Уршула Зајончковска
РУШЕВИНЕ И МЛАДО ЛИШЋЕ
Може ли се гледати на град као на тело природе? Као на сложени екосистем? Као простор мешања снага и дејстава, где непрестано нестају и
настају нови процепи и нише слободног живота? Град као жив организам који се после рањавања, разарања и преживљених ратова обнавља?
Да, град можемо да видимо и тако.
У градовима стално циркулише ваздух пун атома. Атоми се дижу у
ковитлац, ударају у галоп који сте ви потакнули својим телом што клизи у простору. Распршује се и меша у стаклима светлост. Још увек је то
она иста светлост која се осам минута раније отела срцу Сунца. У градовима, у калабалуцима тече живот и преобликује се енергија, у таласима врелине се таложи или се у барама скваси. То се донекле другачије
одиграва него у шуми или крај реке, али увек једнако снажно. Инсекти,
пацови, корови и маћухице у саксијама, атмосфера натопљена издисајима затитрава гласове, засићава човековим присуством. У градовима
ће настајати и довољно упадљиве температурне разлике загревањем панелних плоча и абнормалног отицања воде, канализоване, јер је тако
мање видљива. Све то је ново у свету природе, али и даље доприноси
слици живота у свом самостворитељском пулсу, који обилује свеколиким преображајима.
И одједном тај систем пуца, хиљадоструко се диже у ваздух, експлодира изнутра и с далеког неба. Рат. Људи ратују. Ткива града се кидају, уситњавају на елементарне честице, у прашину и у циглу, једну по
једну, и после рата више ништа није као што је некад било. Разрушена
Варшава, у крхотинама своје материје била је ново биће у повести свог
екосистема. Сву ту међузависност, повезаност живих ткива прекинуће смрт, или периферно, самотњачко стапање са муљем и шутом.
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Кад се разарање завршило, град је у свом размрсканом, хаотичном облику, мада живим бићима и даље настањен, почео полако да се регенерише, да изнова повезује путеве, враћа се себи. Људи, мачке и траве
опет су се размештали у рушевинама града, и опрезно се у њему станећи стварали су нов терен.
Тренутни призор поратне Варшаве, њени изломљени масиви и зоне светлости и сенке, драгоцен је не само за документаристе или фотографе, него и за природњаке. Могли су да виде некадашњи град као
ново створење, пуно феномена, разних просторних калупа у чије се јалове пукотине мало-помало улива живот, исто онако као што се настањују стратишта, одрони, јаловина, и осулине.
Године 1949. професор Роман Кобендза , ботаничар, у свескама Варшавског научног друштва објавио је рад под називом Рудерална флора
у кршу пољских градова. Да би га написао, морао је много да проучава,
свуда да буде и све да види, али сигурно није стигао да све то и запише.
И ту налазим податке о биљкама које су примећене у Варшави одмах
после рата, о зачецима оживљавања, о ономе што је овде желело да живи, одувек, никад не одустајући од те жеље, а што се види из варшавског
корова који је растао као да се готово никад ништа није догодило. Откривајући ту флору, професор је обележавао биљке које ничу из пукотина разореног града, а и варшавски хроничари с фотографским
апаратом долазили су на та места, журећи се да их овековече сликом.
Завлачили су се у ћошкове разбијених зидова и пењали наврх купастих
згаришта. Њихов опис града, иако у различитим формама, изненађује
сличношћу нарације о разарању, патњи и мукотрпном обнављању простора и преживелих облика живота: људи, животиња и биљака.
Бацам поглед на фотографију Марије Хшчоншчове и чудим се: преживели плодови на још увек живом дрвету. Није ли то јабука? Не, није јабука. И нису плодови. То је кућа изрешетана куршумима, црне рупе
у зиду баш боду очи.
Дрво је тако измасакрирано да не можеш ни да му одредиш врсту,
а та руина, будући описана, постала је честица Новог света.
Други кадар фотографије: гране дрвећа грле остатке цркве Светог
Александра на тргу Три крста у јастучастој позадини белих облака, као
што су ови данас. Одоздо, са земље, патрљци грана висе беживотно.
Кобендза пише „Један део дрвенастих градских биљака је потпуно уништен, други део тешко обогаљен”.
Иако је то научни рад, написан је мешовитим стилом и у неким деловима упадљиво одудара од конкретне акадамске строгости. Ниједан
научник данас не би писао о уништавању дрвећа. Одмах би му тражили да промени ту реч неком одмеренијом, с техничким призвуком, као
рецимо „санитарна сеча” или просто „селекција”.
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Из тротоара ниче јавор, некада је пролазницима давао хладовину.
Можда је неко на њему качио огласе? Сада се поштено нахерио према
улици, пресеца кадар тачно по дијагонали, оцртава се само својим обликом, својом хладном, безлисном врстом, и као и ти људи, црн је. Тако исто ћутљива оскоруша, сасвим јој је сродна олупина аутомобила,
као радионица без прозора. Споља, на површини, готово све је разваљено. Кора и гране такође. Изданци покошени ваздушним ударима
бомби и облацима прашине.
Велике изгледе за преживљавање даје биљкама њихова невидљивост, подземност. Гледам то црно-бело дрвеће и проналазим зрнце утехе: па остало је у земљи корење. „Адаптибилност биљног света
условима живота у рушевинама најразговетније се испољава код дрвећа. Приликом уклањања шута са Ујаздова у Варшави, где је на рушевинама изникло пуно дрвећа, од којих су нека достигла 6 метара висине,
могао си посматрати системе коренског биља. Радници који су радили на уклањању шута скретали су пажњу на необичност коренских система које је одликовала ванредна дужина. Корење је продирало у
најуже процепе, преузимало специфичне облике. Било је фантастично
изувијано, пантљикасто спљоштено, искоришћавало је сваку напрслину у зиду која се није увек протезала хоризонтално”.
Па ипак, фотографије варшавских хроничара не представљају корење дрвећа. Не тражи се у корењу извор повести о преживљавању људи и ближњег им растиња. Не загледа се због тога под земљу.
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Довољно нас потресе оно што је у ваздуху, на сунцу, у контрастима
светлости и сенке, а што стабљикама и младицама за живот ипак довољно није.
Светлост која продире у нагрижене зидине и полегне у мрље смрсканог бетона у Козој улици, у таквој збиљи делује излишно. Излишно
делује то радосно озрачје које смрћу још снажније боде очи. Под земљом, у њеном мраку, сигурно се слабо шта променило. Онде је завиривао Кобендза. У очајању разрушеног града посматрао је корење, у
њему проналазећи утеху, наду у обнову коју примарна животна снага
повлачи за собом.
Камара цигли које памте гето, гомила крша у кварту Муранов, у парампарчад разнесене куће утонуле у зраке сунца на којем се разговетно греје сваки детаљ. Пренабрекло људско присуство подсећа једино на
облик камења тог брда: незграпни масиви, људска творевина, геолошка формација на чијем врху најчешће врше фотосинтезу обичне биљке – та, која ће све издржати, цикорија путник, или та која се свуда
пробије: канадска суволетница.
Те врсте су врло скромних захтева, а сем тога расту заиста стихијски. Године 1945. нису се тамо случајно обреле. Само оне су својим падобранским семеном, лепршаве и издржљиве могле да се ту однекуд
створе и опстану. И да израсту не као коров, предодређен за чупање,
који се пробија у угланцане цветне леје, него баш као цикорија самоникла и канадска суволетница – пионирске и отпорне биљке големе
животне снаге. Зато су постале тихи подсетник на посвемашњу владавину природе, на снагу екосистема који обликују средину и непрестано успостављају равнотежу.
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Синантропске биљке, оне које живе у човековом окружењу, то су
пионири, извиђачи који проносе светом вест да су место које је њихово присуство обележило – људи уништили. Потребно је време, потребно је одсуство руку и ногу да би се тротоари, коловози, сметлишта и
рушевине претворили у нешто друго. И свеједно је да ли ће то бити
тротоар у улици Алеје Јерозолимскје или у некадашњем гету.

Ову фотографију Зофије Хоментовске испуњава белина облака и
белина тротоарског камења, у чијим пукотинама расте пелин, златна
рутвица, репушњача и друге, непрепознатљиве, јер праве тамну мрљу
на малом узвишењу у десном углу слике. Знам да људи туда нису ходали барем годину дана. Процењујем, исто тако, да је овде доста тихо.
Тај тајац после повести која се овде одиграла, и тај мукли, једнолични
раст вегетације сагласан неупитној природи, доказује колико често човек делује противно устројству света.
Кад бисмо макар део тог гета препустили самом себи, тамо би стајала шума.
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„Прве осулине из 1939.године у Варшави већ су покривене маховином: Cratodon purpureus Brid., Bryum argenteum L., a ту и тамо Hypnum
Schreberi Wild, што најбоље сведочи о томе да полако почиње затрављивање. Сиротињско станиште крша полако се нивелише, нагомилава се трулеж, наступа распадање и ветрење руине у све дубљим
слојевима (...). Рудерално растиње састављено од једногодишњих врста, уступа место трајнијој, вишегодишњој вегетацији”.
Архитектура увек изражава или идеју, или одсуство идеје. Разрушени град одражава идеју која је загрмела. Не престаје да ме чуди људско
умеће стварања нових кованица и мисаоних конструкција које се упркос иновативним замислима, величанственим постулатима и намерама често завршавају тривијално – разарањем, смрћу, рушењем.
На фотографијама хроничара јасно се види комплетан формат разарања Варшаве и појединачни пунктови занемарљивих биљака, сури
бокори корова, црне ледине рудералног растиња. Оно такође сведочи
да је живо, да може на том месту да живи. Све се срушило и осуло, само оно ту опстојава, јер му је у природи да се не нада претерано да има
живота без убијања.
Кад на фотографијама из тог времена видиш како се град враћао на
систем који се руководио искључиво људским законима, законима који служе људима, то те поново дотакне. Кад је свуд наоколо очај, кад се
у позадини гомила крша развлачи по далеким крајолицима, тада саксијске биљке делују као непотребан потез. Или баш напротив – као најпотребнији; јер, мада биљке служе гледању, служе и поклањању, могу
бити дар од срца, па тако подсећају на то да и људи имају срца. Из временске перспективе оцртане на тим фотографијама види се како је та
послератна збиља била почетак наредне, вишегодишње катастрофе.
На Мокотовском пољу, тамо где је улица Полна, близу Варшавске политехнике, требало је да буде подигнут репрезентативни кварт „Јузеф
Пилсудски”, с прекрасном Народном библиотеком, и то баш овде, на
том месту где на слици се види како пасу краве. Беживотни људи за
који час ће испунити беживотни град новом идејом, која ће све да измени и све поремети. Изузев биљака које, иако запремају заједнички
простор с нама, подлежу искључиво својим законитостима и свом протицању времена. И у томе су верне себи, независне од земље, од географских или историјских координата које око њих махнитају. Као
што се може рећи да се човек у својој повести не мења, немогуће је не
приметити да снимци рушевина било ког града сви један на други личе и да су сви рођени из исте емоције.
Камаре цигала, згаришта, потоци светла и младо лишће.
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трска. јануар
метлице трске под сунчевим ветром,
лепезом свећица светлуцају.
прилазим, пружим им руку
проклињем тренутак
кад су ме научили
да су већ одавно изумрле.

на пропланку
овде гране леже, а тамо чешљеви,
онде ципеле a ту балвани, протезе
хрпа ошишане косе, хумка лишћа
онамо кофери овамо трупци
и наочаре и изданци
пале ватру
на пропланку

минимум
седамнаест хиљада пута више енергије
сунце планети пошаље
ето колико јој претекне.
Хрскавице у људском колену
подигле би коња
целулоза у лишћу – слона.
јабука с мог дрвета за годину довољна,
кокос ће океан да преплива,
под храстом лежи хиљаде уснулих у тврдим љускама
ускладиштених залиха
за зиму
пролеће
и лист само један сасвим случајни.
из жуманцета у љусци постаће крв, очи и перје,
а окрајак кишне глисте
у глисту се увек препороди.
изгледа да
довољан је
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минимум
свега
и тек
колико треба
ово овде
само ја.

оптичко влакно
страшно је спарно данас
овде код мене.
зато пијем воду
и знам
да је и ти
тамо сада
управо приносиш уснама
и тако се хладним млазом
оптичким влакном нежности
спајамо
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