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РУШЕВИНЕ И МЛАДО ЛИШЋЕ

Мо же ли се гле да ти на град као на те ло при ро де? Као на сло же ни еко -
си стем? Као про стор ме ша ња сна га и деј ста ва, где не пре ста но не ста ју и
на ста ју но ви про це пи и ни ше сло бод ног жи во та? Град као жив ор га ни -
зам ко ји се по сле ра ња ва ња, ра за ра ња и пре жи вље них ра то ва об на вља?

Да, град мо же мо да ви ди мо и та ко.
У гра до ви ма стал но цир ку ли ше ва здух пун ато ма. Ато ми се ди жу у

ко ви тлац, уда ра ју у га лоп ко ји сте ви по так ну ли сво јим те лом што кли -
зи у про сто ру. Рас пр шу је се и ме ша у ста кли ма све тлост. Још увек је то
она иста све тлост ко ја се осам ми ну та ра ни је оте ла ср цу Сун ца. У гра -
до ви ма, у ка ла ба лу ци ма те че жи вот и пре о бли ку је се енер ги ја, у та ла си -
ма вре ли не се та ло жи или се у ба ра ма сква си. То се до не кле дру га чи је
од и гра ва не го у шу ми или крај ре ке, али увек јед на ко сна жно. Ин сек ти,
па цо ви, ко ро ви и ма ћу хи це у сак си ја ма, ат мос фе ра на то пље на из ди са -
ји ма за ти тра ва гла со ве, за си ћа ва чо ве ко вим при су ством. У гра до ви ма
ће на ста ја ти и до вољ но упа дљи ве тем пе ра тур не раз ли ке за гре ва њем па -
нел них пло ча и аб нор мал ног оти ца ња во де, ка на ли зо ва не, јер је та ко
ма ње ви дљи ва. Све то је но во у све ту при ро де, али и да ље до при но си
сли ци жи во та у свом са мо ство ри тељ ском пул су, ко ји оби лу је све ко -
ли ким пре о бра жа ји ма.

И од јед ном тај си стем пу ца, хи ља до стру ко се ди же у ва здух, екс пло -
ди ра из ну тра и с да ле ког не ба. Рат. Љу ди ра ту ју. Тки ва гра да се ки да -
ју, усит ња ва ју на еле мен тар не че сти це, у пра ши ну и у ци глу, јед ну по
јед ну, и по сле ра та ви ше ни шта ни је као што је не кад би ло. Раз ру ше на
Вар ша ва, у кр хо ти на ма сво је ма те ри је би ла је но во би ће у по ве сти свог
еко си сте ма. Сву ту ме ђу за ви сност, по ве за ност жи вих тки ва пре ки ну -
ће смрт, или пе ри фер но, са мот њач ко ста па ње са му љем и шу том.
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Кад се ра за ра ње за вр ши ло, град је у свом раз мр ска ном, ха о тич ном об -
ли ку, ма да жи вим би ћи ма и да ље на ста њен, по чео по ла ко да се ре ге не -
ри ше, да из но ва по ве зу је пу те ве, вра ћа се се би. Љу ди, мач ке и тра ве
опет су се раз ме шта ли у ру ше ви на ма гра да, и опре зно се у ње му ста не -
ћи ства ра ли су нов те рен. 

Тре нут ни при зор по рат не Вар ша ве, ње ни из ло мље ни ма си ви и зо -
не све тло сти и сен ке, дра го цен је не са мо за до ку мен та ри сте или фо то -
гра фе, не го и за при род ња ке. Мо гли су да ви де не ка да шњи град као
но во ство ре ње, пу но фе но ме на, ра зних про стор них ка лу па у чи је се ја -
ло ве пу ко ти не ма ло-по ма ло ули ва жи вот, исто она ко као што се на -
ста њу ју стра ти шта,  од ро ни, ја ло ви на, и осу ли не.

Го ди не 1949. про фе сор Ро ман Ко бенд за , бо та ни чар, у све ска ма Вар -
шав ског на уч ног дру штва об ја вио је рад под на зи вом Ру де рал на фло ра
у кр шу пољ ских гра до ва. Да би га на пи сао, мо рао је мно го да про у ча ва,
сву да да бу де и све да ви ди, али си гур но ни је сти гао да све то и за пи ше.

И ту на ла зим по дат ке о биљ ка ма ко је су при ме ће не у Вар ша ви од мах
по сле ра та, о за че ци ма ожи вља ва ња, о оно ме што је ов де же ле ло да жи -
ви, од у век, ни кад не од у ста ју ћи од те же ље, а што се ви ди из вар шав ског
ко ро ва ко ји је ра стао као да се го то во ни кад ни шта ни је до го ди ло. От -
кри ва ју ћи ту фло ру, про фе сор је обе ле жа вао биљ ке ко је ни чу из пу ко -
ти на ра зо ре ног гра да, а и вар шав ски хро ни ча ри с фо то граф ским
апа ра том до ла зи ли су на та ме ста, жу ре ћи се да их ове ко ве че сли ком.
За вла чи ли су се у ћо шко ве раз би је них зи до ва и пе ња ли на врх ку па стих
зга ри шта. Њи хов опис гра да, иако у раз ли чи тим фор ма ма, из не на ђу је
слич но шћу на ра ци је о ра за ра њу, пат њи и му ко трп ном об на вља њу про -
сто ра и пре жи ве лих об ли ка жи во та: љу ди, жи во ти ња и би ља ка.

Ба цам по глед на фо то гра фи ју Ма ри је Хшчон шчо ве и чу дим се: пре -
жи ве ли пло до ви на још увек жи вом др ве ту. Ни је ли то ја бу ка? Не, ни -
је ја бу ка. И ни су пло до ви. То је ку ћа из ре ше та на кур шу ми ма, цр не ру пе
у зи ду баш бо ду очи.

Др во је та ко из ма са кри ра но да не мо жеш ни да му од ре диш вр сту,
а та ру и на, бу ду ћи опи са на, по ста ла је че сти ца Но вог све та.

Дру ги ка дар фо то гра фи је: гра не др ве ћа гр ле остат ке цр кве Све тог
Алек сан дра на тр гу Три кр ста у ја сту ча стој по за ди ни бе лих обла ка, као
што су ови да нас. Од о здо, са зе мље, па трљ ци гра на ви се бе жи вот но.
Ко бенд за пи ше „Је дан део др ве на стих град ских би ља ка је пот пу но уни -
штен, дру ги део те шко обо га љен”.

Иако је то на уч ни рад, на пи сан је ме шо ви тим сти лом и у не ким де -
ло ви ма упа дљи во од у да ра од кон крет не ака дам ске стро го сти. Ни је дан
на уч ник да нас не би пи сао о уни шта ва њу др ве ћа. Од мах би му тра жи -
ли да про ме ни ту реч не ком од ме ре ни јом, с тех нич ким при зву ком, као
ре ци мо „са ни тар на се ча” или про сто „се лек ци ја”. 
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Из тро то а ра ни че ја вор, не ка да је про ла зни ци ма да вао хла до ви ну.
Мо жда је не ко на ње му ка чио огла се? Са да се по ште но на хе рио пре ма
ули ци, пре се ца ка дар тач но по ди ја го на ли, оцр та ва се са мо сво јим об -
ли ком, сво јом хлад ном, без ли сном вр стом, и као и ти љу ди, црн је. Та -
ко исто ћу тљи ва оско ру ша, са свим јој је срод на олу пи на ауто мо би ла,
као ра ди о ни ца без про зо ра. Спо ља, на по вр ши ни, го то во све је раз ва -
ље но. Ко ра и гра не та ко ђе. Из дан ци по ко ше ни ва зду шним уда ри ма
бом би и обла ци ма пра ши не.

Ве ли ке из гле де за пре жи вља ва ње да је биљ ка ма њи хо ва не ви дљи -
вост, под зем ност. Гле дам то цр но-бе ло др ве ће и про на ла зим зрн це уте -
хе: па оста ло је у зе мљи ко ре ње. „Адап ти бил ност биљ ног све та
усло ви ма жи во та у ру ше ви на ма нај ра зго вет ни је се ис по ља ва код др ве -
ћа. При ли ком укла ња ња шу та са Уја здо ва у Вар ша ви, где је на ру ше ви -
на ма из ни кло  пу но др ве ћа, од ко јих су не ка до сти гла 6 ме та ра ви си не,
мо гао си по сма тра ти си сте ме ко рен ског би ља. Рад ни ци ко ји су ра ди -
ли на укла ња њу шу та скре та ли су па жњу на нео бич ност ко рен ских си -
сте ма ко је је од ли ко ва ла ван ред на ду жи на. Ко ре ње је про ди ра ло у
нај у же про це пе, пре у зи ма ло спе ци фич не об ли ке. Би ло је фан та стич но
из у ви ја но, пан тљи ка сто спљо ште но, ис ко ри шћа ва ло је сва ку на пр сли -
ну у зи ду ко ја се ни је увек про те за ла хо ри зон тал но”. 

Па ипак, фо то гра фи је вар шав ских хро ни ча ра не пред ста вља ју ко ре -
ње др ве ћа. Не тра жи се у ко ре њу из вор по ве сти о пре жи вља ва њу љу -
ди и бли жњег им ра сти ња. Не за гле да се због то га под зе мљу.
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До вољ но нас по тре се оно што је у ва зду ху, на сун цу, у кон тра сти ма
све тло сти и сен ке, а што ста бљи ка ма и мла ди ца ма за жи вот ипак до -
вољ но ни је.

Све тлост ко ја про ди ре у на гри же не зи ди не и по лег не у мр ље  смр -
ска ног бе то на у Ко зој ули ци, у та квој зби љи де лу је из ли шно. Из ли шно
де лу је то ра до сно озрач је ко је смр ћу још сна жни је бо де очи. Под зе -
мљом, у ње ном мра ку, си гур но се сла бо шта про ме ни ло. Он де је за ви -
ри вао Ко бенд за. У оча ја њу раз ру ше ног гра да по сма трао је ко ре ње, у
ње му про на ла зе ћи уте ху, на ду у об но ву ко ју при мар на жи вот на сна га
по вла чи за со бом.

Ка ма ра ци гли ко је пам те ге то, го ми ла кр ша у квар ту Му ра нов, у па -
рам пар чад раз не се не ку ће уто ну ле у зра ке сун ца на ко јем се раз го вет -
но гре је сва ки де таљ. Пре на бре кло људ ско при су ство под се ћа је ди но на
об лик ка ме ња тог бр да: не зграп ни ма си ви, људ ска тво ре ви на, ге о ло -
шка фор ма ци ја на чи јем вр ху нај че шће вр ше фо то син те зу обич не биљ -
ке – та, ко ја ће све из др жа ти, ци ко ри ја пут ник, или та ко ја се сву да
про би је: ка над ска су во лет ни ца. 

Те вр сте су вр ло скром них зах те ва, а сем то га ра сту за и ста сти хиј -
ски. Го ди не 1945. ни су се та мо слу чај но об ре ле. Са мо оне су сво јим па -
до бран ским се ме ном, ле пр ша ве и из др жљи ве мо гле да се ту од не куд
ство ре и оп ста ну. И да из ра сту не као ко ров, пред о дре ђен за чу па ње,
ко ји се про би ја у углан ца не цвет не ле је, не го баш као ци ко ри ја са мо -
ни кла и ка над ска су во лет ни ца – пи о нир ске и от пор не биљ ке го ле ме
жи вот не сна ге. За то су по ста ле ти хи под сет ник на по све ма шњу вла да -
ви ну при ро де, на сна гу еко си сте ма ко ји об ли ку ју сре ди ну и не пре ста -
но ус по ста вља ју рав но те жу.
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Си нан троп ске биљ ке, оне ко је жи ве у чо ве ко вом окру же њу, то су
пи о ни ри, из ви ђа чи ко ји про но се све том вест да су ме сто ко је је њи хо -
во при су ство обе ле жи ло – љу ди уни шти ли. По треб но је вре ме, по треб -
но је од су ство ру ку и но гу да би се тро то а ри, ко ло во зи, сме тли шта и
ру ше ви не пре тво ри ли у не што дру го. И све јед но је да ли ће то би ти
тро то ар у ули ци Але је Је ро зо лим скје или у не ка да шњем ге ту. 

Ову фо то гра фи ју Зо фи је Хо мен тов ске ис пу ња ва бе ли на обла ка и
бе ли на тро то ар ског ка ме ња, у чи јим пу ко ти на ма ра сте пе лин, злат на
ру тви ца, ре пу шња ча и дру ге, не пре по зна тљи ве, јер пра ве там ну мр љу
на ма лом уз ви ше њу у де сном углу сли ке. Знам да љу ди ту да ни су хо да -
ли ба рем го ди ну да на. Про це њу јем, исто та ко, да је ов де до ста ти хо.
Тај та јац по сле по ве сти ко ја се ов де од и гра ла, и тај му кли, јед но лич ни
раст ве ге та ци је са гла сан не у пит ној при ро ди, до ка зу је ко ли ко че сто чо -
век де лу је про тив но устрој ству све та. 

Кад би смо ма кар део тог ге та пре пу сти ли са мом се би, та мо би ста -
ја ла шу ма. 
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„Пр ве осу ли не из 1939.го ди не у Вар ша ви већ су по кри ве не ма хо ви -
ном: Cra to don pur pu re us Brid., Bryum ar gen te um L., a ту и та мо Hypnum
Schre be ri Wild, што нај бо ље све до чи о то ме да по ла ко по чи ње за тра -
вљи ва ње. Си ро тињ ско ста ни ште кр ша по ла ко се ни ве ли ше, на го ми -
ла ва се тру леж, на сту па рас па да ње и ве тре ње ру и не у све ду бљим
сло је ви ма (...). Ру де рал но ра сти ње са ста вље но од јед но го ди шњих вр -
ста, усту па ме сто трај ни јој, ви ше го ди шњој ве ге та ци ји”.

Ар хи тек ту ра увек из ра жа ва или иде ју, или од су ство иде је. Раз ру ше -
ни град од ра жа ва иде ју ко ја је за гр ме ла. Не пре ста је да ме чу ди људ ско
уме ће ства ра ња но вих ко ва ни ца и ми са о них кон струк ци ја ко је се упр -
кос ино ва тив ним за ми сли ма, ве ли чан стве ним по сту ла ти ма и на ме ра -
ма че сто за вр ша ва ју три ви јал но – ра за ра њем, смр ћу, ру ше њем. 

На фо то гра фи ја ма хро ни ча ра ја сно се ви ди ком пле тан фор мат ра -
за ра ња Вар ша ве и по је ди нач ни пунк то ви за не мар љи вих би ља ка, су ри
бо ко ри ко ро ва, цр не ле ди не ру де рал ног ра сти ња. Оно та ко ђе све до чи
да је жи во, да мо же на том ме сту да жи ви. Све се сру ши ло и осу ло, са -
мо оно ту оп сто ја ва, јер му је у при ро ди да се не на да пре те ра но да има
жи во та без уби ја ња.

Кад на фо то гра фи ја ма из тог вре ме на ви диш ка ко се град вра ћао на
си стем ко ји се ру ко во дио ис кљу чи во људ ским за ко ни ма, за ко ни ма ко -
ји слу же љу ди ма, то те по но во до так не. Кад је свуд на о ко ло очај, кад се
у по за ди ни го ми ла кр ша раз вла чи по да ле ким кра јо ли ци ма, та да сак -
сиј ске биљ ке де лу ју као не по тре бан по тез. Или баш на про тив – као нај -
по треб ни ји; јер, ма да биљ ке слу же гле да њу, слу же и по кла ња њу, мо гу
би ти дар од ср ца, па та ко под се ћа ју на то да и љу ди има ју ср ца. Из вре -
мен ске пер спек ти ве оцр та не на тим фо то гра фи ја ма ви ди се ка ко је та
по сле рат на зби ља би ла по че так на ред не, ви ше го ди шње ка та стро фе.
На Мо ко тов ском по љу, та мо где је ули ца Пол на, бли зу  Вар шав ске по -
ли тех ни ке, тре ба ло је да бу де по диг нут ре пре зен та тив ни кварт „Ју зеф
Пил суд ски”, с пре кра сном На род ном би бли о те ком, и то баш ов де, на
том ме сту где на сли ци се ви ди ка ко па су кра ве. Бе жи вот ни љу ди за
ко ји час ће ис пу ни ти бе жи вот ни град но вом иде јом, ко ја ће све да из -
ме ни и све по ре ме ти. Из у зев би ља ка ко је, иако за пре ма ју за јед нич ки
про стор с на ма, под ле жу ис кљу чи во сво јим за ко ни то сти ма и свом про -
ти ца њу вре ме на. И у то ме су вер не се би, не за ви сне од зе мље, од ге о -
граф ских или исто риј ских ко ор ди на та ко је око њих мах ни та ју. Као
што се мо же ре ћи да се чо век у сво јој по ве сти не ме ња, не мо гу ће је не
при ме ти ти да сним ци ру ше ви на би ло ког гра да сви је дан на дру ги ли -
че и да су сви ро ђе ни из исте емо ци је.

Ка ма ре ци га ла, зга ри шта, по то ци све тла и мла до ли шће. 
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тр ска. ја ну ар

ме тли це тр ске под сун че вим ве тром,
ле пе зом све ћи ца све тлу ца ју.
при ла зим, пру жим им ру ку
про кли њем тре ну так 
кад су ме на у чи ли
да су већ одав но из у мр ле.

на про план ку

ов де гра не ле же, а та мо че шље ви,
он де ци пе ле a ту бал ва ни, про те зе
хр па оши ша не ко се, хум ка ли шћа
она мо ко фе ри ова мо труп ци
и на о ча ре и из дан ци
па ле ва тру
на про план ку

ми ни мум

се дам на ест хи ља да пу та ви ше енер ги је
сун це пла не ти по ша ље
ето ко ли ко јој пре тек не.
Хр ска ви це у људ ском ко ле ну
по ди гле би ко ња
це лу ло за у ли шћу – сло на.
ја бу ка с мог др ве та за го ди ну до вољ на,
ко кос ће оке ан да пре пли ва,
под хра стом ле жи хи ља де усну лих у твр дим љу ска ма
ускла ди ште них за ли ха 
за зи му
про ле ће
и лист са мо је дан са свим слу чај ни.
из жу ман це та у љу сци по ста ће крв, очи и пер је,
а окра јак ки шне гли сте
у гли сту се увек пре по ро ди.
из гле да да
до во љан је 
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ми ни мум
све га
и тек 
ко ли ко тре ба
ово ов де 
са мо ја.

оп тич ко влак но

стра шно је спар но да нас
ов де код ме не.
за то пи јем во ду
и знам
да је и ти 
та мо са да
упра во при но сиш усна ма
и та ко се хлад ним мла зом
оп тич ким влак ном не жно сти 
спа ја мо

Ур шУ ла За јон чков ска (Urszula Zajączkowska, 1978) пољ ска пе сни ки ња,
бо та ни чар ка и ви зу ел на умет ни ца. Док то ри ра ла на те му ре ге не ра ци је бо ро вог
ста бла. Док тор шум ске бо та ни ке ко ју на зи ва ју све сном пе сни ки њом при ро де.
По е зи ју пи ше ми кро ско пом, ње не пе сме од ли ку је на уч на пре ци зност и ин те лек -
ту ал на дис тан ца пре ма те ми ко ју по кре ће. Ис пи ту је би о ме ха ни ку, аеро ди на ми -
ку и по кре те би ља ка. Де би то ва ла 2014. са збир ком пе са ма Ато ми, но ми но ва ној
за на гра ду Си ле си јус 2015, на гра ђе на на кон кур су „Злат ни цен тар по е зи је” 2015.
Пре сти жну на гра ду Ко шћел ских до би ла је 2017. за збир ку ми ни мум (но ми но ва -
на 2018 за на гра ду Си ле си јус у ка те го ри ји књи га го ди не и за на гра ду Ор феј). Ак -
ту ел но но ми но ва на за на гар ду Па сош По ли ти ке у ка те го ри ји књи жев ност. 

С пољског превела и белешку о ауторки сачинила МИ ЛИ ЦА МАР КИЋ
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