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ЛИ РИ КА ПРО МИ ЈЕ ЊЕ НОГ ЈЕ ЗИ КА

Ру мја на Ебе рт, Угло ви и ова ли, прев. Јан Кра сни и Сла ви ца Сто ја но вић, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2016

Ме ђу пи сци ма ко ји су се, као по ли тич ки или еко ном ски еми гран
ти, то ком дру ге по ло ви не 20. ви је ка на ста ни ли у Њемачкoј и свој је зик 
за ми је ни ли ње мач ким, на ла зе се и не ка име на из Бу гар ске, као што су 
Асен Асе нов, Ру мја на Ебе рт, Или ја Тро ја нов или Цве та Со фро ни је ва. 

Ебер то ва је, као мла да дје вој ка, 1966. го ди не из род ног Плов ди ва 
еми гри ра ла у Ње мач ку. Сту ди ра ла је и док то ри ра ла хе ми ју на Тех нич ком 
уни вер зи те ту у Мин хе ну, а на Уни вер зи те ту у Хај дел бер гу сту ди ра ла 
је му зи ко ло ги ју. И ма да је ка сно по че ла да пи ше и до сад об ја ви ла тек 
не ко ли ке зби р ке, Ебер то ва се ипак нај ви ше оства ри ла као пје сни ки ња. 
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А ако зна мо да је пје сни ци ма те же да про ми је не је зик не го про зним пи
сци ма, он да нам је схва тљи ви ји по да так да је сво ју пр ву по ет ску збир ку 
на ње мач ком је зи ку об ја ви ла тек 1992. го ди не, у пе тој де це ни ји жи во та.

Књи га Угло ви и ова ли об у хва та из бор из оби мом не ве ли ког по ет
ског опу са Ру мја не Ебе рт. Ри јеч је о дво је зич ном из да њу, што је сво је
вр сна при ви ле ги ја за пре ве де ног пје сни ка (и чи та о ца ко ји по зна је је зик 
ори ги на ла) ко ју из да ва чи ри јет ко да ју. А усред ове књи ге сти хо ва на шла 
се и при по ви јет ка „Ова ли”, ко ја се ту, бар те мат ски, ло гич но укла па, као 
не ки об лик на ра тив не „раз ја сни це” те мељ них жи вот них по зи ци ја го вор
них су бје ка та у овом сво је вр сном „за пад ноис точ ном ди ва ну”. У при по
ви је ци се во ди пре пи ска из ме ђу про та го нист ки ња, Ма ри је (пре во ди о ци 
је, из не ког раз ло га, ви ше крат но зо ву и Ма ром), ко ја је жи вот у Бу гар ској 
одав но за ми је ни ла жи во том у Ње мач кој, и ње не бли ске ро ђа ке Ди не. 
Остав ши у Бу гар ској, Ди на ће до жи вје ти те шко тран зи циј ско ври је ме 
не за по сле но сти и си ро ма штва, по то нув ши у ал ко хо ли зам, да нај зад умре 
у сво јим ско ро нај бо љим го ди на ма. Она у из ли ве сил не љу ба ви пре ма 
Ма ри ји стал но упли ће и мол бе за по моћ, ко ју и до би ја, да би се у при чи 
ипак от кри ло ка ко ни Ма ри ја не во ди без бри жан жи вот, као што то ро
ђа ци у Бу гар ској за ми шља ју. У јед ном, ваљ да и по сљед њем пи сму, Ди на 
под сје ћа Ма ри ју на мла де да не, ка да су дје вој ке оду ше вље но учи ле на
па мет „пе сму са ова ли ма и угло ви ма”: „Во ле ла сам угло ве, не ова ле. 
Са да су, ку да год да по гле дам, угло ви, пре све га оштри. Стал но ме по вре
ђу ју, а ал ко хол ме ви ше не успа вљу је.” (Пје сми ца о ова ли ма и угло ви ма 
по ти ца ла је од ру ског пи сца Па ве ла Ко га на, ко ји је пао у ра ту. Пје сме 
ру ских пје сни ка, а бог ме и рат ни ка, би ле су не кад, зна се, ве о ма по пу лар
не у Бу гар ској.)

Тре ба ре ћи да се у по е зи ји Ру мја не Ебе рт не осје ћа та ко оштра 
по ла ри за ци ја жи вот них ис ку ста ва ка кву, на ре ла ци ји Бу гар ска –Ње мач
ка, пред ста вља на ве де на при по ви јет ка. Ова ли и оштри угло ви пје снич
ког из ра за до ве де ни су ипак у не ку вр сту ре ла тив не рав но те же. (У пје сми 
„Уну тра шње бек ство” лир ски су бје кат „чу ва се оштрих је зи ка ви ше но 
шу ти ра ња”.) До осјећањa из вје сне урав но те же но сти из ме ђу „оштрих” и 
„овал них” је зич ких сли ка ствар но сти до ла зи и сто га што су и ге о граф
ски про сто ри ко ји се ја вља ју у овој ли ри ци ши ри од дви ју по ме ну тих, 
иа ко за пје сни ки њу нај ва жни јих зе ма ља. Та ко у књи зи на ла зи мо и пје сме 
ко је се од но се на до жи вља је из Ин ди је или Аме ри ке, да и не по ми ње мо 
не ке за пад но е вроп ске зе мље. Ин ди ји су по све ће не три пје сме, ко је се 
укла па ју у тра ди ци ју европ ских или за пад њач ких пред ста ва о тој ве ли
кој азиј ској зе мљи. У двје ма од њих по ми њу се про сја ци, у јед ној не ка 
„ста ни ца у бес тра ги ји”, гдје се су сре ће „Де вој ка са де те том у на руч ју / 
пра зног по гле да”, те мно го број не па ра ли зо ва не и ле про зне осо бе. А пје сма 
ко ја се и зо ве „Ин ди ја” на се ље на је фи гу ра ма из жи во тињ ског сви је та:
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Спо кој ни су па у но ви
док мај му ни
љу те псе и
ко шка ју се ме ђу соб но
али ме не спо па да ју

не ми слим ви ше
на зми је
ди вим се мре жи па у ко вој
над ол та ром

ве тар ми ко су ле пи
пра ши ну ко ви тла
у џе пу ка мен но сим

Мо гло би се ина че ре ћи да ли ри ку Ру мја не Ебе рт од ли ку је сми ре на 
ре флек сив ност и при лич но све де но или са же то пред ста вља ње си ту а ци
ја и при зо ра о ко ји ма лир ско „ја” го во ри. Ни је слу чај но Рај нер Кун це у 
по ет ским тек сто ви ма Ебер то ве ви дио „крај ње згу сну те при по ви јет ке”. 
Сто га су мно ге ње не пје сме крат ке, а има и пра вих ми ни ја ту ра. Мје сти
мич но под сје ћа ју и на про ши ре ни об лик ха и ку по е зи је. Ри јет ке су пје сме 
ко је има ју ви ше од де се так сти хо ва. То зна чи да је овој пје сни ки њи стра
но фа бу ли ра ње у сти ху, де та љи стич ко ис по ви је да ње ин тим них до жи
вља ја или опи сно пред ста вља ње „ста во ва” ко ји тво ре та ко зва ни „по глед 
на сви јет”. Исто та ко, у ње ним сти хо ви ма не ма ни чег сен за ци о нал ног, 
на гла ше но про во ка тив ног, ин ци дент ног. Не ма же ље да се чи та о цу по
ди ла зи дра шка њем ње го вих чу ла или пот хра њи ва њем из вје сних стра сти. 
То ни ка ко не зна чи да у овим пје сма ма не ма мје ста ко ја нас не ће за го
ли ца ти сво јом та јан стве но шћу. Ево јед ног та квог мје ста на кра ју крат ке 
пје сме „Швед ска”, ко ја у ци је ло сти гла си: 

На рав но да го ди на ма до ла зим ова мо
због ми ра
због ку хи ње
има и ко ња је зе ра шу ма
али ова ста за што ви ју га на ви ше
док је гу та ве чер ње сун це
раз лог је сте пра ви.

Би ће да су не ки по себ но ва жни, ин тим ни до жи вља ји ве за ни за ту ста зу.
Пје сни ки ња је при лич но дис крет на и кад по не кад мо ра да се при

кло ни иро нич ном сјен че њу ства ри о ко ји ма го во ри. Та ко се у пје сми 
„Спо мен” да је са жет пор трет же не ко ја је мо гла „да из ту бе ду шу ис це ди 
// сил не ми по кло не ку по ва ла / пле ла и за ме не ши ла”, да би се сли ка 
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за о кру жи ла ова ко: „хте ла да има по след њу реч увек / на кра ју ни слов ца 
из уста не бе ше / са мо пљу вач ка”.

Као и сви еми гран ти, и Ебер то ва је раз ми шља ла, па и са ња ла о „по
врат ку ку ћи”. У ли је по по ен ти ра ној исто и ме ној пје сми ка же се: 

По сле ча ше или две цр ног ви на
на би ци клу ка свом ста ну

гла сно по на вљам
хо ћу ку ћи

из мог из бле де лог де тињ ства
из ра ња пра зна же ле знич ка ста ни ца

две но ве бо ре сме шта ју ми
уста у за гра де.

Мо жда би смо се смје ли за пи та ти да ли са мо бо ре сме шта ју „уста 
у за гра де”? Ни су ли пје снич ка уста, ко ја не збо ре ма тер њим не го про ми
је ње ним или усво је ним стра ним је зи ком, већ ти ме ста вље на „у за гра де”, 
за гра де ко је ипак до не кле огра ни ча ва ју уро ђе ну спон та ност и сло бо ду 
пје снич ког из ра за? А по не кад не из бје жно при зи ва ју ту гу и бол за из гу
бље ним за ви ча јем и је зи ком дје тињ ства. О то ме по не што го во ре још 
не ке пје сме, и то баш оне ко је да ју из ра зи ти је обри се по ет ском сви је ту 
Ру мја не Ебе рт.

Та ко се у пје сми „Но стал ги ја” (за вр шна пје сма зби р ке) го во ри о 
ту жном „бес плат ном” те ле фо ни ра њу на ма тер њем је зи ку: „Кад пр стен се 
стег не / са су мра ком / око гру ди / зо вем на мер но / ста ри број / ослу шку јем 
без да ха / при ја тан глас / ’ни је до сту пан...’ // на ма тер њем мом је зи ку / 
ду ги ми ну ти бес плат но”.

Про блем с ма тер њим је зи ком у стра ном сви је ту мо жда је по нај бо ље 
на зна чен у јед но став ној а иро нич ној ва ри ја ци ји ко ју да је пје сма „Чи ње
нич но ста ње”: „Јед ном / сре ла сам му шкар ца / ко ји је из ра зио же љу / ко ји 
је до шао на за ми сао / не ни је да сам ја то зах те ва ла / ко ји је хтео да про ба / 
ко ји се по тру дио / и по ку шао да на у чи ре че ни цу / на ма тер њем је зи ку мом”.

У „Бај ци”, јед ној од нај љеп ших и на ра тив но нај ра зви је ни јих пје са ма, 
ау тор ка је ево ци ра ла не за бо ра ван до жи вљај из мла до сти, ве зан за из лет 
на Ро доп ске пла ни не. Та да се, на рав но, и са ма из ра жа ва ла на свом пр вом 
је зи ку. Вје ро ват но јој се чи нио и нај љеп шим и не за мје њи вим.

А сти хо ви „од јед ном не бо по ста је / згу жва ни лист” (из пје сме „Ба
ца ти ре чи”) под сје ћа ју на сли ку не ба сви је ног у сви так из Јо ва но вог 
От кри ве ња, што је знак да се ли ри ка Ру мја не Ебе рт по вре ме но осла ња и 
на ду бљу сим бо ли ку из хри шћан ске ду хов не тра ди ци је. Пје сма се за вр
ша ва ова ко:
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ба цам ре чи на го ми лу
кр пим по де ра ну ча ро ли ју.

Па ако је Ру мја на Ебе рт, у жи вот ној по зи цији еми грант ки ње ко ју је 
са ма иза бра ла, ри је чи ма за и ста по ку ша ва ла да „кр пи” по де ра ну ча ро ли
ју љеп шег и бај ко ви ти јег ди је ла свог жи во та, он да мо же мо ре ћи да се ту 
ни ка кав „кр пеж” не осје ћа. Има „тр пе жа”, али не и „кр пе жа” (да се при
сје ти мо рјеч ни ка ју на ки ње Ан дри ће вог ро ма на Го спо ђи ца). А још ма ње 
ви ди мо ту ри је чи ко је су на про сто ба ца не на го ми ле. Не, ов дје су ри је чи 
вр ло па жљи во ста вља не на сво ја пра ва, је ди но од го ва ра ју ћа мје ста. Као 
у ли ри ци ко ја се не раз ме ће ја ким осје ћа њи ма, би зар ним иде ја ма или 
це ре брал ним пе тља ви на ма, и у ко јој се ри је чи ште де као нај дра го цје
ни ји гра ђе вин ски ма те ри јал умјет нич ког дје ла. У том сми слу, ли ри ка 
Ру мја не Ебе рт има не ке од ли ке нео сим бо ли стич ке по е зи је. Као да би ту 
тре ба ло тра жи ти ње но по е тич ко окри ље. 

Пре вод Ја на Кра сног и Сла ви це Сто ја но вић плод је њи хо вог за јед
нич ког прег ну ћа. Чи ни се да су се и они по себ но тру ди ли око еко но
мич но сти, су ге стив но сти и еле ган ци је је зич ког из ра за. Сто га су по не кад 
из о ста вља ли или сло бод ни је пре во ди ли сит не или спо ред не је зич ке 
че сти це ори ги на ла, а по не ку син так сич ку кон струк ци ју да ва ли у сти лу 
го вор ног иди о ма. Ти ме су до при ни је ли чи тљи во сти и ја сно ћи ове по е
зи је, чу ва ју ћи ње не та јан стве не тре нут ке. Књи га је опре мље на и пред
го во ром Ја на Кра сног, ко ји – го во ре ћи и о са рад њи с ау тор ком то ком 
пре во ђе ња – пи ше да је пре вод ње них пје са ма пред ста вљао „по себ но 
ис ку ство јер је у свој про цес укљу чио пет је зи ка”. От куд сад пет је зи ка? 
Пре во ди лац уз ње мач ки и срп ски по ми ње и „по ет ски”, за тим ау тор кин 
ма тер њи (бу гар ски) као и „(пан)сло вен ски” је зик. До бар пре во ди лац 
мо ра да кле да бу де упу ћен у ви ше је зи ка, ме ђу њи ма и оне око чи јег 
по сто ја ња вје ро ват но не ма са гла сно сти. А по нај ви ше, и нај ду бље упу ћен 
у је зик на ко ји пре во ди – свој је зик. Ко ји је, ра зу ми је се, и је зик чи та ла
ца пре ве де ног дје ла.

Ва ља на кра ју ре ћи и ово. Ако по е зи ја Ру мја не Ебе рт и не иде у пр ву 
по ста ву са вре ме не, лич но сти ма и по е тич ким опре дје ље њи ма ве о ма бо
га те ње мач ке по е зи је, она на ве ли ком ста блу то га пје сни штва пред ста вља 
је дан од нео че ки ва них и ли је пих из да на ка ко ји су ње мач ки љу би те љи 
и ту ма чи по е зи је за па зи ли. Са да је и срп ски (бар онај при ље жни ји) чи
та лац у при ли ци да от кри је не на ме тљи ве ври јед но сти ове ли ри ке. Па ако 
баш и не бу де фа сци ни ран, прет по ста вљам да не ће би ти ни раз о ча ран. 
За то мо же мо да за хва ли мо и бе о град ским пре во ди о ци ма и но во сад ском 
из да ва чу, ко ји има вр ло ре спек та бил ну про дук ци ју фи ло зоф ске, књи жев
не и књи жев но на уч не ли те ра ту ре.

Сте ван ТОН ТИЋ




