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ЈЕД НА ЕТ НО ГРАФ СКА РЕТ КОСТ ИЛИ  
ПО СЛЕД ЊИ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИ ПИ САЦ 
(Марк Томп сон: Из вод из књи ге ро ђе них, пре вео са ен гле ског  

Му ха рем Ба здуљ, Clio, Бе о град, 2014)

Же ле ћи да утвр ди раз ло ге за од сут ност Да ни ла Ки ша из ан гло а ме рич ке књи жев-
но сти, упр кос афир ма тив ним су до ви ма Су зан Сон таг, На дин Гор ди мер, Јо си фа Брод ског, 
Сал ма на Ру жди ја и Ми ла на Кун де ре, али и да раз у ме мо ти ве због ко јих се ње го ва 
ов да шња сла ва и дан-да нас ми ни ма ли зу је, Марк Томп сон, бри тан ски кри ти чар, исто-
ри чар и но ви нар, упу стио се у два де сет го ди на ду го ис тра жи ва ње. Жа нр би о гра фи је, 
скрај нут и не по пу ла ран ме ђу Ки шо вим зе мља ци ма, на мет нуо се ау то ру сту ди је као 
са свим при ро дан из бор, бу ду ћи да је, као до бар по зна ва лац дру штве но-исто риј ских 
при ли ка, био све стан њи хо ве пре суд не ва жно сти за уоб ли ча ва ње по е ти ке ју го сло-
вен ског пи сца.

Ода ју ћи по част искре ном људ ском до ку мен ту, ко ји не рет ко пред ста вља на ра тив-
но је згро Ки шо вих књи га, Томп сон сту ди ју на сло вља ва, али и от по чи ње Из во дом из 
књи ге ро ђе них, ау то би о граф ским за пи сом, угра ђе ним и у Ки шов ро ма неск ни пр ве нац. 
Сва ко од три де сет три по гла вља Томп со но ве сту ди је гло си ра сег мент из пи шче ве 
бе ле шке, про ши ру ју ћи га ко мен та ром и по ка зу је ка ко је у увод ном тек сту, ду гом че ти ри 
ми ну та и два де сет пет се кун ди чи та ња,1 са др жа на не са мо чи та ва по е ти ка Ки шо ва, 
не го и цео ње гов жи вот. У се дам ин тер лу ди ја, ко ји ма пре ки да кон ти ну и тет ко мен та ра, 
би о граф да је књи жев но-кри тич ки осврт на Ки шо ва де ла, по шту ју ћи прин цип хро но-
ло ги је њи хо вог на ста ја ња (Ман сар да и Пса лам 44, Ба шта, пе пео, Ра ни ја ди, Пе шча ник, 
Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча, Час ана то ми је и Ен ци кло пе ди ја мр твих). Про ме ном 
при по вед ног ре ги стра, ау тор ујед но на гла ша ва и ва жност ко ју је му зи ка има ла за 
струк ту ру Ки шо вих књи га. 

За мер ке упу ће не на ра чун на чи на ор га ни зо ва ња Из во да из књи ге ро ђе них као не-
си сте ма тич не мон та же би о граф ских и кри тич ких фраг ме на та, мо ра ле би устук ну ти 
пред чи ње ни цом да је би о гра фи ја Да ни ла Ки ша на пи са на на тра гу пи шче ве по е ти ке, 
а пре све га ро ма на ко ји је Томп сон сма трао нај у спе ли јим. Ка ко је Киш и екс пли цит но 
ис ти цао, при по ве да ње у Пе шча ни ку мо ти ви са ло је оче во пи смо се стри Ол ги, бу ду ћи 
да су ње го ве епи сте мо ло шке пра зни не под ста кле на ко мен та ре, се ћа ња и асо ци ја ци је. 
По зи ци о ни ра ју ћи до ку мент на по че так Из во да из књи ге ро ђе них, бри тан ски кри ти чар 
ис пра вио је оно што је Киш у струк ту ри Пе шча ни ка сма трао нај ве ћом гре шком – од лу ку 

1 То ли ко тра је Ки шо во чи та ње Из во да из ма тич не књи ге ро ђе них и мо же се по слу ша ти на http://
www.kis.org.rs/web/Aci tav/A/in dex.ht m. При сту пље но 26. 11. 2014. год.
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да оче во пи смо ста ви на сам крај ро ма на и на ра тив учи ни у ве ћој ме ри хер ме тич ним 
и не чи тљи вим. Зна чењ ски по вла шће ним ме стом ко је је Из вод до био у би о гра фи ји Да-
ни ла Ки ша на гла ше на је и ва жност упо тре бе до ку мен та у ства ра ла штву овог пи сца, 
ко ме је фак то гра фи ја, ствар на или из ми шље на, слу жи ла да свет фан та зи је по ве же са 
ре фе рент ним и та ко га ле ги ти ми ше. Осим што је, угле да ју ћи се на до ку мент, те жио 
по е ти ци са жи ма ња, ње го вом ин тер по ла ци јом у књи жев ни текст пи сац се осло ба ђао 
оно га што је сма трао нај ве ћим огра ни че њем ре а ли стич ке ли те рар не прак се – пси хо-
ло шке ка рак те ри за ци је ли ко ва и све зна ња бо го ли ког при по ве да ча. За ње га је ова 
на ра тив на стра те ги ја би ла есен ци јал но ва жна, јер оста ло је за бе ле же но са ка квом је 
па жњом и стра хо по што ва њем мла ди Да ни ло Киш при ку пио до ку мен та оста ла за оцем 
и при ли ком се лид бе пре нео их у Цр ну Го ру и ко ли ко је тај сан дук пун фо то гра фи ја, пи-
са ма, за пи са, све до чан ста ва Еду ар да Ки ша био од ре ђу ју ћи за умет ност ње го вог си на.

Томп со нов Из вод из књи ге ро ђе них, ко га је аме рич ко На ци о нал но удру же ње књи-
жев них кри ти ча ра увр сти ло ме ђу пет нај бо љих би о гра фи ја об ја вље них у САД 2013. 
го ди не, пр вен стве но је на ме њен ан гло а ме рич кој пу бли ци, док је срп ској био пред-
ста вљен на Бе о град ском сај му књи га, у ме се цу обе ле жа ва ња два де сет пе то го ди шњи це 
од пи шче ве смр ти. Ка да се чи ни ло да је о Ки шо вом ства ра ла штву ре че но све што би 
има ло да се ка же, ви ше стру ко на гра ђи ва ни исто ри чар и књи жев ни кри ти чар са гле дао 
је ње гов опус, по чев од нај ра ни јих пе са ма и есе ја, има ју ћи при том на уму ко ли ко је кон-
текст зна чио за текст, од но сно, ко ли ко су су ко би са со бом и све том око се бе ути ца ли на 
фо р ми ра ње ње го вог по е тич ког и по ли тич ког кре да, али и на ре цеп ци ју ње го вих књи га. 

У том сми слу син таг ма „ет но граф ска рет кост“, Ки шо вом ру ком до пи са на на већ 
от ку цан Из вод из књи ге ро ђе них, стиг ма ти зо ва ла је пи сца ро ђе ног у Ју го сла ви ји, др жа ви 
ко ја је пре ста ла да по сто ји не ду го по сле ње го ве смр ти, од оца ма ђар ског Је вре ји на и 
мај ке пра во слав не Цр но го р ке, ко ји је умро у Па ри зу, не при ста ју ћи да та мо бу де за-
хвал ни до шљак. „Мо ра да по сто ји ве за из ме ђу Ки шо вог осе ћа ња по себ но сти и ње го ве 
по тре бе за уни вер зал но шћу у књи жев но сти“, за кљу чу је Томп сон на при ме ру тих не-
ко ли ко књи га ко је су као ре зул тат тру да и чу да до жи ве ле „ми лост уоб ли че ња“. Све стан 
опа сно сти ко ја вре ба из сва ког са мо о дре ђе ња, Киш је из бе га вао и на ци о на ли стич ке 
и ко смо по лит ске за но се, иро нич но при хва та ју ћи да се, уко ли ко је кла си фи ка ци ја ну-
жна, на зо ве ју го сло вен ским пи сцем. Со лип си зам и не при па да ње ре зул ти ра ло је ти ме 
што је на За па ду остао „ве лик и не ви дљив“, док је у до мо ви ни ва жио „за сум њи вог 
ти па ко га це не на За па ду и ко ји по свој при ли ци ни је па три о та“.

За Мар ка Томп со на Да ни ло Киш пред ста вља мно го ви ше од књи жев не фи гу ре пред 
ко јом је ов да шња кул ту ра по ка за ла сво ју не зре лост, пре ра ста ју ћи у сим бол у ко ме се 
огле да ју сви два де се то ве ков ни по ра зи, и етич ки, и по ли тич ки. Уви ди у Ки шо ве ра до-
ве, до ку мен та из при ват не ар хи ве, пло до но сни раз го во ри са љу ди ма ко ји су га по зна-
ва ли, по чев од су пру га Мир ја не Ми о чи но вић, Па скал Де пеш, при ја те ља Стан ка Це ро-
ви ћа, до ме шта на Кер ка ба ра ба ша, где је са по ро ди цом жи вео као де чак, омо гу ћи ли 
су Томп со ну да об у хва ти чи тав пи шчев чи тав жи вот и ли те ра ту ру, пот пу ни је не го што 
је то ико учи нио. 

Ка да је реч о по е ти ци, као тач ку пре о кре та, Ки шов би о граф де тек ту је окре та ње 
од мај чи не ка фи гу ри оца, бу ду ћи да ње на при сут ност ни је мо гла би ти у то ли кој ме ри 
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ства ра лач ки под сти цај на као фи гу ра не до ста ју ћег ро ди те ља. Ње го ва ли те ра ту ра је, 
твр ди би о граф, на ста ла из по тре бе да га до ми сли и до ма шта. Емо тив на ве за ност за 
мај ку оне мо гу ћа ва ла је иро ниј ску дис тан цу, нео п ход ну за са гле да ва ње тра у ма тич не 
ствар но сти, а бу ду ћи да је пред ста вља ла „огро ман ар хе тип“, ни је мо гла при зва ти исто-
риј ске и по ли тич ке те ме и до не ти за ни ма ње за по гром и ра си зам, ко је је по бу ди ло 
оче во стра да ње. Јед ном осво јив ши са др жи ну, Киш је стр пљи во тра гао за ње ним фор-
мал ним уоб ли че њем. 

Марк Томп сон не ума њу је зна чај ра них ра до ва Да ни ла Ки ша, већ па жљи во иш чи-
та ва пе сме и есе је, да би по ка зао да се ни је од јед ном фор ми рао као пи сац, већ да је 
фор мал но-са др жин ска син те за до шла тек са ње го вим ка сни јим књи га ма. Та ко је по-
ли фо ниј ска струк ту ра, ви дљи ва тек на син так сич ком пла ну у Ба шти, пе пе лу, пр вом 
ро ма ну По ро дич не три ло ги је, у Пе шча ни ку ус пе ла да об у хва ти ра ван чи та вог тек ста, 
бу ду ћи да је оства ре на кроз про ме ну мо ду са при по ве да ња у одељ ци ма ко ји су гру-
пи са ни под шест над на сло ва. Томп сон до са да шњим су до ви ма књи жев не кри ти ке 
при сту па ре ви зи о ни стич ки, па у Пе шча ни ку и увод ној при чи из Ен ци кло пе ди је мр твих 
ви ди нај ве ће до ме те Ки шо вог ства ра ла штва, док ни је ни ма ло благ у вред но ва њу Ра них 
ја да, ко ји су про у ча ва о ци ма обич но слу жи ли као про зор са ко јег ће са гле да ти чи тав 
ау то ров опус. Естет ска не у јед на че ност пр ве збир ке при по ве да ка и не мо гућ ност да 
се дис тан ци ра од се бе бив шег и та ко ка зи ва ње осло бо ди сен ти мен тал но сти и па те-
ти ке, пре вла да ни су, ка ко уви ђа Ки шов би о граф, у ње го вим по то њим де ли ма. Ау тор 
ни је пре стао да се ба ви суд би ном ма лог чо ве ка у кон тек сту ве ли ких исто риј ских те ма, 
али то ни је чи нио под стак нут са мо вла сти тим ис ку ством. На шао је на чин да го во ри о 
нај ве ћем злу XX ве ка, ста љи ни зму и фа ши зму, а да не бу де ба на лан, у че му су му у фор-
мал ном сми слу до ку мен та ри стич ки по сту пак и из град ња по ли фо ниј ске струк ту ре 
на ра ти ва не сум њи во по мо гли. 

Мо жда же ле ћи да ис пра ви на не ту со ци јал но-по ли тич ку не прав ду, а, опет, не без 
на уч них ар гу ме на та, Марк Томп сон вр ло ви со ко по зи ци о ни ра Ки ша у кон тек сту европ-
ског књи жев ног на сле ђа. Чи ни се да је упра во су де ћи о ње го вој ли те ра ту ри, би о граф 
ис пу нио пи шче ву во љу да се не свр ста ва и ка те го ри зу је, те га је по ка зао као пот пу но 
са мо свој ну ар ти стич ку по ја ву. Киш је био су штин ски уда љен од ау то ра ре а ли стич ке 
про зе, али је ма ло че га имао за јед нич ког са пи сци ма оку пље ним око сред њо е вроп ског 
ге о по ли тич ког про сто ра или ју деј ске тра ди ци је. Пред ња чио је у од но су на ве ли ке 
књи жев не уз о ре из ве ка у ко јем је ства рао, у тој ме ри што ни је из не ве рио етич ки по-
зив пи сца, не го се ухва тио у ко штац са злом ко је је за де си ло чо ве ка XX ве ка, оли че ном 
у фа ши стич ким и ста љи ни стич ким ло го ри ма. При хва тао је Џој со ве и Бор хе со ве ино-
ва ци је на пла ну фор ме, али је био све стан од го вор но сти ли те ра ту ре пред ствар но шћу 
и ве ро вао у го то во ми стич ну моћ пи са не ре чи да у све ту не што про ме ни. Због то га ће 
Томп сон ре ћи да је „Киш Бор хе су, и за Бор хе са, ура дио оно што је у Пе шча ни ку ура дио 
Џој су, Ке ноу, ’но вом ро ма ну’, и за све њих“. Ба ве ћи се мно го озбиљ ни јим те ма ма, а на 
тра гу њи хо вих на ра тив них тех ни ка, ју го сло вен ски пи сац се уз ди гао над сво јим узо-
ри ма, пи шу ћи Све оп шту исто ри ју беш ча шћа, ко ја, за раз ли ку од Бор хе со ве, ни је све-
до чи ла о ганг сте ри ма и пре ва ран ти ма, већ о мно го ве ћим узур па то ри ма.
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Томп сон је дао нај све жи је и сна жне ар гу мен те у Ки шо ву ко рист по во дом по ле ми-
ке окон ча не осам де се тих, ко ја је ју го сло вен ског пи сца по сла ла у до бро вољ но из гнан-
ство, по ка зу ју ћи ка ко је све му што је пре у зи мао, од до ку мен тар не гра ђе до при по-
вед них тех ни ка, при сту пао ства ра лач ки. И у пре во ди лач кој ак тив но сти, ка да се то 
оче ку је у нај ма њој ме ри, ис по ља вао је ори ги нал ност и сло бо ду, не на ру ша ва ју ћи 
ин те гри тет ори ги на ла, због че га ње го ви пре во ди са ма ђар ског, фран цу ског и ру ског 
спа да ју у ред нај бо љих, и то не са мо на срп ском је зи ку. 

Осим у би о граф ском, Томп со но ва сту ди ја дра го це на је и у књи жев но кри тич ком 
сми слу, бу ду ћи да осве тља ва до та да не са гле да не аспек те пи шче вог жи во та и ства-
ра ла штва. Под стак нут Ки шо вим ау то би о граф ским на во дом да је „уз не ми ру ју ћа раз-
ли чи тост“ би ла основ ни ли те рар ни и ме та фи зич ки под сти цај, ау тор уви ђа зна чај ове 
по зи ци је и у ег зи стен ци јал ном и у ства ра лач ком сми слу. Све сна по гре шка ко ју је пи-
сац по чи нио, ко ри сте ћи уме сто Фрој до вог тер ми на Un he i mlic hke it, ње гов се ман тич ки 
опо зит, He i mlic hke it, па уме сто да озна чи оно што иза зи ва ужас, стреп њу и страх, упо-
тре бља ва онај ко ји се пој мов но ве зу је за за ви чај но и бли ско, на го ве сти ла је и бит ну, 
до са да не до вољ но при ме ће ну, по е тич ку осо бе ност ње го ве ли те ра ту ре. Бли ско и 
за стра шу ју ће у исти мах у на ра ти ву је опри зо ре но у кон струк ци ји фи гу ре двој ни ка, 
али и на свим тек сту ал ним рав ни ма, од од но са ли те ра ту ре пре ма ствар но сти до стил-
ског оне о би ча ва ња тек ста. Томп сон са чу ђе њем при ме ћу је да се ни ко од број них Ки-
шо вих про у ча ва ла ца ни је ба вио те мом двој ни штва, као што ни је по ку шао да от кри је 
зна че ње пи шче ве кон ста та ци је да је мај ка у два де се тим од ба ци ла чи та ње ро ма на 
про гла сив ши их „из ми шљо ти ном“. Пи та ње на ко ји на чин ли те ра ту ра пра ви от клон у 
од но су на тра ди ци ју та ко да по ста не увер љи ва и озбиљ на по пут ствар но сти, а да не 
из гу би свој фик ци о нал ни ста тус, про цес у ко ме опо на ша ње тех ни ка и сти ло ва не фик-
циј ске про зе игра ју су штин ску уло гу, за о ку пља ло је ње ног си на од пр ве до по след ње 
књи ге. 

Чи ни се да је те жња за све про жи ма ју ћим ана ло ги ја ма из ме ђу жи во та и ли те ра ту-
ре учи ни ла да се Томп сон по не кад оглу ши о нај ва жни је Ки шо ве по е тич ке по сту ла те, 
ко ји се ти чу сло бо де умет но сти у од но су на ствар ност. Екс пли цит на тврд ња ау то ра 
сту ди је да „фик ци о нал ни Ан ди и је сте и ни је исто риј ски Да ни“, што би зна чи ло да „не 
мо же мо из бе ћи слич ност, ни ти је мо же мо пре тво ри ти у иден ти тет“, ипак га ни је спре-
чи ла да од го во ре на књи жев не не до у ми це по тра жи у пи шче вој би о гра фи ји. Ти ме се 
ни ка ко не мо же ума њи ти ау то ров на пор да пре ва зи ђе ор то граф ске, кул ту ро ло шке и 
по ли тич ке ба ри је ре да би ан гло а ме рич кој пу бли ци пред ста вио не по зна тог пи сца из 
ма ло по зна те зе мље. Екс пе ри мен тал не фор ме, ен ци кло пе диј ска по ка рак те ру, за гле-
да на у до ку мент као основ ну на ра тив ну по тку, би о гра фи ја Да ни ла Ки ша, као и ње го ве 
нај бо ље књи ге „рас цве та ла се под по ве ћа лом“. 




