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КА ЈО КО ЈА МА СА КИ

КОМ ПА РА ТИВ НИ ОПИС ЈА ПАН СКИХ 
И СРП СКИХ АВАН ГАРД НИХ ЧА СО ПИ СА1

0. Увод

Аван гар да се ко ле ба ла, по пут клат на, из ме ђу две су прот не тен ден ци је: 
ру ши лач ког и ства ра лач ког, ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, ра ци о нал ног и 
ира ци о нал ног и др., што је од раз та да шње Евро пе, пре пу не па ра док сал но сти 
ко је је до не ла за пад на ци ви ли за ци ја. Упра во нам то ко ле ба ње и го во ри о 
тра га њу за но вом сли ком све та ко ју су умет ни ци по чет ком два де се тог ве ка 
же ле ли да из ра зе. И Ја пан се та да на ла зио на пре крет ни ци. На глом ин ду стри-
ја ли за ци јом и раз ви ја њем при вред ног жи во та, ста нов ни штво од ла зи са се ла 
у гра до ве, фор ми ра ју се но ви гра до ви ко ји ће бит но про ме ни ти на чин жи-
во та. По сле Ме и ђи пе ри о да мо нар хи стич ко-ап со лу ти стич ког ду ха, у Та и шо 
пе ри о ду на ста је де мо крат ско рас по ло же ње до ла ском но вог ца ра, ко је ће крат-
ко тра ја ти, да би се убр зо ја ви ле на ци о на ли стич ке тен ден ци је. И ја пан ски 
пе сни ци, све сни про ти ву реч но сти ко је је до не ла европ ска ци ви ли за ци ја на кон 
Ме и ђи ре ста у ра ци је (1868), тра га ли су за но вим пе снич ким из ра зом. Жан 
Вај сге р бер на вео је два усло ва за на ста нак аван гар де: „ми ни мум сло бо де 
ми шље ња“ и „раз вој ин ду стриј ске и ур ба не ци ви ли за ци је.“2 Оба су по сто ја ла 
у ја пан ском дру штву два де се тих го ди на про шлог ве ка. И европ ски и ја пан ски 
пе сни ци на ла зи ли су се, да кле, у ти по ло шки ве о ма слич ном окру же њу, из 
че га је про и за шао низ па ра лел них по ја ва.

1 Рад је, под истим на сло вом, на срп ском је зи ку пр ви пут об ја вљен у: Збор ник 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, LI/1–2(2003): 321–367.

2 Жан Вај сге р бер, „Књи жев не аван гар де: пре глед ис тра жи ва ња“, у: Аван га р да 
– Те о ри ја и исто ри ја пој ма 1, Бе о град, 1997, стр. 170.



171

За јед нич ке су, на при мер, не ке већ на пр ви по глед ви дљи ве но ве по ја ве 
у књи жев ном жи во ту. Та ко мо же мо по ме ну ти по ја ву „ефе мер них ча со пи са“ 
или „ма лих ча со пи са“. Они се по ја вљу ју и у Евро пи и у Ја па ну за вре ме аван-
га р де. Ис тра жи ва ње ма лих ча со пи са омо гу ћу је нам да из бли за пра ти мо ак тив-
ност аван га рд них по кре та.

Овај рад има за циљ да при ка же па ра лел не по ја ве у аван га рд ним по кре-
ти ма у про сто р но и по тра ди ци ји та ко уда ље ним књи же но сти ма као што су 
ја пан ска и срп ска. И у срп ску књи жев ност су, на и ме, као и у ја пан ску, пре но-
ше на ис ку ства из вор них евр оп ских аван гард них по кре та. Наш је за да так да 
по ка же мо не ке нај у оч љи ви је слич но сти и раз ли ке у ре цеп ци ји аван га рд них 
по кре та и у јед ној и у дру гој књи жев но сти.

Срп ска књи жев ност, ко ја је са став ни део евр оп ске, хри шћан ске кул ту ре, 
у сред њем ве ку је би ла из ло же на сна жном ути ца ју ислам ске ци ви ли за ци је, 
од ко је се осло ба ђа тек у 19. ве ку, да би се по но во вра ти ла те ко ви на ма хри шћан-
ске кул ту ре. Ја пан ска књи жев ност раз ви ја ла се ван евр оп ске ци ви ли за ци је, 
с ко јом ће се истин ски су сре сти тек у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, по сле изо-
ла ци је ко ја је тра ја ла ви ше од две сто ти не го ди на у Едо пе ри о ду, за вре ме 
са му рај ске вла да ви не.

За ком па ра тив ну и ти по ло шку ана ли зу иза бра ли смо два ја пан ска аван-
гард на ча со пи са – Цр ве но и цр но и Ма во, и два срп ска аван гард на ча со пи са 
– Пу те ве и Све до чан ства, ко ји су, чи ни се, нај бо љи по ка за те љи ве о ма сло-
же ног и сло је ви тог књи жев ног жи во та код Ср ба за вре ме аван га р де. По себ но 
ће мо обра ти ти па жњу на њи хов про грам, на чин уре ђи ва ња и књи жев на де ла, 
укљу чу ју ћи и пре вод ну књи жев ност ко ја је у њи ма не го ва на.

Оче ку је мо, по ред из ве сних раз ли ка, и низ ти по ло шких срод но сти, ко је 
про из ла зе из слич ног или за јед нич ког про гра ма, јер се по е ти ка аван га р де 
за сни ва на космпо лит ском ду ху.

1. Ефе мер ни ча со пи си

1.1. Вре ме ефе мер них ча со пи са
Исто ри ча ри књи жев но сти већ су за па зи ли да су се за јед но са оп штим 

про ме на ма у књи жев но сти ме ња ли и ча со пи си. Ме ња ла се не са мо њи хо ва при-
ро да, њи хо ве осо би не, не го и њи хо ва функ ци ја. Та се про ме на у евр оп ским 
књи жев но сти ма на ро чи то до бро ви ди на пре ла зу од ре а ли зма и на ту ра ли зма 
ка им пре си о ни зму, па р на сов ству и сим бо ли зму. Ча со пи си по ста ју све екс клу-
зив ни ји, јер се ве зу ју за ма ње и за тво ре не гру пе пи са ца, ко је об је ди њу је 
сли чан или чак исти про грам. Су жа ва се и круг чи та ла ца. Основ ни узрок се 
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сва ка ко на ла зи у ис ти ца њу умет нич ког мо мен та, у есте ти зму или ла р пур ла-
ри зму (пре ма фр. l’art po ur l’art). Због то га се са свим при род но ме ња и из глед 
ча со пи са и са став њи хо вих са рад ни ка. По пра ви лу је гра фич ка опре ма фи-
ни ја, са ли ков ним при ло зи ма ко ји су са ми по се би вред ни и до ве де ни у рав но-
пра ван по ло жај са књи жев ним при ло зи ма. Исто та ко се ме ђу са рад ни ци ма 
на ла зи ве ли ки број сли ка ра. За јед но са рас пра ва ма о књи жев но сти об ја вљу ју 
се и рас пра ве из оп ште есте ти ке. Дру ги та лас ве ли ких про ме на у ча со пи си ма 
за па жа се на по чет ку два де се тог ве ка, ка да пар на сов ство и сим бо ли зам сме-
њу ју аван гард ни по кре ти. Ни је слу чај но што се на зив шко ла за ме њу је на-
зи вом по крет. Јер шко ла под ра зу ме ва да по сто је след бе ни ци ко ји од ре ђе ну 
књи жев ну ве шти ну на сле ђу ју и уса вр ша ва ју, док се у по кре ту оку пља ју 
књи жев ни исто ми шље ни ци око за јед нич ког про гра ма. 

Про гра ми се нај че шће из но се у ви ду бор бе них ма ни фе ста. И као што 
су ма ни фе сти бор бе ни, јер ра за ра ју тра ди ци о нал не об ли ке, бор бе ни су и аван-
гард ни ча со пи си. Мо гло би се ре ћи да је и ча со пис у це ли ни и сва ки ње гов 
део за себ но јед на вр ста књи жев не ак ци је. По зна ти ча со пис не мач ког екс пре-
си о ни зма упра во се та ко и зо ве – Die Ak tion. Ак ци ју и бор бе ност та ко ђе на ла-
зи мо у име ну нај слав ни јег екс пре си о ни стич ког ча со пи са Der Sturm, ко ји је 
уре ђи вао Хер варт Вал ден и ко ји је имао из ве сног од је ка и у Ја па ну.

Дру га осо би на аван гард них ча со пи са про из ла зи из оне пр ве: сва ки од 
њих тра је оно ли ко ко ли ко је по треб но да се про грам из не се и од ре ђе на књи-
жев на „ак ци ја“ из ве де. За то су, по пра ви лу, крат ко трај ни. Ра ни је су ча со пи си 
из ла зи ли го ди на ма и де це ни ја ма, а са да не ко ли ко ме се ци и нај ви ше не ко ли ко 
го ди на. Дру га њи хо ва осо би на је, пре ма то ме, ефе мер ност. Али ефе мер ност 
има и дру ге узро ке: за тво рен круг исто ми шље ни ка, ко ји се бр зо рас па дао, 
и вр ло узак круг чи та ла ца, ко ји су жељ ни књи жев них сен за ци ја као јед не 
вр сте књи жев не мо де, а она се бр зо ме ња. Очи глед но је да су тек аван гард-
ни ча со пи си у пра вом сми слу по ста ли ма ле ре ви је или, ка ко се на ен гле ском 
на зи ва ју, lit tle ma ga zi nes. Пре глед и на ро чи то па жљив опис ових ма лих ре ви ја 
омо гу ћу је нам да са гле да мо сву ди на ми ку књи жев ног жи во та, ко ји је у вре ме 
ава гар де до ста ћу дљив, ка при ци о зан и ни је га увек ла ко об ја сни ти.

Об ја шње ње је оте жа но и за то што је аван гар да, као што је по зна то, не-
ги ра ла књи жев ност као по себ ну ин сти ту ци ју. Та ко су да да и зам и по сле ње га 
над ре а ли зам од ба ци ва ли све књи жев не кон вен ци је, од но сно ли те ра ту ру ко ју 
је гра ђан ска кул ту ра ка но ни зо ва ла, да би се тра жи ли но ви из во ри по е зи је у 
са мом жи во ту. За то аван гард ни ча со пи си по пра ви лу до но се до ку мен те и 
опи се не са мо из обич ног жи во та не го још ви ше из нео фи ци јел ног, за по ста-
вље ног, пре зре ног жи во та. Не ка да шњи са ло ни за ме њи ва ни су ка фе и ма и ка-
ба ре и ма, у ко ји ма се од ви ја пра ви књи жев ни жи вот. Чи сто књи жев ни пре врат 
при бли жа ва се со ци јал ном пре вра ту: књи жев на ре во лу ци ја иде у су срет 
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дру штве ној ре во лу ци ји. У то ме се за пра во нај ви ше и огле да про ме ње на функ-
ци ја књи жев них ча со пи са. Она ви ше ни је чи сто естет ска, као у вре ме сим-
бо ли зма.

По што у вре ме аван гар де не до ла зи са мо до „ме ша ња жан ро ва“ не го и 
до „ме ша ња ра зних вр ста умет но сти“, ча со пи си ни су ви ше уско књи жев ни, 
не го отва ра ју сво је стра ни це свим умет ни ци ма и свим вр ста ма умет но сти. 
За то се као оп шта мо же из дво ји ти још јед на њи хо ва осо би на: „умет нич ко 
ша ре ни ло“ од књи жев но сти, пре ко сли кар ства и ва јар ства, до ба ле та и чак до 
цир ку ских пред ста ва, са све при ма мљи ви јим клов но ви ма, лут ка ма и ма ска ма. 
Ма ске су, уо ста лом, по ста ле по пу лар не по сле Апо ли не ро вог и Сан дра ро вог 
от кри ћа цр нач ке пла сти ке.

От кри ће цр нач ке пла сти ке ни је, на рав но, слу чај но. До ње га је до шло 
упра во за то што је европ ска умет нич ка аван гар да по ка за ла из у зет но ве ли ко 
ин те ре со ва ње за ва не вроп ске умет нич ке тра ди ци је и кул ту ре. Не га ти ван од-
нос пре ма чо ве ко вом ис ку ству из дру гих, ва не вроп ских кул ту ра за ме њен је 
по зи тив ним, а из ме ђу оста лог и по зи тив ним од но сом пре ма ис ку ству ко је 
је от кри ва но у бу ди зму. Због све га то га су европ ски аван гард ни књи жев ни 
ча со пи си до би ли још јед ну осо би ну ко ју же ли мо да ис так не мо: од не ка да шњих 
на ци о нал них по ста ли су у нај ши рем сми слу ин тер на ци о нал ни. Ви ди се то, 
из ме ђу оста лог, не са мо по те ма ма и при ло зи ма не го и по са рад ни ци ма из 
раз ли чи тих де ло ва све та. А као ин тер на ци о нал ни лак ше су про ши ри ли свој 
ути цај, то ли ко да се он осе тио и у ја пан ској књи жев но сти. Осе тио се, на рав-
но, и у ја пан ским књи жев ним ча со пи си ма, ко ји су та ко ђе бр зо по че ли да се 
ме ња ју.

1.1.1. Ефе мер ни ча со пи си у Ја па ну
У Ја па ну се ефе мер ни ча со пи си на зи ва ју ri to ru magaјin, од но сно ма лим 

ре ви ја ма, по ен гле ском из ра зу lit tle ma ga zi nes. Тај из раз је пр во бит но озна ча-
вао оне не кон вен ци о нал не књи жев не ча со пи се, на ме ње не ужим чи та лач ким 
кру го ви ма, ко ји су из ла зи ли по чет ком два де се тог ве ка у Аме ри ци и Ен гле-
ској, док су се у Ја па ну под тим тер ми ном раз у ме ва ли они не ко мер ци јал ни 
ча со пи си ко је у ма лом ти ра жу из да ју по је дин ци или ма ле гру пе, да кле, све 
по ро дич не пу бли ка ци је ко је ни су би ле ма сов ног ка рак те ра. На по чет ку су то 
би ли ча со пи си ко ји су се кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка 
по ја ви ли у слу жби ши ре ња со ци ја ли стич ких или хри шћан ских иде ја, као 
што је Но во се ло (Ata ras hi ki mu ra), гла сник јед ног ху ма ни стич ког по кре та. 
Број тих ма лих ча со пи са на гло се по ве ћа ва то ком 1920-их, ка да по чи ње ин-
тен зив на ре цеп ци ја аван гард них по кре та.

У исто ри ји ја пан ске мо дер не књи жев но сти не ки ча со пи си су од и гра ли 
ве о ма ва жну уло гу у фор ми ра њу књи жев них пра ва ца. Ча со пис Да ни ца (Myojo, 
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1900–1908. и 1921–1927) био је сре ди ште ја пан ског ро ман ти зма, Пле ја да 
(Su ba ru, 1909–1911) представљала је естетизам, a Бе ла бре за (Shi ra ka ba, 1910–
1923) оку пља ла је ху ма ни стич ки на стро је не пи сце. Они су из ла зи ли ре дов но, 
има ли су ста би лан про грам, тра ја ли су ду же и на ме ње ни су би ли ши рој ин-
те лек ту ал ној пу бли ци. У њи ма су чи та о ци мо гли да се оба ве сте ка ко о књи-
жев ним та ко и ли ков ним кре та њи ма у Евро пи. Игра ли су, у из ве сном сми слу, 
про све ти тељ ску уло гу у про це су мо де р ни за ци је ја пан ске књи жев но сти.

За раз ли ку од ових, ста ри јих књи жев них ча со пи са, ма ле ре ви је по чи њу 
да из ла зе тек у вре ме аван гар де, у ве о ма ма лом ти ра жу, оку пља ће око се бе 
пи сце и пе сни ке ма ње-ви ше од ре ђе не књи жев не, умет нич ке па и иде о ло шке 
ори јен та ци је. Ско ро ни јед на од њих ни је мо гла да из ла зи ду же, рет ко ко ја је 
до жи ве ла тре ћи број. Оне са др же, по ред по е зи је, про зе, дра ме, ро ма на и књи-
жев них кри ти ка, и тек сто ве о фи ло зоф ским, пси хо ло шким и по ли тич ким 
пи та њи ма, за њих пи шу и ли ков ни и по зо ри шни умет ни ци, као и ар хи тек ти, 
та ко да су че сто пре ва зи ла зи ле окви ре књи жев них ре ви ја у нај у жем сми слу 
те ре чи, из ра ста ју ћи у ча со пи се мул ти ди си пли нар ног ка рак те ра.

У то вре ме, по чет ком два де се тих, об ја вље но је у Ја па ну не ко ли ко зна-
чај них умет нич ких ма ни фе ста. На и ме, ок то бра 1920, сли кар Таи Кам ба ра 
об ја вљу је у ка та ло гу за сво ју из ло жбу Пр ви ма ни фест Та и ја Кам ба ре, ко ји 
са др жи фу ту ри стич ке иде је. Де цем бра 1921, пе сник Рен ки ћи Хи ра то на ули-
ца ма де ли лет ке са сво јим Ма ни фе стом ја пан ског фу ту ри зма. Сле де ће 1922. 
го ди не пе сник Шин ки ћи Та ка ха ши у сво јој збир ци пе са ма об ја вљу је и пе сму 
По твр да је да да и ста (Dan gen wa da da i su to), ко ја се сма тра пр вим да да и-
стич ким ма ни фе стом у Ја па ну. По ја ва ма лих ре ви ја упра во се по кла па са 
„вру ћим“ пе ри о дом аван гард них ма ни фе ста, и оне ће се про сто утр ки ва ти 
у об ја вљи ва њу сво јих ма ни фе ста.

Ма ни фест до би ја ка рак тер за себ ног об ли ка или жан ра аван гард не књи-
жев но сти од вре ме на ита ли јан ских фу ту ри ста ко ји су уза стоп но об ја вљи ва ли 
мно штво ма ни фе ста, али про то тип ма ни фе ста у мо дер ном дру штву на ла зи 
се у Ма ни фе сту Ко му ни стич ке пар ти је из 1848. го ди не. Имао је со ци јал ни 
ка рак тер и слу жио је аги та ци ји. Вре ме та ко зва них lit tle ma ga zi nes ка рак те-
ри са ло се упра во без број ним ма ни фе сти ма ко је су мла ди умет ни ци аги та то ри 
об ја вљи ва ли у ре ви ја ма про ла зним по пут ју тар ње ро се.

У ма лим ча со пи си ма ни су об ја вље ни са мо аван гард ни ма ни фе сти, 
на пи са ни у ду ху фу ту ри зма, да да и зма, кон струк ти ви зма или екс пре си о ни-
зма. На при мер, ча со пис Се јач се ме на (Ta ne ma ku hi to, 1921–1924), са ја сном 
со ци ја ли стич ком ори јен та ци јом, та ко ђе је об ја вио свој ма ни фест, а пи сац 
Та кео Ари ши ма (1878–1923) из књи жев не гру пе Бе ла бре за, ко ја је оку пља ла 
при ста ли це Тол сто је вих ху ма ни стич ких иде ја, исто та ко је об ја вио Ма ни фест 
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је дан („Sen gen hi tot su“) као ре зул тат бол ног раз ми шља ња о од но су пи сца 
пре ма дру штве ним пр о ти ву реч но сти ма. Се јач се ме на је по кре нуо Оми Ко-
ма ки (1894–1978), ко ји се вра тио из Па ри за, под сна жним ути ца јем Бар би со вог 
(Hen ri Bar bis, 1873–1935) ин тер на ци о на ли стич ког по кре та за мир Клар те 
(Clarté). Ча со пис се де кла ри сао као ко смо по лит ска књи жев на ре ви ја и под 
ге слом „ак ци ја и кри ти ка“ за ла гао се за ин тер на ци о на ли зам, да вао по др шку 
рад нич ко-се љач кој Ру си ји, из ја шња вао се за мир и про тив ра та. Ма да у ње му 
ни је би ло ли те рар них оства ре ња зна чај них за књи жев ну исто ри ју, он је за-
ни мљив по то ме што је Ко ма ки на ње го вим стра ни ца ма пред ста вио Тре ћу 
ин тер на ци о на лу, што ће има ти ве ли ки ути цај на раз вој про ле тер ске књи жев-
но сти у Ја па ну. Ма ни фест, об ја вљен ок то бра 1921. у пр вом бро ју ча со пи са, 
на пи са ли су пе сник Ма са то ши Му ра мат су (1895–1981) и ре жи сер Та ка ма ру 
Са са ки (1898–1986). У ње му су ја сно под ву че не иде је о су прот но сти из ме ђу 
кла са, кла сној бор би и ин тер на ци о на ли зму, уз не ке еле мен те анар хи зма.

„Не ка да је чо век ство рио Бо га. Са да Га је чо век убио. Не ка се зна суд би на 
Ство ре ног.

Да нас не по сто ји Бог. И по ред то га сву да је пу но Ње го вих ва ри јан ти. 
Он мо ра да бу де уби јен. Ми смо ти ко ји ће Га уби ти. Све док тра је ово ста ње 
су прот ста вље но сти два та бо ра, чо век је чо ве ку не при ја тељ. Ту не ма ком про-
ми са. ‘Да’ или ‘не’. ‘Исти на’ или ‘не’.

Исти на је ап со лут на. За то го во ри мо ону исти ну ко ју дру ги не ће. Чо век 
је чо ве ку вук. Без об зи ра на др жа ве или ра се. Под све тло шћу исти не до ла зи до 
спа ја ња и раз два ја ња. Гле дај те! Ми се бо ри мо за да на шњу исти ну. Го спо да ри 
смо жи во та. Ко не при зна је жи вот, де фи ни тив но ни је чо век са да шњо сти. Због 
жи во та бра ни мо исти ну ре во лу ци је. Сад уста је се јач се ме на – за јед но са свим 
дру го ви ма све та!“ 

Та кео Ари ши ма је свој Ма ни фест је дан об ја вио у ја ну ар ском бро ју ча-
со пи са Ре кон струк ци ја, 1922. го ди не.

„[…] Ро ђен сам, од ра стао и сте као обра зо ва ње из ван че твр те кла се. Пре-
ма то ме, ја сам је дан од оних ко ји не ма ју ве зе са че твр том кла сом. По што је 
ап со лут но не мо гу ће да по ста нем при пад ник те но ве кла се, не по ми шљам да 
ме при хва те у њу. Глу по ми је сла га ти се бе да бих је бра нио, рас пра вљао њој 
у при лог и сту пио у по крет за њу. На кра ју кра је ва, ја ћу оста ти плод по сто-
је ће вла да ју ће кла се, ма ка ко се про ме нио мој да љи жи вот, као што би цр нац 
остао црн ма ко ли ко га пра ли са пу ном. Сто га би мој за да так увек био и остао 
са мо да се обра тим они ма из ван че твр те кла се […]“3

3 У: Ni hon gen dai bun ga ku zen shu, Aris hi ma Ta keo (ʻСа бра на де ла са вре ме не 
ја пан ске књи жев но сти’, Та кео Ари ши ма), vol. 20, Tokyo, Ko dan sha, 1969, стр. 409.
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У овом тек сту, где ау тор из но си свој скеп ти ци зам у по гле ду пло до ва 
ко је су на ро ду до не ле Фран цу ска и Ру ска ре во лу ци ја, уоп ште не ма ра ди ка-
ли зма ни оп ти ми зма. Већ сам на слов Ма ни фест је дан упу ћу је нас на ау то ров 
при ступ ко ји се бит но раз ли ку је од дру гих та да шњих ма ни фе ста ʻпо ви ше не 
тем пе ра ту ре’, као и на пи шче ву уса мље ност. Ње га му чи пи та ње ка ко ин те-
лек ту а лац мо же да се ухва ти у ко штац са ствар ним со ци јал ним про бле ми ма, 
док књи жев ност убр за но на ги ње ка ле ви ча ре њу. Сав оча јан, пи сац ће ок то бра 
сле де ће 1923. го ди не из вр ши ти са мо у би ство.

Го ре на ве де ни ма ни фе сти углав ном го во ре о за да ци ма књи жев но сти 
или о ду ху књи жев но сти, али се не ба ве про бле ми ма књи жев не фор ме.

С дру ге стра не, аван гард ни ма ни фе сти као што су Пр ви ма ни фест 
Та и ја Кам ба ре и Ма ни фест ја пан ског фу ту ри зма, и по ред ја сно из ра же не 
ими та ци је ита ли јан ског фу ту ри зма, го во ре не са мо о ду ху но ве по е ти ке већ 
и о умет нич кој фор ми. Та кве аван гард не то ко ве сле де ма ле ре ви је. Ме ђу њи ма 
се на ла зи Ге. Гјмгјгам. Пр рр. Гјмгем (G.G.P.G.), све док усме ра ва ња аван гард не 
по е зи је ка над ре а ли зму, ко ји је из ла зио од ју на 1924. до ја ну а ра 1926, укуп-
но 10 бро је ва, и ко смо по лит ски Пе сник све та (Se kai shi jin), ко ји је из ла зио 
од ав гу ста до но вем бра 1924, укуп но три бро ја, као и низ дру гих ча со пи са.

Пе сник све та у пр вом бро ју об ја вљу је сво је пла но ве ак тив но сти: из да-
ва ње гла сни ка Пе сник све та; штам па ње го ди шња ка по е зи је; ор га ни зо ва ње 
пре да ва ња, ре ци то ва ња и из ло жби; из бор чла но ва од бо ра; кон такт са пе сни-
ци ма све та. У пла ну је би ло, та ко ђе, да се „јед на пе сма, пред ло же на на ме сеч-
ној ре дов ној се си ји, пре ве де на ен гле ски, не мач ки, фран цу ски и ру ски је зик, 
об ја ви у на ред ном бро ју и по ша ље исто вре ме но ре дак ци ја ма ино стра них 
ча со пи са, као и да се об ја ве ори ги на ли и пре во ди де ла аван гард них пе сни ка 
ши ром све та.“ По кре тач овог ча со пи са То моо То за ки био је у то вре ме по знат 
као да да и стич ки пе сник. У Од бо ру ака де ми је по е зи је Да ле ког ис то ка оку пи-
ло се ше зде се так, а у ре дак ци ји три де сет умет ни ка ме ђу ко ји ма су да да и сти 
Ђун Цу ђи и Ђун Ока мо то, Кјо ђи ро Ха ги ва ра и Ши ге ђи Цу бои из ча со пи са 
Цр ве но и цр но (Aka to ku ro), То мо јо ши Му ра ја ма из ча со пи са Ма во и дру ги.

Пр ви број ча со пи са Пе сник све та је скром ног из гле да и има све га 26 
стра на. Са др жи ма ни фест, пе сме, књи жев не кри ти ке и пре ве де не сти хо ве. 
Ле ти ми чан пре глед са др жа ја сва три бро ја овог ча со пи са, ко ли ко је иза шло, 
по ка зу је да су, по ред пе са ма ја пан ске аван гар де, об ја вље не у до ста ве ли ком 
бро ју пре ве де не пе сме. За сту пље ни су ру ски аван гард ни пе сни ци Ма ја ков-
ски (1893–1930) и Шер ше ње вич (1892–1942), а од не мач ких пе сни ка ку би ста 
Макс Ве бер, да да и ста Ф. В. Ваг нер, ре во лу ци о нар ни пе сни ци Оскар Ма ри ја 
Граф, Курт Хај ни ке, Кла бунд (пра во име Ал фред Хен шке), Ал берт Ерен штајн, 
Ар мин Т. Ваг нер, екс пре си о ни сти Вар тер Ха зен Кре фел и Карл Цу кер ма јер. 
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Има и фран цу ских пе са ма. Не ко ли ко пре ве де них пе са ма са вре ме них ки не ских 
пе сни ка по твр ђу је да ча со пис ни је пра тио са мо то ко ве европ ске по е зи је. Не 
мо же мо по у зда но утвр ди ти да ли је и ко ли ко ус пео да ус по ста ви кон такт са 
свет ским аван гард ним ре ви ја ма. Али се осе ћа, ма кар у пла но ви ма, ен ту зи ја-
зам и во ља да се ја пан ска са вре ме на по е зи ја пред ста ви ино стра ној пу бли ци.

У пр вом бро ју об ја вљен је и ма ни фест под на сло вом Пр ви ма ни фест 
Дон кре а ци о ни ста (Don ku ri es ho ni su to da i ic hi sen gen),4 ко ји је нај ве ро ват ни-
је на пи сао глав ни и од го вор ни уред ник Дон За ки (пра во име То моо То за ки). 
У том ма ни фе сту ау тор се за ла же за „Дон кре а ци о ни зам“. Текст, ко ји са др жи 
шест та ча ка, по чи ње ре че ни ца ма: „Свет кон вен ци о нал не умет но сти је у свим 
обла сти ма сру шен. Ми, људ ска вр ста, ни смо мо гли да га обе ле жи мо ни јед-
ним над гроб ним спо ме ни ком. То је истин ски ту жна исто ри ја по ра за људ ске 
вр сте.“ У ње му се ја сно огле да ју осо би не фу ту ри зма и да да и зма, као што су 
не ги ра ње кон вен ци о нал не умет но сти и да ва ње при о ри те та жи во ту, али и 
те жња ка при род ним на у ка ма: на ви ше ме ста су упо тре бље ни струч ни тер-
ми ни као што су ко смос, елек трон, гра ви та ци о на си ла итд. Текст се за вр ша ва 
ова ко: „Гра ни це су из бри са не, бес крај ни су објек ти. Ре ла тив на во ља без број-
них си мул та но сти по спе шу је но ву усме ну књи жев ност, ин ду стриј ску умет-
ност, ди на мич ни плес, на род но по зо ри ште, улич ну умет ност, жи вот јед нак 
умет но сти и њи хо ве све о бу хват не ме ђу соб не од но се.“ Об ја вљен на црт ор га-
ни за ци о не ше ме њи хо ве че те Дон га са – ко ја се са сто ји од оде ље ња за по е-
зи ју, за плес, за ли ков ну умет ност, за по зо ри шну умет ност, за кре а тив ност, 
за кри ти ку, за на у ку, за пре во ђе ње, за про па ган ду и за из да ва штво – на го ве-
шта ва да су на ме ра ва ли да де лу ју као ор га ни зо ван дру штве ни по крет. Из са мог 
ма ни фе ста ја сно про из ла зи њи хо ва те жња ка ко смо по ли ти зму и мул ти ди-
сци пли нар ној умет но сти.

Ма да овај ма ни фест, до ста ап страк тан и пун еу фо рич них из ра за као 
што је „осва ја ње све ми ра“, не го во ри не по сред но о умет нич кој фор ми, про-
грам ски текст об ја вљен у истом бро ју под на сло вом По че так кре а ци о ни зма 
(So zos hu gi no shup pat su),5

 
са пот пи сом Дон За ки, са др жи не ко ли ко кон крет-

них пред ло га ко ји се од но се на фор му. Не ги ра ју ћи кон вен ци о нал ну умет ност 
и ис ти чу ћи нео гра ни че ност обје ка та, он се за ла же за ре во лу ци о нар ну умет-
ност, де фи ни ше став умет ни ка као ре ли ги о зан, ди ја лек ти чан и ак ти ван, док 
еле мен ти умет но сти тре ба да бу ду кри тич ко-фи ло зоф ски, на уч ни, ре ла тив-
но-естет ски и ар хи тек тон ски. Као про је кат за „рад на ре ха би ли та ци ји очај-
ни ка“ он на во ди про гон де ка ден ци је, чу до да да и зма, су тра шњи цу ни хи ли-
зма, по лет брат ства, про све ће ње про ле те ри ја та. Текст ис ти че да су ци ље ви 

4 У ча со пи су: Se kai shi jin, бр. 1, ав гу ста 1925, стр. 19.
5 Исто, стр. 9–10.
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по кре та ин ду стриј ски и ма сов ни и да њи хо ва умет нич ка фор ма са др жи 
си мул та ност, кон струк тив ност и сло бо ду ефе ка та, а го во ри афир ма тив но о 
гро те ски. Као об ли ке умет но сти Дон За ки по ми ње усме ну књи жев ност, улич-
ну ли ков ну умет ност, ди на мич ки плес и ства ра лач ку кри ти ку. Сти че се ути-
сак да је овај про грам ски текст пре пла вљен свим иде ја ма ко је су при вла чи-
ле та да шње ја пан ске ин те лек ту ал це, од да да и зма, кон струк ти ви зма и дру гих 
европ ских аван гард них иде ја па све до марк си зма, ин тер на ци о на ли зма, ми-
сти ци зма и те о ри је ре ла ти ви те та. Умет ност је при бли жа ва на жи во ту, да 
бу де на род на, ма сов на и ин ду стриј ска, а умет нич ки по крет дру штве ном 
по кре ту.

Овај То за ки јев текст ко ји кри ти ку је па сив ност ре цеп ци је европ ске ци-
ви ли за ци је код Ја па на ца про те клих пе де сет го ди на и оштро за ме ра тзв. умет-
ност ра ди умет но сти, без до дир них та ча ка са ствар ним жи во том, пун је са-
мо у ве ре но сти као да је ње гов по крет из во ран у свом ду ху. Ме ђу тим, кре а-
ци о ни зам ни је био То за ки јев изум. Он је са мо је дан од аван гард них по кре та 
ко ји су се по сле Пр вог свет ског ра та по ја ви ли у Евро пи. Ње гов ро до на чел ник 
је чи ле ан ски пе сник Вин сен те Уи до бро, ко ји га је по кре нуо 1916. го ди не у 
Бу е нос Аи ре су. Ка сни је је фран цу ски пе сник Ре вер ди увео тај по крет у Фран-
цу ску. Под стак ну ти Уи до бро вом по се том Шпа ни ји 1918, шпан ски пе сни ци 
су раз ви ли ул тра и зам. Уи до бро се за ла же за по е зи ју ко ју пе сник „ства ра као 
но ву ко смич ку ре ал ност ко ју умет ник до да је При ро ди“. По ла зе ћи од по тре-
бе да пе сник „ство ри пе сму узи ма ју ћи из жи во та мо ти ве и ме ња ју ћи их да би 
им се удах нуо но ви и са мо стал ни жи вот“, он од ба цу је анег дот ско и де скрип-
тив но. Срж ње го ве умет но сти је иде ја: „Ство ри ти пе сму као што при ро да 
ства ра др во.“ О су шти ни кре а ци о ни зма нај бо ље го во ре ње го ви сти хо ви: 
„За што опе ва те ру жу, о пе сни ци? / Учи ни те да про цве та у пе сми! / Пе сник 
је ма ли бог.“6

У ча со пи су Пе сник све та не ма ни јед не шпан ске пе сме, ни ти се по ми-
ње име Уи до бра ни Ре вер ди ја. Ме ђу тим, у ја пан ском ма ни фе сту се на ла зи 
јед на од кључ них ре чи кре а ци о ни стич ке иде је као што је ко смос, као и ин-
си сти ра ње на кре а тив но сти, што би мо гло да бу ду тра го ви ове европ ске 
аван гард не иде је.

Без број ни ма ни фе сти, об ја вљи ва ни у тим ма лим ре ви ја ма, са др жа ва ли 
су че сто екс трем ни па и пра зни хе ро и зам и нар ци зам. Ме ђу тим, од њих се 
из два ја ју два ча со пи са по то ме што су оста ви ли ја сне тра го ве у ја пан ској 
књи жев ној исто ри ји. То су Цр ве но и цр но (Aka to ku ro) и Ма во.

6 Уп. Реч ник књи жев них тер ми на, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бео-
град, Но лит, 1985, стр. 379–380. 
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2. Цр ве но и цр но

„Шта је по е зи ја? Шта је пе сник? Од ба цу ју ћи све иде је из про шло сти, 
сме ло твр ди мо! По е зи ја је бом ба! Пе сник је цр ни зло чи нац ко ји ба ца бом бу 
на чвр сти зид и вра та за тво ра!“7

Са овим не пот пи са ним Ма ни фе стом ча со пис Цр ве но и цр но пр ви пут 
из ла зи 1. ја ну а ра 1923. у То ки ју. Штам па но је укуп но пет бро је ва за го ди ну и 
по да на, ко ли ко је тра јао ње гов жи вот. По сле пр вог бро ја ко ји има 24 стра не, 
у фе бру а ру из ла зи дру ги број са 8, у апри лу тре ћи са 8, у ма ју че твр ти са 16 
стра на, а по сле Ве ли ког зе мљо тре са у Кан то обла сти, сеп тем бра 1923, из дат 
је ју на 1924. ван ред ни број са 4 стра не, ко ји ће ујед но би ти и по след њи. Овај 
пр ви аван гард ни ча со пис за по е зи ју, фор ма та А5 и ве о ма скром ног из гле да, 
од мах је оста вио сна жан ути сак на та да шње чи та о це, сво јим круп ним сло ви-
ма Цр ве но и цр но на на слов ној стра ни, ру ше ћи та да кон вен ци о нал ну кон цеп-
ци ју књи жев не ре ви је. Глав ни и од го вор ни уред ник је био пе сник Си ге ђи 
Цу бои, а чла но ви ре дак ци је су би ли пе сни ци Ђун Ока мо то, Ћо та ро Ка ва са-
ки и Кјо ђи ро Ха ги ва ра. У ван ред ном бро ју њи ма се при кљу чио и пе сник 
То за бу ро Оно. 

Уз ре принт из да ње овог ча со пи са, се ћа ју ћи се тог вре ме на, пе сник Шин-
ки ћи Ито пи ше да је „ча со пис Цр ве но и цр но био нео би чан фе но мен, пр ви 
те вр сте, да му је скром ност би ла сна га“. Цр ве на бо ја асо ци ра на ко му ни зам, 
а цр на на анар хи зам. Сам на слов ча со пи са ни је би ло то ли ко нео би чан за чи-
та лач ку пу бли ку с об зи ром на по пу лар ност та да већ пре ве де ног Стен да ло-
вог ро ма на с истим на сло вом, твр ди Ито, али су пе сни ци оку пље ни у ње му 
има ли са мо свест да су и „цр ве ни“ и „цр ни“ и ти ме „при зна ли и ис та кли да 
су не што што је не мир но и не здра во, опа сно ство ре ње“.8

У сва ком бро ју об ја вљи ва не су пе сме чла но ва ре дак ци је, крат ки есе ји 
и за вр шна реч уред ни ка. Овај уре ђи вач ки кон цепт је био го то во за јед нич ки 
свим бро је ви ма од пр вог до по след њег. Не ма про зних де ла, ро ма на, драм ских 
тек сто ва ни пре во да де ла стра них ау то ра. У пр вом и дру гом бро ју се об ја вљу-
ју са мо ра до ви чла но ва ре дак ци је, па и у ка сни јим бро је ви ма, кад се ча со пис 
отва ра за спољ не са рад ни ке, њи хо ва де ла оста ју глав на. У том сми слу мо-
же мо ре ћи да је ча со пис био де ло за тво ре ног кру га пе сни ка.

На су прот же сто ким ре то ри ка ма ко је се ре ђа ју у Ма ни фе сту, са ме пе-
сме у пр вом бро ју ча со пи са ни су би ле то ли ко ра ди кал не. Кјо ђи ро об ја вљу је 

7 Aka to ku ro, бр. 1, ја ну ар 1923, на на слов ној стра ни.
8 Pu ro re ta ria shi zasshi shu sei (̒ Збир ка ча со пи са про ле тер ске по е зи је’), Vol. 1, 

Tokyo, 1978, стр. 2.
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две пе сме о се о ском жи во ту у свом за ви ча ју Њи ва и чо век (Ha ta ke to nin gen) 
и Је сен (Aki), а Цу бои на ту ра ли стич ко-ре а ли стич ку пе сму Про сјак на ве тру 
(Ka ze no na ka no ko ji ki). Тек у Ока мо то вом ци клу су пе са ма Обр та ње (Ka i ten) 
осе ћа се из ве сна аван гард на ат мос фе ра. Ме ђу тим, ка ко се ча со пис раз ви ја, 
то се по ја вљу је ви ше пе са ма на пи са них у ду ху про те ста, не га ци је и ру ше ња. 
У че твр том бро ју, на при мер, три од пет об ја вље них пе са ма, тј. пе сме Цу бои-
ја, Ка ва са ки ја и Ока мо та, би ле су екс пе ри мен тал ног ка рак те ра и има ле су 
исти на слов Без на сло ва (Mu dai), док се у Кјо ђи ро вој пе сми под на сло вом „ “ 
опи су је град на ве о ма ра ди ка лан на чин.

У че твр том бро ју је об ја вљен и њи хов но ви ма ни фест Пр ви ма ни фест 
по кре та Цр ве но и цр но (Aka to ku ro un do da i ic hi sen gen). Ау тор тог не пот пи-
са ног тек ста ни је утвр ђен, ма да се прет по ста вља да је реч о Кјо ђи ру Ха ги ва-
ри. У ње му је ја сно под ву че на на ме ра њи хо вог аван гард ног по кре та: про ме на 
и пе снич ке фор ме и пе снич ког ду ха. Од луч но се од ба цу ју кон вен ци о нал на 
умет ност и њен ау то ри тет, под сме ва ју се иде а ли зму и ху ма ни зму, ре ду и 
оби ча ју, и ту мо же мо да на ђе мо до дир ну тач ку са фу ту ри змом и да да и змом. 
Текст по чи ње по зи вом на пре зир ма те ри јал них вред но сти, као што је но вац, 
и на по хва лу лу ди ла. Кри ти ка је у ма ни фе сту би ла устре мље на на пе сни ке 
ко ји су у то вре ме чи ни ли глав ну стру ју у по е зи ји у Ја па ну, на по пу ли сте и 
тзв. сло бод не пе сни ке, ко ји су се за ла га ли са мо за фор мал ну не ве за ност сти-
хо ва без но вог пе снич ког ду ха.

„Да оп чи ни мо глу пе, ане мич не ја пан ске пе сни ке! Сли ка ре! Му зи ча ре! 
Ва ја ре! ко ји су за бо ра ви ли на лу ди ло, а же ле но вац!

Да зна мо за де гра да ци ју љу ба ви из ме ђу да ме и го спо ди на!
Да ле ко су мо дер ни ја два пса, жен ка и муж јак ко ји су се ли на ула зу 

рад ње ки мо на Ми цу ко ши.
Бу да ла је онај ко не зна да умет ност по сто ји за то што је она ма стур ба-

ци ја чо ве ка. Чо век ко ји не мо же да ис пу сти  на пи смо од сво је дра га не не 
раз у ме је истин ски.

Де мо крат ски пе сни ци у Ја па ну ко ји не зна ју да ре ђа ју сло ва на о пач ке! 
[…] Сад је до шло вре ме да са хра ни мо сло бод не пе сни ке ко ји су да ли но гу ку-
ка вич ким пе сни ци ма но вог сти ла! Да уни шти мо сло бод не пе сни ке! Да раз би-
је мо ста ри, ста ри, као ал ба трос раз ву чен и успо рен ри там сло бод них пе сни ка.“9

За пра во су кон вен ци о нал на фор ма и туп ри там би ли раз ло зи њи хо вог 
не за до вољ ства по е зи јом са вре ме ни ка. У ма ни фе сту је сна жно при су тан ни-
хи ли стич ки дух и ци ти ра на је ре че ни ца „Све је за ме не ни шта“ од Штир не ра, 
ко га је да да и ста Ђун Цу ђи пре вео и пред ста вио ја пан ским ин те лек ту ал ци ма.

9 Aka to ku ro, бр. 4, мај 1923, стр. 2–8.
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„Не ги рај мо! Не ги рај мо! Не ги рај мо! Сву сво ју сна гу усме ри мо ка не га-
ци ји!

Је ди но та ко, ми по сто ји мо! Ми мо же мо жи ве ти жи вот!“10

Ма ни фест не ги ра све „изме“. Шта нам он да ну ди њи хов пе снич ки дух 
у ко ме се ис ти че „не га ци ја“?

„Про да ва ли смо свој жи вот ко мад по ко мад, а на кра ју нам је оста ло 
пре сах ну ло ср це – шта тре ба да ку пи мо овим пре сах ну лим ср цем? Ба ци мо 
га у ка на ли за ци ју! Ја у че кли ца! […] Хте ли смо да ку пи мо иде ал и сре ћу жи-
во та, а из гу би ли смо ср це. Ви ше не ма ни шта шта би смо мо гли ку пи ти овим 
пре сах ну лим ср цем. Што нас бри га за иде ал и сре ћу? […] Са да ми мо ра мо из-
ба ци ти сво је ле ше ве. Да би смо их из ба ци ли жи ве, из над све га нам је по треб на 
ва тра, ва тра нам је по треб на […]“11

Да кле, пре све га, раз гра ђи ва ње жи во та и гу би так ср ца. И ра зу мљи во је 
он да што се у ма ни фе сту та да шње вре ме из ра жа ва сли ка ма из па то ло ги је. 
Про цес рас па да ња чо ве ка и де ху ма ни за ци је у та да шњем ја пан ском дру штву, 
пу ном су прот но сти, опи су је се при бра но и без сен ти мен тал но сти.

Од ба цу је се бољ ше ви зам, ка пи та ли зам, бур жо а зи ја, а „пра зно обе ћа ње“ 
је и власт анар хи ста. Па шта, он да, при зна ју?

„Не мо же мо да кре не мо пу тем исти не и иде а ла, ни пу тем ре во лу ци о-
нар ног ху ма ни зма да жи виш за про ле те ре. Во лим са мог се бе ви ше од исти не, 
ви ше од xx.“12

Ов де се при хва та са мо „ја“ и го ли жи вот. Ра ди кал ни его и зам, ко ји, ме-
ђу тим, пра ти сли ка смр ти.

„И с дру штве ног аспек та, пред на ма су са мо гро бо ви. Мој жи вот је игра 
на гро бо ви ма.“13

Њи хов его и зам, ис по љен у овом Пр вом ма ни фе сту, за то је но сио у се би 
пе си ми зам, као да су пред ви де ли рас пад дру штва.

Сли ке рас па да ња ур ба ног чо ве ка, ње го ве оту ђе но сти, сли ке сек са или 
хра не ко ји су ве за ни за го ли жи вот, ми са о ни ха ос, не ми ри вре ме на и на си ље 
– то су че сти мо ти ви и у њи хо вим пе сма ма. За твор, пра зни на, ср це, крв, гро-
бље, ду хо ви, обр та ње – то су ре чи ко јим су пе сни ци по кре та Цр ве но и цр но 
опи си ва ли сли ке вре ме на. Њи хо ве пе сме, об ја вље не на стра ни ца ма ча со пи-
са Цр ве но и цр но, где су оштро кри ти ко ва ли сво је са вре ме ни ке сло бод не 
пе сни ке, та ко ђе су на пи са не на са вре ме ном го вор ном је зи ку, али има ју убр-

10 Исто.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
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за ни ри там, сли ке су им жи вље и ја сни је, са скло но шћу да се јед на сли ка за-
о кру жу је у јед ном сти ху.

Ђун Ока мо то
СА КА ТА СР ЦА14

Без број на ср ца ле же.
Би јен не вре ме ном,
за пљу ски ван ча ђу,

згру шак по там не ле кр ви.
Ср це, ср це, ср це…

Из ло жба са ка тих ср ца.
Та без број на ср ца.

на мр ште ног ли ца, са мо што се ни су рас пук ну ла,
ти хо и бе шум но

ле же на ули ци ко јом бе сни се вер ни ве тар.

Ки јо ми Ха та ја ма
ИГРАЈ! 15

Од ре жи ме со! –
Ис це ди крв! –

Уба ци је у пе хар ло ба ња
Хајд’, ис пиј!

Ако си се на пио, за и грај,
Играј, играј, играј!
– Пра сак пла ме на.

– Ми го ље ње цр не стру је.
То је ду ша вре ме на!

И ако те ухва ти му ка, играј да ље!
Играј све док не по вра тиш и не пад неш.

По вра ти, по вра ти, по вра ти! Из бљу ва на крв –
У мо ру из бљу ва не кр ви xxxxxxx!

И ср це xxxxxxxxx
Не ка од ле ти на пар чад!

Ши ге ђи Цу бои
БЕЗ НА СЛО ВА16

Мо је ср це је лист из гу жва не хар ти је.
Да га ис це пам и ба цим у ва тру…?
Зар ти ни је та ко лак ше и леп ше?

14 „Ka ta wa no shin zo“, Aka to ku ro, бр. 1, стр. 9.
15 „Odo re“, Aka to ku ro, бр. 2, фе бру ар 1923, стр. 4.
16 „Mu dai“, Aka to ku ro, бр. 3, април, стр. 3.
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Ноћ ни за мор, зе ва ње, зе ва ње,
Про гу тај ва тру!

Про гу тај раз бук та ли пла мен!

Ча со пис Цр ве но и цр но че сто је свр ста ван у гру пу анар хи стич ких ре ви-
ја за то што су че ти ри чла на ре дак ци је на ги ња ла анар хи зму: Кјо ђи ро, Цу бои, 
Оно и Ока мо то. Али, тај ча со пис ни је са мо по ку ша вао да из ме ни пе снич ки 
дух. Он је исто вре ме но био и иза зов за та да шњу ја пан ску по е зи ју ли ше ну 
ри там ског осе ћа ја, па је сто га ја сно по ка зи вао еле мен те ре во лу ци је пе снич ке 
фор ме. Он је био по крет за по е зи ју у ко јој су дух и об лик те сно по ве за ни и 
де лу ју је дан на дру ги.

При ка зи и кри ти ке об ја вље ни у сва ком бро ју овог ча со пи са го во ре да 
су „рас тег нут ри там“ и „сен ти мен та ли зам“ би ле стал но њи хо ве ме те на па да. 
Због то га су па да ле те шке ре чи на сло бод не пе сни ке и пе сни ке по пу ли сте. Екс-
пе ри мен ти ко је су по кре та чи ча со пи са Цр ве но и цр но по на вља ли у дру гој 
по ло ви ни ње го вог по сто ја ња би ли су усме ре ни ка тра га њу за но вим рит мом 
и но вим при сту пом по е зи ји ка ко би раз би ли па те ти ку и сен ти мен тал ност и 
ство ри ли ду хов ни пеј заж по мо ћу су вих и нео бич них ви зу ел них сли ка.

Иа ко је би ло са мо пет бро је ва, ча со пис Цр ве но и цр но је сна жно де ло-
вао на та да шње чи та о це. Кјо ђи ро Ха ги ва ра у че твр том бро ју под псе у до ни-
мом Лу ди Ђи ро бе ле жи: „Роп шин ка же: ‘Увек сам до са да имао не ки из го вор, 
те ра ди иде о ло ги је, те ра ди по сла, итд. Али, ово га пу та сам убио за се бе, убио 
сам јер са мо то же лео ја.’ […] А ми са мо твр ди мо: же ли мо да жи ви мо, же ли мо 
да умре мо, и ни шта ви ше. Са вла да ти на ср та је је сте је ди но са вла да ти смрт. 
А са да, са вла дај мо све на ср та је и са мо на пред!“17

Ча со пис Цр ве но и цр но је био пре те ча број них ма лих књи жев них ре-
ви ја ко је су се по ја ви ле на аван гард ној сце ни у Ја па ну. Под стак ну ти ње го вом 
ни хи ли стич ком есте ти ком, по сле ње га ће по пут пе не на ста ја ти и не ста ја ти 
без број ни ма ли ча со пи си са сво јим пре тен ци о зним ма ни фе сти ма.

3. Ма во

Ча со пис Ма во из ла зио је од ју ла 1924. до ав гу ста 1925. го ди не (укуп но 
7 бро је ва). Ње гов пр ви број по ја вио се у ју лу 1924. и имао је све га 8 стра ни-
ца. Дру ги број, са 12 стра ни ца, из ла зи у ав гу сту исте го ди не, тре ћи (22 стра-
ни це) у сеп тем бру, че твр ти (16 стра ни ца) у ок то бру, док је пе ти број, са 32 

17 Aka to ku ro, бр. 4, мај 1923, стр. 15.
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стра ни це, по сле из ве сне па у зе, об ја вљен у ју ну сле де ће, 1925. го ди не, да би 
за тим усле ди ли ше сти (32 стра ни це) у ју лу и сед ми (38 стра ни ца) у ав гу сту 
исте го ди не. Тре ћи број је за бра њен на осно ву За ко на о екс пло зи ви ма, јер је на 
на слов ној стра ни би ла на ле пље на пе тар да уз ау тен тич ни пра мен жен ске ко се.

Реч Ма во на ја пан ском је зи ку не зна чи ни шта. Књи жев ник Та ка ма ру 
Са са ки твр ди да М зна чи Mas se (̒ про стор’), В зна чи Vi tes se (̒ вре ме’), а А и О 
пред ста вља ју озна ке ал фа и оме га (по че так и крај). Ово об ја шње ње сма тра 
се при лич но по у зда ним.18 

По кре тач ча со пи са је био сли кар и по зо ри шни умет ник То мо јо ши Му-
ра ја ма, ко ји је упо знао Ја пан це с не мач ким екс пре си о ни змом и кон струк ти-
ви змом, као и Шу зо Оу ра и дру ги умет ни ци. Ка сни је, од пе тог бро ја, укљу-
чу је се у ре дак ци ју и пе сник Кјо ђи ро Ха ги ва ра.

По сле јед но го ди шњег бо рав ка у Бер ли ну, Му ра ја ма се кра јем ја ну а ра 
1923. вра ћа у Ја пан и са че тво ри цом сли ка ра ор га ни зу је пр ву из ло жбу под 
на зи вом Ма во у про сто ри ја ма бу ди стич ког хра ма Дем по ин у То ки ју. Из ло жба, 
ко ја је тра ја ла од 28. ју ла до 3. ав гу ста 1923, озна чи ла је по че так по кре та Ма во. 
Ме ђу 185 из ло же них ра до ва ис ти цао се Му ра ја мин обје кат под на сло вом 
Де ло у ко ме су ко ри шће ни цве ће и ци пе ла. Ле ва ци пе ла с ви со ком пот пе ти цом 
по ста вље на је у пра зној др ве ној ку ти ји по ред ко је је кор пи ца са цве ћем и 
ма шни цом. На дну ку ти је се на зи ре лик де ча ка, као не ка ква илу стра ци ја за 
сли ков ни цу, као и ис пи са на реч ау то мо бил, а на са мој ку ти ји ру жа.

У ка та ло гу за ову из ло жбу на ла зи се њи хов ма ни фест од три де ла. У 
пр вом де лу се раз ја шња ва ка рак тер гру пе ко ја чи ни овај по крет: „Ми смо 
се као гру па оку пи ли јер смо ли ков ни умет ни ци исте скло но сти. Али не за то 
што де ли мо исту умет нич ку иде ју или убе ђе ње. За то на ша гру па не ће по-
зи тив но да од ре ди не ка кав свој став о умет но сти.“19 У дру гом де лу се де фи-
ни ше дух умет но сти за ко ји се за ла жу: „Ми сто ји мо на чел ном по ло жа ју. И 
веч но ће мо ту оста ти. Ми ни смо ни чим ве за ни. Ми смо екс трем ни. Ми ре во-
лу ци о ни ше мо. Ми на пре ду је мо. Ми ства ра мо. Ми не пре ста но по твр ђу је мо 
и од ри че мо. Ми жи ви мо у пу ном сми слу те ре чи, да се ни с чим упо ре ди ти 
не мо же мо […].“20 Тре ћи део је по све ћен пла ну кон крет них ак тив но сти као 
што је ор га ни зо ва ње из ло жби. Му ра ја ма за сту па тзв. Be wus ste-Kon struk ti o-
ni smus, за ла жу ћи се да умет ни ци „све сно кон стру и шу ле по и ру жно, ви зу ел не 
и дру ге чул не еле мен те, де струк тив не и кон струк тив не же ље“. Да би се огле-

18 Bun gei sen sen, сеп тем бар 1925. Уп. Bes sat su ka i set su (̒Све ска са ко мен та ри ма’ 
за ре принт из да ње Ма ва), Tokyo, 1991, стр. 12–13.

19 „Ma vo no sen gen“ („Ма ни фест Ма ва“, у ка та ло гу: Пр ве из ло жбе Ма ва), Tokyo, 
1923. Ре принт из да ње 1991, стр. 1–2.

20 Исто.
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дао у „све о бу хват ним мо гућ но сти ма умет нич ког тра га ња“, он по кре ће ча-
со пис Ма во.

У тре ћем бро ју ча со пи са об ја вљен је про грам ски текст По ја вио се ча-
со пис Ма во ко ји из ра жа ва „ма во и стич ки дух“:  „Ма во је гру па бле до ли ких 
зло чи на ца ко ји но се цр ве ну ма ску и цр не на о ча ре.  То је по след ња бом ба 
ко јом ће би ти за су ти сви они ин те лек ту ал ни зло чин ци (тзв. го спод ско пле ме) 
ко ји ле лу ја ју у овом све ту, ле њи и тро ми по пут сви ња, по пут фа та мор га на 
сек су ал ног на го на.“21 Есте ти ка по бу не и зло чи на за јед нич ка је и дру гим 
ма лим ча со пи си ма као што је Цр ве но и цр но. Ма да ма во и стич ки по крет ис-
ти че да „не ма ни чег но ви јег стра шни јег и исти ни ти јег од овог“,22 ја сно је да 
се он ро дио као про из вод европ ских аван гард них по кре та и да су у ње го вој 
осно ви еле мен ти не мач ког екс пре си о ни зма, ру ског фу ту ри зма, да да и зма и 
кон струк ти ви зма, ко је ње го ви про та го ни сти по ри чу.

У по след њем, сед мом бро ју, ко ји је иза шао као спе ци јал ни број под на-
сло вом Ар хи тек ту ра и по зо ри ште, про гла ша ва се осни ва ње Са ве за гра ди-
те ља гра до ва и енер ге ти ке. Рас пи сан је кон курс за ин ве сти то ре, до на то ре, 
при вр же не чла но ве и ак ти ви сте. У тек сту се ре ђа ју ре чи као што су кон струк-
ти ви зам, ин ду стри ја ли зам, суп стан ци ја ли зам, нео да да и зам, нео ма во и зам, 
а као про јек ти се на во де елек три ка, гас, ави он, уре ђе ње из ло га, сце но гра фи ја, 
ко ри шће ње от па да ка и дру ги но ви ур ба ни стич ки пла но ви, па чак и ис те ри-
ва ње љу би те ља чед но сти.

Ма во и зам је унео две но ви не у исто ри ју мо дер не умет но сти у Ја па ну: 
ин тер на ци о нал ност и мул ти ди сци пли нар ност.

Ма во је пр ви ја пан ски аван гард ни ча со пис ко ји је као сво ју ми си ју за-
сту пао ко смо по ли ти зам и со ли дар ност са умет ни ци ма све та. У осни ва њу 
по кре та би ла је укљу че на Вар ва ра Буб но ва (1886–1983), ру ска сли кар ка ко ја 
је еми гри ра ла у Ја пан 1922. го ди не, а ја пан ски сли кар Хи де Ки но ши та (1896–
1991), ко ји је ак тив но са ра ђи вао са Ма вом, био је уче ник Д. Бур љу ка. Ча со пис 
Ма во ус по ста вља са рад њу са ино стра ним аван гард ним ча со пи си ма као што 
су Der Sturm (Бер лин), Das Werk (Ци рих), L’ef frot mo der ne (Па риз) и др. По 
узо ру на срод не ча со пи се из Евро пе, на по след њој стра ни се об ја вљу је спи сак 
Зна чај них ча со пи са све та. На том спи ску у пе том (јун 1925) и ше стом (јул 
1925) и сед мом бро ју (ав густ 1925) ча со пи са, на шао се и Зе нит, са по да ци ма 
о Љу бо ми ру Ми ци ћу (L. Mi zitch, 12, Rue de Bir tcha ni ne, Bel gra do). Ко ли ко 
нам је по зна то, то је је ди на ви дљи ва ве за из ме ђу ова два ча со пи са, али је по-
сред них ве за сва ка ко би ло ви ше. На при мер, у књи зи го сти ју Нел и Хер вар та 
Вал де на, уред ни ка екс пре си о ни стич ког ча со пи са Der Sturm у Бер ли ну, на-

21 „Zasshi Ma vo ara wa ru“, Ma vo, бр. 3, сеп тем бар 1924, стр. 17.
22 Ma vo, бр. 3, стр. 20.
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ла зе се пот пи си Ану шке и Љу бо ми ра Ми ци ћа на стра ни 54, под да ту мом 8. 
ав густ 1922. го ди не, а на сле де ћој стра ни пот пи си ја пан ских ар хи те ка та То-
ра ђи роа Ко ђи ме, са да ту мом 15. ав густ, од но сно Ки ку ђи ја Иши мо тоа и Са-
да но су ке На ка де (1888–1970), са да ту мом 25. ав густ.23

 
На ка да је био са рад ник 

ча со пи са Ма во и об ја вио у пе том бро ју чла нак Уло га оп штих ча со пи са (So go 
zasshi no shi mei) о ма ђар ском умет ни ку Мо хо ли ју На ђу и че шком ча со пи су 
Па смо, а у сед мом рад Та тљин и Ра дов ски (Ta to rin to Ra do bu su ki) о ства ра ла-
штву ових ру ских ар хи те ка та.

Са др жај и струк ту ра ча со пи са од ра жа ва ко смо по лит ски дух. Об ја вљу је 
се при лич но ве ли ки број пре ве де них књи жев них де ла. У пр вом бро ју Му ра-
ја ма об ја вљу је у свом пре во ду три пе сме В. Кан дин ског Зе мља, Звук и Пе сма 
из збир ке Звук, а у дру гом бро ју пе сме Е. То ле ра Фа брич ки дим њак пред зо ру 
и Ја вас оп ту жу јем. Дру ги број са др жи и пе сму Ф. Со ло гу ба (1863–1927) О 
зе мљи у пре во ду Се и ћо Са ве. Као из раз мул ти ди сци пли нар но сти, ча со пис 
об у хва та не са мо књи жев ну и ли ков ну умет ност већ и умет но сти као што 
су по зо ри ште, плес и пер фор манс. Он по све ћу је ви ше стра ни ца гра фи ка ма и 
ко ла жи ма, а об ја вљи ва не су и фо то гра фи је сце но гра фи ја и еле ме на та ар хи-
тек ту ре, што је у то вре ме би ло пот пу но но во за ту вр сту пе ри о ди ке.

Ма во је пун ви зу ел них еле ме на та. Ме ђу ли ков ним при ло зи ма на ла зе се 
ли но ре зи, ко ла жи и фо то гра фи је обје ка та ја пан ских ау то ра као што су Хи де 
Ки но ши та, Та цуо Ока да, Се и ћо Са ва, Ки ми ма ро Ја ба ши (1902–1964), Та цуо 
То да (1904–1988), Ма са му Ја на се (1900–1945) и др. За ко ла же су че сто ко ри сти-
ли исеч ке из ино стра них но ви на и ре ви ја. Са ва је за ко лаж Кон струк ци ја у 
пр вом бро ју ча со пи са ко ри стио ру ске но ви не, а Оу ра за Kon struk tion F не мач-
ки лист. У де ли ма ви со ке ап стракт но сти ових ау то ра на сло ви има ју ва жну 
функ ци ју. На при мер, је дан Му ра ја мин рад но си на слов Блуд ни ца ко ја се ди 
(бр. 3), То јо та ка Ока да је свој рад на звао Муч на не у рал ги ја (бр. 3), де ло Ја ба-
ши ја се зо ве Мо ја она ни ја (бр. 4), де ло Ја на сеа До бро уве жба ни вој ни ци (бр. 
4), а рад Ка и тоа Ја на га ве Љу ди иду ули цом (бр. 7). Че сто се слу жи не кон вен-
ци о нал ним ре ше њи ма, нпр. у тре ћем бро ју ча со пи са где је као под ло га та квих 
ре про дук ци ја ко ри шће на ста ра но вин ска хар ти ја. Од ових ли ков них при ло га, 
ли но ре зи Та цуа Ока де и дру гих би ће ка сни је ко ри шће ни за илу стра ци је у 
збир ка ма пе са ма Е. То ле ра Ла ста вич ја књи га и К. Ха ги ва ре Смрт на пре су да. 
Књи жев ност и ли ков на умет ност се при бли жа ва ју и до пу њу ју јед на дру гу.

Об ја вље на су и де ла са вре ме них европ ских сли ка ра. У ше стом бро ју 
је гра фи ка Ка ре ла Ма е са, а у сед мом су ре про ду ко ва ни др во рез Ма е са из 
бел гиј ског ча со пи са 7. arts и гра фи ка Пе та са из хо ланд ског ча со пи са Het. 

23 Зе нит и аван гар да 20-их го ди на, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе-
о град, 1983, стр. 16.
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Over ziht. По ред њих, пред ста вље ни су та ко ђе Ар хи пен ко и Кан дин ски, ко ји 
су са ра ђи ва ли са Зе ни том.

Ма во по кла ња ве ли ку па жњу по зо ри шту. Об ја вље но је не ко ли ко драм-
ских тек сто ва, као што су Уби ја ње сен ке,24 Ур не бе сно от кла ња ње ма гло ви те 
жи це,25 Иза зов26 и др. Сви ови по зо ри шни ко ма ди има ју за јед нич ке цр те у 
ко ри шће њу бо ја, об ли ка и сен ки, као и ми ри са, у нео бич ним све тло сним и 
звуч ним ефек ти ма, у од су ству ге о граф ских и лич них име на, у ау тох то ним, 
жи вот ним и сен зу ал ним мо ти ви ма.

Не ки од ма во и ста и са ми су би ли ак тив ни по зо ри шни умет ни ци. Му-
ра ја ма из ра ђу је сце но гра фи ју, по пр ви пут у ду ху Be wus ste-Kon struk ti o ni smus, 
за пред ста ву Од ју тра до по но ћи Г. Кај зе ра, ко јом је ју на 1924. отво ре но Ма ло 
по зо ри ште у Цу ки ђи ју (Tsu ko ji sho ge ki jo). У истом по зо ри шту, сле де ће го-
ди не, ма во и сти су ор га ни зо ва ли по зо ри шни фе сти вал под на сло вом Тре ћа 
ка те го ри ја по зо ри шта (Ge ki đo no san ka). Фо то гра фи ја тре ћег чи на пред ста ве 
Смрт и ђа во Ве де кин да, об ја вље на у тре ћем бро ју, нај бо ље илу стру је њи хо во 
по зо ри шно ан га жо ва ње: на сце ни су као глум ци са ми ма во и сти, Му ра ја ма, 
Ја ба ши и оста ли, пре ру ше ни у же не, но се ћи ци пе ле са ви со ком пот пе ти цом. 
На на слов ној стра ни пе тог бро ја би ла је фо то гра фи ја сце но гра фи је из пред-
ста ве Стринд бер го вог ко ма да Пи јан ство, а у че твр том бро ју су ко сти мо граф-
ски цр те жи Кен ки ћи ја Јо ши де (1897–1982) за пред ста ву Жи вот бу бе К. Ча пе ка 
у Ма лом по зо ри шту у Цу ки ђи ју.

Ар хи тек ту ра чи ни та ко ђе би тан део ча со пи са Ма во. Ње гов сед ми број 
одва ја не ко ли ко стра ни ца за ру ску са вре ме ну ар хи тек ту ру и пред ста вља 
Та тљи на, Ма ље ви ча и др. У ње му се на ла зи и текст Ли сиц ког Еле мен ти и 
от кри ће (Yoso to hak ken), ко ји је Му ра ја ма пре вео из швај цар ског ча со пи са 
Сту ди ја о ар хи тек ту ри. Та да но су ке На ка да у истом бро ју об ја вљу је рад 
Ар хи тек ту ра у Са ве зу Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка Ру си је (Ros hiya 
sha ka is hu gi rem po so vi e to kyowa ko ku no ken chi ku), ко ји чи та о ци ма пру жа дра-
го це ну ин фор ма ци ју о кон струк ти ви стич кој ар хи тек ту ри, по ми њу ћи из ме-
ђу оста лог и про је кат Та тљи на Спо ме ник Тре ћој ин тер на ци о на ли. Ма во и сти 
су уче ство ва ли у об но ви То ки ја по сле Ве ли ког Кан то зе мљо тре са 1923, уно-
се ћи но ви стил и ори ги нал ни естет ски при ступ у област ко мер ци о нал ног 
ди зај на – про јек то ва њем би о ско па, фри зер ских са ло на, књи жа ра, из ло га итд.

По е зи ја за у зи ма зна ча јан део овог ча со пи са, по го то во од пе тог бро ја, 
ка да је у ре дак ци ју до шао Кјо ђи ро Ха ги ва ра из ча со пи са Цр ве но и цр но и ка да 

24 Tos hi ro Sa wa, „In’ei o ko ro su“, Ma vo, бр. 1, јун 1924, стр. 2–4. и бр. 2, ав густ 
1924, стр. 10.

25 Tat suo Oka da, „Mo ro sen tek kai sa wa gi“, Ma vo, бр. 2, ав густ 1924, стр. 2.
26 Mic hi nao Ta ka mi za wa, „Cho sen“, Ma vo, бр. 2, стр. 11.
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је по кре ту при сту пио ве ли ки број пе сни ка. Ма во об ја вљу је пе сму Ши ге ђи ја 
Цу бо и ја, глав ног уред ни ка ча со пи са Цр ве но и цр но. За сту пље ни су и пе сни ци 
са да да и стич ком тен ден ци јом, као што су Ђун Цу ђи, Ђун Ока мо то, Фу ми ко 
Ха ја ши (1903–1951), Те ру та ке Он ћи, Еи су ке Јо ши ју ки (1906–1940) и др. Сам 
Ха ги ва ра не об ја вљу је пе сме у овом ча со пи су, али има не ко ли ко есе ја и ли-
ков них при ло га.

Те ма „про цес де ху ма ни за ци је у град ском жи во ту“, ко ја је би ла при сут-
на у пе сма ма об ја вље на у ча со пи су Цр ве но и цр но, и ов де је до ми нант на. У 
го то во свим пе сма ма рад ња је сме ште на у ур ба ној сре ди ни, че сти су за јед-
нич ки мо ти ви као што су фа бри ка, гро бље, го ми ла све та, бо гаљ, бе гу нац из 
за тво ра, осу ђе ник на смрт, ин сект, смрад, она ни ја, апе тит и ср це, а оми ље не 
су бо је: цр ве на, цр на, жу та и бле до пла ва.

Пе снич ка фор ма овог по кре та та ко ђе по ка зу је слич ност са по е зи јом у 
ча со пи су Цр ве но и цр но. Сли ка се сво ди у је дан стих као јед ну ре че ни цу, а 
ри там је убр зан. Ко ри сти се са вре ме ни го вор ни је зик, са уче ста лим ко ло кви-
јал ним из ра зи ма. Че сте су про сте ре че ни це, по тврд не и од рич не, као и за по-
вед не и уз вич не. Ка рак те ри стич не су ре че ни це ta i gen-do me, тј. не до вр ше не, 
ко ји ма не до ста ју пре ди ка ци је, а оне оста вља ју на чи та о це сна жан ути сак као 
ка ква ре клам на по ру ка.

С дру ге стра не, у ча со пи су Ма во има и спе ци фич них пе са ма, ка квих 
ни је би ло у Цр ве ном и цр ном. Пр во, ту су пе сме са по ре ђа ним име ни ца ма, 
од но сно пе сме у „син так си кри ка“, ка рак те ри стич ној за не мач ки екс пре сио-
ни зам. На при мер пе сма Ми ћи на оа Та ка ми за ве Цр ве ни оти сак пр сти ју.27 
Дру го, пе сме са ста вље не од оно ма то пеј ских из ра за на пи са них ла ти ни цом, 
што су од је ци фу ту ри стич ке по е зи је. Ре ци мо пе сма Хи деа Ки но ши те Пе снич-
ка фор ма звуч них су гла сни ка ко ја је по че ла са Х.28 То зна чи да су пе сни ци овог 
по кре та по че ли да раз гра ђу ју је зик. Тре ће, пе сме кон стру и са не од еле ме на та 
ви зу ел них зна ко ва. То се на ро чи то ви ди у Та ка ми за ви ној пе сми Пе сма,29 у 
ко јој су ди рект но и на су ми це ути сну те ре чи „отров“ и „бо лест“ у ма њем, а 
из раз „ап со лут ни и мак си мал ни лук суз“ у круп ном сло гу (По сто је и при мер-
ци у ко ји ма је уме сто ре чи „бо лест“ упо тре бље на реч „ве се ље“). Овим сти хо-
ви ма ма во и сти ру ше до та да шњу кон вен ци о нал ну по е зи ју, сме ло екс пе ри мен-
ти шу ћи с ме та је зич ком функ ци јом, и при бли жа ва ју је ли ков ној умет но сти.

Еи су ке Јо ши ју ки је пе сник ко ји је свој да да и стич ки свет про ши ри вао 
у прав цу гро те ске и еро ти ке. У ње го вој пе сми Ма че ле по тан, об ја вље ној у 
ше стом бро ју овог ча со пи са, има ова квих сти хо ва:

27 „Aka ki shi mon“, Ma vo, бе. 2, стр. 10.
28 „-X- de ha ji mat ta yuse ion no shi kei“, Ma vo, бр. 2, стр. 9.
29 „Shi“, Ma vo, бр. 4, ок то бар 1924, стр. 3.
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МА ЧЕ ЛЕ ПО ТАН30

[…]
Про гу тах цр ве но про ле тер ско ср це.

Над мо јим но сем пр жио се мо зак тек ро ђе ног одој че та.
О, но ви дух! Не га ци ја ак ци је и све га по сто је ћег.

У мр твач ком сан ду ку цвет на ша ра па муч не тка ни не бу ди ми по жу ду.
Си ва го вор љи вост пе си ми сте огр ну тог у цр ном ман ти лу. Где је WC?

Без број на гих бо га ља ис ко тр љао се иза жу те згра де. Цр ве но-цр на крв Ме фи сто ва.
Мо је те ло је иш че зну ло па се са ма ле лу ја во ду ша се ли ла

[…]

Пе сма Фу ми ко Ха ја ши Хте ла бих да бу дем пас са др жи мо ти ве као што 
су град, фа бри ка, рад ни ци и глад, и иза зи ва код чи та ла ца из ве сну апа ти ју 
и очај:

ХТЕ ЛА БИХ ДА БУ ДЕМ ПАС31

Оном ши ро ком ули цом Уе но Хи ро ко ђи ја
у ко ло ни као мра ви
ишли су рад ни ци.

– Ни смо ко њи!
– Ни смо ни пси!

Мла дић, ко ји се из гле да на чи тао ро ма на,
кри чу ћи

ма хао је из но ше ни рад нич ки ман тил.
Ка ко је он сре ћан…

Мој њух, са же лу цем не по пу ње ним од ју трос,
к’о пас тра жи ко мад тру лог ме са
– на Дан пр во мај ског пра зни ка.

Пе сма Је сен Цу неа То ми те има тро дел ну струк ту ру, а мон та жа је две-
ју сли ка. По чи ње сце ном ку хи ње си ро ма шне по ро ди це, опи су је ју тар њу 
го ми лу све та на ста ни ци и у во зу, а на кра ју сли ка се по но во вра ћа у скром-
ну ку хи њу. Те мат ски и мо тив ски она спа да у уни вер зал ну ур ба ну по е зи ју, 
али оди ше и не чим ау тох то ним јер су у њу, по ред мо ти ва си ро ма штва и 
са о бра ћај не гу жве у ве ли ком гра ду, ве што утка ни мо ти ви из тра ди ци о нал-
не ја пан ске по е зи је као што је глас цврч ка као знак је се ни, као и мо ти ви 
из жи во та обич ног на ро да као што су ба чва, пра зан нов ча ник, за ла га о ни ца 
итд.

30 „Bi nan no ko ne ko“, Ma vo, бр. 6, јул 1925, стр. 7.
31 „Inu ni na ri tai“, Ma vo, бр. 6, стр. 10.
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ЈЕ СЕН32

Хеј, о на бо ра но ли це успа ва не ма те ре
уда ра цвр ка цврч ка што пе ва иза су до пе ре у ку хи њи.

Куц куц куц куц – је се ња ки ша уда ра о ба чву к’о у до бош.
Про ве рих нов ча ник под све тлом, ба цих га, а он на сто лу

тму ран звук да је.

Пре пун је ју тар њи воз, хај де да се ока чи мо као ло сос,
да гле да мо по две до бре же не.

Сва ко ју тро сун це хлад но сја, зар не, сва ко ју тро –
„За вре ме шпи ца ва го ни су пре пу ни, па, мо лим вас, во зи те се у дру го вре ме.“

Осло нио бих се обра зом на не што хлад но да спа вам,
ле гао бих на по ли цу за пр тљаг ју тар њег во за др жав не же ле зни це.

Од из ла ска сун ца ка са о бра ћај ном шпи цу –
Чо век, чо век, чо век, чо век, – онај де бе ли гри зе злат ни ке.

[…]

У сво јој пе сми Пре пис до зво ле за са хра њи ва ње ле ша Јо шио Фу ку да 
слу жи се гра фич ким ефек ти ма и ства ра ни хи ли стич ки при звук. При ме ном 
оно ма то пеј ског из ра за, на пи са ног по ла ја пан ским а по ла ла ти нич ним сло ви ма, 
пе сник хлад но озна ча ва не што што тру ли, рас па да се.

ПРЕ ПИС ДО ЗВО ЛЕ ЗА СА ХРА ЊИ ВА ЊЕ ЛЕ ША33

Не ма но гу.
Ни гла ве.

Ис тру ле ле очи.
Ста кло. 

o Do ro do ro DO RO.DD .Oo .
π Postscrip tum

Ова до зво ла тре ба ло би да се из да блан ко, али се по себ но
из да је по пу ње на, итд., итд.

Даи Са и то у пе сми Рин ги шпил ко ри сти мо тив све ми ра. Сли ка обр та ња 
оли ча ва без из ла зност и не из ве сност тог вре ме на:

32 „Aki“, Ma vo, бр. 6, стр. 13.
33 „Shi tai ma i so kyokas ho fu ku sei“, Ma vo, бр. 6, стр. 31.
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РИН ГИ ШПИЛ34

У ду бо кој, ду бо кој ма гли је при зор Мар са.
Изо ло ван зид од ци га ла је ме сто с ко јим не мам ве зе.

Тр чиш ли, тр чиш, тр чиш,
опет је ха ос мар сов ске ма гле.

Крв је, крв, крв!
Са ња ју ћи то тр чао сам.
Са ња ју ћи то тр чао сам.

Тр чао сам, тр чао.
Она бе ше из вор су зе ко ме ни кад ни је до ста пла ка ти.

Рин ги шпил.
Тр чао сам, тр чао,

а ни ка ко да иза ђем из зи да од ци га ла.
[…]

То је ти пич на сли ка сна: кад се све по на вља, а не мо же да се по кре не 
– као укле та ве за ност.

Јо шио Са ка та об ја вио је пе сму Не оста ви ти вра та отво ре на, ко ја рав-
но ду шно опи су је ха о тич но ста ње где је под јед на ко не мо гу ће на ћи спо кој ни 
у бу ди зму ни у хри шћан ству. Из раз Na mu a mi da bu cu је бу ди стич ка мо ли тва 
у сми слу „Ами та ба, по ми луј“. И у овој пе сми при сут но је ме ша ње сло ва, 
од но сно де ли мич на упо тре ба ла ти ни це. Гла гол не ма и име ни ца бе да у ори-
ги нал ном тек сту на пи са ни су ла ти ни цом, и ти ме је оства рен сна жан ви зу ел ни 
ефе кат.

НЕ ОСТА ВИ ТИ ВРА ТА ОТВО РЕ НА35

[…]
Na mu a mi da bu cu + Амин.

Ne ma нов ца, ne ma те жи шта.
Be da је и ка пи та ли стич ка еко но ми ја на гло бу су.

У осно ви тих пе са ма об ја вље них у ча со пи су Ма во на ла зи се ни хи ли зам 
у дру штву ко је је, из гу бив ши ја сне ци ље ве, за па ло у идеј ну и вер ску кон фу-
зи ју. У та квом окру же њу пе сни ци хлад но осли ка ва ју чо ве ко ве при мар не 
на го не, за хра ном и сек сом, као да се је ди но мо гу узда ти у би о ло шку осно ву 
скри ве ну у чо ве ко вом те лу. Сли кар Та цуо Ока да у свом крат ком есе ју Ли кви-
да ци ја све сти пи ше: „Иде о ло ги ја? Бу да ло јед на! Што баш иде о ло ги ја? Све 
је иде о ло ги ја! Не мој ни да по ми слиш да је иде о ло ги ја анар хи зам, или бољ-

34 „Me ri go ran do“, Ma vo, бр. 6, стр. 20.
35 „Ka i ho gen kin“, Ma vo, бр. 7, ав густ 1925, стр. 19.
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ше ви зам, ни хи ли зам, те ро ри зам, его и зам итд. Сви су љу ди бу да ле. Ко ни је 
за до во љан не ка из вр ши ха ра ки ри!“36 Ове ре чи нас под се ћа ју на ста во ве ча-
со пи са Цр ве но и цр но, ко ји се од ре као и ни хли зма, иа ко му је био бес крај но 
бли зак. На кра ју тек ста Ока да за пи су је: „На дан стра шне не вра сте ни је“, као 
да је тај есеј ис кри вље но огле да ло у ко ме се од ра жа ва па то ло ги ја вре ме на.

Иде о ло шка не де фи ни са ност и ха о тич ност при ме ћу ју се и у есе ју Че жња 
за си ре ном о не вре ме ну, ко ји је на пи сао пе сник Ђун Ока мо то. У вре ме ну у 
ко ме жи ви Ока мо то ви ди „бле ду бо лест овог ве ка – ане мич ну не вра сте ни ју и 
сте ри ли тет.“ Он ис ти че да су, „би о ло шки гле да но, анар хи сти и ми ли та ри сти 
пле ме на истог ти па. Ту се на ла зи ло ги ка на ста ја ња ета ти стич ког анар хи зма 
и им пе ри ја ли стич ког ин тер на ци о на ли зма“, твр де ћи да се „ра ци о нал ност и 
ира ци о нал ност у су шти ни не раз ли ку ју. Као што се ме ђу соб но не раз ли ку ју 
мно го со ци ја ли зам и ка пи та ли зам. – На кра ју кра је ва, бу да ле веч но оста ју 
бу да ле, а ро бо ви оста ју ро бо ви – све док су об у зе ти спо ља шњим ста њем.“37

Иа ко су свој по крет за по че ли под ути ца јем европ ске аван га р де, ма во-
и сти су би ли уве ре ни у сво ју из вор ност, у из вор ну же љу за ру ше њем и за из-
град њом, као и за про на ла же њем но вог од но са из ме ђу фи гу ра тив ног и ап стракт-
ног у ли ков ној умет но сти. Има ли су чврст став о нео п ход но сти рав но прав ног 
укљу чи ва ња у свет ске то ко ве умет но сти, без об зи ра на то ко ли ко су ствар но 
би ли ода ши ља чи но вих умет нич ких им пул са пре ма све ту. Ни су на ги ња ли 
ни по хва ли ма шин ској ци ви ли за ци ји ни ру ше њу кул ту ре, већ су де ло ва ли 
као оп ти ми стич ки по крет ко ји исто вре ме но но си две ди мен зи је: де струк ци ју 
и кон струк ци ју. У до ме ну по е зи је исто вре ме но су те жи ли да из ра зе оно што 
је уни вер зал но као и оно што је ау тох то но. Де лу ју ћи си мул та но са свет ским 
аван гард ним по кре ти ма, по крет Ма во је тра гао за но вим хо ри зон том ја пан-
ске есте ти ке. Он је пр ви пут не по сред но про ши рио умет ност на жи вот, уво-
дио ју је у дру штво и у ма су.

Њи хов ра ди ка ли зам у из ра жа ва њу и по ми ња њу ле пог ути цао је на 
ја пан ске књи жев ни ке Ја су на ри ја Ка ва ба ту и Ри ћи ја Јо ко ми цу, по кре та че 
Но вог чу ла. Ма во и стич ки дух на сле ди ће и умет ни ци но ве ли ков не тен ден-
ци је 60-их го ди на.

Го ди не 1925. по крет Ма во се при бли жио ко му ни сти ма, па се рас пао кад 
је осно ва но по зо ри ште На пре дак (Zen shin za), с на ме ром да ује ди ни умет нич-
ку и по ли тич ку аван гар ду.

Му ра ја ма у сво јим ме мо а ри ма Се ћа ње на Ма во бе ле жи: „Ше стог де цем-
бра 1925. го ди не осно ван је Са вез про ле тер ских књи жев ни ка Ја па на, ко ји је 
у се би имао, по ред књи жев не, и по зо ри шну и ли ков ну сек ци ју. Та да су им 

36 „Is hi ki mas sat su ron“, Ma vo, бр. 5, јун 1925, стр. 9.
37 „Bo fu ke i ho ki eno shi bo“, Ma vo, бр. 7, стр. 27.
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при шли Ја на се, Му ра ја ма, Ја бе, Ока мо то и дру ги, па је та ко Ма во не при мет но 
не стао.“38

Та ко се уга си ла гру па умет ни ка ко ја је опи са ла па то ло ги ју вре ме на на 
ра ди ка лан на чин, у ду ху ни хи ли зма. Као да је зна ла да оп ста је са мо док 
опи су је ха ос као ха ос, док јој се не ука же ја сан пра вац да љег раз во ја.

4. Ефе мер ни ча со пи си: Цр ве но и цр но и Ма во

Ма ли ча со пи си тач но од ра жа ва ју ста ње у та да шњем ја пан ском дру штву, 
где су из ме ша но, без ја сног кон тек ста, по сто ја ле раз не иде је и умет нич ке 
тен ден ци је, ко је су јед на за дру гом вр то гла во до спе ва ле у зе мљу.

У тре ћем бро ју ча со пи са Ма во на ла зи се текст На дан за вр ше не ко рек-
ту ре тре ћег бро ја, са пот пи сом К. Ј. (ве ро ват но Ки ми ма ро Ја ха ши), у ко ме 
се ка же: „Ко иде ко рак да ље од сво га вре ме на, нај и стак ну ти ји ру ши те љи, 
тај се нај ви ше му чи. Ми смо већ го то во уби је ни. Ми смо се, на рав но, раз о-
ча ра ли у све му што је ствар ност. Ни је ли нас одр жа ла у жи во ту још је ди но 
го ла пат ња, ко ја се у кр ви пре ви ја же ле ћи ре во лу ци ју и осве ту свим оним 
сви ња ма, је ди но она ни ја за оно вре ме ко је, на на шу жа лост, на и ла зи? […] 
Бур но за и грај, угру ша ће се по там не ле кр ви, на ђу бри шту бед ног ве ле гра да, 
на цр ве ни ци пре су ше ног се ла! А ми ће мо фа бри ке, пред у зе ћа и др жав не 
уста но ве за ре дом фар ба ти у цр ве но!“39

Ма во и сти ве о ма че сто ко ри сте реч она ни ја, ко ја се по ја вљу је и у ча со-
пи су Цр ве но и цр но. Тај из раз асо ци ра на са мо ћу, од се че ност од дру штва, 
ау ти стич ку та му, у ко јој је чо ве ку оне мо гу ће но да ус по ста ви од нос са дру-
ги ма, ма ко ли ко он био ра ди ка лан у же љи за на сил ним про ме на ма. Као да 
су пред ви де ли крај њи до мет и рас пад њи хо вог по кре та, ко ји ће уско ро до ћи. 
За јед нич ки су за оба ча со пи са сме ла не га ци ја све га кон вен ци о нал ног, дух 
по бу не, ни хи ли зам и ду бо ко раз о ча ра ње у ци ви ли за ци ји ко ја пре тва ра чо ве-
ка у део стро ја. Ма во и сти су на сле ди ли пе сни ке ча со пи са Цр ве но и цр но у 
то ме што не тра же ја сан од го вор у би ло ко јој иде о ло ги ји, већ са мо из ра жа-
ва ју страх или гнев го ми ле за ко ју не ма из ла за. То би, по ње му, и би ле па то-
ло ги је овог ве ка.

У оба ча со пи са де ло ва ли су исти књи жев ни ци, Кјо ђи ро, Цу бои и оста ли 
пе сни ци да да и стич ке тен ден ци је. Али пе ри од од две го ди не, у ко ме се де сио 
Ве ли ки Кан то зе мљо трес, до во ди до те мељ не про ме не у ја пан ској аван гард ној 

38 Bes sat su ka i set su, Tokyo, 1991, стр. 3–7. 
39 Ma vo, бр. 3, стр. 5.
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умет но сти. Од че твр тог бро ја ча со пис Цр ве но и цр но пре ме шта сво је ʻпо ље 
де ло ва ња’ са се ла у град, а у ча со пи су Ма во не ма по ме на о се лу, осим у го ре-
на ве де ном про грам ском тек сту. Ма во је од по чет ка био град ски по крет.

Док је Цр ве но и цр но био ча со пис скром не опре ме и ба вио се пре те жно 
књи жев но шћу, Ма во је био бо га то илу стро ван ли ков ним при ло зи ма и де ло-
вао као мул ти ди сци пли нар ни умет нич ки по крет. Док је по крет Цр ве но и 
цр но био за тво рен у окви ру Ја па на, по крет Ма во је био отво рен пре ма све ту. 
Док су умет ни ци ча со пи са Цр ве но и цр но де ло ва ли у ду ху про те ста и ру ше ња, 
ма во и сти се ни су за до во љи ли де струк ци јом, већ су сво је ин те ре со ва ње усме-
ри ли у кон струк ци ју, ан га жу ју ћи се у ин ду стриј ској и слич ној умет но сти 
те сно по ве за ној са жи во том. Ма во и сти су до да ли но ву кључ ну син таг му на-
род на ма са на до та да шњу го ми лу све та, и на кра ју су по ка за ли на ме ру да 
по крет раз ви ја ју као ја сно де фи ни са ну ор га ни за ци ју. То се ви ди у њи хо вом 
про грам ском тек сту об ја вље ном у по след њем бро ју. Али, Ма во је умро упра во 
он да ка да је про на шао на род ну ма су као кључ ну син таг му.

Пе сник Кјо ђи ро Ха ги ва ра је играо зна чај ну уло гу у оба ова ча со пи са. 
По сле рас па да Ма ва ни је при шао ко му ни сти ма, већ се вра тио у сво је род но 
ме сто. Сво је ни хи ли стич ко осе ћа ње ни је по ку шао да из ра зи у ле ви чар ској 
ли те ра ту ри. За раз ли ку од Му ра ја ме, ко ји је ре ше ње тра жио у ак тив но сти ма 
Ко му ни стич ке пар ти је, Кјо ђи ро на ги ње иде ја ма Кро пот ки на и по ку ша ва да 
на ђе свој да љи пут у анар хи зму.

5. Пу те ви

Аван гард ни ча со пис Пу те ви из ла зио је од 1922. до 1924. го ди не у Бео-
гра ду. Ње гов вла сник је гру па МАР СИ АС, ко ја је оку пи ла пр ву и дру гу ге-
не ра ци ју срп ске аван гар де. Ни је из ла зио ре дов но, као и дру ге ма ле ре ви је. 
Пр ви број се по ја вио ја ну а ра 1922, а дру ги, ве ро ват но, фе бру а ра или мар та 
1922,40 ко је су уре ди ли Ми лан Де ди нац, Ду шан Ти мо ти је вић и Мар ко Ри стић. 
По сле па у зе од ви ше од го ди ну да на по кре ће се но ва се ри ја. Пр ви број но ве 
се ри је иза шао је ок то бра 1923. Се кре тар ре дак ци је је та да био Мар ко Ри стић. 
Дру ги број је об ја вљен но вем бра 1923. Уре дио га је Ри стић. Нај зад, по след ња 
све ска, тро број за јун, јул и ав густ 1924, уре ди ли су Ри стић и Цр њан ски.

Пу те ви од ра жа ва ју по сте пе но по ме ра ње у срп ској књи жев но сти од 
пр ве фа зе ути ца ја ра них по кре та европ ске аван гар де ка ути ца ју фран цу ског 

40 Иа ко у са мом ча со пи су ни је озна чен ме сец из ла ска, мо гли би смо ла ко за кљу-
чи ти пре ма То ки но вом тек сту Пу те ви, бр. 2 об ја вље ном у Три бу ну, 12. мар та 1922.
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над ре а ли стич ког по кре та. У ста рој се ри ји ча со пи са ме ђу са рад ни ци ма се 
по ја вљу ју С. Ви на вер, С. Кра ков и др., чи ја смо име на већ су сре та ли у пр вим 
бро је ви ма Зе ни та, а укљу чи ли су се и Раст ко Пе тро вић, Ду шан Ма тић, Алек-
сан дар Ву чо и др., ко ји ће ка сни је има ти кључ ну уло гу у пре но ше њу фран-
цу ског над ре а ли стич ког ис ку ства. У по след њој све сци на ла зи мо ме ђу са рад-
ни ци ма пи сце као што су И. Ан дрић, И. Се ку лић, А. Са вић и Б. Ла за ре вић, 
ко ји су има ли са свим дру га чи ју књи жев ну ори јен та ци ју, што го во ри да је 
ча со пис по ку шао да иза ђе из јед ног уског књи жев ног по кре та, усме ре ног на 
фор ми ра ње над ре а ли зма.

На стра ни ца ма ча со пи са мо же мо на ћи не ко ли ко ве о ма ва жних де ла за 
раз вој мо дер не срп ске књи жев но сти: по е му Стра жи ло во М. Цр њан ског и 
ње гов про зни текст Пред Си е ном, ко ји ће би ти део чу ве ног пу то пи са Љу бав 
у То ска ни, а Раст ко Пе тро вић је об ја вио од ло мак зна чај не по е ме Вук.

Пр ва два бро ја из ста ре се ри је штам па на су кунстдру ком: фор мат је 19 
пу та 22 цен ти ме тра. На на слов ној стра ни је ве ли ким сло ви ма од штам пан 
на слов ПУ ТЕ ВИ, а ма њи под на слов: Ме сеч не све ске за умет ност и фи ло со-
фи ју. На сре ди ни се на ла зи као ви ње та цр теж на гог чо ве ка ко ји укр шта 
ру ке гле да ју ћи увис, а у до њем де лу на ла зи се на зив гру пе МАР СИ АС и го-
ди на 1922. Фор мат је ско ро у об ли ку ква дра та, а сви еле мен ти су по ре ђа ни 
си ме трич но, што на нас оста вља сми рен ути сак. У но вој се ри ји фор мат је 
знат но сма њен, а ко ри шћен је гру бљи па пир. Пра зна по вр ши на је сма ње на, 
што по ја ча ва ути сак зби је но сти. На на слов ној стра ни пр вог и дру гог бро ја 
у гор њем де лу ма њим сло ви ма од штам па но је Но ва се ри ја, а ис под ве ли ким 
сло ви ма ПУ ТЕ ВИ, под ву че но ли ни јом. У сре ди ни је ве ли ки ред ни број, а у 
до њем де лу нај пре ме сец и го ди на, за тим на зив гру пе МАР СИ АС – БЕ О ГРАД, 
и на кра ју це на бро ја. На на слов ној стра ни по след ње све ске, чи ја је ши ри на 
иста а ду жи на знат но ве ћа, штам пан је са др жај. У ли ков ном ре ше њу на слов не 
стра не све ви ше и ви ше се на гла ша ва ла функ ци о нал ност, ко ја ства ра ути сак 
пу не на пе то сти и ди на мич но сти.

За раз ли ку од дру гих аван га рд них ре ви ја као што су Зе нит, Da da tank 
(За греб, 1922), Da da-jazz (За греб, 1922), или она ја пан ска Ма во, ко је су по-
себ ну па жњу по кла ња ли ли ков ним еле мен ти ма на слов не стра не, Пу те ви су 
има ли крај њи ми ни ма ли стич ки ди зајн, што нас под се ћа на ја пан ски ча со пис 
Цр ве но и цр но, ко ји се за ла гао за ре во лу ци ју пе снич ког ду ха, али ко ја не би 
пре ла зи ла окви ре књи жев но сти. Ова нам чи ње ни ца го во ри о њи хо вом слич-
ном ста ву да ра ди кал но про ме не дух са ме књи жев но сти, али не и дру гих 
умет нич ких обла сти.

У Пу те ви ма не ма мно го ли ков них при ло га. У ста рој се ри ји су са мо два: 
у пр вом бро ју сли ка Са ве Шу ма но ви ћа (Две же не); у дру гом цр теж Јо ва на 
Би је ли ћа. Ни у но вој се ри ји не ма их пу но: у пр вом бро ју као илу стра ци је два 
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др во ре за Сре те на Сто ја но ви ћа; у дру гом као при лог цр теж П. Пи ка са; у по-
след њем тро бро ју два цр те жа жен ског ак та Пе тра До бро ви ћа, цр теж лу ке 
Алек сан дра Де ро ка и др во рез С. Сто ја но ви ћа. Ау то ри при ло га, са вре ме ни 
сли ка ри пре те жно по стим пре си о ни стич ке и ку би стич ке ори јен та ци је, би ли 
су и лич ни при ја те љи књи жев ни ка Пу те ва, а Пи ка со је цр теж по слао по штом 
лич но Р. Пе тро ви ћу. Ова умет нич ка де ла су фи гу ра тив на: не ма ни јед но ап-
стракт но, ка рак те ри стич но за кон струк ти ви зам. Не ма ни фо то-ко ла жа или 
дру гих екс пе ри мен тал них ра до ва. Из ме ђу ли ков них при ло га и тек стов ног 
де ла не по сто ји на ро чи та те мат ска по ве за ност, а не ма ни ком пле мен тар ног 
од но са.

На кра ју сва ке све ске ста ре се ри је на ла зи се ре кла ма, ко ја је од раз та-
да шњег ур ба ног жи во та: штам па ри ја, ка фа на, оси гу ра ва ју ће дру штво, цреп 
од азбе ста и пор тланд-це мен та, из да вач ка ку ћа, мод на ку ћа и сл., док се у 
но вој се ри ји ре кла ми ра са мо књи жа ра или из да вач ка ку ћа. Њи хов ди зајн је 
кла си чан: сло го ви су по ре ђа ни на оби чан на чин, без кон струк ти ви стич ких 
еле ме на та ко је смо на ла зи ли у Зе ни ту или у Ма ву.

На кра ју све ске у ста рој се ри ји нал зи се спи сак име на дру гих ча со пи-
са, као и у Зе ни ту и у Ма ву. Али у Пу те ви ма је спи сак ве о ма скро ман: по ред 
ју го сло вен ских ча со пи са Ми сли и Кри ти ка, има са мо је дан из ино стран ства 
L’E sprit No u ve au из Па ри за. У но вој се ри ји овај спи сак је уки нут. Иа ко су 
књи жев ни ци Пу те ва ве о ма до бро по зна ва ли та да шње европ ске књи жев не 
тен ден ци је, на ро чи то фран цу ске, ни су има ли по себ ну на ме ру да раз ви ју са-
рад њу са дру гим, свет ским књи жев ним цен три ма, за раз ли ку од Зе ни та или 
Ма ва ко ји су по ку ша ли да фор ми ра ју мре жу свет ских цен та ра аван гард не 
умет но сти.

Ча со пис ис пу ња ва ју књи жев ни при ло зи, углав ном по е зи ја, про за и 
есе ји, али и те о риј ски тек сто ви из обла сти фи ло зо фи је, есте ти ке, исто ри је 
умет но сти, пси хо ло ги је итд. За раз ли ку од Зе ни та и Ма ва, не ма драм ских 
тек сто ва, ко ји су би ли ва жни еле мен ти у ре ви ја ма са екс пре си о ни стич ком или 
кон струк ти ви стич ком ори јен та ци јом. Је ди но по след њи број на ја вљу је дра ме 
Р. Мла де но ви ћа и Д. Алек си ћа у сле де ћем бро ју, ко ји ни ка да ни је иза шао.

Ко лум на Хро ни ка ко ја се ре дов но по ја вљи ва ла у сва ком бро ју, без уста-
ље ног уре ђи вач ког кон цеп та, по ред при ка за књи жев ног де ла или на уч ног 
де ла, са др жи есе је о ли ков ној, по зо ри шној и филм ској умет но сти, ма да, за 
раз ли ку од ко лум не Ма кро скоп из Зе ни та, овај ча со пис не на ме ра ва да пра ти 
нај но ви је до га ђа је у умет нич ком жи во ту. Хро ни ка је би ла отво рен про стор у 
ко ме пи сци сло бод но рас пра вља ју о по ја ва ма та да шњег кул тур ног жи во та 
из сво га угла. За то су њи хо ви тек сто ви че сто би ли про грам ски.

На при мер, у дру гом бро ју ста ре се ри је Бо шко То кин, под псе у до ни мом 
Фил мус, об ја вљу је текст Умет ност мо гућ но сти: ки не ма то граф (стр. 30), 
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ко ји се мо же сма тра ти про грам ским тек стом у ко ме ау тор го во ри о но вом 
ду ху умет но сти, ана ли зи ра ју ћи ка рак те ри стич не ки не ма то граф ске по ступ-
ке, уме сто да при ка зу је не ки са вре ме ни филм. У окви ру Хро ни ке, ме ђу тим, 
ниг де ни је по ме ну та ар хи тек ту ра, за ко ју се кон струк ти ви зам за ни мао. Уме-
сто то га, на ла зи мо тек сто ве из обла сти фи ло зо фи је и пси хо ло ги је.

За екс пе ри мен те мул ти ме диј ског укр шта ња умет но сти ни су се за ни ма-
ли књи жев ни ци из Пу те ва, они су на сто ја ли да ко ре ни то про ме не књи жев не 
по ступ ке. А уз то су укљу чи ва ли дру ге на уч не обла сти, по себ но пси хо ло ги ју.

Њи хов про грам уре ђи ва ња ја сно се ви ди у тек сту на по ле ђи ни ко ри ца, 
на пи са ном као оба ве ште ње за чи та о це „Уре ђи ва ни у нај сло бод ни јем ду ху, 
ПУ ТЕ ВИ не ће за сту па ти ни ка кав од ре ђе ни пра вац ни шко лу. При сту пач ни 
свим ма ни фе ста ци ја ма са вре ме не умет но сти ко ја се код нас по сле ра та афир-
ми са ла, ПУ ТЕ ВИ ће сме ло во ди ти нај но ви јим ви ди ци ма, не ги ра ју ћи ла жну 
тра ди ци ју […].“ За тим се у тек сту ис ти че: „ПУ ТЕ ВИ се не ће ба ви ти по ли ти ком 
и со ци јал ним пи та њи ма“. На кра ју се до да је сле де ће: „ПУ ТЕ ВИ ће уве сти нов 
на чин уре ђи ва ња, и ме сто уо би ча је не јед но ли ко сти ме ња ће са мно го ви ше 
сло бо де са став сво је са др жи не – та ко ће је дан број би ти по по тре би ан то ло-
ги ја, ро ман, ал бум итд. У ве зи с том гип ко шћу са др жи не, ПУ ТЕ ВИ за др жа-
ва ју се би пра во ме ња ња и фор ма та и опре ме ча со пи са […].“

Из ово га тек ста се та ко ђе ви де шта су кључ ни ста во ви мла дих књи жев-
ни ка: не ги ра ње про шло сти, ис ти ца ње сло бод ног ду ха, не при па да ње не ким 
од ре ђе ним прав ци ма или шко ла ма, што је ско ро све слич но са ја пан ским 
аван гард ним ре ви ја ма као што су Цр ве но и цр но и Пе сник све та. 

Опо вр га ва се до са да шње по и ма ње ча со пи са, али ни ка да се ни је де си ло 
да јед на све ска бу де ро ман, ан то ло ги ја или ал бум, ни ти је ије дан број те мат-
ски уре ђен. Исти на, ча со пис не ма од ре ђе не ко лум не осим Хро ни ке, и уре-
ђи ван је уз мак си мал но по што ва ње сва ког ау то ра. Ка да се се ти мо, ме ђу тим, 
ја пан ског ча со пи са Ма во ко ји је пот пу но ме њао на чин уре ђи ва ња од бро ја 
до бро ја, чи ни нам се да про ме на уре ђи вач ког прин ци па Пу те ва и ни је та ко 
ра ди кал на.

Као што нам го во ре и Ви на ве ро ви сти хо ви „Ми смо у пре вла сти“ из 
пе сме Про ла зи,41 не га ти ван од нос пре ма про шло сти је је дан од ва жних еле-
ме на та пе снич ког ду ха у пр вој се ри ји Пу те ва, што још из ра зи ти је при ка зу је 
ма ни фест Спо ме ник пу те ви ма Раст ка Пе тро ви ћа.42 

Па ро ди ра њем и иро ни за ци јом Р. Пе тро вић не ги ра гра ђан ски мо рал и 
исме ва зва нич не ин сти ту ци је, као што су др жа ва и вој ска, упо тре бља ва ју ћи 
при то ме ге о граф ска и лич на име на ко ја упу ћу ју на Пр ви свет ски рат (Ко со во, 

41 Пу те ви, Бе о град, I, бр. 1, ја ну ар 1922, стр. 3.
42 Исто, стр. 9–12.
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Ал ба ни ја, Ма ке до ни ја, Ми шић, Пут ник итд.), али, с дру ге стра не, и на та да-
шње по ли тич ко и дру штве но ста ње у тек фор ми ра ној Ју го сла ви ји. Ко ри сти 
се пе снич ким по ступ ци ма ка рак те ри стич ним за аван га р ду – ме ша њем сти ха 
и про зе, гра фич ким ефек ти ма и ка лам бу ри ма по мо ћу хо мо ни ма, као у ова 
два при ме ра: „Са бе лим пру га ма / Ах пру га ма не ким до ла зе во зо ви“;43 „Они 
жу де шу му, / Ах, у чуд ном шу му гу бе се бро до ви.“44 

Не ки мо ти ви у Спо ме ни ку пу те ви ма има ју ти по ло шку срод ност са они-
ма у ја пан ском аван гард ном пе сни штву. Ко смо ло шке мо ти ве при сут не у Шин-
ки ћи је вим аван гард ним пе сма ма на ла зи мо и ов де, „Сун це и Ко смос“,45 „Све-
мир“,46 као и мо ти ве из обла сти ма те ма тич ких на у ка („за кон Њут нов или 
Ајн штај нов!“).47 Мо ти ви ве за ни за кри ми на ли тет („Там ни ца“ ),48 мо ти ви те-
ле сне љу ба ви („љу бље ње“ и „дој ке и го ла же на“),49 мо ти ви ма ши не („ае ро план 
и ау то мо бил“),50 мо ти ви љу ди из о па че ног по на ша ња („пи ја ни ца“, „скит ни ца“ 
и др.),51 ко је смо че сто сре та ли у Кјо ђи ро вој збир ци Смрт на пре су да – сви 
они са чи ња ва ју оту ђе ну сли ку град ског жи во та, пу ног за мо ра и на го ве шта ја 
смр ти. И мо тив бо го ху ље ња, при су тан у Кјо ђи ро вој по е зи ји из ра ни је фа зе, 
при ме ћу је мо код Раст ка Пе тро ви ћа. Сли ка Ису са је еро ти зо ва на: „Наш Христ 
сад у вр ту / Окру гао и црн од ма хо го ви не / – Му шки му знак до пи ре до ко-
ле на.“52 Опи су ју ћи Хри ста као црн ца иро ни зу је за пад ну хри шћан ску ци ви-
ли за ци ју и кул ту ру. Пре ма Из ја ви Раст ка Пе тро ви ћа, об ја вље ној у сле де ћем 
бро ју на пр вој стра ни, са зна је мо да је Срп ска пра во слав на цр ква оштро ре а го-
ва ла на та кво при ка зи ва ње Ису са, због че га се пе сник мо рао да бра ни, ис ти чу-
ћи да Христ има са мо „ар ти стич ку вред ност“, јер је „са мо у зна че њу Бо жан ства 
и мо ћи“.

Пу те ви са др же и дру ге про грам ске тек сто ве, ти пич не за ефе мер не 
ча со пи се. У пр вом бро ју ста ре се ри је на ла зи мо Ши рим хо ри зон ти ма53 Све-
ти сла ва Сте фа но ви ћа, у ко ме ау тор ис ти че ва жност окре та ња пре ма бу дућ-
но сти, сме шта ју ћи срп ску мо дер ну књи жев ност у исто риј ски кон текст, од 
осло бо ђе ња од Ту ра ка до са вре ме ног ста ња.

43 Исто, стр. 10.
44 Исто, стр. 11.
45 Исто, стр. 11.
46 Исто, стр. 12.
47 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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Ду шан Ма тић об ја вио је у пр вом и дру гом бро ју текст Исти на као кон-
струк ци ја,54 у ко ме ис ти че ви ше ди мен зи о нал ност и ре ла тив ност исти не због 
ин тер ак тив не ве зе из ме ђу ду ха и ствар но сти, сма тра ју ћи ма те ма тич ку исти ну 
ап стракт ном.

При каз Днев ник о Чар но је ви ћу од Ми ло ша Цр њан ског55 ко ји је Ми лан 
Де ди нац об ја вио у окви ру Хро ни ке има пр о грам ских еле ме на та аван гард не 
књи жев но сти, што се ви ди у сле де ћем: „Но ва умет ност је не ра зу мљи ва сви-
ма ко ји су пр о тр ча ли за тво ре них очи ју и сле пи кроз на ше пр о ла зне ва ро ши 
[…].“56

 
Ци ти ра ју ћи да је „на ма циљ ства ра ње, а не оно што је ство ре но“ (С. 

Ви на вер), Де ди нац од луч но не ги ра пр о шлост и тра ди ци ју. Мо тив „ане ми је“, 
ко ји смо че сто на ла зи ли у ја пан ској аван гард ној по е зи ји, на ла зи мо у из ра зу 
„ане мич не тра ди ци је.“57

И у дру гом бро ју пр ве се ри је ја сно се ви ди не ги ра ње тра ди ци је. У Ви-
на ве ро вом тек сту Дан те58 осе ћа се не га ти ван од нос пре ма сред њем ве ку, а 
на кра ју ово га бро ја, у окви ру при ка за, иро нич но се кри ти ку је Срп ски књи-
жев ни гла сник, ко ји има кон зер ва тив ну кон цеп ци ју.59 

Тра ди ци ја се не ги ра и у но вој се ри ји, па ро ди ра њем и иро ни за ци јом. У 
тек сту Рас кр сни ца об ја вље ном у пр вом бро ју (стр. 5), са пот пи сом Мар си ас, 
у ко ме се вре ђа ста ри ја ге не ра ци ја ре чи ма: „Ур ла ју кре зу бим усти ма, сви 
‘мла ди’ уред ни ци“,60 иро нич но је при ка зан, исме јан глав ни уред ник Срп ског 
књи жев ног гла сни ка Б. По по вић. На и ме, сам на зив тек ста Рас кр сни ца узет 
је од исто и ме ног ча со пи са са со ци ја ли стич ком ори јен та ци јом. Сли чан при-
ступ пре ма дру гим ре ви ја ма са кла сич ном кон цеп ци јом на ла зи мо и у ја пан-
ским аван гард ним ча со пи си ма: ја пан ски пе сник Кен Ха ши зу ме у ча со пи су 
Свет ском пе сни ку вре ђа ча со пис Ја пан ски пе сник, на звав ши га „др жав ним 
гла сни ком“ („kam po“).61

У по след њем бро ју но ве се ри је об ја вљен је есеј На ше нај ви ше вред но-
сти,62 у ко ме ау тор Бран ко Ла за ре вић из ста ри је ге не ра ци је сма тра да су три 
нај ви ше вред но сти из на ше исто ри је на род не пе сме, Ње гош и Ме штро вић, 
што очи глед но ни је у скла ду са кон цеп ци јом Пу те ва. Али, схва ти ће мо на ме ру 

54 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 18–21; Пу те ви, I, бр. 2, стр. 20–24.
55 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 29–32.
56 Исто, стр. 31.
57 Исто, стр. 31.
58 Пу те ви, I, бр. 2, стр. 28–29.
59 Исто, стр. 30–31.
60 Пу те ви, II, бр. 21, Бе о град, ок то бар 1923, стр. 5.
61 „Shi dan yo da i kon ran shi ta mae“ (ʻНе ка на ста је ха ос у кру го ви ма пе сни ка!’), 

Se kai shi jin, vol. 1, Tokyo, ав густ 1925, стр. 6.
62 Пу те ви, II, бр. 3-4-5, Бе о град, ју ни-ју ли-ав густ, 1924, стр. 39–48.
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ре дак ци је кад бу де мо про чи та ли ма ли текст по сле Ла за ре ви ће вог есе ја: исме-
ва се пред рат но ко ме при па да Б. Ла за ре вић, а ис ти че се по сле рат но.

У но вој се ри ји, ме ђу тим, ја вља се и те жња ка над ре а ли зму, што се ви ди 
при кра ју пр вог бро ја: об ја вљен је чла нак под на сло вом Де ло ви из Ан дре Бре-
то на, пре не ти из фран цу ског ча со пи са Littéra tu re (но ве се ри је, бр. 4, бр. 5 и 
бр. 7). По сле ово га бро ја књи жев ни ци Пу те ва, уме сто да се ба ве не ги ра њем 
про шло сти или тра ди ци је, по чи њу да ис тра жу ју чо ве ков уну тар њи свет, или 
да из ра жа ва ју овај свет из угла уну тар њег све та. Иа ко су то ци та ти од фран-
цу ског над ре а ли ста Бре то на, ов де су за бе ле же не све бит не књи жев не иде је 
ко је ће при хва ти ти Ду шан Ма тић, Раст ко Пе тро вић и дру ги: по е зи ја је схва-
ће на као сна га ко ја про из ла зи из жи во та чо ве ка, а на гла ше на је ре ла тив ност 
од но са из ме ђу ре чи и сми сла. За то, мо гли би смо ре ћи, овај ко ла жи ра ни текст 
има зна чај ма ни фе ста но ве се ри је Пу те ва.

У Ма ти ће вом есе ју Не ка бу де во ља тво ја, об ја вље ном у дру гом бро ју 
но ве се ри је (стр. 24–26), из ме ђу оста лог се ка же: „Ипак сам по ми шљао да је 
жи вот дру го не што, огром ни је, не под но шљи ви је.“63 У то ме, сва ка ко, до ла зи 
до из ра жа ја те сна идеј на по ве за ност са Бре то но вим књи жев ним про гра мом. 
Ма ти ћев дру ги те о риј ски текст О Фрој до вој пси хо а на ли зи, об ја вљен у истом 
бро ју у Хро ни ци (стр. 30–31), зна ча јан за ре цеп ци ју над ре а ли зма у срп ској 
књи жев но сти: у ње му ау тор са же то да је об ја шње ње основ них пој мо ва Фрој-
до ве пси хо а на ли зе као што су свест, под свест, на гон и цен зу ра. При то ме 
ис ти че чвр сту ве зу књи жев но сти и Фрој до ве иде је: „Та ко по сма тра на, пси-
хи ја три ја пре при па да исто ри ји ли те ра ту ре.“64

За тим сле ди чла нак По е зи ја кроз жи вот у ле по ту,65 ко ји се са сто ји од 
три крат ка ци та та. Овај чла нак, ко ји има игров ност за го нет ке јер скри ва из вор 
ци та та, мо же мо сма тра ти про грам ским, јер се по на вља њем ис ти чу бит ни 
ста во ви као у књи жев ном ма ни фе сту. Те жња ко ја во ди ка над ре а ли зму овим 
по ста је све ја сни ја: по е зи ја је схва ће на као из раз ствар ног жи во та, а ис ти че 
се ре ла тив ност на ше ре ал но сти. Пр ви ци тат је из већ по ме ну тог Бре то но вог 
тек ста (но ва се ри ја, бр. 1), а дру ги је од ло мак из та ко ђе по ме ну тог Ма ти ће вог 
Не ка бу де во ља тво ја (но ва се ри ја, бр. 2), ма да су на зна че ни са мо бро је ви 
ода кле су их узе ли. За ни мљив је тре ћи ци тат, ко ји се на во ди као да је узет 
из тре ћег бро ја Пу те ва: „…Сло бо де, – јер ле по та има без број ли ца, а ми сао 
има ма ску, јер су нео че ки ва ом по е зи јом из не на да на то пље ни не ки тре ну ци 
и не ке ре чи му дро сти и ла жи.“ То је, у ства ри, од ло мак над ре а ли стич ког тек-
ста Мар ка Ри сти ћа Крв ра зу ма ко ји ће би ти об ја вљен тек у че твр том бро ју 

63 Пу те ви, II, бр. 2, но вем бар 1923, стр. 26.
64 Исто, стр. 31.
65 Исто, стр. 31–32.
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ча со пи са Све до чан ства, 21. де цем бра 1924, иа ко је на ја вљен већ у пр вом бро ју 
но ве се ри је Пу те ва, ок то бра 1923.66 Ова чи ње ни ца по твр ђу је да је Крв ра зу ма 
већ на пи сан 1923, за вре ме из ла ска дру гог бро ја Пу те ва, што је ве о ма ра но 
за над ре а ли стич ку тен ден ци ју у срп ској књи жев но сти: чак и пре не го што 
је об ја вљен Бре то нов над ре а ли стич ки ма ни фест (ок то бра 1924).

Над ре а ли стич ки еле мен ти при ме ћу ју се и у про грам ским тек сто ви ма. 
Нај пре Ма ти ћев већ по ме ну ти текст Бит ка око зи да,67 об ја вљен у по след њем 
бро ју. У ње му се Ма тић ба ви од но сом сна и ја ве. А у про зном тек сту Раст ка 
Пе тро ви ћа Ре чи и си ла раз ви ћа,68 по ред мо ти ва сна и мо ти ва љу бав ног на го на, 
ја вља се и мо тив афа зи је, ко ји сим бо ли ше ре ла тив ност зна че ња ре чи, што 
је је дан од кључ них ста во ва ње го ве по е ти ке.69 

По след њи текст За Пу те ве и да ље за др жа ва не ги ра ње тра ди ци је и про-
шло сти као про грам, и при то ме још јед ном по твр ђу је но ву над ре а ли стич ку 
ори јен та ци ју, што ће на сле ди ти ча со пис Све до чан ства. Текст се за вр ша ва 
по на вља њем ре чи „љу бав“, ко ја је јед на од оп се сив них те ма. Ту се на ла зи и 
ре че ни ца у ко јој се ис ти че „под свест“, кључ на реч над ре а ли зма: „Ми сли су 
на дну на ше не све сти,70 крв хра ни их и све се вред но сти жи во та ве зу ју, у 
пе сни штву, нео че ки ва ним ве за ма […].“71

И књи жев ни при ло зи од ра жа ва ју ла га но по ме ра ње пе снич ког ду ха Пу-
те ва. Ка да је ре чи о по е зи ји, ни је то ли ко на гла ше но ме ша ње сти ха и про зе, 
што је би ло ка рак те ри стич но за Зе нит. Ско ро све пе сме су у сло бод ном сти-
ху, али су че сто стро фич не. Да ле ко је ма ње пе са ма у ко ји ма се пе сник ко ри-
сти гра фич ким ефек ти ма. Аван гард ност се при ме ћу је на ду бин ском је зич ком 
пла ну, на ро чи то у ме та фо рич ним по ре ђе њу.

У пе сми Ми ла на Де дин ца Вар то ло меј ска ноћ72
 
укр шта се ствар ни про-

стор из ур ба не сре ди не, пун ми ри са бен зи на, и има ги нар ни про стор. У њи ма 
се по ја вљу је лик ло по ва ко ји кра де не бо. Мо ти ве из град ског жи во та, ис пу-
ње ног на пе то сти ма, на ла зи ли смо и Кјо ђи ро о вој збир ци Смрт на пре су да. 
А у Де дин че вој се пе сми, осим то га, по ја вљу ју црн ки ња и Еским: ау тор их 
ис ти че као су прот ност, као знак не га ци је европ ске ци ви ли за ци је, што је 

66 Пу те ви, II, бр. 2, стр. 32. Текст у це ли ни је об ја вљен уз из ме ну (уме сто „јер су 
нео че ки ва ом по е зи јом“, сто ји „а нео че ки ва ном по е зи јом“) у: Све до чан ства, бр. 4, 
де цем бар 1924, стр. 2–7.

67 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 93–101.
68 Исто, стр. 49–64. 
69 Уп.: Раст ко Пе тро вић, „Хе ли о те ра пи је афа зи је“, Ми сао, год. V, све ска 82 

(књ. XII, бр. 2), 16. мај 1923.
70 Ову реч ау тор ко ри сти по гре шно, у сми слу ʻпод све сти’, од но сно ʻне све сног’.
71 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 126.
72 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 7–8.



202

учи нио и Раст ко Пе тро вић у ма ни фе сту Пу те ви. Дру ги пе сник, Ран ко Мла-
де но вић, у Ноћ ној па ни ци73

 
укљу чу је ко смич ки про стор, што је ка рак те ри-

стич но за аван гар ду. С тре ће стра не, Ви со ки ја блан74 Ти на Ује ви ћа стро фич на 
је пе сма, у ве за ном сти ху, али са екс пре си о ни стич ком те жњом. Нај зад, по е ма 
Стра жи ло во75

 
Ми ло ша Цр њан ског на го ве шта ва но ву тен ден ци ју пе снич ко га 

ду ха у Пу те ви ма. Ко ри сте ћи се по ступ ком изо ла ци је, он је до био ре че ни цу 
чи ји су де ло ви ла ба ви је ло гич ки по ве за ни, али је за то ме ло ди ја на пе ти ја. Пе-
сник у це лој по е ми опо ни ра смрт и жи вот, по сто ја ње и не по сто ја ње, за ви чај 
и ту ђи ну. Он је у скла ду са сво јом те о ри јом, ко ју је на звао су ма тра и змом, 
по чео да тра га за не ви дљи вим све том, ко ји се кри је иза ви дљи вог све та.

По е зи ја, ко ја је пре то га би ла за о ку пље на оту ђе њем град ског чо ве ка, 
у но вој се ри ји ча со пи са окре ће се уну тра шњем чо ве ко вом све ту: осе ћа ња по-
ста ју бит на књи жев на те ма. Пр ви број но ве се ри је на са мом по чет ку об ја вљу-
је од ло мак пе сме Ми ла на Де дин ца Зо ри ло и Ло ри тја, чи је су те ме ту га и 
са мо ћа. Број се за вр ша ва Ри сти ће вом пе смом За де во јач ки бла го слов,76 ко ја 
се мо же увр сти ти ме ђу пр ве ау то мат ске тек сто ве. За то је у њој ве о ма ла ба ва 
ло гич ка ве за ме ђу сти хо ви ма. У но вој се ри ји, као што се то ви ди у пе сма ма 
Алек сан дра Ву ча Узор ци77 и Сад си ро ти,78

 
људ ска осе ћа ња се из ра жа ва ју 

опи сом пре де ла у при ро ди. Слич но као и у Кјо ђи ро вој по е зи ји у по ста ван-
гард ној фа зи, на при мер у пе сми До ли на.

На ро чи то је ва жна пе сма у но вој се ри ји Вук79 Раст ка Пе тро ви ћа. Ов де 
пе сник, у сна жном до жи вља ју, по ве зу је ко смич ке пред ста ве из сло вен ске 
ми то ло ги је са фр ој дов ским мо ти ви ма: Сун це као сим бол оца; Зе мља као 
сим бол ма те ре; вук као сим бол њи хо вог си на.

У по след њем бро ју пре штам пан је од ло мак из ма ни фе ста Ми ло ша 
Цр њан ског Об ја шње ње Су ма тре, из вер зи је об ја вље не у Срп ском књи жев ном 
гла сни ку.80

 
У од лом ку ко ји је на сло вљен Још го ди не 1920.81

 
ау тор ис ти че сле-

де ће: „Дав но је Берг сон оде лио пси хо ло шко вре ме од фи зич ког. За то је на ша 
ме три ка спи ри ту ал на, ма гло ви та и лич на, као ме ло ди ја. […] Стих је на ша 
за не се на игра чи ца, он сво ју ек ста зу пре тва ра у го ре по кре те. У ли ри ци то 

73 Исто, стр. 22–23.
74 Пу те ви, I, бр. 2, стр. 19.
75 Исто, стр. 3–9.
76 Пу те ви, II, бр. 1, стр. 16.
77 Пу те ви, II, бр. 2, стр. 22–23.
78 Исто, стр. 23.
79 Исто, стр. 27–29.
80 СКГ, н. с, 1920, стр. 265–270. Уп. Де ла Ми ло ша Цр њан ског, том I, Бе о град, 

1993, стр. 288–293. и стр. 629–633.
81 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 110–112.
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не што зна чи. Осло бо ди ли смо је зик од ба нал них око ва и слу ша мо га ка ко 
нам, сло бо дан, он сам от кри ва сво је тај не.“82 Овај текст, ко ји са др жи екс пре-
си о ни стич ке еле мен те, по но во је ак ту е лан и про це су по ме ра ња по е зи је ка 
над ре а ли зму: ка ду хов ном и ме та фи зич ком све ту.

Ме ђу при ло зи ма је ди но у Ри сти ће вој пе сми Ла буд или зе мљо трес у 
Ја па ну83

 
на ла зи мо ја пан ски мо тив. Као што смо већ ви де ли у Зе ни ту, и ова 

пе сма на пи са на је по во дом Ве ли ког Кан то зе мљо тре са ко ји је по го дио глав ни 
град Ја па на 1. 9. 1923. Опи су ју ћи зе мљо трес као „ка та кли зму са осме хом 
чо ве ка“, Ри стић гра ди ап стракт ни ми са о ни про стор, ко ји се ства ра по сле 
ка та стро фе што пот пу но уни шта ва про шлост.

И про зни тек сто ви су се ме ња ли од ста ре до но ве се ри је. У ста рој се ри-
ји ис ти че се ме ша ње сти ха и про зе, што је ка рак те ри стич но за аван гард ну 
про зу. У пр вом бро ју Са пут ник Ста ни сла ва Кра ко ва,84

 
у дру гом Иде ја док-

то ра Елек тра85
 
Јо си па Ку лун џи ћа и Пра шта ње86

 
Мар ка Ри сти ћа. Као што 

смо ви де ли и у Шин ки ћи је вом да да и стич ком ро ма ну Да да, и у тим про за ма 
се на ла зи пу но ди ја ло га, што их при бли жа ва драм ском тек сту. Ти по ло шку 
слич ност на ла зи мо у ја пан ским ма во и стич ким про за ма као што су Иза зов87

 

и Ста ни ца и мр тав миш,88 ко је са др же мно ге еле мен те драм ског тек ста.
У Са пут ни ку С. Кра ко ва опи су ју се пут ни ци ко ји пу ту ју не ствар ним 

про сто ри ма и гра ди се ни хи ли стич ка сли ка рас па да ња те ла, док се у Ку лун-
џи ће вој при чи Иде ја док то ра Елек тра ис ти че став да је на пре дак на у ке до нео 
не сре ћу чо ве чан ству. Обе при че те мат ски спа да ју у на уч ну фан та сти ку, што 
нас под се ћа на ја пан ску при чу Бри ли јант (Bu ri ri an to) из ча со пи са Ма во,89

 

ма да њој не до ста ју по ве за ни си жеј ни ток и ја сна ми са о ност. Ри сти ће ва про за 
Пра шта ње је па ро диј ски текст ко ји се ба ви жи во том са вре ме ни ка књи жев-
ни ка, што је срод но тек сту без на сло ва Ми ћи на оа Та ка ми ја из Ма ва.90

У Кра ко вље вој про зи при ме њу је се низ књи жев них по сту па ка ка рак-
те ри стич них за аван гар ду: раз гра ђи ва ње син так се, од но сно слу же ње елип-
тич ним ре че ни ца ма без пре ди ка ци је, а за па жа се ја ка ин ту и тив ност и асо ци-
ја тив ност. Ка рак те ри стич но је и то што се упо тре бља ва зе уг ма, ка да се исти 
пре ди кат од но си на два су бјек та, јед ном у пра вом и дру ги пут у пре не се ном 

82 Исто, стр. 111.
83 Пу те ви, II, бр. 2, стр. 32.
84 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 24–28.
85 Пу те ви, I, бр. 2, стр. 10–13.
86 Исто, стр. 15–18.
87 Mic hi a no Ta ka mi za wa, „Cho sen“, Ma vo, бр. 2, на по ле ђи ни ко ри ца.
88 Ta stuo Oka da, „Te is ha ba to shin da ne zu mi“, Ma vo, бр. 6, стр. 14–16.
89 Ken kic hi Has hi mo to, Ma vo, бр. 7, стр. 25.
90 Ma vo, бр. 6, стр. 24–25.
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зна че њу: „По бу ле ва ри ма је пе ва ло др ве ће и не ка гру па пи ја них ин ва ли да.“91
 

У тек сту се на ла зе и сме ли ји об ли ци пер со ни фи ка ци је („Са си вих зи до ва 
ку ћа сли ва ла се ту га“),92

 
као и ме то ни ми је („ау то бу си ву ку жи вот“).93

 
На и-

ла зи мо и на мо тив ча сов ни ка, ко ји је ис пу њен слут њом смр ти, што су ра до 
чи ни ли и ја пан ски аван га рд ни пе сни ци. Док Кјо ђи ро сво ју пе сму По ноћ94 
за вр ша ва сти хом: „По ноћ ни ча сов ник игра“, на кра ју Кра ко вље ве про зе на-
ла зи мо сле де ћу сли ку: „Ска заљ ка је увек умор но ви си ла као мач по бе ђе ног. 
Ипак, из гле да да је не ко умро.“95 Као што смо то че сто су сре та ли у Зе ни ту и 
у Ма ву, ли ко ви су без вла сти тих име на, по не кад са мо са ред ним бро јем, што 
од ра жа ва оту ђе ност чо ве ка. Има и мо ти ва ко сти и ле ше ва, ко ји смо на ла зи ли 
и код Шин ки ћи ја и Ћу је.

У но вој се ри ји Мар ко Ри стић у про зи Без гре шно за че ће,96 по ме ра ју ћи 
тач ку гле ди шта, сме њу је ре ал ни и има ги нар ни про стор, што је ти пич но за 
вре ме аван гар де. А два тек ста Ре чи и си ла раз ви ћа!97

 
Раст ка Пе тро ви ћа и Пред 

Си е ном98
 
Ми ло ша Цр њан ског нај бо ље по ка зу ју су штин ску про ме ну по е ти ке 

овог ча со пи са.
Пе тро ви ће ва про за Ре чи и си ла раз ви ћа! на пи са на је као про грам ски 

текст за већ по ме ну ту пе сму Вук, с ко јим има ве о ма те сну те мат ску по ве за-
ност. Ова при ча, о ко јој се по ро дич ни од нос (отац, мај ка и син) па ра лел но 
по ме ра са кре та њем не бе ских те ла (Сун це, Зе мља и ва си о на), пре пли ће еле-
мен те из сло вен ске ми то ло ги је и фрој ди зма да би се про на шао од го вор на 
искон ска пи та ња: шта је чо ве ков грех, на гон љу ба ви, ра ђа ња жи во та и др. 
Раз би ја њем син так се по сти же се убр за ни ри там, ко ји од ра жа ва на пе то осе-
ћа ње: у ре че ни ца ма се че сто са мо ре ђа ју име ни це, без пре ди ка ци је.99

 

Не ма ви ше ни па ро ди ра ња или иро ни за ци је, ни ти се исме ва ствар ни 
свет, че га је би ло у ње го вом ма ни фе сту у ста рој се ри ји ча со пи са. Про стор 
и ли ко ви ни су опи са ни кон крет ним сли ка ма, што је, из гле да, оста вље но 
чи та о че вој уо бра зи љи. Уме сто мо ти ва из град ског жи во та, са да мо ти ви из 
при ро де об ли ку ју сли ку чо ве ко ве суд би не, а кре та ње не бе ског те ла по ста је 
па ра лел на сли ка са ра ђа њем и уми ра њем људ ског би ћа. Ме ња се сло же на 
тач ка гле ди шта: са си на на оца, и обр ну то.

91 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 26.
92 Исто, стр. 28.
93 Исто, стр. 27.
94 Kyoji ro Ha gi wa ra, „Shin’ya“, Shi kei sen ko ku, стр. 42.
95 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 28.
96 Пу те ви, II, бр. 1, стр. 8–10.
97 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 49–64.
98 Исто, стр. 70–82.
99 Исто, стр. 57.
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Ани ми стич ки еле мен ти, укр шта ње чо ве ка и жи во ти ње, под се ћа ју нас 
на те му ре ин кар на ци је, ко јом се ра до ба вио Шин ки ћи Та ка ха ши у пост да даи-
стич кој фа зи. От кри ва ју ћи по ли се мич ност на ше исти не и сло је ви тост на шег 
ствар ног жи во та, Раст ко Пе тро вић је ре кон стру и сао уну тар њу ствар ност 
људ ског по сто ја ња. Шин ки ћи јев ро ман Да да та ко ђе са др жи фр ој дов ске еле-
мен те, а ли ко ви су сви из по ро дич ног окру же ња. И Шин ки ћи се ко ри сти 
по ме ра њем тач ке гле ди шта, уво де ћи „че твр то ли це јед ни не.“ Ме ђу тим, Шин-
ки ћи јев ро ман има ви ше ау то би о граф ских еле ме на та из сво га соп стве ног 
ис ку ства лу ди ла, уме сто ко смо ло шких и ми то ло шких мо ти ва ко је смо при-
ме ти ли у Пе тро ви ће вој про зи: про стор и вре ме у Шин ки ћи је вом ро ма ну 
има ју да ле ко ви ши сте пен кон крет но сти, сто га не ма то ли ко ме та фи зич ких 
или има ги нар них еле ме на та ко ји по сто је са мо у Ре чи и си ла раз ви ћа!.

У дру гој се ри ји Ми лош Цр њан ски об ја вљу је пу то пис Пред Си е ном, 
пр ва вер зи ја пр вог де ла тек ста Си е на, ко ји ће би ти дру го по гла вље Љу ба ви 
у То ска ни (Бе о град, 1930). И у овом тек сту из ра зи та је те жња ка ме та фи зич-
ком. Си жеј ни ток пра ти го то во хр о но ло шки ау то ро во пу то ва ње, а у ње му се 
гра ди тран сцен ден тал на сли ка, ко ја у ства ри не при па да све ту по ко ме се 
ау тор фи зич ки кре ће. Ко ри сти се опо ни ра њем, кон тра стом и су прот но шћу: 
ка то ли чан ство и пра во сла вље; хри шћан ство и ислам; ре ли ги ја и ко му ни зам; 
си ро ма штво и бо гат ство; чо век и же на; мла ди и ста ри; ру рал но и ур ба но; 
све то и све тов но; ту ђи на и за ви чај. Ми рис бен зи на и ми рис ки ше се за јед но 
ја вља ју да би се опо ни ра ло ве штач ко и при род но. Ма га ре што ри че кон тра-
сти ра се са сли ком ау то мо би ла ко ји во зи са ста ни це.100

 
Са ствар ним пр о сто-

ром и са да шњим вре ме ном пре пли ће се пеј заж из да ле ких кра је ва, при зор 
из про шлог вре ме на као ау то ро во лич но или исто риј ско (у исто ри ји за бе ле-
же но) се ћа ње ко је се ја вља у ње го вим ми сли ма. Опи сом при ро де ства ра се 
ду хов ни пеј заж, као што је на при мер: „По зе мљи до не ше ној из Га ли ле је ане-
мо не и ру же, као ло кве кр ви.“101

 

Не рет ко се ја вља ју ме та фо рич ко по ре ђе ње дис па рат них сли ка и пер-
со ни фи ка ци је као по ступ ци очу ђе ња: „Си е на пло ви у су срет ме се цу […]“;102

 

„Чи ни ла се као уво, ко је слу ша ова не бе са, над на ма, што се спу шта ју у ма-
сли не. […] Пре ше сто сто ле ћа из гле да ла је као шкољ ка, у ко јој је хлад но та-
ла са ње.“103 И у овом тек сту Цр њан ски по ступ ком изо ла ци је раз ви ја син так су, 
што на чи та о це оста вља сна жан ути сак. Сен за ци јом, по себ но ак ти ви ра њем 
чу ла ми ри са и ви да (на ро чи то се ко ри сте бо је), опис до би ја на чул ној кон крет-

100 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 81.
101 Исто, стр. 70.
102 Исто, стр. 81.
103 Исто, стр. 82.
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но сти, да би се што ви ше при бли жио оној сло же ној сло је ви то сти све та: „Има 
их бле дих и сре бр них, зе ле них и по мо дре лих, го лу биј ски пла вих и ру ме них 
као ви но.“104

У ја пан ским ма лим ре ви ја ма, ме ђу тим, та квих пу то пи са ско ро ниг де 
не ма, ко ји се ба ве до жи вља ји ма у ту ђи ни. Ме ђу аван гард ним пе сни ци ма има 
не ко ли ко оних ко ји су бо ра ви ли у Евро пи, као на при мер Му ра ја ма, али њи хо-
во ис ку ство у ино стран ству ни је за бе ле же но у об ли ку пу то пи са у ча со пи си ма. 
Је дан од рет ких пу то пи са за вре ме аван гар де је Шин ки ћи јев ау то би о граф ски 
ро ман Да да. Док се у ја пан ском ро ма ну тач ка гле ди шта ве зу је за пе снич ки 
су бје кат ја, ко ји и сам уче ству је у си жеу о не при клад ном и из о па че ном по на-
ша њу у дру штву, у про зи Пред Си е ном пе снич ки су бје кат ја не уче ству је у 
си жеј ном то ку, као по сма трач ко ји не при па да про сто ру што се опи су је: са 
дис тан цом бе ле жи по ја ве као стра нац. Док су Шин ки ћи је ви по ступ ци ем пи-
риј ски, код Цр њан ског су, мо гли би смо ре ћи, ана ли тич ки. Ма да су не ки по-
ступ ци за јед нич ки: ак ти ви ра ње чу ла, ме та фо рич но по ре ђе ње уда ље них сли ка 
и др. Док Цр њан ски при бли жа ва свој про зни текст по е зи ји по ступ ком изо-
ла ци је, Шин ки ћи то по сти же ме ша њем сти хо ва и про зе.

Цр њан ски на пу ту по Ита ли ји има за циљ да от кри је онај дру ги, не ви-
дљив свет, као што пи ше: „Жи вот је бла гост и оно, што се иза ње га кри је, не-
ви дљи во, а веч но […].“105 Тра гао је за оним ду хов ним све том, из над ви дљи вог.

И пре во ди у Пу те ви ма ја сно по ка зу ју сме њи ва ње њи хо ве књи жев не 
тен ден ци је. У ста рој се ри ји, иа ко су ско ро сви са рад ни ци од лич ни по зна вао-
ци стра них је зи ка, вр ло је ма ло пре ве де них тек сто ва. У пр вом бро ју је два на-
ла зи мо са мо ци та те од Б. Ре се ла у Ма ти ће вом тек сту Исти на као кон струк-
ци ја, док у дру гом бро ју у Хро ни ци на ла зи мо при каз књи ге Еми ла Ма јер со на 
и вест о смр ти фран цу ског фи ло зо фа Еми ла Бу труа, што је на пи сао Д. Ма тић.

У но вој се ри ји, ме ђу тим, пре вод на књи жев ност игра бит ну уло гу. У 
пр вом бро ју, по ред оних већ по ме ну тих ци та та од А. Бре то на, на ла зи мо Ма-
лар ме о ву пе сму Из ви на,106

 
по во дом два де се то го ди шњи це пе сни ко ве смр ти, 

уз текст у ко ме се ви ди но ви уре ђи вач ки при ни цип: „ПУ ТЕ ВИ до но си ће од 
са да ва жни ја кра ћа де ла свет ске књи жев но сти […].“107

На ја ви ли су пре во де Стра ни це из Лаф ка ди је вог днев ни ка од Ан дре 
Жи да, пе сме Мак са Жа ко ба, као и фраг мен те или кра ће фор ме од Апо ли не ра, 
Сан дра ра, Џем са Џој са, Ау гу ста Штра ма, Шви тер са, Ели ја ра, Ма ја ков ског 
итд., да кле, пре те жно од фран цу ских аван га рд них пи са ца, ко ји ће има ти 

104 Исто, стр. 73.
105 Исто, стр. 73.
106 Пу те ви, II, бр. 1, стр. 13.
107 Исто, стр. 13.
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кључ ну уло гу у над ре а ли стич ком по кре ту, ма да се, осим Жи до вог тек ста, 
не ће по ја ви ти на ја вље ни пре во ди. На кра ју пр вог бро ја об ја вљен је ци тат 
про грам ског тек ста од пред став ни ка фран цу ског над ре а ли зма Жор жа Рим-
бон-Де се ња.108 

Дру ги број но ве се ри је, ко ји из ла зи но вем бра 1923, на са мом по чет ку 
до но си на ја вље ни од ло мак из Жи до вог та да још нео бја вље ног ро ма на Les 
Fa ux Mon nayeurs, под на сло вом Стра ни ца из Лаф ка ди је вог днев ни ка. Од ло мак 
је пре нет из фран цу ског ча со пи са Littéra tu re (бр. 11). Ка да се се ти мо да је 
Жи дов ро ман Les Fa ux Mon nayeurs, ко ји већ на го ве шта ва ег зи стен ци ја ли-
стич ку тен ден ци ју, у це ли ни за вр шен тек 1925, мо же се ре ћи да се пре вод 
на срп ски ве о ма бр зо по ја вио.

Тро број ко ји је иза шао ле та 1924. об ја вљу је из са вре ме не аме рич ке књи-
жев но сти пе сме Еми ја Ло у ве ла и Ал фре да Кре им бор га у пре во ду Иси до ре 
Се ку лић, и пе сме Пер си ја Б. Ше ли ја (1792–1822) у пре во ду Ани це Са вић. Има 
и пе са ма фран цу ских ау то ра: као ʻпре ци’ над ре а ли зма иза бра ни су А. Рем бо 
и С. Ма лар ме у пре во ду Раст ка Пе тро ви ћа, а ме ђу са вре ме ни ци ма Пјер Ре вер-
ди (1889–1960) и Луј Ара гон (1897–1982), чи је је пе сме пре вео Мар ко Ри стић 
из нај но ви јег бро ја ча со пи са L’o e uf dur. Уз крат ко об ја шње ње о Ре вер ди ју, 
пре ве де ни су од лом ци ње го вих про грам ских тек сто ва, ко ји нам де лу ју као 
не ка вр ста ма ни фе ста, у ко ји ма, на при мер, на ла зи мо сле де ће ста во ве, ка рак-
те ри стич не за над ре а ли зам: „[…] Сва ка пе сма је јед на стра на це ле сли ке, фо-
то гра фи ја јед ног од ње них мно го број них из гле да […]“; „Ствар ност пе сме је 
за ви сна од те жње пе сни ко ве ду ше ка ствар но ме.“109

Овај број на ја вљу је ен гле ског ме та фи зи ча ра Џо на Да на, ко ји је ути цао 
на има жи сте, Спен се ро вог Епи та ми о на, Бра у нин га, Џем са Џој са, Иси до ра 
Ди ка са-Контa де Ло тре а мо ма, као и за кљу чак Берг со но ве књи ге о Ајн штај ну, 
ма да пре стан ком ове ре ви је овај план ни је оства рен.

Као што се ви ди, пре во ди су углав ном са фран цу ског, за тим с ен гле ског; 
дру ги је зи ци ни су за сту пље ни. Ско ро су сва де ла са фран цу ског ве за на за 
над ре а ли зам, а има са мо не ко ли ко ко ја се ти чу има жи зма. Док је за зе ни ти-
сте пре вод на књи жев ност зна чи ла раз ме ну са свет ским цен три ма аван га рд не 
умет но сти, књи жев ни ци Пу те ва би ра ли су де ла пре ма свом књи жев ном про-
гра му. За из бор и пре во ђе ње има ли су ва жну уло гу Ма тић, Ри стић и Пе тро-
вић, што ће на сле ди ти и ре ви ја Све до чан ства.

У Пу те ви ма не ма ско ро ниг де чла на ка ко ји са др же мо ти ве ве за не за 
Ја пан или за Ис ток, осим већ по ме ну те Ри сти ће ве пе сме. Као опо зи ци ја пре ма 
за пад ној ци ви ли за ци ји, ја вља се африч ка кул ту ра, као што смо то ви де ли у 

108 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 16.
109 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 121.
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ма ни фе сту Раст ка Пе тро ви ћа. Ма да у по след њем бро ју, у тек сту Цр њан ског 
Бив ше ку ли се, ау тор при ме ћу је у ру ској му зи ци „азиј ски то пле“ пе ва че и 
игра че,110 што мо же све до чи ти да је Цр њан ски осе тио не ку бли скост пре ма 
Ази ји пре ко Ру си је.

Ме ђу тим, нај ва жни ји чла нак у ко ме се по ми ње азиј ска кул ту ра је сте 
Раз вој умет но сти у но вој све тло сти др В. Р. Пет ко ви ћа, у ко ме се пред ста-
вља рад беч ког исто ри ча ра умет но сти Јо зе фа Стжи гов ског, ко ји не ги ра евро-
цен три зам, ука зу ју ћи на чи ње ни цу да је цен тар умет нич ког по кре та би ла 
не ка да Ме со по та ми ја, ко ја је на Ис то ку до при не ла и обра зо ва њу ја пан ске 
умет но сти. Из ме ђу оста лог, ау тор члан ка ис ти че сле де ће: „Евро па, у оп штем 
раз во ју умет но сти ни ти се мо же за ми сли ти без ве зе са Ази јом (Евра зи ја) и 
Афри ком (Евра фри ка), ни ти са ма по се би пред ста вља јед ну це ли ну.“111

Стжи гов ски на гла ша ва по мер љи вост сре ди шта кул ту ре и ци ви ли за-
ци је: у том кон тек сту у Евро пи се ра ђа ло ин те ре со ва ње за ва не вроп ске кул-
ту ре, што кон крет но зна чи кул ту ре Ази је и Афри ке. Овај кра так текст до бро 
при ка зу је ду хов ну кли му Пу те ва, ко ја се ра ђа ла под ути ца јем Ајн штај но ве 
те о ри је ре ла ти ви те та, Фр ој до ве пси хо а на ли зе и Берг со но ве иде је о вре ме ну, 
а све оне ис ти чу ре ла тив ност на шег ствар ног жи во та.

Ча со пис Пу те ви, ко ји је у пр вој фа зи на гла ша вао не ги ра ње тра ди ци је 
и зва нич ног ау то ри те та, па ро ди ра њем и иро ни зи ра њем, што је ти пич но за 
аван гар ду, у дру гој фа зи сво је ин те ре со ва ње пре у сме ра ва од спољ ног ка уну-
тар њем све ту. Ње го во по ме ра ње ка ме та фи зич ком, мо же се ре ћи, од раз је 
про це са са зре ва ња са ме срп ске аван гард не књи жев но сти.

При кра ју по след њег бро ја Мар ко Ри стић пи ше сле де ће: „ПУ ТЕ ВИ мо ра-
ју код нас да пред ста вља ју ми ни ја ту ру, али исто вре ме но и збир, син те зу оних 
де ла са вре ме ног све та у ко ји ма ле жи ма ка ква мо гућ ност плод но сти…“112 Мла-
ди пе сни ци Пу те ва на ста ви ће да про на ла зе пу те ве књи жев не умет но сти ко ји 
је во де у ствар ни жи вот у ча со пи су Све до чан ства, ко ји ће они са ми по кре ну ти.

Ка да се по ре ди ча со пис Пу те ви са ја пан ским аван гард ним ча со пи си ма, 
при ме ћу је се не ко ли ко за јед нич ких или до дир них та ча ка, као што је не ги ра-
ње про шло сти или књи жев не тра ди ци је, и кри тич ки од нос пре ма вла сти ма 
и са мом дру штву.

Али има и бит них раз ли ка. Пр во, књи жев ни ци Пу те ва су наш свет 
по сма тра ли у исто риј ском и ге о по ли тич ком кон тек сту. Ви де ли смо да је у 
ма ни фе сту Спо ме ник пу те ви ма Раст ка Пе тро ви ћа ис так ну то не ко ли ко гео-
граф ских и лич них име на, а Ста ни слав Сте фа но вић у свом есе ју Ши рим хо-

110 Пу те ви, II, бр. 3–4–5, стр. 115.
111 Исто, стр. 36.
112 Исто, стр. 127.
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ри зон ти ма113
 
аван гард ни по крет сме шта у ши рок исто риј ски кон текст, ко ји 

за по чи ње осло ба ђа њем срп ског на ро да. Ме ђу тим, ни је дан ма ни фест ме ђу 
об ја вље ни ма у ја пан ским ма лим ре ви ја ма, као што су Пе сник све та, Цр ве но 
и цр но, Ма во и др., не са др же та кве ге о по ли тич ке или исто риј ске еле мен те. 
Не ви ди мо ни те жњу ка нео ми то ло ги зму, ко ји у аван гард ну по е зи ју уно си 
оно искон ско, што смо ви де ли код Р. Пе тро ви ћа. На тај на чин, чи ни се, ја пан-
ска аван гар да пот пу но гу би ин тер ак тив ну ве зу са вре ме ном у ко ме се она 
ра ђа, пре ки ну та је ве за са ду хов ном про шло шћу.

Дру га раз ли ка на ла зи се на жан ров ском пла ну. Иа ко у Пу те ви ма нај-
ви ше има при ло га из по е зи је, има и про зних тек сто ва: из ме ђу по е зи је и про зе 
по сто ји чвр ста ве за по мо ти ви ма, те ма ма и књи жев ним по ступ ци ма, као што 
смо ви де ли код М. Цр њан ског и Р. Пе тро ви ћа. Ме ђу тим, у ја пан ским аван-
гард ним ча со пи си ма ве о ма су рет ки про зни тек сто ви. На при мер, у ре ви ја ма 
Цр ве но и цр но и Пе сник све та књи жев ни при ло зи су са мо пе сме, без про зе. 
У Ма ву има не ко ли ко про зних тек сто ва, али сви су ве о ма фраг мен тар ни, и 
ни су има ли зна чај ну уло гу у ја пан ској књи жев ној исто ри ји. И Кјо ђи ро и Ћу ја 
ско ро ис кљу чи во су се ба ви ли по е зи јом: ни су нам оста ви ли зна чај на про зна 
де ла. Је ди но је Шин ки ћи на пи сао ро ман Да да, али ње го ви про зни тек сто ви 
ни су се по ја вљи ва ли у ефе мер ним ча со пи си ма. Срп ска аван гард на по е зи ја, 
мо гли би смо ре ћи, раз ви ја ла се уз чвр сту ве зу са раз вој ним про це сом про зе, 
док у раз во ју ја пан ске аван гард не књи жев но сти не ви ди мо ту уза јам ност 
из ме ђу про зе и по е зи је.

Као што смо ра ни је ис та кли, у Ја па ну аван гард ни по крет пре ста је да 
де лу је кад је на сту пи ла иде о ло ги за ци ја или по ли ти за ци ја умет но сти: Ма во 
се рас пао Му ра ја ми ним пре ла ском на ан га жо ва ну умет ност ле ве ори јен та-
ци је, због че га на ста је јаз из ме ђу аван гард не по е зи је пр ве по ло ви не 1920-их 
и над ре а ли стич ке по е зи је ко ја се ја вља у дру гој по ло ви ни 1920-их. Ме ђу тим, 
у срп ској књи жев ној исто ри ји аван гард на по е зи ја пре ла зи на по е зи ју са над-
ре а ли стич ком тен ден ци јом у идеј ном кон ти ну и те ту, за хва љу ју ћи књи жев ни-
ци ма из Пу те ва, као што су Раст ко Пе тро вић, Ду шан Ма тић и Мар ко Ри стић, 
ко ји ће би ти кључ ни по кре та чи ка сни је ре ви је Све до чан ства, са још ја сни-
јом над ре а ли стич ком те жњом.

По сто ја ње књи жев ни ка са су ро вим ис ку ством ра та, али и са ши ро ким 
ви ди ком и ви со ким обра зо ва њем та да шње Евро пе, као што су Д. Ма тић, Р. 
Пе тро вић, М. Де ди нац и др., ко ји су до жи ве ли Пр ви свет ски рат у сво ме де-
ча штву, за тим се шко ло ва ли у Фран цу ској у из бе гли штву, омо гу ћи ло је да се 
у срп ској књи жев но сти вр ло бр зо ство ри но ви књи жев ни из раз, већ у пр вој 
по ло ви ни два де се тих го ди на.

113 Пу те ви, I, бр. 1, стр. 4–6.
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6. Све до чан ства

Ча со пис Све до чан ства јед но је од нај за ни мљи ви јих аван гард них гла си-
ла у срп ској књи жев но сти. Из ла зио је од 21. но вем бра 1924. го ди не до 1. мар та 
1925. у Бе о гра ду. По кре ну ла га је гру па мла ђих са рад ни ка ча со пи са Пу те ви 
(1922–1924), ко ји је та да пре стао да из ла зи. То су, пре све га, Ми лан Де ди нац, 
Мар ко Ри стић, Раст ко Пе тро вић, Ду шан Ма тић и Алек сан дар Ву чо. Уре ђи-
ва ли су га ко лек тив но, без по је ди нач ног ис ти ца ња, у ду ху Раст ка Пе тро ви ћа 
о апер со нал но сти мо дер не књи жев но сти, ма да су нај ве ћи до при нос има ли 
сам Раст ко Пе тро вић и Мар ко Ри стић.

По што су Све до чан ства по кре ну та ка да је у срп ској књи жев но сти 
ско ро окон ча на пр ва фа за усва ја ња и про кла мо ва ња аван га рд них про гра ма, 
у њи ма ви ше не на ла зи мо дух про те ста или те жњу ка де мо ли ра њу, већ при-
ме ћу је мо ду бље тра га ње за ду хов ним вред но сти ма.

Фор мат ча со пи са је ма ли: 23 пу та 17 цен ти ме та ра. На на слов ној стра ни 
сва ко га бро ја па ра лел но је по ву че но 12 ди ја го нал них, де бе лих ли ни ја, као да 
су руч но на цр та не у од ре ђе ним раз ма ци ма. Је ди но се ме ња ју бо ја па пи ра и 
бо ја ли ни ја, од бро ја до бро ја пре ма основ ној те ми. Као што нам то на го ве шта-
ва већ и са мо ли ков но ре ше ње, ко је је вр ло јед но став но али и ди на мич но, сва ки 
број је те мат ски уре ђи ван, а све бро је ве спа ја је дин стве на кон цеп ци ја ча со пи са.

Овај ча со пис ни је, као не ки дру ги, об ја вио свој ма ни фест, али се на 
уну тра шњој стра ни пред ње ко ри це пр вог бро ја на ла зи кра так текст, из ко га 
се ја сно ви ди основ на ори јен та ци ја ово га ча со пи са.

„Не ко ли ко љу ди сма тра ју ћи се све до ци ма ве ли ких са вре ме них ду хов них 
и со ци јал них, емо ци о нал них по ја ва, ре ши ло је да об ја ви огра ни че ни низ бро-
је ва јед ног ча со пи са ко ји би из ла зи ли у раз ма ци ма од по де сет да на, и ко ји 
би, сва ки за себ но, би ли по све ће ни по јед ној од гор њих по ја ва.

При скла па њу јед но га бро ја, уче сни ци ма је дра го што је уза јам на сло бо-
да у ми шље њу и из ра жа ју ап со лут на. Два ми шље ња ко ја се на истом ин те лек-
ту ал ном по љу по би ја ју, вре де ће као све до чан ства од на ро чи те ва жно сти, и тим 
ће са мо пла стич ни је ис ти ца ти умет нич ки до да так, ко ји ће сва ки број та ко ђе 
са др жа ва ти. Овај пр ви број схва ћен је као све до чан ство за јед нич ких сим па-
ти ја пре ма пе снич ком од ри ца њу, и као та кав по све ћен је пе сни ку Ује ви ћу.“114

Ова бе ле шка, ко ја је на пи са на ин фор ма тив но-де скрип тив ним сти лом, 
раз ли ку је се од ма ни фе ста, пре пу них пре ја ких из ра за и екс трем них тврд њи, 
ко је смо има ли при ли ке да пр о чи та мо у Зе ни ту. Та кав текст те шко би смо 
на шли и ме ђу срод ним ја пан ским ча со пи си ма.

114 Све до чан ства, бр. 1, 21. но вем бар 1924, уну тра шња стра на пред ње ко ри це.
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Као што нам је већ на го ве стио овај текст, ча со пи су је већ у по чет ку од ре-
ђе на суд би на да се уга си чим се ис цр пу те ме ве за не за „го ре на ве де не по ја ве“.

Основ не те ме би ле су сле де ће:

1) Ује вић – пе снич ко од ри ца ње
2) Сло вен ски број – сло вен ство
3) Пе снич ко ства ра ла штво
4) При сност и по жр тво ва ност осе ћа ња
5) Бо жић ни број
6) За пи си из по мра че ног до ма (ства ра ње лу ди ла) – ства ра ла штво умо бол них
7) Па као – ства ра ла штво и до ку мен ти сле пих, глу во не мих, умо бол них, за тво-

ре ни ка, пр о сја ка, јав них же на и са мо у би ца
8) Рај

Ча со пис на сто ји да от кри је онај још увек не до вољ но ра све тљен уну тра-
шњи чо ве ков свет – под свест, не свест, сан, на гон, љу бав, мр жњу, стра хо ве, 
осе ћа ња, од но сно све што је ира ци о нал но. Де тињ ство је схва ће но као раз-
вој но до ба у ко ме још ра зум не по ти ску је бо гат ство чо ве ко ве под све сти. Лаж, 
лу ди ло, илу зи ја и пр о ро штво по зи тив но се при хва та ју као из вор ства ра лач ке 
мо ћи, ка да се пре ко ра чу је гра ни ца исти не и при ви ђе ња, сна и ја ве, што смо 
че сто има ли при ли ку да ви ди мо и у Шин ки ћи је вој по е зи ји.

У ча со пи су се ра све тља ва уну тар њи свет не са мо је дин ке већ и дру-
штва. У на род ном ства ра ла штву на ла зе се под свест ко лек ти ва (ко лек тив но 
не све сно), а из о па че не по ја ве, као што су ду шев ни бо ле сни ци, кри ми нал ци, 
про сја ци, јав не же не или са мо у би це, сма тра ју се из ра зом под све сти дру штва 
(дру штве но не све сног).

Пе сни ци се ин те ре су ју за аб нор мал не по ја ве, не са мо на со ци о ло шком 
пла ну већ и на фи зи о ло шком, што нас под се ћа на Кјо ђи ро ву по е зи ју. Док се 
у Кјо ђи ро вој по е зи ји као фи зи о ло шка аб нор мал ност че сто ја вља ју хро мост, 
кр ва ре ње, ли ме на про те за уме сто но ге, от ки ну та гла ва и др., ве за не за рас-
ко ма да но те ло, бо лест или смрт, у по е зи ји Све до чан ста ва ко ри сте се нај че-
шће мо ти ви ве за ни за сле пе и глу во не ме – фи зич ка оме те ност се по сма тра 
као но ва мо гућ ност ства ра ња. Од ре кав ши се ми ме тич ког по ступ ка, по че ли 
су да ис тра жу ју она по ља ко ја се не мо гу об ја шња ва ти ра зу мом да би до сти-
гли ре ал ност ви шег сте пе на.

Све до чан ства са др же по е зи ју, про зу и есе је. У њи ма не ма драм ских тек-
сто ва, ко ји су оби ла то за сту пље ни у дру гим аван гард ним ча со пи си ма, као, 
на при мер, у Зе ни ту и Ма ву. У Све до чан стви ма не на ла зи мо екс пе ри мент 
ме ша ња раз ли чи тих умет нич ких ме ди ју ма: по зо ри шта, ли ков не умет но сти, 
му зи ке, фил ма и др. Али је за то на гла ше но тра га ње за но вим фор ма ма и по-
ступ ци ма у окви ру књи жев них жан ро ва, на ро чи то по е зи је и про зе.
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Об ја вље не пе сме има ју углав ном бит не ка рак те ри сти ке аван гард них 
по кре та. Ма да не ма ви ше екс пе ри ме на та ко ји се ко ри сте у гра фич ким ефек-
ти ма, ме та фо рич ни из ра зи су све сло же ни ји, као што се ви ди у сти хо ви ма 
Р. Пе тро ви ћа или А. Ву ча. Осим не ко ли ко Пе тро ви ће вих пе са ма у об ли ку 
со не та, пе сме су углав ном на пи са не у сло бод ном сти ху, и нај че шће без ри мо-
ва ња. Из у зев Ује ви ће ве пе сме За др жа не си ле би ћа, об ја вље не у пр вом бро ју, 
мно ге пе сме не укљу чу ју ре ал ни про стор или кон крет но вре ме. На при мер, 
Пе тро ви ће ва пе сма Сун ча не ле стви це,115 об ја вље на у дру гом бро ју, са ми то-
ло шком под ло гом, укљу чу ју ћи искон ске и ко смо ло шке мо ти ве из при ро де 
као што су Сун це, не бо, тра ва и др., и сна жне те ле сне по кре те пе снич ког ј̒а’ 
као из раз ду бо ког осе ћа ња, те жи ка ми стич ном и ме та фи зич ком све ту.

Об ја вљи ва не су и на род не пе сме. Ле тон ска, пољ ска пе сма и пе сма из 
Бо ке на ла зе се у дру гом бро ју, док пе ти број об ја вљу је срп ску бо жић ну пе-
сму као раз бра ја ли цу.

Од ше стог до осмог бро ја за сту пље не су и ама тер ске пе сме, чи ји су 
ау то ри умо бол ни, сле пи, глу во не ми, за тво ре ни ци, са мо у би це, вој ни ци или 
де ца. Две пе сме Мо ли тве и Три ма те ре, об ја вље не у пе том бро ју, ра до ви 
уче ни ка Ми ли во ја Сте па но ви ћа, на пи сао их је у ства ри Раст ко Пе тро вић, 
опо на ша ју деч ји пи са ни стил, што до ка зу је да је он на деч је из ра жа ва ње 
гле дао као на ефек тан књи жев ни по сту пак.

Те ме и сти ло ви пи са ња још су ра зно ли ки ји у про зним тек сто ви ма. И 
ов де се при ме ћу ју од ли ке аван гар де: без ја сног жан ров ског окви ра, у њи ма 
се че сто ме ша ју раз ли чи те функ ци је је зи ка. А про за При мер, об ја вље на у 
тре ћем бро ју, зна чај на је као је дан од пр вих екс пе ри ме на та ау то мат ског пи-
са ња, ка рак те ри стич ног за над ре а ли зам.

У про зи се још ви ше при ме ћу ју ванк њи жев ни еле мен ти. Осим књи жев-
них тек сто ва, на ла зи мо ра зно ли ке не књи жев не жан ро ве: ау тен тич на пи сма, 
днев ник, за пис, за бе ле шке сно ва, но вин ске чланке ко ји су до ку мен тар ног 
ка рак те ра. У че твр том бро ју, у бло ку „шест пи са ма“, об ја вље на су: пи смо 
срп ских вој во да Про ти Ма те ји, пи смо кне ги ње Љу би це кња зу Ми ло шу, пи-
смо се љан ке из Бач ке, за тим пи сма књи жев ни ка Ед га ра Поа, Ар ту ра Рем боа 
и Жа ка Ва шеа. Ка сни је, у пе том бро ју, об ја вље на су још два пи сма ма лих 
Обре но ви ћа, за јед но са пи смом под на сло вом Бо жић у про гон ству Ф. До сто-
јев ског. У ше стом бро ју на ла зе се са ста ви умо бол них и ис по вест јав не же не. 
У сед мом бро ју об ја вље ни су са ста ви и днев ни ци глу во не мих уче ни ка, се ћа-
ња и пе сме сле пих, пи смо по ги ну лог пи ло та, днев ник осу ђе ни ка, пи смо са-
мо у би це, пре штам пан чла нак о са мо у би ству дво је за љу бље них из По ли ти ке, 
за пис ка ко про си про сјак, као и чла нак о џе ла ту ко ји ну ди сво је услу ге у 

115 Пе сма је из по е ме Вук.
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Пољ ској, пре нет из ли ста Ра бот ник. У осмом бро ју об ја вље на су још два пи-
сма: јед но на лик на уз бу дљи ву ис по вест, ко је је на пи сао из ве сни По по вић 
из Њу јор ка сво јој бив шој же ни, и дру го, љу бав но, ко је упу ћу је из ве сни Н. Н. 
По ред то га, у пе том бро ју су об ја вље на ту ма че ња сно ва из де ла Они ро-кри-
ти ка (Са нов ник) Ар те ми до ра из Ефе за, уз илу стра ци је.

Го ре на ве де ни при ло зи, ко је ни су на пи са ли књи жев ни ци, ја сно нам по-
ка зу ју те жњу ка ванк њи жев ном, што је од раз чвр стог ста ва ре дак ци је ча со-
пи са да се књи жев ност што је мо гу ће ви ше при бли жи на шем го лом жи во ту.

Ванк њи жев ни тек сто ви об ја вље ни су ско ро без ика кве ин тер вен ци је 
ре дак ци је, са свим је зич ким гре шка ма. На при мер, у сед мом бро ју са ста ви 
глу во не ме де це са др же низ гра ма тич ких не пра вил но сти, што нас под се ћа на 
раз гра ђи ва ње је зи ка ко је су сме ло спро во ди ли да да и сти и дру ги аван гард ни 
пе сни ци.

Ин те ре со ва ње Раст ка Пе тро ви ћа за та кве је зич ке не пра вил но сти као 
из вор ства ра лач ке сна ге ја сно се ви ди у ње го вом про грам ском тек сту Увод 
у сед мом бро ју, у ко ме су об ја вље ни при ло зи глу во не мих, сле пих, умо бол них 
и др.: „Увек та њи хо ва не појм љи ва при вр же ност за жи вот, љу бав и стра хо-
ви то са зна ње […]. Тај не из ра зи ви ве ли чан стве ни Па као из ме ђу нас на зе мљи. 
Та огром на че жња за ства ра ла штвом.“116 Раст ко Пе то вић је већ у сво ме есе ју 
Хе ли о те ра пи ја афа зи је117 ис та као да „од стал не упо тре бе јед не ре чи, од ње-
ног стал ног слич ног по ло жа ја у ре че ни ци, од асо ци ја ци ја са слич ним стал но 
ре чи ма и об ли ци ма, од упо тре бља ва ња ње ног за нај ра зли чи ти је пој мо ве, реч 
нај зад по чи ње да гу би сво је ди рект но и основ но зна че ње“,118 и сма трао је да би 
се мо гао „по ста ви ти чи тав си стем ко јим се јед на реч мо же из ле чи ти, осве жи-
ти, пре по ро ди ти.“119 У ре чи ма сен за ци ју сла би ло гич ност и кон вен ци о нал ност. 
За то из деч је пер спек ти ве мо же да се до спе до све жи је сен за ци је ствар но сти, 
ко ја је пре ци зни ја и тач ни ја. Раст ко Пе тро вић у том тек сту твр ди сле де ће: 
„Иза ре чи по сто ји зна че ње ко је је ши ре од ње, иза зна че ња је ути сак ко ји је 
још ши ри, иза ути ска се ши ри па жња, из па жње под све сни жи вот, се ћа ње на 
тр бу шни жи вот, не свест, веч ност, утро ба из ко је из ла зе веч но сти, ну жде да 
се на ђе још не што ши ре од нај ши ре га!“120 Иде ја да је свет иза ре чи ши ри од 
са ме ре чи упу ћу је од кон цеп ту ал ног ка не кон цеп ту ал ном све ту, у ко ме се 
на ла зи пу ни ја исти на о жи во ту.

116 Све до чан ства, бр. 7, 11. фе бру ар 1925, стр. 1.
117 Ми сао, св. 82, 16. мај 1923. У: Раст ко Пе тро вић, Из бор, том I, Но ви Сад, 

Ма ти ца срп ска – СКЗ, 1958, стр. 360–370.
118 Исто, стр. 361.
119 Исто, стр. 362.
120 Исто, стр. 367.
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Ма да у ја пан ским аван гард ним ча со пи си ма те шко да би смо мо гли на ћи 
пр о грам ски текст у ко ме се те о риј ски ра све тља ва го вор љу ди са фи зи о ло шким 
или мен тал ним оште ће њи ма или го вор де те та, ипак лу ди ло и де тињ ство 
би ли су бит ни еле мен ти по е зи је Н. Ћу је или С. Та ка ха ши ја.

У про зним тек сто ви ма ау то би о граф ски еле мен ти су јед на од зна чај них 
од ли ка. Ти ме се же ле ла да по стиг не ре ал ност или ау тен тич ност ви шег сте-
пе на. Има и стил ских од ли ка ко је су ка рак те ри стич не за сти хов ни текст. 
Че сте су имен ске ре че ни це, ре че ни це без пре ди ка ци је. У не ким тек сто ви ма 
пи сци се ко ри сте ри мо ва њем, као што се ви ди у тек сту Крв ра зу ма Мар ка 
Ри сти ћа, у ко ме се ре че нич ни чла но ви ри му ју: „Реч је о есте ти ци, о ети ци, 
о ти ци.“121

 
И ау то би о граф ски еле мен ти и ме ша ње про зног и сти хов ног, то 

је, очи глед но, за јед нич ка осо би на ко ју на ла зи мо и у ја пан ском да да и стич ком 
ро ма ну Да да Шин ки ћи ја Та ка ха ши ја.

Есеј је ве о ма би тан жа нр Све до чан ста ва. На са мом по чет ку ско ро сва-
ко га бро ја на ла зи се про грам ски текст, а у ше стом и сед мом бро ју су есе ји 
под на сло вом Увод, да се чи та о ци ма те о риј ски от кри је на ме ра уред ни штва, 
али че сто на по ет ски на чин. Ови тек сто ви нас под се ћа ју на срод не есе је То-
мо јо ши ја Му ра ја ме или Кјо ђи ра Ха ги ва ре из ча со пи са Ма во, у ко ји ма се 
ме ша ју те о риј ски и по ет ски еле мен ти. Та ква те жња при сут на је та ко ђе у 
мно го број ним есе ји ма ја пан ског да да и сте Ђу на Цу ђи ја.

Пре во ди су при сут ни у сва ком бро ју Све до чан ста ва. Из фран цу ске 
књи жев но сти за сту пље ни су Па скал, Рем бо, Жер мен Ну во, Жак Ва ше, док 
су из ру ске књи жев но сти об ја вље ни од лом ци До сто јев ског, Тол сто ја, Го го ља, 
Гор ког, Бло ка и др. Са ен гле ског су пре ве де ни Е. А. По и В. Блејк. Ме ђу њи ма 
су ско ро сви кључ ни пи сци ко је су фран цу ски над ре а ли сти на зва ли сво јим 
пре те ча ма (Рем бо, Ну во, Ва ше, До сто јев ски, По и Блејк). У сло вен ском бро ју 
на ла зе се на род не пе сме, пре ве де не са пољ ског и ли тван ског. Ма да се у из-
бо ру при ме ћу је ути цај та да шњег фран цу ског над ре а ли зма, пре во ди су те сно 
по ве за ни са основ ном те мом сва ко га бро ја. На при мер, фран цу ски пе сник 
Жер мен Ну во, чи ју је пе сму Ру ке пре вео Раст ко Пе тро вић, пред ста вљен је 
у окви ру те ме Ује вић у пр вом бро ју, ко ји се ба ви пе снич ким од ри ца њем. Ну воа 
и Ује ви ћа спа ја бо ем ски жи вот, ко ји се од ра жа ва у ства ра ла штву. Да кле, 
текст не мо ра да бу де по знат или од не ког осо би тог књи жев ног зна ча ја, већ 
за ви си од те ме па мо же да бу де не ки за пис или лич но пи смо. Од ло мак из 
Вен ча ња не ба и па кла В. Блеј ка об ја вљен је у тре ћем бро ју, у ко ме се го во ри 
о над ре а ли стич ким пе снич ким по ступ ци ма као што су ау то ма ти зам или ме-
ди јум ско пи са ње. У пре ве де ном тек сту Блејк ис ти че ва жност „су прот но сти“, 
без ко је, по ње му, не ма на прет ка ни чо ве ко вог по сто ја ња: „До бро је Не бо, 

121 Све до чан ства, бр. 4, 21. де цем бар 1924, стр. 6.
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зло је Па као.“ Не ги ра ју ћи ути ли тар ност, твр ди сле де ће: „Кул ту ра се че пра-
ве пу те ве; али ви ју га ви бес ко ри сни пу те ви су баш пу те ви ге ни ја.“122

 
Ње гов 

став да ра зум оси ро ма шу је бо гат ство на шег са зна ња има до дир ну тач ку са 
над ре а ли стич ком иде јом: „Да су про зо ри са зна ња очи шће ни, сва ка би се 
ствар по ка за ла чо ве ку, – она ква ка ква је – бес крај на. Јер чо век је са мог се бе 
за тво рио да ви ше не ви ди до кроз уске пу ко ти не сво је пе ћи не.“123

 

Пе сма Пи ја ни брод А. Рем боа, ко ју је пре вео Раст ко Пе тро вић у тре ћем 
бро ју, од и гра ла је ва жну уло гу ка да се Ћу ја уда ља вао од да де, а Е. А. Поа, 
за сту пље ног у овом ча со пи су, та ко ђе је Ћу ја по ми њао у сво ме днев ни ку у 
не ко ли ко на вра та. До сто јев ски је пи сац ко ји је сна жно ути цао на ја пан ске 
аван гард не пе сни ке, ме ђу ко ји ма је и Кјо ђи ро. О Жа ку Ва шеу, чи је је пи смо 
об ја вље но у че твр том бро ју Све до чан ста ва (21. де цем бар 1924), и ја пан ски 
књи жев ник Оми Ко ма ки пи ше есеј под на сло вом Чо век по име ну Жак Ва ше 
у че твр том бро ју ча со пи са Ма во (1. ок то бар 1924). Али би смо рет ко на шли 
не ки ја пан ски ма ли ча со пис у ко ме су пре во ди ор ган ски по ве за ни са од ре-
ђе ном те мом. Ја пан ски аван гард ни пи сци су се пре во ђе њем ба ви ли углав ном 
са ци љем да упо зна ју чи та лач ку пу бли ку са са вре ме ним пе сма ма из од ре-
ђе не књи жев не ори јен та ци је ко јој је и сам ча со пис при па дао.

У Све до чан стви ма не ма ко лум не, или од ре ђе не ру бри ке у на став ци ма. 
Ни ти об ја вљу ју ин фор ма тив не тек сто ве у ко јим чи та о це упо зна ју са ак тив-
но сти ма и до га ђа ји ма ве за ним за ре дак ци ју, са рад ни ке или уоп ште за са вре-
ме ни ке. Овај ча со пис ни је био за ми шљен као ме сто оку пља ња књи жев ни ка 
од ре ђе ног књи жев ног прав ца, већ је пред ност да вао про у ча ва њу по је ди них 
те ма, а об ја вљи ва ње књи жев них тек сто ва би ла је прак са ко ја је до пу ња ва ла 
то про у ча ва ње.

Слич ни уре ђи вач ки прин цип ва жи и за ли ков не при ло ге, ко ји ни су 
би ли ве за ни ни за од ре ђе не са вре ме не прав це, ни ти за од ре ђе ни пе ри од, већ 
су би ра ни пре ма основ ној те ми сва ког бро ја. У осмом бро ју цр теж П. Пи ка са, 
ко ји је лич но по кло нио Р. Пе тро ви ћу, пре штам пан је из дру гог бро ја но ве се-
ри је Пу те ва из 1923. го ди не. У ње му су три на ге же не са ду гом ко сом: јед на 
гле да не бо у во ди, дру га ле жи на тра ви са књи гом у ру ци, а тре ћа же на, за гле-
да на у да љи ну са пре кр ште ним ру ка ма, сто ји на оба ли. Овај при зор, пре пла-
вљен за но сом, ра до шћу и све тло сти ма, ре дак ци ја ни је слу чај но ода бра ла за 
осми број, са те мом Рај. У дру гом бро ју (по зна тим и као Сло вен ски) об ја ви ли 
су ре про дук ци ју јед не сли ке пан че вач ког про те Кон стан ти на Ар се но ви ћа 
из 19. ве ка, а у пе том бро ју (по зна тим и као Бо жић ни), ко ји об ја вљу је и тек-
сто ве ве за не за про ро чан ство и ту ма че ње сно ва, на ла зи се цр теж Ан дри је 

122 Све до чан ства, бр. 3, 11. де цем бар 1924, стр. 14.
123 Исто, стр. 15.
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Рај че ви ћа (1649) под на сло вом Бор ба чо ве ка са зо ди ја ком. Има и ама тер ских 
ра до ва, на ро чи то од ше стог до осмог бро ја. Осим деч јих цр те жа, об ја вље ни 
су ра до ви за тво ре ни ка, умо бол них и глу во не мих, а фо то гра фи ја же не са те-
то ва жом до ка зу је њи хо во ин те ре со ва ње за суп кул тур не по ја ве. Ли ков ни и 
тек сту ал ни при ло зи, да кле, има ли су ком пле мен тар ни од нос: до пу ња ва ли су 
се ме ђу соб но да би што бо га ти је и сло је ви ти је при ка за ли да ту те му.

Сви бро је ви ску па узе ти, ко ји су уре ђи ва ни стро го пре ма иза бра ној 
те ми, без ијед ног су ви шног при ло га, пред ста вља ју јед ну склад ну тво ре ви ну: 
она од ра жа ва но ви вид књи жев ног ми шље ња и књи жев не прак се.

Ча со пис ко ји је по чео да из ла зи са мо ме сец да на на кон што је об ја вљен 
Бре то нов Ма ни фест над ре а ли зма, иа ко у на че лу ни је при па дао ни јед ном 
по рет ку, сва ка ко је од и грао кључ ну уло гу, при са мом по чет ку, у пре но ше њу 
над ре а ли стич ког ис ку ства у срп ску књи жев ност. Али је за ни мљи во да је 
ме ђу са рад ни ци ма у ве зи с тим во ђе на и по ле ми ка. Пр ви број Све до чан ста ва 
до но си чла нак Над ре а ли зам Мар ка Ри сти ћа, ко ји те о риј ски об ја шња ва 
основ не ста во ве из Бре то ноб вог ма ни фе ста. Ме ђу тим, тре ћи број, за јед но са 
Ри сти ће вим пр вим по ку ша јем ау то мат ског пи са ња При мер, об ја вљу је два 
тек ста ко ји не га тив но оце њу ју упра во ау то мат ско пи са ње. Нај пре је то од ло-
мак из књи ге Је дан при мер ме ди јум ског пи са ња и ау то ма ти зма од Ф. Ре мо-
на и Пје ра Жа неа, где се са ме ди цин ског ста но ви шта ука зу је на не до стат ке 
и ме ди јум ског и ау то мат ског пи са ња. За тим Раст ко Пе тро вић у тек сту Жи во 
ства ра ла штво и не по сред ни по да ци под све сти да је та ко ђе не га тив но ми-
шље ње о њи ма са књи жев но те о риј ског гле ди шта. У пе том бро ју Ри стић у 
при ка зу фран цу ског ча со пи са La révo lu tion su rréali ste (Над ре а ли стич ка 
ре во лу ци ја) од го ва ра на прет ход ни Пе тро ви ћев текст: „Све до чан ства ни су 
гла си ло над ре а ли зма у Ју го сла ви ји и не же ле то би ти, али је при род но да, 
пр во: све сни да су по зи ти ви стич ка ре ше ња не до вољ на, дру го: ве ру ју ћи у пое-
зи ју Сна над жи во том, у моћ ми сли, и тре ће: же ле ћи да оста ну све до чан ство 
екс пе ри ме на та и иде а ли зма на шег вре ме на, – она до пу шта ју сво јим са рад ни-
ци ма бе ле же ња о над ре а ли зму, ако их овај при вла чи, као и по би ја ње ње го во 
(за вр ше на бе ле шка 3. бро ја).“124 Па ипак, над ре а ли стич ке иде је има ле су, без 
сум ње, зна чај но ме сто у кон цеп ци ји Све до чан ста ва.

Пр о у ча ва ње оних по ја ва ко је се не мо гу ра зу мом от кри ва ти, као што 
су под свест, сан, при ви ђе ње, лу ди ло, љу бав, емо ци је итд., ин те ре со ва ње за 
фи зи о ло шку и мен тал ну аб нор мал ност, усме ре ност на ванк њи жев не по ја ве, 
при бли жа ва ње са мом жи во ту – мо гли би смо ре ћи да су то од ли ке над ре а ли-
зма. Као што је Ри стић у го ре на ве де ном тек сту спо ме нуо, пр ви број фран-
цу ског ча со пи са Над ре а ли стич ка ре во лу ци ја об ја вио је ау тен тич не но вин ске 

124 Све до чан ства, бр. 5, 1. ја ну ар 1925, стр. 15.
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члан ке о са мо у би стви ма, без ко мен та ра, што је си гур но да ло под сти ца је за 
те ме и са др жај ше стог, сед мог и осмог бро ја Све до чан ста ва.

За ни мљи во је да окре та ње Ис то ку, ка рак те ри стич но за фран цу ски над-
ре а ли зам, у Све до чан стви ма ни је при сут но. Као што је да да имао бу ди стич ки 
еле мент, и над ре а ли зам се за ни мао за Ис ток. Тре ћи број Над ре а ли стич ке 
ре во лу ци је био је те мат ски по све ћен вред но сти ма ис точ њач ких кул ту ра. По-
ла зи се од уве ре ња да се твр ђа ва свих на да на ла зи у Ази ји. Луј Ара гон је у 
пре да ва њу ко је је 28. апри ла 1925. го ди не одр жао у ма дрид ском сту дент ском 
цен тру не ги рао те ко ви не за пад њач ке ци ви ли за ци је и чак ка зао да је из ре че на 
смрт на пре су да за пад ном све ту. А ис ти цао је но ве мо гућ но сти ва не вроп ских 
кул ту ра, као што су еги пат ска и азиј ска.125

У Све до чан стви ма не при ме ћу је мо ин те ре со ва ње за Ис ток. Је ди но се 
у Ује ви ће вом есе ју Бе ле шке из ка фа не То по ле, об ја вље ном у дру гом бро ју, 
на ла зи ре че ни ца „И то би има ло би ти по све ће но Ми ка ду!!“126

 
Ау тор ту ко ри-

сти по зајм ље ни цу из ја пан ског је зи ка, ко ја зна чи ̒ цар’. У том тек сту на ла зи мо 
окре та ње Ази ји као но вој на ди: „Ми хо ће мо да Ази ја до би је но ви ја сни сми сао 
– и да про го во ри мно го звуч но – је зи ком Прав де и Исти не; […] – а сло бо да 
на да сви ме (и то би…!!) […] Да Ази ја бу де све тло сна ка ко је ра ни је би ла – да 
до но се пло до ве, да зо ра бу де пре по род све тло сти сун ца, а дан ње го во бли-
ста во очи то ва ње» (И то би…!!).“127

 
А у Ри сти ће вом тек сту Над ре а ли зам из 

пр вог бро ја Све до чан ста ва је два при ме ћу је мо је дан је ди ни, и то сли ко ви то 
упо тре бљен из раз „са му рај ски“ („до ста са кро ко дил ским зу би ма на окло-
пи ма са му рај ских рат ни ка“).128

У Све до чан стви ма по сто ји че жња за не по зна тим кра је ви ма, као на ста-
вак ̒ су ма тра и зма’ Ми ло ша Цр њан ског, што се ви ди у Де дин че вим сти хо ви ма 
у пр вом бро ју (стр. 7), или у пе сми Алек сан дра Ву ча Ко ле ба ње у пе том бро ју 
(стр. 2). Тај не по зна ти свет, ко ји је у Ри сти ће вој пе сми Бо жић љу ба ви у тре-
ћем бро ју (стр. 12) при ка зан на гра ни ци смр ти и жи во та, под се ћа на Ћу ји ну 
по е зи ју.

Вре ме из ла же ња Све до чан ста ва по ду да ра се са пе ри о дом ка да ча со пис 
Зе нит ви ше ни је до но сио ни шта но во, не го је са мо по на вљао иде ју о „бал ка-
ни за ци ји Евро пе.“ У 36. бро ју Зе ни та, ко ји је иза шао ок то бра 1925, Ми цић је 
об ја вио чла нак Пе сник у луд ни ци, у ко ме оштро на па да ре дак ци ју Све до чан-
ста ва и бол нич ке ле ка ре ко ји су јој усту пи ли гра ђу за ше сти број, а на ро чи то 
због од лом ка из ро ма на Вам пир, об ја вље ног под ини ци ја ли ма Ф. Н. у ше стом 

125 Уп. Ma u ri ce Na de au, Hi sto i re du su rréali sme, 1945, Pa ris.
126 Све до чан ства, бр. 2, 1. де цем бар 1924, стр. 10.
127 Исто, бр. 2, стр. 10.
128 Све до чан ства, бр. 1, стр. 14.



218

бро ју (стр. 9–12). Ми цић от кри ва да је реч о ње го вом по зна ни ку, на да ре ном 
пи сцу, од но сно о Ми ро сла ву Фе ле ру, си ну углед ног за гре бач ког фа бри кан та, 
ко га су са по гре шном ди јаг но зом сме сти ли у бе о град ској луд ни ци. Ми цић 
ту са рад ни ке Све до чан ста ва на зи ва сно бо ви ма, а ле ка ре ди ле тан ти ма.129

Док је Зе нит, као ин тер на ци о нал на ре ви ја ко ја је до би ја ла књи жев не 
и ли ков не при ло ге од свет ски по зна тих аван гард них умет ни ка, по сле сво је 
кон струк ти ви стич ке фа зе пре ла зио на јед ну ис кљу чи во ге о по ли тич ку иде-
ју, до тле су Све до чан ства, са ја сном те о риј ском ори јен та ци јом, у от кри ва њу 
још не до вољ но от кри ве них по ља чо ве ко вог по сто ја ња по но во по вра ти ла пое-
зи ји ме та фи зич ку и ми стич ку ди мен зи ју. У дру гом бро ју, Сло вен ском, са рад-
ни ци уоп ште не ис ти чу су пер и ор ност сло вен ства над европ ском ци ви ли за ци-
јом, већ га до жи вља ва ју као свој искон ски за че так. А чла нак Ле њин Мак си ма 
Гор ког, об ја вљен у том бро ју, не са др жи по ли тич ки већ људ ски при ступ.

Ме ђу ја пан ским ефе мер ним ча со пи си ма, за вре ме из ла же ња Све до чан-
ста ва, де ло вао је Ма во (од ју ла 1924. до ав гу ста 1925), ко ји је са ра ђи вао са 
Зе ни том, али он не са др жи ни јед ну за јед нич ку ка рак те ри сти ку с над ре а ли-
змом. У пре но ше њу над ре а ли зма нај ве ћу за слу гу имао је пе сник Ђун за бу ро 
Ни ши ва ки, ко ји се вра тио у Ја пан из Лон до на, где је бо ра вио од 1922. го ди не. 
Го ди не 1926. у ча со пи су Ми та књи жев но сти (Mi ta bun ga ku) об ја вио је чла-
нак Про фа нус, у ко ме је пред ста вио над ре а ли зам као над на ту ра ли зам. Ни-
ши ва ки ана ли зи ра раз ли ку из ме ђу Бре то но ве и Ре вер ди је ве по е зи је, за тим 
чи та о ци ма пред ста вља Го лов над ре а ли стич ки ма ни фест.

Ни ши ва ки, ко ји је по стао пре да вач ен гле ске књи жев но сти на Ке ио 
уни вер зи те ту, оку пио је сту ден те ко ји су као мла ди пе сни ци по кре ну ли 
над ре а ли стич ки ча со пис Есте ти зам књи жев но сти (Bun gei tam bi). Ча со пис 
пр ви пут упо зна је ја пан ске чи та о це са фран цу ским над ре а ли змом 1925. го-
ди не: по ред пре во да тек сто ва Л. Ара го на, П. Ели ја ра и А. Бре то на, об ја ви ли 
су сво је сти хо ве мла ди пе сни ци То шио Уе да, Та мо цу Уе да и бив ши ма во и ста 
Кен ки ћи Ха ши мо то, под но вим псе у до ни мом Ка цуе Ки та со но. Њи ма се 
при дру жу ју и пе сни ци Ка зу хи ко Ја ма да и Се и ћи Фу џи ва ра да би по кре ну-
ли дру ги над ре а ли стич ки ча со пис Ру жа. Ма ги ја. Те о ри ја (Ba ra. Ma jut su. 
Ga ku set su). Он је из ла зио од но вем бра 1927. до фе бру а ра 1928. Ов де су об ја-
ви ли пр ви ја пан ски над ре а ли стич ки ма ни фест на ја пан ском и на ен гле ском 
је зи ку, ко ји су по сла ли не по сред но па ри ским над ре а ли сти ма. За тим, дру ги 
над ре а ли стич ки ча со пис Сун це ко сти ма (Is ho no taiyo) об ја вио је пре вод 
Го ло вог над ре а ли стич ког ма ни фе ста у свом пе том бро ју (април 1929). Пе-
сник Ју кио Ха ру ја ма по кре нуо је ре ви ју са над ре а ли стич ком ори јен та ци јом 
Пое зи ја и по е ти ка (Shi to shi ron, 1928–1932), ко ја ће се још ак тив ни је ба ви ти 

129 Уп. Зе нит, бр. 36, стр. 17.
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пре во ђе њем те о риј ских тек сто ва ве за них за над ре а ли зам, ме ђу ко ји ма је и 
Бре то нов над ре а ли стич ки ма ни фест. 

Ча со пис је не го вао и књи жев ни екс пе ри мент, и као ре зул тат то га на-
ла зи мо „ки но-по е зи ју“ („si ne po em“), ко ја се ко ри сти ки ме ма ти о граф ским 
по ступ ци ма. Ме ђу тим, овај ча со пис је оштро кри ти ко вао је дан од ње го вих 
са рад ни ка Таи Кам ба ра, бив ши фу ту ри ста, за ме ра ју ћи на уда ља ва њу од ре-
ал ног све та и не до стат ку кла сне све сти, да би он да сам по кре нуо ча со пис 
По е зи ја. Ствар ност (Shi. Ge njit su, 1930–1931), у ко ме је по ку шао да спо ји 
лар пур ла ри зам са со ци јал ном ан га жо ва но шћу.

О зби ва њи ма у фран цу ском над ре а ли зму Ни ши ва ки је ви уче ни ци су 
до ста пре ци зно и вер но оба ве шта ва ли Ја пан. Али ка да се по ре ди ја пан ска 
над ре а ли стич ка књи жев на прак са са пе сни ци ма из Све до чан ста ва, ја сно се 
ви ди оно што мањ ка у ја пан ском по кре ту. Ја пан ским над ре а ли сти ма, као 
што је већ Кам ба ра за па зио, не до ста јао је по глед на дру штво, што до бро по-
ка зу је ја пан ски над ре а ли стич ки ма ни фест: „До ла зи кр ште ње на ма ко ји смо 
от пе ва ли по хва лу раз во ју на го на за умет но шћу у над ре а ли зму, од но сно 
раз во ју чул них спо соб но сти. На ма је да та тех ни ка да до но си мо гра ђу кроз 
чу ла, ко ја нам ви ше ни шта не огра ни ча ва ју. [...] Пр о сла вља мо вр ли ну за си-
ће ња, ми ко ји на ста вља мо над ре а ли зам.“130

 
Ма ни фест пот пи су ју Ка цуе Ки-

та со но, Та мо цу Уе да и То шио Уе да. Се ти мо се да ни кон цеп ци ја ча со пи са 
По е зи ја и по е ти ка ни је има ла дру штво у сво ме ви ди ку. Ова чи ње ни ца про-
ду би ће пу ко ти ну из ме ђу „умет нич ке стру је“ и „со ци јал не стру је“, ко је ни је 
мо гао да сје ди ни ни ча со пис По е зи ја. Ствар ност. Ви хо ри на ци о на ли стич ке 
тен ден ци је уо чи Дру гог свет ског ра та по ти сну ли су над ре а ли стич ки по крет.

У Фран цу ској над ре а ли зам су по кре ну ли пе сни ци са да да и стич ким 
ис ку ством, а пе сни ци Све до чан ста ва има ли су аван гард но ис ку ство из прет-
ход ног ча со пи са Пу те ви. Ме ђу тим, по кре та чи ја пан ског над ре а ли зма би ли 
су мла ди сту ден ти без прет ход ног аван гард ног ис ку ства, осим Ха ши мо та 
(ка сни је под псе у до ни мом Ки та со но), бив шег ма во и сте. Пе сни ци као бив ши 
аван гард ни умет ни ци из ра ни јег пе ри о да би ли су со ци јал но све сни, да би 
ка сни је пре шли углав ном на по е зи ју анар хи зма, чи ја су сре ди шта би ли ча-
со пи си као што су Шко ла (Gak ko) и Гонг (Do ra). Таи Ка ма ба ра, са фу ту ри стич-
ким ис ку ством, укљу чио се у над ре а ли стич ки по крет, али је упра во он био 
тај ко ји је за ме рио по мањ ка ње со ци јал не све сти код ја пан ских над ре а ли ста.

Ја пан ски ма ли ча со пи си са над ре а ли стич ком тен ден ци јом од ма во и ста 
су на сле ди ли ин тер на ци о нал ни ка рак тер, раз ме њу ју ћи књи жев не тек сто ве 
са ау то ри ма из срод не књи жев не ори јен та ци је. Ја пан ци су пре не ли над ре а-

130 Ka ic hi Na ka no, Mo de ru ni zu mu shi no ji dai, (ʻВре ме по е зи је мо дер ни зма’), 
Tokyo, Ho bun kan, 1986, стр. 100–101.
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ли стич ке еле мен те као што су под свест, сно ви, на гон и ау то мат ско пи са ње из 
Евро пе, као и тех ни ку пи са ња. Али ни су се за ни ма ли за до ку мен тар ност тог 
по кре та: у њи хо вим ча со пи си ма не ма ванк њи жев них тек сто ва као што су 
пи сма, днев ни ци, деч ји са ста ви, за пис умо бол них или јав них же на. Ни ти 
има ин те ре со ва ња за ре ли ги ју, на род но ства ра ла штво, ко ји би мо гли да нам 
от кри ју ко лек тив не и чак исто риј ске под све сти. Дру гим ре чи ма, ни су има ли 
на ме ру да укљу чу ју ау тен тич не еле мен те на шег го лог жи во та. 

Књи жев ник Јо ши хи са Цу ру о ка у свом де лу О ја пан ској над ре а ли стич-
кој по е зи ји ис ти че да у књи жев ној прак си ја пан ског над ре а ли зма уоп ште 
не ма „на сил ног раз гра ђи ва ња син так се“: пе сме су ве ћи ном на пи са не у ду ху 
„есте ти ке тра ди ци о нал не ли ри ке.“ На истом ме сту твр ди и сле де ће: „Фран-
цу ски над ре а ли зам иза се бе је имао не мир иза зван Пр вим свет ским ра том 
и тра ди ци ју ко ју тре ба не ги ра ти. За ње гов на ста нак по сто ја ла је ја сна исто-
риј ска по за ди на. У на шој зе мљи, ме ђу тим, су штин ски је не до ста ја ла та ква 
по за ди на.“131

Про за Оп шти по да ци и жи вот пе сни ка Раст ка Пе тро ви ћа, об ја вље на 
у тре ћем бро ју Све до чан ста ва (стр. 1–6), по чи ње књи жев но те о риј ским раз-
ма тра њем, за тим пре ла зи на ау то би о граф ски опис, сме шта ју ћи тач ку гле-
ди шта у тре ће ли це јед ни не да би се ство рио ути сак објек тив но сти. Текст 
се за вр ша ва ау то ро вим за па жа њем о са да шњем дру штву и ци ви ли за ци ји и 
чвр стим ста вом о од ри ца њу од спољ ног бо гат ства сво га жи во та „у ве ли ко ме 
тре нут ку.“ У овој про зи ʻон’ (al ter ego) и вре ме ко је га окру жу је те сно су по-
ве за ни у ин тер ак тив ном од но су.

У Шин ки ћи је вом ау то би о граф ском ро ма ну Да да, ако Шин ки ћи је во 
лу ди ло схва ти мо као од раз вре ме на, мо гли би смо за кљу чи ти да по сто ји из-
ме ђу ʻње га’ и вре ме на ин тер ак тив ни од нос. Шин ки ћи, ме ђу тим, ни је имао 
на ме ру да у сво је де ло укљу чи дру штве не окол но сти или исто риј ску по за ди-
ну, ни ти да их књи жев но те о риј ски ин те гри ше. Осим то га, код Шин ки ћи ја 
на ла зи мо ви ше опи са при род них по ја ва, док их је ве о ма ма ло у го ре на ве де-
ном Пе тро ви ће вом тек сту. Из ме ђу срп ског и ја пан ског пи сца, има се ути сак, 
по сто ји су штин ска раз ли ка ка ко у схва та њу од но са ко лек ти ва и је дин ке 
та ко и у по гле ду на при ро ду.

У Ја па ну је ре цеп ци ја над ре а ли зма до не ла пра ве пло до ве ка сни је, тек 
по сле Дру гог свет ског ра та. Ни ши ва ки, ко ји је по ку ша вао да у сво јим сти хо-
ви ма сје ди ни хе лен ски свет схва ћен по на чи ну Џо на Кит са и има жи зам, на кон 
што је пре жи вео Дру ги свет ски рат, ко нач но је са гра дио сво ју по е ти ку, у ко јој 
се вра ћа и бу ди зму, као што се ви ди у по го во ру за сво ју По е ти ку (Shi ga ku, 

131 Jos hi hi sa Tsu ru o ka, Ni hon cho ge njit su shu gi shi ron (̒О ја пан ској над ре а ли стич-
кој по е зи ји’), Tokyo Shic ho sa, 1966, стр. 19.
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1963): „По е ти ка је уче ње о ве ли чан стве но сти ‘ни шта ви ла’, до бра по е зи ја је 
‘рас кош ни шта ви ла’.“132

 
Сма тра ју ћи Ни ши ва ки је ву по е ти ку еклек ти ци змом, 

Ћи ба је оце нио да је Ни ши ва ки „сје ди нио есен ци ју тра ди ци о нал ног пој ма 
ле пог са Ис то ка и са За па да, и то из угла ег зи стен ци ја ли зма.“133

Као што нам на го ве шта ва кључ ни из раз „љу бав и ре во лу ци ја“, над реа-
ли сти су књи жев ност схва ти ли као ин тер ак тив ни од нос ме ђу спољ ним и 
уну тар њим све то ви ма. Пе сни ци Све до чан ства би ли су све сни тог уза јам ног 
од но са, док ја пан ски пе сни ци, чи ни се, ни су при хва ти ли та кав по глед на 
књи жев ност.

Пе сни ци Све до чан ста ва – као што се ви ди из тек ста Про ро чан ства 
об ја вље ног у пе том бро ју, у ко ме Раст ко Пе тро вић ис ти че: „Ми ве ру је мо у 
но во цар ство осе ћа ња, ума и ду бо ких на го на“134

 
– ра све тља ва ју ћи та му чо-

ве ко вог уну тар њег све та, по но во до жи вља ва ју па тос, ко ји је по ти снуо та лас 
кон струк ти ви зма. И док је бо го ху ље ње би ло ка рак те ри стич но за прет ход не 
аван гард не пе сни ке, у Све до чан стви ма је ре ли ги ја по но во по ста ла за ни мљи-
ва као од раз ко лек тив не под све сти. Пе сни ци Све до чан ста ва, схва тив ши 
ствар ност као је дан ве о ма сло жен си стем ко ји се са сто ји од уза јам ног од но са 
из ме ђу ко лек тив ног све та и ин ди ви ду ал ног (све сти и под све сти), по ме ри ли 
су књи жев ност од ру ше ња тра ди ци о нал ног ка ства ра њу но вог.

У ја пан ској по е зи ји, у про це су усва ја ња над ре а ли зма, ни је се мо гла 
про на ћи до дир на тач ка из ме ђу уну тар њег и спољ ног све та: пе сни ци су би ли 
и да ље по де ље ни из ме ђу оних ко ји су со ци јал но ан га жо ва ни и оних лар пур-
ла ри стич ки на стро је них.

Упр кос то ме, и ја пан ски пе сни ци су у сво јој књи жев ној прак си укљу-
чи ва ли де тињ ство, лу ди ло и аб нор мал не по ја ве као кључ не мо ти ве, иа ко их 
ни су си сте мат ски ана ли зи ра ли у те о риј ским тек сто ви ма. Па ипак је из ве сна 
за јед нич ка ат мос фе ра оба ви ја ла зе маљ ску ку глу од За па да до Ис то ка.

132 Jun za bu ro Nis hi wa ki, Shi ga ku (̒По е ти ка’), Tokyo, Chi ku ma sho bo, 1968, стр. 304.
133 Sen’ic hi Chi ba, „Nis hi wa ki Jun za bu ro to shu ru re a ri zmu“ (̒ Ђу зан бу ро Ни ши-

ва ки и над ре а ли зам’), У: Ni hon kin dai bun ga ku no hi ka ku bun ga ku te ki kenkyu, (̒Ком па-
ра тив но про у ча ва ње о ја пан ској мо дер ној књи жев но сти’), Tokyo, Shi mi zu Ko bun do, 
1971, стр. 443.

134 Све до чан ства, бр. 5, 1. ја ну ар 1925, стр. 4.


