Верност својим пламеновима

КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, ТАЈ ПРОКЛЕТИ ТОСКАНАЦ

Верност својим пламеновима

„Ништа нас не импресионира више од усамљене манифестације слободног људског
чина онда када је истина суспендована и када неизрецива горчина сведочи о дубини
пораза. Тако нам данас ,Кожа’ долази као предсказање наше трагедије и отрежњујући
увид у размеру катастрофе поражене Европе. Помаже нам да схватимо понешто од
онога што нам се дешава и суочава нас са ценом заблуда. То је већ много, у овом свету
без оријентира”

Пише: Драган Ћирјанић

Као што се враћамо градовима које волимо, тако се радо враћамо и књигама
које су нас фасцинирале и њиховим ауторима, старим пријатељима, који се
указују као стражари на кулама једне имагинарне тврђаве, чувари онога што
зовемо „das innere Reich”. Једна од таквих је Кожа Курција Малапартеа, у
издању „Укроније” – Центра за изучавање Традиције. Ова издавачка кућа, за
сада невеликом збирком издања, са сигурношћу маркира духовну мапу мање
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познате Европе.

Скоро пола века је прошло од последњег издања Малапартеове Коже код нас,
ремек дела једног од најзначајнијих европских писаца новијег доба, а да ни
мало није изгубила од свирепе снаге лирике и сјаја истине. Читамо је у новом
кључу, са искуством најновијих пораза који у многоме кореспондирају са
окупацијом после Другог европског грађанског рата.

Ништа нас више не импресионира него усамљена манифестација слободног
људског чина, када је истина суспендована и када неизрецива горчина
сведочи о дубини пораза. Тако нам данас Кожа долази као предсказање наше
трагедије и отрежњујући увид у размеру катастрофе поражене Европе.
Помаже нам да схватимо понешто од онога што нам се дешава и суочава нас са
ценом заблуда. То је већ много, у овом свету без оријентира.

Ко жели упознати последњи ропац Европе, може се упустити у читање Коже,
где ће се сваком страницом снажно осећати исходишта данашњег пада.

Болном искреношћу срца које је изгубило илузије, исписује Малапарте дане
хаоса и почетка краја Европе коју је волео. Човек који је био сведок и бољих
дана и бољих људи, прецизношћу сеизмографа, потресном лириком и
сарказмом хвата скривену истину и невидљива кретања, које можемо
схватити једино кроз парадокс.

Право је време за поновну појаву код нас овога писца који људском мером
сагледава рушевине. Писац поражених, који је сачувао дистанцу и који се не
заварава јавним истинама и декларацијама победника. Писац поражених,
који сажаљева победнике, јер је остао супериорнији од њих. Само је наш
Црњански слично могао да види и огорченошћу поражених бацио сенку на
лажни сјај победника.

Зашто Малапарте? „Зато, јер је Бонапарте већ заузето”, објашњава свој
псеудоним Курт Зухерт, алиас Курцио Малапарте, син Аустријанца и
Италијанке, Тосканац из Прата. Додуше, Драгош Калајић је тврдио да је
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Малапарте ванбрачни син кнеза Трубецкоја. Може бити да је тако. То
објашњава његов скоро словенски стил писања и дубину саосећања, тако
својствену Русима. Моћ разумевања чак и Совјета после рата и комунистичке
Кине само наизглед је контрадикторна за човека какав је био Малапарте.

Живот је одвише драгоцен да би био предвидљив. Треба бити веран својим
пламеновима. Малапарте припада генерацији каљеној у ватрама Првог
светског рата. Као да је био предодређен за интензивност, контрадикторност,
занос и патњу.

ЉУДСКА МЕРА ЗА РУШЕВИНЕ

Ношен ветровима младости, надахнут данунцијевским „недостижним
животом”, одлази као добровољац са шеснаест година у Француску, у рат, где
бива рањен и одликован у борби са далеко јачим непријатељем, показујући
хладнокрвност и изузетан елан.

После рата постаје италијански аташе за културу у Варшави. По повратку у
Италију, ступа у редове фашистичке странке и истиче се у областима
публицистике и литературе. Гобети га је описао као „најјаче перо
италијанског фашизма”. Малапарте је сувише слободан дух, да би га партија
одређивала.

После пораза у бици код Кобарида, због пацифистичког дефетизма у самој
Италији, писао је... „Био сам уверен да у Италији непосредно предстоји
национална револуција, коју би извели прави ратници – то јест пешадинци;
другим речима, револуција сељака... Једна антипролетерска и
антибуржоаска револуција... измирење сеоског, георгичког сељачког духа
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с хероизмом племените крви; једно антиполитичко враћање Вандеје (симбол
контрареволуције у Француској – прим. Д. Ћ.), нови природни и овоземаљски
дух контрареформације.” Слично запажање могло би се односити и на нашу
Србију, данас и јуче, која је сувише дуго у самртном загрљају
буржоаско-левичарских вредности што у крајњем исходу воде смрти Државе
и Нације.

Малапарте сједињује у себи, само наизглед контрадикторна, осећања
тосканства и космополитизма. Био је истакнути протагониста културног
покрета страпаезе (покрајинство), спрам покрета страћита (урбани). Уз много
жара у полемикама и многобројним двобојима, Малапарте, мајстор скандала,
у политици тежи перманентној револуцији, персонификујући динамични
идеализам. У фашизму је видео раскид са јаловим интелектуализмом и
трулим парламентаризмом, као бескрајном игром гњецавости и лажи.

Ако се ичега гнушао, то је млитавост и осредњост буржоазије. У фашизму је
видео херојску побуну... „Озбиљни, хладнокрвни људи дижу главе после дугог
сна и својим рукама обнављају земљу; они су увек исти, увек имају исти изглед,
само им се имена мењају... Фашистичка револуција је процес целовитог
преиспитивања садашњих грађанских, културних, политичких и духовних
вредности, корените и објективне критике садашњег облика грађанског
живота, свега модернога... Коначан циљ те фашистичке револуције јесте
обнављање наше природне и историјске цивилизације која је била унижена
победоносним успоном варварства у модерном животу.”

Антиконформизам га доводи у сукоб са етаблираном струјом фашистичког
покрета, коме је пришао из идеализма. Фасцинација животом који пулсира
водила га је страсти стварања нечег новог из трулежи буржоаске осредњости,
увек по правилу напуштајући табор победника. Колико је презир био јак, види
се и по томе што је после Другог рата, после пораза Европе, пришао и са
симпатијама писао о комунизму у Совјетском Савезу и Кини.

Скандали, нови часописи које покреће, путовања, љубавне авантуре,
памфлети, затвори и петогодишње прогонство у које га шаље некада
наклоњени Мусолини, испуњавају међуратни период, доносећи му статус
слободног човека: „Увек понешто добијемо; ако ништа друго, оно бар свест о
сопственом ропству по којој се слободан човек одваја од других... Својственост
човека није да живи слободан у слободи, већ слободан у затвору.”

4/9

Верност својим пламеновима

САЖАЉЕЊЕ ЗА ПОБЕДНИКЕ

Техника државног удара (1931), чудна књига која прати успешне преврате и
ефикасне одбране државе кроз историју, прибавља му нове поштоваоце и
противнике. У њој са омаловажавањем говори о доласку Хитлера, стичући
подозрење официјелних кругова.

Као дописник, рат проводи на западном а потом и на источном фронту
(Румунија, Украјина, Русија, Југославија), да би, после издржане
четворомесечне казне, због отворених симпатија према Русима, отишао у
Финску где борави до 1943. године, до окупације Италије од стране савезника.
Тај период је потресно описан у његовом славном роману Капут.

У његовој љубави, у његовом срцу, у његовој носталгији, назирало се неко
невидљиво братство Европљана... Странице његових романа пуне су руског,
румунског, шведског, француског језика, и разумевања античке димензије
тих људи захваћених још једним европским ратом.

Одлази у Италију и постаје официр за везу између италијанске и савезничке
армије, што је и описано у роману Кожа.

Свирепим сарказмом, Малапарте открива простаклук освајача Европе,
Савезника, Американаца, који и да хоће не могу да схвате европског човека.
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Роман почиње описом доласка савезничке армије на југ Италије, који се
поклапа са данима куге што је захватила становништво, на коју су савезнички
војници неким чудом отпорни. Малапарте, у друштву једног америчког
официра, пролази кроз низ жалосно-смешних, окрутних и јадних ситуација, у
којима патња и понижење царују. Размере катаклизме говоре о величини
која је поражена, а куга говори о духовном геноциду над Европом.
Малапарте, као неки упијач жалости и јада својих сународника, прима на себе
сву патњу, преузима на себе све, као громобран штитећи друге од комплекса
кривице, најгорег осећања које постоји... Сажаљивим и болним погледом,
посматра Малапарте сцену, знајући да оно у Италији што воли остаје скривено
оку победника, и да чека неко ново време и неке друге људе... „Американци
нису циници, они су оптимисти. И оптимизам је сам по себи знак чедности...
Американци верују да се сиромаштво, глад, бол могу савладати... да има лека
сваком злу. Не знају да је зло неизлечиво... Не знају да без зла нема Христа...
Њихова неусиљена уљудност, њихов смисао за човечност, њихов недужни и
пријазни осмех какав имају поштени, добри, обдарени велики дечаци... Па ипак
се све чега су се ти чудесни војници дотакли одмах покварило... куга је била у
њиховом саосећању, чак и у њиховој жељи да помогну том несрећном
народу...” „Нема на свету народа који би имао тако снажно, тако чисто, чуло за
људску солидарност...” „Али Христ захтева од људи милосрђе а не
солидарност.”

Незаборавне су сцене где напуљске жене стављају плаве чуперке међу ноге,
јер то воле црнци, сцене где мајке продају своје синове
Мароканцима-савезницима...

Парадоксално, патња је знак највећих. Малапарте нам говори како се живи и
воли упркос и по сваку цену. У мизерији увек види и зрно искупљења и
разумевајући своје сународнике као да им даје шансу, кредит за неки други
живот.

Силе које нас као корење држе баш за ово парче тла указују се као скривена
лепота, наспрам наказне стварности и посрнулости. Земља – отаџбина – баш
тада тражи љубав, безусловну, огромне снаге, неку мешавину хришћанског
сажаљења и вулканског витализма упркос, ону мирну прибраност човека без
илузија, који у крви носи сећање на гора времена и који има спремност за још
гора.
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ПОГОДАК У МУШКОСТ ЕВРОПЕ

Малапарте нам каже да је Европа земља патње. Патња је залог величине и
цена будућности. Зато је Европа колевка и ковница најсмелијих подухвата,
највишег типа човека. Прави европски аристократизам је у тој безусловној
привржености родини, у тој метафизици оклеветане крви и тла.

Језовити хумор избија у опису вечере, када у част једне Американке, утицајне
сенаторове жене, буде сервирана сирена, риба-девојка. Схватамо да
Европа, културна, префињена, духовита, забавна, узнемирена и
недокучива, остаје ван домашаја победника. Шта је живот без
мистериозности, без тајне, без необјашњивости? Како живот мало зависи од
људске воље... Скрхана добротом, хуманошћу и „нормалношћу” победника,
аутентична Европа се гуши у варварству модернизма.

Незаборавне су странице где се описује како тај модернизам има корене у
сексуалној изопачености. Доласком савезника, у Италију су из целе Европе
почели пристизати педерасти, привучени „слободом”, прослављајући у
мрачним уранијумским култовима и свој допринос том „ослобођењу”. У тајним и
неухватљивим везама кокетовања, Малапарте увиђа педерске корене
модерне Европе и њена духовна исходишта у модерној култури Жида,
Елијара, дадаизма и комунизма. Тачно уочава силе које су је формирале и
осећања која су се попела на сцену. Педерастија, планирана хладно, из
тамних центара, срачуната да уништи друштвено ткиво Европе, после чега је
све могуће, ширила се брзином моде. Знали су тачно где гађају, у мушкост
Европе... „Почињем да верујем да су само педери добили рат. Педери су хероји
слободе.”

Са свога осмотришта, видео је шта се дешава са нашом Европом, јасније него што
многи могу да виде и данас, када не видети значи једино бити
антиевропљанин. У крајњој консеквенци, могло би се рећи, симболички а и
буквално, либерална демократска левица послератне Европе је
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педеризована.

Шта нам дело Малапартеа данас значи ?

Остати веран себи и када стварност крене другим токовима од оних у које смо
уградили младост на почетку. Волети отаџбину и када је запоседну људи
недорасли а врло модерни, врло хумани, хероји слободе, до повраћања
прогресивни. Када се цела стварност вољене земље цери као наказа, у рукама
победника. Када све говори о паду, о поразу и угаслој вољи, тада песник,
христолики Малапарте, налази утеху и искупљење у непокореним осмесима,
у недодирљивим врелима вечне Италије. Ако је икада Христ васкрсао у
Италији, верујем био је у лику Малапартеа, несводљивог на ишта што га мири са
стварношћу и тиме гура у заборав.

Роман се завршава крај угаслог Везува, где Малапарте одбија позив да оде у
Америку... Говори своме пријатељу Џимију... „Знаш ли ти да није истина да је
Христ спасао свет, једном засвагда. Христ је умро како би нас научио да свако од
нас може постати Христ, да сваки човек може спасти свет својом сопственом
жртвом. И Христ би умро некорисно, када сваки човек не би могао постати Христ
и спасти свет.”

„Човек је само човек”, рече Џими. „О, Џими, зашто нећеш да схватиш да није
неопходно бити Божји син, васкрснути из мртвих трећег дана и седети десно
од оца, да би се било Исус Христ?” „Ти придајеш много важности мртвима”, рече
Џими, „један човек вреди само док је жив. Мртав човек је само мртав човек”. –
„Код нас у Европи само мртви вреде...” И даље... „Знам, Џими, да је Америка
богата и срећна земља. Али нећу отпутовати, морам остати овде. Нисам
подлац, Џими. А затим и беда, глад, страх, нада, и то су чудесне ствари.
Чудесније од богатства, чудесније од среће.”

Бити срећан за Малапартеа значи не моћи схватити живот. Срамота је добити
рат.

Роман Кожа доспео је на индекс Светог официјума због описа деморалисаног
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Верност својим пламеновима

свештенства у тим данима пораза, а једним поглављем увредио је лично Папу.

У послератној Италији себе је све теже видео у оквирима лажи „херојске
демократије”.

Режира и пише позоришне комаде и један филм, Забрањени Христ. Окреће се
исходиштима страпаезе (завичајности), своје младости и пише књигу есеја
Проклети Тосканци
, у којој са страшћу слика карактер људи своје вољене земље.

Путује у Русију и Кину и са ентузијазмом пише о новом друштву, које се рађа.

Разболео се од тешке болести којој је смрт једини лек. Црква се до краја борила за
његово преобраћење.

Умро је у Риму (1957. године) уз лични благослов Папе. Остала је да лебди, до
краја, неизвесност и тајна да ли је на самрти примио Христову веру. Својим
животом и патњама, осведочио је Христов лик у себи и стекао ореол светих
проклетника Европе, а нама оставио немир поражених. <

(Јун 2006)
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