разлику од Мурајаме, који је решење тражио у активностима
Комунистичке партије, Кјођиро нагиње идејама Кропоткина и покушава да
нађе свој да љи пут у анархизму.

5. Путеви
Авангардни часопис Путеви изла зио је од 1922. до 1924. године у Београду. Његов власник је група МАРСИАС, која је окупила прву и другу генерацију српске авангарде. Није изла зио редовно, као и друге ма ле ревије.
Први број се појавио јануара 1922, а други, вероватно, фебруара или марта
1922,40 које су уредили Милан Дединац, Душан Тимотијевић и Марко Ристић.
После паузе од више од годину дана покреће се нова серија. Први број нове
серије изашао је октобра 1923. Секретар редакције је тада био Марко Ристић.
Други број је објављен новембра 1923. Уредио га је Ристић. Најзад, последња
свеска, троброј за јун, јул и август 1924, уредили су Ристић и Црњански.
Пу теви од ра жа вају постепено поме ра ње у српској књи жевности од
прве фа зе утицаја раних покрета европске авангарде ка утицају француског
40
Иако у самом часопису није означен месец изласка, могли бисмо лако закључити према Токиновом тексту Путеви, бр. 2 објављеном у Трибуну, 12. марта 1922.
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надреа листичког покрета. У старој серији часописа међу сарадницима се
појављују С. Винавер, С. Краков и др., чија смо имена већ сусрета ли у првим
бројевима Зенита, а укључили су се и Растко Петровић, Душан Матић, Александар Ву чо и др., који ће касније имати кључну улогу у преношењу француског надреалистичког искуства. У последњој свесци налазимо међу сарадницима писце као што су И. Андрић, И. Секулић, А. Савић и Б. Ла заревић,
који су има ли сасвим дру гачију књижевну оријентацију, што говори да је
часопис покушао да изађе из једног уског књижевног покрета, усмереног на
формирање надреа лизма.
На страницама часописа можемо наћи неколико веома важних дела за
развој модерне српске књижевности: поему Стражилово М. Црњанског и
његов прозни текст Пред Сиеном, који ће бити део чувеног путописа Љубав
у Тоскани, а Растко Петровић је објавио одломак значајне поеме Вук.
Прва два броја из старе серије штампана су кунстдруком: формат је 19
пута 22 центиметра. На насловној страни је великим словима одштампан
наслов ПУТЕВИ, а мањи поднаслов: Месечне свеске за уметност и философију. На средини се на ла зи као виње та цртеж нагог човека који укршта
руке гледајући увис, а у доњем делу на лази се назив групе МАРСИАС и година 1922. Формат је скоро у облику квадрата, а сви елементи су поређани
симетрично, што на нас оставља смирен утисак. У новој серији формат је
знатно смањен, а коришћен је грубљи папир. Пра зна површина је смањена,
што појачава утисак збијености. На насловној страни првог и другог броја
у горњем делу мањим словима одштампано је Нова серија, а испод великим
словима ПУТЕВИ, подву чено линијом. У средини је велики редни број, а у
доњем делу најпре месец и година, затим назив групе МАРСИАС – БЕОГРАД,
и на крају цена броја. На насловној страни последње свеске, чија је ширина
иста а дужина знатно већа, штампан је садржај. У ликовном решењу насловне
стране све више и више се наглашава ла функционалност, која ствара утисак
пуне напетости и динамичности.
За разлику од других авангардних ревија као што су Зенит, Dada tank
(Загреб, 1922), Dada-jazz (Загреб, 1922), или она јапанска Маво, које су посебну пажњу поклања ли ликовним елементима насловне стране, Путеви су
имали крајњи минималистички дизајн, што нас подсећа на јапански часопис
Црвено и црно, који се за лагао за револуцију песничког ду ха, али која не би
прелазила оквире књижевности. Ова нам чињеница говори о њиховом сличном ставу да радикално промене дух саме књижевности, али не и дру гих
уметничких области.
У Путевима нема много ликовних прилога. У старој серији су само два:
у првом броју слика Саве Шумановића (Две жене); у другом цртеж Јована
Бијелића. Ни у новој серији нема их пуно: у првом броју као илустрације два
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дрвореза Сретена Стојановића; у другом као прилог цртеж П. Пикаса; у последњем троброју два цртежа женског акта Пе тра Доброви ћа, цртеж лу ке
Александра Дерока и дрворез С. Стојановића. Аутори прилога, савремени
сликари претежно постимпресионистичке и кубистичке оријентације, били
су и лични пријатељи књижевника Путева, а Пикасо је цртеж послао поштом
лично Р. Петровићу. Ова уметничка дела су фигу ративна: нема ниједно апстрактно, карактеристично за конструктивизам. Нема ни фото-колажа или
других експерименталних радова. Између ликовних прилога и текстовног
дела не постоји нарочита тематска повезаност, а нема ни комплементарног
односа.
На крају сваке свеске старе серије на ла зи се реклама, која је одраз тадашњег урбаног живота: штампарија, кафана, осигу равајуће друштво, цреп
од азбеста и портланд-цемента, издавачка кућа, модна кућа и сл., док се у
новој серији рекламира само књижара или издавачка кућа. Њихов дизајн је
класичан: слогови су поређани на обичан начин, без конструктивистичких
елемената које смо на ла зили у Зениту или у Маву.
На крају свеске у старој серији налзи се списак имена других часописа, као и у Зениту и у Маву. Али у Путевима је списак веома скроман: поред
југословенских часописа Мисли и Критика, има само један из иностранства
L’Esprit Nouveau из Париза. У новој серији овај списак је укинут. Иако су
књижевници Путева веома добро познава ли тадашње европске књижевне
тенденције, нарочито француске, нису имали посебну намеру да развију сарадњу са другим, светским књижевним центрима, за разлику од Зенита или
Мава који су покуша ли да формирају мрежу светских центара авангардне
уметности.
Часопис испу њавају књи жевни при лози, углавном поезија, проза и
есеји, али и теоријски текстови из области филозофије, естетике, историје
уметности, психологије итд. За разлику од Зенита и Мава, нема драмских
текстова, који су били важни елементи у ревијама са експресионистичком или
конструктивистичком оријентацијом. Једино последњи број најављује драме
Р. Младеновића и Д. Алексића у следећем броју, који никада није изашао.
Колумна Хроника која се редовно појављивала у сваком броју, без устаљеног уређивачког концепта, поред прика за књижевног дела или научног
дела, садржи есеје о ликовној, позоришној и филмској уметности, мада, за
разлику од колумне Макроскоп из Зенита, овај часопис не намерава да прати
најновије догађаје у уметничком животу. Хроника је била отворен простор у
коме писци слободно расправљају о појавама тадашњег културног живота
из свога угла. Зато су њихови текстови често били програмски.
На пример, у другом броју старе серије Бошко Токин, под псеудонимом
Филмус, објављује текст Уметност могућности: кинематограф (стр. 30),
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који се може сматрати програмским текстом у коме аутор говори о новом
духу уметности, ана лизирајући карактеристичне кинематографске поступке, уместо да прика зује неки савремени филм. У оквиру Хронике, међутим,
нигде није поменута архитектура, за коју се конструктивизам занимао. Уместо тога, на ла зимо текстове из области филозофије и психологије.
За експерименте мултимедијског укрштања уметности нису се занимали књижевници из Путева, они су настојали да коренито промене књижевне
поступке. А уз то су укључивали друге научне области, посебно психологију.
Њихов програм уређивања јасно се види у тексту на полеђини корица,
написаном као обавештење за читаоце „Уређивани у најслободнијем ду ху,
ПУТЕВИ неће заступати никакав одређени правац ни школу. Приступачни
свим манифестацијама савремене уметности која се код нас после рата афирмиса ла, ПУТЕВИ ће смело водити најновијим видицима, негирајући лажну
традицију […].“ Затим се у тексту истиче: „ПУТЕВИ се неће бавити политиком
и социјалним питањима“. На крају се додаје следеће: „ПУТЕВИ ће увести нов
начин уређивања, и место уобичајене једноликости мењаће са много више
слободе састав своје садржине – тако ће један број бити по потреби антологија, роман, албум итд. У вези с том гипкошћу садржине, ПУТЕВИ задржавају себи право мењања и формата и опреме часописа […].“
Из овога текста се такође виде шта су кључни ставови младих књижевника: негирање прошлости, истицање слободног ду ха, неприпадање неким
одређеним правцима или школама, што је скоро све слично са јапанским
авангардним ревијама као што су Црвено и црно и Песник света.
Оповргава се досадашње поимање часописа, али никада се није десило
да једна свеска буде роман, антологија или албум, нити је иједан број тематски уређен. Истина, часопис нема одређене колумне осим Хронике, и уређиван је уз максимално поштовање сваког аутора. Када се сетимо, међутим,
јапанског часописа Маво који је потпуно мењао начин уређивања од броја
до броја, чини нам се да промена уређивачког принципа Путева и није тако
радикална.
Као што нам говоре и Винаверови стихови „Ми смо у превласти“ из
песме Пролази,41 негативан однос према прошлости је један од важних елемената песничког духа у првој серији Путева, што још изразитије приказује
манифест Споменик путевима Растка Петровића.42
Пародирањем и иронизацијом Р. Петровић негира грађански морал и
исмева званичне институције, као што су држава и војска, употребљавајући
при томе географска и лична имена која упућују на Први светски рат (Косово,
41
42

Путеви, Београд, I, бр. 1, јануар 1922, стр. 3.
Исто, стр. 9–12.
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Албанија, Македонија, Мишић, Путник итд.), али, с друге стране, и на тадашње политичко и друштвено стање у тек формираној Југославији. Користи
се песничким поступцима карактеристичним за авангарду – мешањем стиха
и прозе, графичким ефектима и ка ламбу рима помоћу хомонима, као у ова
два примера: „Са белим пругама / Ах пругама неким дола зе возови“;43 „Они
жуде шуму, / Ах, у чудном шуму губе се бродови.“44
Неки мотиви у Споменику путевима имају типолошку сродност са онима у јапанском авангардном песништву. Космолошке мотиве присутне у Шинкићијевим авангардним песмама на лазимо и овде, „Сунце и Космос“,45 „Свемир“,46 као и мотиве из области математичких наука („закон Њутнов или
Ајнштајнов!“).47 Мотиви везани за криминалитет („Тамница“ ),48 мотиви телесне љубави („љубљење“ и „дојке и гола жена“),49 мотиви машине („аероплан
и аутомобил“),50 мотиви људи изопаченог понашања („пијаница“, „скитница“
и др.),51 које смо често срета ли у Кјођировој збирци Смртна пресуда – сви
они сачињавају отуђену слику градског живота, пуног замора и наговештаја
смрти. И мотив богохуљења, присутан у Кјођировој поезији из раније фа зе,
примећујемо код Растка Петровића. Слика Исуса је еротизована: „Наш Христ
сад у врту / Округао и црн од махоговине / – Мушки му знак допире до колена.“52 Описујући Христа као црнца иронизује западну хришћанску цивилизацију и културу. Према Изјави Растка Петровића, објављеној у следећем
броју на првој страни, сазнајемо да је Српска православна црква оштро реаговала на такво приказивање Исуса, због чега се песник морао да брани, истичући да Христ има само „артистичку вредност“, јер је „само у значењу Божанства
и моћи“.
Пу теви садрже и дру ге програмске текстове, типичне за ефемерне
часописе. У првом броју старе серије на ла зимо Ширим хоризонтима53 Светислава Стефановића, у коме аутор истиче важност окретања према будућности, смештајући српску модерну књижевност у историјски контекст, од
ослобођења од Ту рака до савременог стања.
Исто, стр. 10.
Исто, стр. 11.
Исто, стр. 11.
Исто, стр. 12.
Исто, стр. 11.
48
Исто, стр. 10.
49
Исто, стр. 11.
50
Исто, стр. 11.
51
Исто, стр. 10–11.
52
Исто, стр. 12.
53
Исто, стр. 4–5.
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45
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Душан Матић објавио је у првом и другом броју текст Истина као конструкција,54 у коме истиче вишедимензионалност и релативност истине због
интерактивне везе између духа и стварности, сматрајући математичку истину
апстрактном.
Приказ Дневник о Чарнојевићу од Милоша Црњанског55 који је Милан
Дединац објавио у оквиру Хронике има програмских елемената авангардне
књижевности, што се види у следећем: „Нова уметност је нера зумљива свима који су протрча ли затворених очију и слепи кроз наше прола зне вароши
[…].“56 Цитирајући да је „нама циљ стварање, а не оно што је створено“ (С.
Винавер), Дединац одлучно негира прошлост и традицију. Мотив „анемије“,
који смо често на ла зили у јапанској авангардној поезији, на ла зимо у изра зу
„анемичне традиције.“57
И у другом броју прве серије јасно се види негирање традиције. У Винаверовом тексту Данте58 осећа се негативан однос према средњем веку, а
на крају овога броја, у оквиру прика за, иронично се критикује Српски књижевни гласник, који има конзервативну концепцију.59
Традиција се негира и у новој серији, пародирањем и иронизацијом. У
тексту Раскрсница објављеном у првом броју (стр. 5), са потписом Марсиас,
у коме се вређа старија генерација речима: „Урлају крезубим устима, сви
‘млади’ уредници“,60 иронично је приказан, исмејан главни уредник Српског
књижевног гласника Б. Поповић. Наиме, сам на зив текста Раскрсница узет
је од истоименог часописа са соција листичком оријентацијом. Сличан приступ према другим ревијама са класичном концепцијом на ла зимо и у јапанским авангардним часописима: јапански песник Кен Хашизуме у часопису
Светском песнику вређа часопис Јапански песник, на звавши га „државним
гласником“ („kampo“).61
У последњем броју нове серије објављен је есеј Наше највише вредности,62 у коме аутор Бранко Лазаревић из старије генерације сматра да су три
највише вредности из наше историје народне песме, Његош и Мештровић,
што очигледно није у складу са концепцијом Путева. Али, схватићемо намеру
Путеви, I, бр. 1, стр. 18–21; Путеви, I, бр. 2, стр. 20–24.
Путеви, I, бр. 1, стр. 29–32.
Исто, стр. 31.
Исто, стр. 31.
Путеви, I, бр. 2, стр. 28–29.
Исто, стр. 30–31.
60
Путеви, II, бр. 21, Београд, октобар 1923, стр. 5.
61
„Shidan yo daikon ran shitamae“ (ʻНека настаје хаос у кру говима песника!’),
Sekai shijin, vol. 1, Tokyo, август 1925, стр. 6.
62
Путеви, II, бр. 3-4-5, Београд, ју ни-јули-август, 1924, стр. 39–48.
54
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57
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редакције кад будемо прочитали мали текст после Лазаревићевог есеја: исмева се предратно коме припада Б. Ла заревић, а истиче се послератно.
У новој серији, међутим, јавља се и тежња ка надреализму, што се види
при крају првог броја: објављен је чланак под насловом Делови из Андре Бретона, пренети из француског часописа Littérature (нове серије, бр. 4, бр. 5 и
бр. 7). После овога броја књижевници Путева, уместо да се баве негирањем
прошлости или традиције, почињу да истражују човеков унутарњи свет, или
да изражавају овај свет из угла унутарњег света. Иако су то цитати од француског надреа листа Бретона, овде су забележене све битне књижевне идеје
које ће прихватити Душан Матић, Растко Петровић и други: поезија је схваћена као снага која произла зи из живота човека, а наглашена је релативност
односа између речи и смисла. Зато, могли бисмо рећи, овај колажирани текст
има значај манифеста нове серије Путева.
У Матићевом есеју Нека буде воља твоја, објављеном у другом броју
нове серије (стр. 24–26), између оста лог се каже: „Ипак сам помишљао да је
живот друго нешто, огромније, неподношљивије.“63 У томе, свакако, дола зи
до изражаја тесна идејна повезаност са Бретоновим књижевним програмом.
Матићев други теоријски текст О Фројдовој психоанализи, објављен у истом
броју у Хроници (стр. 30–31), значајан за рецепцију надреа лизма у српској
књижевности: у њему аутор сажето даје објашњење основних појмова Фројдове психоана лизе као што су свест, подсвест, нагон и цензура. При томе
истиче чврсту везу књижевности и Фројдове идеје: „Тако посматрана, психијатрија пре припада историји литерату ре.“64
Затим следи чланак Поезија кроз живот у лепоту,65 који се састоји од
три кратка цитата. Овај чланак, који има игровност загонетке јер скрива извор
цитата, можемо сматрати програмским, јер се понављањем истичу битни
ставови као у књижевном манифесту. Тежња која води ка надреа лизму овим
постаје све јаснија: поезија је схваћена као израз стварног живота, а истиче
се релативност наше реалности. Први цитат је из већ поменутог Бретоновог
текста (нова серија, бр. 1), а други је одломак из такође поменутог Матићевог
Нека буде воља твоја (нова серија, бр. 2), мада су на значени само бројеви
одакле су их узели. Занимљив је трећи цитат, који се наводи као да је узет
из трећег броја Путева: „…Слободе, – јер лепота има безброј лица, а мисао
има маску, јер су неочекиваом поезијом изненада натопљени неки тренуци
и неке речи мудрости и лажи.“ То је, у ствари, одломак надреалистичког текста Марка Ристића Крв разума који ће бити објављен тек у четвртом броју
63
64
65

Путеви, II, бр. 2, новембар 1923, стр. 26.
Исто, стр. 31.
Исто, стр. 31–32.
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часописа Сведочанства, 21. децембра 1924, иако је најављен већ у првом броју
нове серије Путева, октобра 1923.66 Ова чињеница потврђује да је Крв разума
већ написан 1923, за време изласка другог броја Путева, што је веома рано
за надреа листичку тенденцију у српској књижевности: чак и пре него што
је објављен Бретонов надреа листички манифест (октобра 1924).
Надреа листички елементи примећују се и у програмским текстовима.
Најпре Матићев већ поменути текст Битка око зида,67 објављен у последњем
броју. У њему се Матић бави односом сна и јаве. А у прозном тексту Растка
Петровића Речи и сила развића,68 поред мотива сна и мотива љубавног нагона,
јавља се и мотив афа зије, који симболише релативност значења речи, што
је један од кључних ставова његове поетике.69
Последњи текст За Путеве и даље задржава негирање традиције и прошлости као програм, и при томе још једном потврђује нову надреа листичку
оријентацију, што ће наследити часопис Сведочанства. Текст се завршава
понављањем речи „љубав“, која је једна од опсесивних тема. Ту се на ла зи и
реченица у којој се истиче „подсвест“, кључна реч надреа лизма: „Мисли су
на дну наше несвести,70 крв храни их и све се вредности живота везују, у
песништву, неочекиваним везама […].“71
И књижевни прилози одражавају лагано померање песничког духа Путева. Када је речи о поезији, није толико наглашено мешање стиха и прозе,
што је било карактеристично за Зенит. Скоро све песме су у слободном стиху, али су често строфичне. Да леко је мање песама у којима се песник користи графичким ефектима. Авангардност се примећује на дубинском језичком
плану, нарочито у метафоричним поређењу.
У песми Милана Дединца Вартоломејска ноћ72 укршта се стварни простор из урбане средине, пун мириса бензина, и имагинарни простор. У њима
се појављује лик лопова који краде небо. Мотиве из градског живота, испуњеног напетостима, на ла зили смо и Кјођироовој збирци Смртна пресуда.
А у Дединчевој се песми, осим тога, појављују црнкиња и Еским: аутор их
истиче као су протност, као знак негације европске циви лизације, што је
66
Путеви, II, бр. 2, стр. 32. Текст у целини је објављен уз измену (уместо „јер су
неочекиваом поезијом“, стоји „а неочекиваном поезијом“) у: Сведочанства, бр. 4,
децембар 1924, стр. 2–7.
67
Путеви, II, бр. 3–4–5, стр. 93–101.
68
Исто, стр. 49–64.
69
Уп.: Растко Петровић, „Хелиотерапије афа зије“, Мисао, год. V, свеска 82
(књ. XII, бр. 2), 16. мај 1923.
70
Ову реч аутор користи погрешно, у смислу ʻподсвести’, односно ʻнесвесног’.
71
Путеви, II, бр. 3–4–5, стр. 126.
72
Путеви, I, бр. 1, стр. 7–8.
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учинио и Растко Петровић у манифесту Путеви. Други песник, Ранко Младеновић, у Ноћној паници73 укљу чује космички простор, што је карактеристично за авангарду. С треће стране, Високи јаблан74 Тина Ујевића строфична
је песма, у везаном стиху, али са експресионистичком тежњом. Најзад, поема
Стражилово75 Милоша Црњанског наговештава нову тенденцију песничкога
духа у Путевима. Користећи се поступком изолације, он је добио реченицу
чији су делови лабавије логички повезани, али је зато мелодија напетија. Песник у целој поеми опонира смрт и живот, постојање и непостојање, завичај
и туђину. Он је у складу са својом теоријом, коју је на звао суматраизмом,
почео да трага за невидљивим светом, који се крије иза видљивог света.
Поезија, која је пре тога била заокупљена отуђењем градског човека,
у новој серији часописа окреће се унутрашњем човековом свету: осећања постају битна књижевна тема. Први број нове серије на самом почетку објављује одломак песме Милана Дединца Зорило и Лоритја, чије су теме ту га и
самоћа. Број се завршава Ристићевом песмом За девојачки благослов,76 која
се може уврстити међу прве аутоматске текстове. Зато је у њој веома лабава
логичка веза међу стиховима. У новој серији, као што се то види у песмама
Александра Ву ча Узорци77 и Сад сироти,78 људска осећања се изражавају
описом предела у природи. Слично као и у Кјођировој поезији у поставангардној фа зи, на пример у песми Долина.
Нарочито је важна песма у новој серији Вук79 Растка Петровића. Овде
песник, у снажном доживљају, повезује космичке представе из словенске
митологије са фројдовским мотивима: Сунце као симбол оца; Земља као
симбол матере; вук као симбол њиховог сина.
У послед њем броју прештам пан је од ломак из ма нифеста Ми лоша
Црњанског Објашњење Суматре, из верзије објављене у Српском књижевном
гласнику.80 У одломку који је насловљен Још године 1920.81 аутор истиче следеће: „Давно је Бергсон оделио психолошко време од физичког. Зато је наша
метрика спиритуална, магловита и лична, као мелодија. […] Стих је наша
занесена играчица, он своју екста зу претвара у горе покрете. У лирици то
Исто, стр. 22–23.
Путеви, I, бр. 2, стр. 19.
Исто, стр. 3–9.
Путеви, II, бр. 1, стр. 16.
Путеви, II, бр. 2, стр. 22–23.
Исто, стр. 23.
79
Исто, стр. 27–29.
80
СКГ, н. с, 1920, стр. 265–270. Уп. Дела Ми лоша Црњанског, том I, Београд,
1993, стр. 288–293. и стр. 629–633.
81
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нешто значи. Ослободили смо језик од баналних окова и слушамо га како
нам, слободан, он сам открива своје тајне.“82 Овај текст, који садржи експресионистичке елементе, поново је актуелан и процесу померања поезије ка
надреа лизму: ка ду ховном и метафизичком свету.
Међу при лозима једино у Ристи ћевој песми Лабуд или земљотрес у
Јапану83 на ла зимо јапански мотив. Као што смо већ видели у Зениту, и ова
песма написана је поводом Великог Канто земљотреса који је погодио главни
град Ја па на 1. 9. 1923. Опису јући земљо трес као „ката клизму са осмехом
човека“, Ристић гра ди апстракт ни мисаони простор, који се ствара после
катастрофе што потпуно уништава прошлост.
И прозни текстови су се мењали од старе до нове серије. У старој серији истиче се мешање стиха и прозе, што је карактеристично за авангардну
прозу. У првом броју Сапутник Станислава Кракова,84 у другом Идеја доктора Електра85 Јосипа Кулунџића и Праштање86 Марка Ристића. Као што
смо видели и у Шинкићијевом дадаистичком роману Дада, и у тим прозама
се на ла зи пуно дија лога, што их приближава драмском тексту. Типолошку
сличност на ла зимо у јапанским мавоистичким прозама као што су Изазов87
и Станица и мртав миш,88 које садрже многе елементе драмског текста.
У Сапутнику С. Кракова описују се путници који путују нестварним
просторима и гради се нихилистичка слика распадања тела, док се у Кулунџићевој причи Идеја доктора Електра истиче став да је напредак науке донео
несрећу човечанству. Обе приче тематски спадају у научну фантастику, што
нас подсећа на јапанску причу Брилијант (Buririanto) из часописа Маво,89
мада њој недостају повезани сижејни ток и јасна мисаоност. Ристићева проза
Праштање је пародијски текст који се бави животом савременика књижевника, што је сродно тексту без наслова Мићинаоа Такамија из Мава.90
У Краковљевој прози примењује се низ књижевних поступака карактеристичних за авангарду: разграђивање синтаксе, односно служење елиптичним реченицама без предикације, а запажа се јака интуитивност и асоцијативност. Карактеристично је и то што се употребљава зеугма, када се исти
предикат односи на два субјекта, једном у правом и други пут у пренесеном
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значењу: „По булеварима је пева ло дрвеће и нека група пијаних инва лида.“91
У тексту се на ла зе и смелији облици персонификације („Са сивих зидова
кућа слива ла се туга“),92 као и метонимије („аутобуси вуку живот“).93 Наила зимо и на мотив часовника, који је испуњен слутњом смрти, што су радо
чинили и јапански авангардни песници. Док Кјођиро своју песму Поноћ94
завршава стихом: „Поноћни часовник игра“, на крају Краковљеве прозе нала зимо следећу слику: „Ска заљка је увек уморно висила као мач побеђеног.
Ипак, изгледа да је неко умро.“95 Као што смо то често сусретали у Зениту и
у Маву, ликови су без властитих имена, понекад само са редним бројем, што
одражава отуђеност човека. Има и мотива кости и лешева, који смо налазили
и код Шинкићија и Ћује.
У новој серији Марко Ристић у прози Безгрешно зачеће,96 померајући
тачку гледишта, смењује реални и имагинарни простор, што је типично за
време авангарде. А два текста Речи и сила развића!97 Растка Петровића и Пред
Сиеном98 Милоша Црњанског најбоље показују суштинску промену поетике
овог часописа.
Петровићева проза Речи и сила развића! написана је као програмски
текст за већ поменуту песму Вук, с којим има веома тесну тематску повезаност. Ова прича, о којој се породични однос (отац, мајка и син) пара лелно
помера са кретањем небеских тела (Сунце, Земља и васиона), преплиће елементе из словенске митологије и фројдизма да би се пронашао одговор на
исконска питања: шта је човеков грех, нагон љубави, рађања живота и др.
Разбијањем синтаксе постиже се убрзани ритам, који одражава напето осећање: у реченицама се често само ређају именице, без предикације.99
Нема више ни пародирања или иронизације, нити се исмева стварни
свет, чега је било у његовом манифесту у старој серији часописа. Простор
и ликови нису описани конкретним сликама, што је, изгледа, остављено
читаочевој уобра зиљи. Уместо мотива из градског живота, сада мотиви из
природе обликују слику човекове судбине, а кретање небеског тела постаје
пара лелна слика са рађањем и умирањем људског бића. Мења се сложена
тачка гледишта: са сина на оца, и обрнуто.
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Анимистички елементи, укрштање човека и животиње, подсећају нас
на тему реинкарнације, којом се радо бавио Шинкићи Такахаши у постдадаистичкој фази. Откривајући полисемичност наше истине и слојевитост нашег
стварног живота, Растко Петровић је реконстру исао уну тарњу стварност
људског постојања. Шинкићијев роман Дада такође садржи фројдовске елементе, а ликови су сви из породичног окружења. И Шинкићи се користи
померањем тачке гледишта, уводећи „четврто лице једнине.“ Међутим, Шинкићијев роман има више ау тобиографских елемената из свога сопственог
искуства лудила, уместо космолошких и митолошких мотива које смо примети ли у Петровићевој прози: простор и време у Шинкићијевом роману
имају да леко виши степен конкретности, стога нема толико метафизичких
или имагинарних елемената који постоје само у Речи и сила развића!.
У дру гој серији Милош Црњански објављује пу топис Пред Сиеном,
прва верзија првог дела текста Сиена, који ће бити друго поглавље Љубави
у Тоскани (Београд, 1930). И у овом тексту изра зита је тежња ка метафизичком. Сижејни ток прати готово хронолошки ауторово путовање, а у њему се
гради трансцендентална слика, која у ствари не припада свету по коме се
аутор физички креће. Користи се опонирањем, контрастом и супротношћу:
католичанство и православље; хришћанство и ислам; религија и комунизам;
сиромаштво и богатство; човек и жена; млади и стари; ру рално и урбано;
свето и световно; туђина и завичај. Мирис бензина и мирис кише се заједно
јављају да би се опонира ло вештачко и природно. Магаре што риче контрастира се са сликом аутомобила који вози са станице.100 Са стварним простором и садашњим временом преплиће се пејзаж из да леких крајева, призор
из прошлог времена као ауторово лично или историјско (у историји забележено) сећање које се јавља у његовим мислима. Описом природе ствара се
духовни пејзаж, као што је на пример: „По земљи донешеној из Галилеје анемоне и руже, као локве крви.“101
Неретко се јављају метафоричко поређење диспаратних слика и персонификације као поступци очуђења: „Сиена плови у сусрет месецу […]“;102
„Чинила се као уво, које слуша ова небеса, над нама, што се спуштају у маслине. […] Пре шесто столећа изгледала је као шкољка, у којој је хладно таласање.“103 И у овом тексту Црњански поступком изолације развија синтаксу,
што на читаоце оставља снажан утисак. Сензацијом, посебно активирањем
чула мириса и вида (нарочито се користе боје), опис добија на чулној конкрет100
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ности, да би се што више приближио оној сложеној слојевитости света: „Има
их бледих и сребрних, зелених и помодрелих, голубијски плавих и румених
као вино.“104
У јапанским ма лим ревијама, међутим, таквих путописа скоро нигде
нема, који се баве доживљајима у туђини. Међу авангардним песницима има
неколико оних који су боравили у Европи, као на пример Мурајама, али њихово искуство у иностранству није забележено у облику путописа у часописима.
Један од ретких путописа за време авангарде је Шинкићијев аутобиографски
роман Дада. Док се у јапанском роману тачка гледишта везује за песнички
субјекат ја, који и сам учествује у сижеу о неприкладном и изопаченом понашању у друштву, у прози Пред Сиеном песнички субјекат ја не учествује у
сижејном току, као посматрач који не припада простору што се описује: са
дистанцом бележи појаве као странац. Док су Шинкићијеви поступци емпиријски, код Црњанског су, могли бисмо рећи, аналитички. Мада су неки поступци заједнички: активирање чула, метафорично поређење удаљених слика
и др. Док Црњански приближава свој прозни текст поезији поступком изолације, Шинкићи то постиже мешањем стихова и прозе.
Црњански на путу по Ита лији има за циљ да открије онај други, невидљив свет, као што пише: „Живот је благост и оно, што се иза њега крије, невидљиво, а вечно […].“105 Трагао је за оним духовним светом, изнад видљивог.
И преводи у Путевима јасно пока зују смењивање њихове књижевне
тенденције. У старој серији, иако су скоро сви сарадници одлични познаваоци страних језика, врло је мало преведених текстова. У првом броју једва нала зимо само цитате од Б. Ресела у Матићевом тексту Истина као конструкција, док у другом броју у Хроници налазимо приказ књиге Емила Мајерсона
и вест о смрти француског филозофа Емила Бутруа, што је написао Д. Матић.
У новој серији, међу тим, преводна књижевност игра битну улогу. У
првом броју, поред оних већ поменутих цитата од А. Бретона, на лазимо Малармеову песму Извина,106 поводом двадесетогодишњице песникове смрти,
уз текст у коме се види нови уређивачки приницип: „ПУТЕВИ доносиће од
сада важнија краћа дела светске књижевности […].“107
Најавили су преводе Странице из Лафкадијевог дневника од Андре
Жида, песме Макса Жакоба, као и фрагменте или краће форме од Аполинера,
Сандрара, Џемса Џојса, Ау густа Штрама, Швитерса, Елијара, Мајаковског
итд., дакле, пре тежно од француских аван гардних писаца, који ће имати
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кључну улогу у надреа листичком покрету, мада се, осим Жидовог текста,
неће појавити најављени преводи. На крају првог броја објављен је цитат
програмског текста од представника француског надреа лизма Жоржа Римбон-Десења.108
Други број нове серије, који изла зи новембра 1923, на самом почетку
доноси најављени одломак из Жидовог тада још необјављеног романа Les
Faux Monnayeurs, под насловом Страница из Лафкадијевог дневника. Одломак
је пренет из француског часописа Littérature (бр. 11). Када се сетимо да је
Жидов роман Les Faux Monnayeurs, који већ наговештава егзистенција листичку тенденцију, у целини завршен тек 1925, може се рећи да се превод
на српски веома брзо појавио.
Троброј који је изашао лета 1924. објављује из савремене америчке књижевности песме Емија Лоувела и Алфреда Креимборга у преводу Исидоре
Секулић, и песме Персија Б. Шелија (1792–1822) у преводу Анице Савић. Има
и песама француских аутора: као ʻпреци’ надреализма изабрани су А. Рембо
и С. Маларме у преводу Растка Петровића, а међу савременицима Пјер Реверди (1889–1960) и Луј Арагон (1897–1982), чије је песме превео Марко Ристић
из најновијег броја часописа L’oeuf dur. Уз кратко објашњење о Ревердију,
преведени су одломци његових програмских текстова, који нам делују као
нека врста манифеста, у којима, на пример, налазимо следеће ставове, карактеристичне за надреализам: „[…] Свака песма је једна страна целе слике, фотографија једног од њених многобројних изгледа […]“; „Стварност песме је
зависна од тежње песникове душе ка стварноме.“109
Овај број најављује енглеског метафизичара Џона Дана, који је утицао
на имажисте, Спенсеровог Епитамиона, Браунинга, Џемса Џојса, Исидора
Дикаса-Контa де Лотреамома, као и закључак Бергсонове књиге о Ајнштајну,
мада престанком ове ревије овај план није остварен.
Као што се види, преводи су углавном са француског, затим с енглеског;
други језици нису заступљени. Скоро су сва дела са француског везана за
надреа лизам, а има само неколико која се тичу имажизма. Док је за зенитисте преводна књижевност значила размену са светским центрима авангардне
уметности, књижевници Путева бирали су дела према свом књижевном програму. За избор и превођење има ли су важну улогу Матић, Ристић и Петровић, што ће наследити и ревија Сведочанства.
У Путевима нема скоро нигде чланака који садрже мотиве везане за
Јапан или за Исток, осим већ поменуте Ристићеве песме. Као опозиција према
западној цивилизацији, јавља се афричка култу ра, као што смо то видели у
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манифесту Растка Петровића. Мада у последњем броју, у тексту Црњанског
Бивше кулисе, ау тор примећује у руској музици „азијски топле“ певаче и
играче,110 што може сведочити да је Црњански осетио неку блискост према
Азији преко Русије.
Међутим, најважнији чланак у коме се помиње азијска култу ра јесте
Развој уметности у новој светлости др В. Р. Петковића, у коме се представља рад бечког историчара уметности Јозефа Стжиговског, који негира евроцентризам, ука зујући на чињеницу да је центар уметничког покрета била
некада Месопотамија, која је на Истоку допринела и обра зовању јапанске
уметности. Између осталог, аутор чланка истиче следеће: „Европа, у општем
развоју уметности нити се може замислити без везе са Азијом (Евра зија) и
Африком (Еврафрика), нити сама по себи представља једну целину.“111
Стжиговски наглашава померљивост средишта култу ре и цивилизације: у том контексту у Европи се рађа ло интересовање за ваневропске културе, што конкретно значи културе Азије и Африке. Овај кратак текст добро
прика зује ду ховну климу Путева, која се рађа ла под утицајем Ајнштајнове
теорије релативитета, Фројдове психоана лизе и Бергсонове идеје о времену,
а све оне истичу релативност нашег стварног живота.
Часопис Путеви, који је у првој фа зи наглашавао негирање традиције
и званичног ауторитета, пародирањем и иронизирањем, што је типично за
авангарду, у другој фази своје интересовање преусмерава од спољног ка унутарњем свету. Његово померање ка метафизичком, може се рећи, одраз је
процеса са зревања саме српске авангардне књижевности.
При крају последњег броја Марко Ристић пише следеће: „ПУТЕВИ морају код нас да представљају минијатуру, али истовремено и збир, синтезу оних
дела савременог света у којима лежи ма каква могућност плодности…“112 Млади песници Путева наставиће да проналазе путеве књижевне уметности који
је воде у стварни живот у часопису Сведочанства, који ће они сами покренути.
Када се пореди часопис Путеви са јапанским авангардним часописима,
примећује се неколико заједничких или додирних тачака, као што је негирање прошлости или књижевне традиције, и критички однос према властима
и самом друштву.
Али има и битних разлика. Прво, књи жевници Пу тева су наш свет
посматра ли у историјском и геополитичком контексту. Видели смо да је у
манифесту Споменик путевима Растка Петровића истакнуто неколико географских и личних имена, а Станислав Стефановић у свом есеју Ширим хо110
111
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ризонтима113 авангардни покрет смешта у широк историјски контекст, који
започиње ослобађањем српског народа. Међутим, ниједан манифест међу
објављенима у јапанским малим ревијама, као што су Песник света, Црвено
и црно, Маво и др., не садрже такве геополитичке или историјске елементе.
Не видимо ни тежњу ка неомитологизму, који у авангардну поезију уноси
оно исконско, што смо видели код Р. Петровића. На тај начин, чини се, јапанска авангарда потпуно губи интерактивну везу са временом у коме се она
рађа, прекинута је веза са ду ховном прошлошћу.
Друга разлика на ла зи се на жанровском плану. Иако у Путевима највише има прилога из поезије, има и прозних текстова: између поезије и прозе
постоји чврста веза по мотивима, темама и књижевним поступцима, као што
смо видели код М. Црњанског и Р. Петровића. Међутим, у јапанским авангардним часописима веома су ретки прозни текстови. На пример, у ревијама
Црвено и црно и Песник света књижевни прилози су само песме, без прозе.
У Маву има неколико прозних текстова, али сви су веома фрагментарни, и
нису имали значајну улогу у јапанској књижевној историји. И Кјођиро и Ћуја
скоро искључиво су се бавили поезијом: нису нам оставили значајна прозна
дела. Једино је Шинкићи написао роман Дада, али његови прозни текстови
нису се појављива ли у ефемерним часописима. Српска авангардна поезија,
могли бисмо рећи, развија ла се уз чврсту везу са развојним процесом прозе,
док у развоју јапанске авангардне књижевности не видимо ту узајамност
између прозе и поезије.
Као што смо раније истакли, у Јапану авангардни покрет престаје да
делује кад је наступила идеологизација или политизација уметности: Маво
се распао Му рајаминим преласком на ангажовану уметност леве оријентације, због чега настаје јаз између авангардне поезије прве половине 1920-их
и надреалистичке поезије која се јавља у другој половини 1920-их. Међутим,
у српској књижевној историји авангардна поезија прелази на поезију са надреалистичком тенденцијом у идејном континуитету, захваљујући књижевницима из Путева, као што су Растко Петровић, Душан Матић и Марко Ристић,
који ће бити кључни покретачи касније ревије Сведочанства, са још јаснијом надреа листичком тежњом.
Постојање књижевника са су ровим искуством рата, али и са широким
видиком и високим обра зовањем тадашње Европе, као што су Д. Матић, Р.
Петровић, М. Дединац и др., који су доживели Први светски рат у своме дечаштву, затим се школовали у Француској у избеглиштву, омогућило је да се
у српској књижевности врло брзо створи нови књижевни израз, већ у првој
половини двадесетих година.
113
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6. Сведочанства
Часопис Сведочанства једно је од најзанимљивијих авангардних гласила у српској књижевности. Излазио је од 21. новембра 1924. године до 1. марта
1925. у Београду. Покренула га је група млађих сарадника часописа Путеви
(1922–1924), који је тада престао да излази. То су, пре свега, Милан Дединац,
Марко Ристић, Растко Петровић, Душан Матић и Александар Вучо. Уређивали су га колективно, без појединачног истицања, у духу Растка Петровића
о аперсоналности модерне књижевности, мада су највећи допринос има ли
сам Растко Петровић и Марко Ристић.
Пошто су Сведочанства покрену та када је у српској књи жевности
скоро окончана прва фа за усвајања и прокламовања авангардних програма,
у њима више не на ла зимо дух протеста или тежњу ка демолирању, већ примећујемо дубље трагање за ду ховним вредностима.
Формат часописа је мали: 23 пута 17 центиметара. На насловној страни
свакога броја паралелно је повучено 12 дијагоналних, дебелих линија, као да
су ручно нацртане у одређеним размацима. Једино се мењају боја папира и
боја линија, од броја до броја према основној теми. Као што нам то наговештава већ и само ликовно решење, које је врло једноставно али и динамично, сваки
број је тематски уређиван, а све бројеве спаја јединствена концепција часописа.
Овај часопис није, као неки дру ги, објавио свој манифест, али се на
унутрашњој страни предње корице првог броја на ла зи кратак текст, из кога
се јасно види основна оријентација овога часописа.
„Неколико људи сматрајући се сведоцима великих савремених духовних
и социјалних, емоционалних појава, решило је да објави ограничени низ бројева једног часописа који би изла зили у размацима од по десет дана, и који
би, сваки засебно, били посвећени по једној од горњих појава.
При склапању једнога броја, учесницима је драго што је узајамна слобода у мишљењу и изражају апсолутна. Два мишљења која се на истом интелектуалном пољу побијају, вредеће као сведочанства од нарочите важности, и тим
ће само пластичније истицати уметнички додатак, који ће сваки број такође
садржавати. Овај први број схваћен је као сведочанство заједничких симпатија према песничком одрицању, и као такав посвећен је песнику Ујевићу.“114

Ова белешка, која је написана информативно-дескриптивним стилом,
разликује се од манифеста, препуних прејаких израза и екстремних тврдњи,
које смо има ли прилике да прочитамо у Зениту. Такав текст тешко бисмо
нашли и међу сродним јапанским часописима.
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Као што нам је већ наговестио овај текст, часопису је већ у почетку одређена судбина да се угаси чим се исцрпу теме везане за „горенаведене појаве“.
Основне теме биле су следеће:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ујевић – песничко одрицање
Словенски број – словенство
Песничко ствара лаштво
Присност и пожртвованост осећања
Божићни број
Записи из помраченог дома (стварање лудила) – ствара лаштво умоболних
Пакао – ствара лаштво и доку менти слепих, глувонемих, умоболних, затвореника, просјака, јавних жена и самоубица
8) Рај

Часопис настоји да открије онај још увек недовољно расветљен унутрашњи човеков свет – подсвест, несвест, сан, нагон, љубав, мржњу, страхове,
осећања, односно све што је ирационално. Детињство је схваћено као развојно доба у коме још разум не потискује богатство човекове подсвести. Лаж,
лудило, илузија и пророштво позитивно се прихватају као извор стваралачке
моћи, када се прекорачује граница истине и привиђења, сна и јаве, што смо
често има ли прилику да видимо и у Шинкићијевој поезији.
У часопису се расветљава унутарњи свет не само јединке већ и друштва. У народном ствара лаштву на ла зе се подсвест колектива (колективно
несвесно), а изопачене појаве, као што су душевни болесници, криминалци,
просјаци, јавне жене или самоубице, сматрају се изразом подсвести друштва
(друштвено несвесног).
Песници се интересују за абнормалне појаве, не само на социолошком
плану већ и на физиолошком, што нас подсећа на Кјођирову поезију. Док се
у Кјођировој поезији као физиолошка абнормалност често јављају хромост,
крварење, лимена протеза уместо ноге, откинута глава и др., везане за раскомадано тело, болест или смрт, у поезији Сведочанстава користе се најчешће мотиви везани за слепе и глувонеме – физичка ометеност се посматра
као нова могућност стварања. Одрекавши се миметичког поступка, почели
су да истражују она поља која се не могу објашњавати разумом да би достигли реалност вишег степена.
Сведочанства садрже поезију, прозу и есеје. У њима нема драмских текстова, који су обилато заступљени у другим авангардним часописима, као,
на пример, у Зениту и Маву. У Сведочанствима не на ла зимо експеримент
мешања различитих уметничких медијума: позоришта, ликовне уметности,
музике, филма и др. Али је зато наглашено трагање за новим формама и поступцима у оквиру књижевних жанрова, нарочито поезије и прозе.
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Објављене песме имају углавном битне карактеристике авангардних
покрета. Мада нема више експеримената који се користе у графичким ефектима, метафорични изра зи су све сложенији, као што се види у стиховима
Р. Петровића или А. Ву ча. Осим неколико Петровићевих песама у облику
сонета, песме су углавном написане у слободном стиху, и најчешће без римовања. Изузев Ујевићеве песме Задржане силе бића, објављене у првом броју,
многе песме не укључују реални простор или конкретно време. На пример,
Петровићева песма Сунчане лествице,115 објављена у другом броју, са митолошком подлогом, укљу чујући исконске и космолошке мотиве из природе
као што су Сунце, небо, трава и др., и снажне телесне покрете песничког ʻја’
као израз дубоког осећања, тежи ка мистичном и метафизичком свету.
Објављиване су и народне песме. Летонска, пољска песма и песма из
Боке на ла зе се у другом броју, док пети број објављује српску божићну песму као разбраја лицу.
Од шестог до осмог броја засту пљене су и аматерске песме, чији су
аутори умоболни, слепи, глувонеми, затвореници, самоубице, војници или
деца. Две песме Молитве и Три матере, објављене у петом броју, радови
ученика Миливоја Степановића, написао их је у ствари Растко Петровић,
опонашају дечји писани стил, што дока зује да је он на дечје изражавање
гледао као на ефектан књижевни поступак.
Теме и стилови писања још су ра зноликији у прозним текстовима. И
овде се примећују одлике авангарде: без јасног жанровског оквира, у њима
се често мешају различите функције језика. А проза Пример, објављена у
трећем броју, значајна је као један од првих експеримената аутоматског писања, карактеристичног за надреа лизам.
У прози се још више примећују ванкњижевни елементи. Осим књижевних текстова, на лазимо разнолике некњижевне жанрове: аутентична писма,
дневник, запис, забелешке снова, новинске чланке који су документарног
карактера. У четвртом броју, у блоку „шест писама“, објављена су: писмо
српских војвода Проти Матеји, писмо кнегиње Љубице кња зу Милошу, писмо сељанке из Бачке, затим писма књижевника Едгара Поа, Артура Рембоа
и Жака Вашеа. Касније, у петом броју, објављена су још два писма ма лих
Обреновића, заједно са писмом под насловом Божић у прогонству Ф. Достојевског. У шестом броју на ла зе се састави умоболних и исповест јавне жене.
У седмом броју објављени су састави и дневници глувонемих ученика, сећања и песме слепих, писмо погинулог пилота, дневник осуђеника, писмо самоубице, прештампан чланак о самоубиству двоје заљубљених из Политике,
запис како проси просјак, као и чланак о џелату који нуди своје услу ге у
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Пољској, пренет из листа Работник. У осмом броју објављена су још два писма: једно на лик на узбудљиву исповест, које је написао извесни Поповић
из Њујорка својој бившој жени, и друго, љубавно, које упућује извесни Н. Н.
Поред тога, у петом броју су објављена тумачења снова из дела Ониро-критика (Сановник) Артемидора из Ефеза, уз илустрације.
Горенаведени прилози, које нису написали књижевници, јасно нам пока зују тежњу ка ванкњижевном, што је одраз чврстог става редакције часописа да се књижевност што је могуће више приближи нашем голом животу.
Ванкњижевни текстови објављени су скоро без икакве интервенције
редакције, са свим језичким грешкама. На пример, у седмом броју састави
глувонеме деце садрже низ граматичких неправилности, што нас подсећа на
разграђивање језика које су смело спроводили дадаисти и други авангардни
песници.
Интересовање Растка Петровића за такве језичке неправилности као
извор ствара лачке снаге јасно се види у његовом програмском тексту Увод
у седмом броју, у коме су објављени прилози глувонемих, слепих, умоболних
и др.: „Увек та њихова непојмљива приврженост за живот, љубав и страховито сазнање […]. Тај неизразиви величанствени Пакао између нас на земљи.
Та огромна чежња за стваралаштвом.“116 Растко Петовић је већ у своме есеју
Хелиотерапија афазије117 истакао да „од сталне употребе једне речи, од њеног сталног сличног положаја у реченици, од асоцијација са сличним стално
речима и облицима, од употребљавања њеног за најразличитије појмове, реч
најзад почиње да губи своје директно и основно значење“,118 и сматрао је да би
се могао „поставити читав систем којим се једна реч може излечити, освежити, препородити.“119 У речима сензацију слаби логичност и конвенционалност.
Зато из дечје перспективе може да се доспе до свежије сензације стварности,
која је прецизнија и тачнија. Растко Петровић у том тексту тврди следеће:
„Иза речи постоји значење које је шире од ње, иза значења је утисак који је
још шири, иза утиска се шири пажња, из пажње подсвесни живот, сећање на
трбушни живот, несвест, вечност, утроба из које изла зе вечности, нужде да
се нађе још нешто шире од најширега!“120 Идеја да је свет иза речи шири од
саме речи упућује од концептуалног ка неконцептуалном свету, у коме се
на ла зи пунија истина о животу.
116
Сведочанства, бр. 7, 11. фебруар 1925, стр. 1.
117
Мисао, св. 82, 16. мај 1923. У: Раст ко Пе тровић, Избор, том I, Нови Сад,
Матица српска – СКЗ, 1958, стр. 360–370.
118
Исто, стр. 361.
119
Исто, стр. 362.
120
Исто, стр. 367.

213

Мада у јапанским авангардним часописима тешко да бисмо могли наћи
програмски текст у коме се теоријски расветљава говор људи са физиолошким
или менталним оштећењима или говор детета, ипак лудило и детињство
били су битни елементи поезије Н. Ћује или С. Такахашија.
У прозним текстовима аутобиографски елементи су једна од значајних
одлика. Тиме се желела да постигне реалност или аутентичност вишег степена. Има и стилских од ли ка које су карак те ристич не за сти ховни текст.
Честе су именске реченице, реченице без предикације. У неким текстовима
писци се користе римовањем, као што се види у тексту Крв разума Марка
Ристића, у коме се реченични чланови римују: „Реч је о естетици, о етици,
о тици.“121 И аутобиографски елементи и мешање прозног и стиховног, то
је, очигледно, заједничка особина коју налазимо и у јапанском дадаистичком
роману Дада Шинкићија Такахашија.
Есеј је веома битан жанр Сведочанстава. На самом почетку скоро свакога броја на ла зи се програмски текст, а у шестом и седмом броју су есеји
под насловом Увод, да се читаоцима теоријски открије намера уредништва,
али често на поетски начин. Ови текстови нас подсећају на сродне есеје Томојошија Му рајаме или Кјођи ра Хагиваре из часописа Маво, у којима се
мешају теоријски и поетски елементи. Таква тежња присутна је такође у
многобројним есејима јапанског дадаисте Ђуна Цуђија.
Преводи су присутни у сваком броју Сведочанстава. Из француске
књижевности заступљени су Паскал, Рембо, Жермен Нуво, Жак Ваше, док
су из руске књижевности објављени одломци Достојевског, Толстоја, Гогоља,
Горког, Блока и др. Са енглеског су преведени Е. А. По и В. Блејк. Међу њима
су скоро сви кључни писци које су француски надреа листи на зва ли својим
претечама (Рембо, Нуво, Ваше, Достојевски, По и Блејк). У словенском броју
на ла зе се народне песме, преведене са пољског и литванског. Мада се у избору примећује утицај тадашњег француског надреализма, преводи су тесно
повезани са основном темом свакога броја. На пример, француски песник
Жермен Нуво, чију је песму Руке превео Растко Петровић, представљен је
у оквиру теме Ујевић у првом броју, који се бави песничким одрицањем. Нувоа
и Ујевића спаја боемски живот, који се од ражава у ствара лаштву. Дакле,
текст не мора да буде познат или од неког особитог књижевног значаја, већ
зависи од теме па може да буде неки запис или лично писмо. Одломак из
Венчања неба и пакла В. Блејка објављен је у трећем броју, у коме се говори
о надреалистичким песничким поступцима као што су аутоматизам или медијумско писање. У преведеном тексту Блејк истиче важност „супротности“,
без које, по њему, нема напретка ни човековог постојања: „Добро је Небо,
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зло је Пакао.“ Негирајући утилитарност, тврди следеће: „Култу ра сече праве путеве; али вијугави бескорисни путеви су баш путеви генија.“122 Његов
став да ра зум осиромашује богатство нашег са знања има додирну тачку са
надреа листичком идејом: „Да су прозори са знања очишћени, свака би се
ствар пока за ла човеку, – онаква каква је – бескрајна. Јер човек је самог себе
затворио да више не види до кроз уске пукотине своје пећине.“123
Песма Пијани брод А. Рембоа, коју је превео Растко Петровић у трећем
броју, одигра ла је важну улогу када се Ћуја уда љавао од даде, а Е. А. Поа,
заступљеног у овом часопису, такође је Ћуја помињао у своме дневнику у
неколико наврата. Достојевски је писац који је снажно утицао на јапанске
авангардне песнике, међу којима је и Кјођиро. О Жаку Вашеу, чије је писмо
објављено у четвртом броју Сведочанстава (21. децембар 1924), и јапански
књижевник Оми Комаки пише есеј под насловом Човек по имену Жак Ваше
у четвртом броју часописа Маво (1. октобар 1924). Али бисмо ретко нашли
неки јапански ма ли часопис у коме су преводи органски повезани са одређеном темом. Јапански авангардни писци су се превођењем бавили углавном
са циљем да упознају чита лачку публику са савременим песмама из одређене књижевне оријентације којој је и сам часопис припадао.
У Сведочанствима нема колумне, или одређене рубрике у наставцима.
Нити објављују информативне текстове у којим читаоце упознају са активностима и догађајима везаним за редакцију, сараднике или уопште за савременике. Овај часопис није био замишљен као место окупљања књижевника
одређеног књижевног правца, већ је предност давао проу чавању појединих
тема, а објављивање књижевних текстова била је пракса која је допуњава ла
то проу чавање.
Слични уређивачки принцип важи и за ликовне при логе, који нису
били везани ни за одређене савремене правце, нити за одређени период, већ
су бирани према основној теми сваког броја. У осмом броју цртеж П. Пикаса,
који је лично поклонио Р. Петровићу, прештампан је из другог броја нове серије Путева из 1923. године. У њему су три наге жене са дугом косом: једна
гледа небо у води, друга лежи на трави са књигом у руци, а трећа жена, загледана у даљину са прекрштеним рукама, стоји на обали. Овај призор, преплављен заносом, радошћу и светлостима, редакција није случајно одабра ла за
осми број, са темом Рај. У другом броју (познатим и као Словенски) објавили
су репродукцију једне слике панчевачког проте Константина Арсеновића
из 19. века, а у петом броју (познатим и као Божићни), који објављује и текстове везане за пророчанство и тумачење снова, на лази се цртеж Андрије
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Рајчевића (1649) под насловом Борба човека са зодијаком. Има и аматерских
радова, нарочито од шестог до осмог броја. Осим дечјих цртежа, објављени
су радови затвореника, умоболних и глувонемих, а фотографија жене са тетоважом дока зује њихово интересовање за супкултурне појаве. Ликовни и
текстуални прилози, дакле, имали су комплементарни однос: допуњавали су
се међусобно да би што богатије и слојевитије прика за ли дату тему.
Сви бројеви ску па узети, који су уређивани строго према изабраној
теми, без иједног сувишног прилога, представљају једну складну творевину:
она одражава нови вид књижевног мишљења и књижевне праксе.
Часопис који је почео да излази само месец дана након што је објављен
Бретонов Манифест надреализма, иако у начелу није припадао ниједном
поретку, свакако је одиграо кључну улогу, при самом почетку, у преношењу
надреа листичког искуства у српску књижевност. Али је занимљиво да је
међу сарадницима у вези с тим вођена и полемика. Први број Сведочанстава
доноси чланак Надреа ли зам Марка Ристи ћа, који теоријски објашњава
основне ставове из Бретонобвог манифеста. Међутим, трећи број, заједно са
Ристићевим првим покушајем аутоматског писања Пример, објављује два
текста који негативно оцењују управо аутоматско писање. Најпре је то одломак из књиге Један пример медијумског писања и аутоматизма од Ф. Ремона и Пјера Жанеа, где се са медицинског становишта ука зује на недостатке
и медијумског и аутоматског писања. Затим Растко Петровић у тексту Живо
стваралаштво и непосредни подаци подсвести даје такође негативно мишљење о њима са књижевнотеоријског гледишта. У петом броју Ристић у
прика зу француског часописа La révolution surréaliste (Надреа листичка
револуција) одговара на претходни Петровићев текст: „Сведочанства нису
гласило надреа лизма у Ју гославији и не желе то бити, али је природно да,
прво: свесни да су позитивистичка решења недовољна, друго: верујући у поезију Сна над животом, у моћ мисли, и треће: желећи да остану сведочанство
експеримената и идеализма нашег времена, – она допуштају својим сарадницима бележења о надреализму, ако их овај привлачи, као и побијање његово
(завршена белешка 3. броја).“124 Па ипак, надреа листичке идеје има ле су, без
сумње, значајно место у концепцији Сведочанстава.
Проу чавање оних појава које се не могу ра зумом откривати, као што
су подсвест, сан, привиђење, лудило, љубав, емоције итд., интересовање за
физиолошку и менталну абнормалност, усмереност на ванкњижевне појаве,
приближавање самом животу – могли бисмо рећи да су то одлике надреализма. Као што је Ристић у горенаведеном тексту споменуо, први број француског часописа Надреалистичка револуција објавио је аутентичне новинске
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чланке о самоубиствима, без коментара, што је сигурно да ло подстицаје за
теме и садржај шестог, седмог и осмог броја Сведочанстава.
Занимљиво је да окретање Истоку, карактеристично за француски надреализам, у Сведочанствима није присутно. Као што је дада имао будистички
елемент, и надреа лизам се занимао за Исток. Трећи број Надреалистичке
револуције био је тематски посвећен вредностима источњачких култура. Пола зи се од уверења да се тврђава свих нада на ла зи у Азији. Луј Арагон је у
предавању које је 28. априла 1925. године одржао у мадридском студентском
центру негирао тековине западњачке цивилизације и чак казао да је изречена
смртна пресуда западном свету. А истицао је нове могућности ваневропских
култу ра, као што су египатска и азијска.125
У Сведочанствима не примећујемо интересовање за Исток. Једино се
у Ујевићевом есеју Белешке из кафане Тополе, објављеном у другом броју,
налази реченица „И то би имало бити посвећено Микаду!!“126 Аутор ту користи позајмљеницу из јапанског језика, која значи ʻцар’. У том тексту налазимо
окретање Азији као новој нади: „Ми хоћемо да Азија добије нови јасни смисао
– и да проговори многозвучно – језиком Правде и Истине; […] – а слобода
нада свиме (и то би…!!) […] Да Азија буде светлосна како је раније била – да
доносе плодове, да зора буде препород светлости сунца, а дан његово блиставо очитовање» (И то би…!!).“127 А у Ристићевом тексту Надреализам из
првог броја Сведочанстава једва примећујемо један једини, и то сликовито
употребљен израз „саму рајски“ („доста са крокодилским зубима на оклопима саму рајских ратника“).128
У Сведочанствима постоји чежња за непознатим крајевима, као наставак ʻсуматраизма’ Милоша Црњанског, што се види у Дединчевим стиховима
у првом броју (стр. 7), или у песми Александра Вуча Колебање у петом броју
(стр. 2). Тај непознати свет, који је у Ристићевој песми Божић љубави у трећем броју (стр. 12) прика зан на граници смрти и живота, подсећа на Ћујину
поезију.
Време излажења Сведочанстава подудара се са периодом када часопис
Зенит више није доносио ништа ново, него је само понављао идеју о „балканизацији Европе.“ У 36. броју Зенита, који је изашао октобра 1925, Мицић је
објавио чланак Песник у лудници, у коме оштро напада редакцију Сведочанстава и болничке лекаре који су јој уступили грађу за шести број, а нарочито
због одломка из романа Вампир, објављеног под иницијалима Ф. Н. у шестом
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броју (стр. 9–12). Мицић открива да је реч о његовом познанику, надареном
писцу, односно о Мирославу Фелеру, сину угледног загребачког фабриканта,
кога су са погрешном дијагнозом сместили у београдској лудници. Мицић
ту сараднике Сведочанстава на зива снобовима, а лекаре дилетантима.129
Док је Зенит, као интернационална ревија која је добија ла књижевне
и ликовне прилоге од светски познатих авангардних уметника, после своје
конструктивистичке фа зе прела зио на једну искљу чиво геополитичку идеју, дотле су Сведочанства, са јасном теоријском оријентацијом, у откривању
још недовољно откривених поља човековог постојања поново повратила поезији метафизичку и мистичку димензију. У другом броју, Словенском, сарадници уопште не истичу супериорност словенства над европском цивилизацијом, већ га доживљавају као свој исконски зачетак. А чланак Лењин Максима
Горког, објављен у том броју, не садржи политички већ људски приступ.
Међу јапанским ефемерним часописима, за време излажења Сведочанстава, деловао је Маво (од јула 1924. до августа 1925), који је сарађивао са
Зенитом, али он не садржи ниједну заједничку карактеристику с надреа лизмом. У преношењу надреа лизма највећу заслугу имао је песник Ђунзабу ро
Нишиваки, који се вратио у Јапан из Лондона, где је боравио од 1922. године.
Године 1926. у часопису Мита књижевности (Mita bungaku) објавио је чланак Профанус, у коме је представио надреа лизам као наднату ра лизам. Нишиваки ана лизира разлику између Бретонове и Ревердијеве поезије, затим
читаоцима представља Голов надреа листички манифест.
Нишиваки, који је постао предавач енглеске књи жевности на Кеио
универзите ту, оку пио је студенте који су као млади песници покренули
надреа листички часопис Естетизам књижевности (Bungei tambi). Часопис
први пут упознаје јапанске читаоце са француским надреа лизмом 1925. године: поред превода текстова Л. Арагона, П. Елијара и А. Бретона, објавили
су своје стихове млади песници Тошио Уеда, Тамоцу Уеда и бивши мавоиста
Кенки ћи Хашимото, под новим псеудонимом Кацуе Китасоно. Њима се
придружују и песници Ка зу хико Јамада и Сеићи Фуџивара да би покренули дру ги надреа листички часопис Ружа. Магија. Теорија (Bara. Majutsu.
Gakusetsu). Он је изла зио од новембра 1927. до фебруара 1928. Овде су објавили први јапански надреа листички манифест на јапанском и на енглеском
језику, који су посла ли непосредно париским надреа листима. Затим, други
надреа листички часопис Сунце кости ма (Isho no taiyo) објавио је превод
Головог над реа листичког манифеста у свом пе том броју (април 1929). Песник Јукио Харујама покренуо је ревију са надреа листичком оријентацијом
Поезија и поетика (Shi to shiron, 1928–1932), која ће се још активније бавити
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превођењем теоријских текстова везаних за надреа лизам, међу којима је и
Бретонов надреа листички манифест.
Часопис је неговао и књижевни експеримент, и као резултат тога нала зимо „кино-поезију“ („sine poem“), која се користи кимематиографским
поступцима. Међутим, овај часопис је оштро критиковао један од његових
сарадника Таи Камбара, бивши футу риста, замерајући на уда љавању од реалног света и недостатку класне свести, да би онда сам покренуо часопис
Поезија. Стварност (Shi. Genjitsu, 1930–1931), у коме је покушао да споји
ларпурларизам са социјалном ангажованошћу.
О збивањима у француском надреа лизму Нишивакијеви ученици су
доста прецизно и верно обавештава ли Јапан. Али када се пореди јапанска
надреа листичка књижевна пракса са песницима из Сведочанстава, јасно се
види оно што мањка у јапанском покрету. Јапанским надреа листима, као
што је већ Камбара запазио, недостајао је поглед на друштво, што добро пока зује јапански надреа листички манифест: „Дола зи крштење нама који смо
отпева ли похва лу развоју нагона за уметношћу у над реа лизму, односно
развоју чулних способности. Нама је дата техника да доносимо грађу кроз
чула, која нам више ништа не ограничавају. [...] Прослављамо врлину засићења, ми који настављамо надреа лизам.“130 Манифест потписују Кацуе Китасоно, Тамоцу Уеда и Тошио Уеда. Сетимо се да ни концепција часописа
Поезија и поетика није има ла друштво у своме видику. Ова чињеница продубиће пукотину између „уметничке струје“ и „социјалне струје“, које није
могао да сједини ни часопис Поезија. Стварност. Вихори националистичке
тенденције уочи Другог светског рата потиснули су надреалистички покрет.
У Француској надреа лизам су покренули песници са дадаистичким
искуством, а песници Сведочанстава имали су авангардно искуство из претходног часописа Путеви. Међутим, покретачи јапанског надреа лизма били
су млади студенти без претходног авангардног искуства, осим Хашимота
(касније под псеудонимом Китасоно), бившег мавоисте. Песници као бивши
авангардни уметници из ранијег периода били су социјално свесни, да би
касније прешли углавном на поезију анархизма, чија су средишта били часописи као што су Школа (Gakko) и Гонг (Dora). Таи Камабара, са футуристичким искуством, укљу чио се у надреа листички покрет, али је управо он био
тај који је замерио помањкање социјалне свести код јапанских надреа листа.
Јапански ма ли часописи са надреа листичком тенденцијом од мавоиста
су наследили интернационални карактер, размењујући књижевне текстове
са ауторима из сродне књижевне оријентације. Јапанци су пренели надреа130
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листичке елементе као што су подсвест, снови, нагон и аутоматско писање из
Европе, као и технику писања. Али нису се занима ли за документарност тог
покрета: у њиховим часописима нема ванкњижевних текстова као што су
писма, дневници, дечји састави, запис умоболних или јавних жена. Нити
има интересовања за религију, народно ствара лаштво, који би могли да нам
открију колективне и чак историјске подсвести. Другим речима, нису имали
намеру да укљу чују аутентичне елементе нашег голог живота.
Књижевник Јошихиса Цуруока у свом делу О јапанској надреалистичкој поезији истиче да у књижевној пракси јапанског надреа лизма уопште
нема „насилног разграђивања синтаксе“: песме су већином написане у духу
„естетике традиционалне лирике.“ На истом месту тврди и следеће: „Француски надреа лизам иза себе је имао немир иза зван Првим светским ратом
и традицију коју треба негирати. За његов настанак постоја ла је јасна историјска позадина. У нашој земљи, међутим, суштински је недостаја ла таква
позадина.“131
Проза Општи подаци и живот песника Растка Петровића, објављена
у трећем броју Сведочанстава (стр. 1–6), почиње књижевнотеоријским разматрањем, затим прела зи на аутобиографски опис, смештајући тачку гледишта у треће лице једнине да би се створио утисак објективности. Текст
се завршава ауторовим запажањем о садашњем друштву и цивилизацији и
чврстим ставом о одрицању од спољног богатства свога живота „у великоме
тренутку.“ У овој прози ʻон’ (alter ego) и време које га окружује тесно су повезани у интерактивном односу.
У Шинкићијевом ау тобиографском роману Дада, ако Шинкићијево
лудило схватимо као одраз времена, могли бисмо закљу чити да постоји између ʻњега’ и времена интерактивни однос. Шинкићи, међутим, није имао
намеру да у своје дело укључи друштвене околности или историјску позадину, нити да их књижевнотеоријски интегрише. Осим тога, код Шинкићија
на ла зимо више описа природних појава, док их је веома ма ло у горенаведеном Петровићевом тексту. Између српског и јапанског писца, има се утисак,
постоји су штинска разлика како у схватању односа колектива и јединке
тако и у погледу на природу.
У Јапану је рецепција надреа лизма донела праве плодове касније, тек
после Другог светског рата. Нишиваки, који је покушавао да у својим стиховима сједини хеленски свет схваћен по начину Џона Китса и имажизам, након
што је преживео Други светски рат, коначно је саградио своју поетику, у којој
се враћа и будизму, као што се види у поговору за своју Поетику (Shigaku,
131
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1963): „Поетика је учење о величанствености ‘ништавила’, добра поезија је
‘раскош ништавила’.“132 Сматрајући Нишивакијеву поетику еклектицизмом,
Ћиба је оценио да је Нишиваки „сјединио есенцију традиционалног појма
лепог са Истока и са Запада, и то из угла егзистенција лизма.“133
Као што нам наговештава кључни израз „љубав и револуција“, надреалисти су књижевност схватили као интерактивни однос међу спољним и
унутарњим световима. Песници Сведочанства били су свесни тог узајамног
односа, док јапански песници, чини се, нису прихватили такав поглед на
књижевност.
Песници Сведочанстава – као што се види из текста Пророчанства
објављеног у петом броју, у коме Растко Петровић истиче: „Ми верујемо у
ново царство осећања, ума и дубоких нагона“134 – расветљавајући таму човековог унутарњег света, поново доживљавају патос, који је потиснуо та лас
конструктивизма. И док је богохуљење било карактеристично за претходне
авангардне песнике, у Сведочанствима је религија поново постала занимљива као од раз колективне подсвести. Песници Сведочанстава, схвативши
стварност као један веома сложен систем који се састоји од узајамног односа
између колективног света и индивидуалног (свести и подсвести), померили
су књижевност од рушења традиционалног ка стварању новог.
У јапанској поезији, у процесу усвајања надреа лизма, није се могла
пронаћи додирна тачка између унутарњег и спољног света: песници су били
и да ље подељени између оних који су социјално ангажовани и оних ларпурларистички настројених.
Упркос томе, и јапански песници су у својој књижевној пракси укључива ли детињство, лудило и абнормалне појаве као кључне мотиве, иако их
нису систематски ана лизира ли у теоријским текстовима. Па ипак је извесна
заједничка атмосфера обавија ла земаљску куглу од Запада до Истока.
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