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МИ ЛАН КУН ДЕ РА У ПРЕ ВО ДИ МА:  
ОТВО РЕ НО ДЕ ЛО1

Од ре ђе ни део че шке књи жев не кри ти ке сма тра да је Кун де ра пред став ник осред ње 
књи жев но сти ко ја не по ни ре ду бо ко и одр жа ва се на ла жном уве ре њу да је зах тев на за 
чи та ња. При ча се да се Кун де ра сво јом на кло но шћу пре ма есе ји сти ци до дво ра ва фран
цу ском чи та о цу и та ко сви ја гне здо као фран цу ски ау тор. При ча се да Кун де ра ома ло ва
жа ва че шке чи та о це и због то га не ће да до зво ли пре во де на че шки сво јих по след њих 
ро ма на. При ча се да је Кун де ра по стао огор чен и да се из је да у не ка квом не до бро вољ ном 
по зном ег зи лу, скри ва се пред со бом и све том. При ча ју се сва ка кве глу по сти.

Оно о че му се у Че шкој ма ло го во ри је сте то да је Кун де ра не са мо нај ви ше пре во-
ђе ни че шки ау тор, већ исто вре ме но и нај у спе шни ји ау тор че шке књи жев но сти у кон-
тек сту свет ске књи жев но сти. Да су ње го ви са и гра чи на том по при шту не са мо ау то ри 
као што су Ха шек, Хра бал, Каф ка, већ се као ам ба са дор че шке иде је и че шке ми сли на-
ла зи и ме ђу име ни ма нај зна чај ни јих че шких ин те лек ту а ла ца свих вре ме на. Сви ђа ло нам 
се то или не, Ми лан Кун де ра је је дан од ин те лек ту а ла ца ко ји мо жда је згро ви то, али ипак 
до след но, пред ста вља у очи ма свет ске јав но сти че шку слам ку у свет ском пла сту се на. 
А чи ње ни ца да су ње го ве књи ге об ја вље не на ви ше од че тр де сет свет ских је зи ка и то 
у ви ше од три хи ља де из да ња, до ка зу је да се ба рем то ли ко пу та па жња чи та ла ца у све-
ту (умно же на оби мом по је ди нач них из да ња) мо ра ла ба рем на трен оку пи ра ти чи ње ни-
цом да по сто ји не ка ква, из њи хо вог угла не ва жна и не баш пре ви ше зна чај на зе мља, 
не где усред европ ског кон ти нен та, зе мља чи је се име та ко те шко из го ва ра.

Већ не ко вре ме се име Ми ла на Кун де ре по ја вљу је не са мо у фран цу ским ен ци кло-
пе ди ја ма уз ти ту лу фран цу ски пи сац че шког по ре кла. Тач но, од 1981. он је фран цу ски 
др жа вља нин, док му је че шко др жа вљан ство би ло од у зе то 1979. и до са да га ни је 
при мио на зад. Ипак, ње го ви ро ма ни от кри ва ју да су за пра во че шки. Ваљ да са мо два 
од њих у осно ви не ма ју че шке мо ти ве или те ма ти зо ва на спе ци фич на че шка исто риј-
ска ис ку ства. Са мо што и тих оста лих де вет по ка зу је ка ко је то „че шко“ ис ку ство бли-
ско ис ку ству чо ве ка ко ји не мо ра би ти пре по зна тљив по на ци о нал ном или ра сном 
ко ду. Кун де ри ни ро ма ни јед но став но по ка зу ју да по сто је од ре ђе ни ин ва ри јант ни 
ме ха ни зми, ин ва ри јант не си ту а ци је, ин ва ри јант на пи та ња ко ја су у осно ви људ ске 
ствар но сти и суд би не. Због то га су ови ро ма ни пре во ди ви и пре но си ви из ван јед не 

1 Текст То ма ша Ку би че ка, књи жев ног исто ри ча ра и ди рек то ра Мо рав ске др жав не би бли о те ке, 
об ја вљен је у ка та ло гу из ло жбе Ми лан Кун де ра (ни је из гу бљен) у пре во ду, ко ја је би ла по ста вље на 
од 1. апри ла до 17. ма ја 2019. у Га ле ри ји Мо рав ске др жав не би бли о те ке у Бр ну. За ову при ли ку 
пре у зи ма мо текст из ча со пи са Host, бр. 4/2019 у ко ме је об ја вљен по во дом де ве де се тог ро ђен да на 
Ми ла на Кун де ре. (Прим. прев.)
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кул ту ре или јед ног исто риј ског ис ку ства. Је ди но ре ле вант но ре ше ње би ло би да се 
име Ми ла на Кун де ре по ја вљу је у ен ци кло пе ди ја ма са по себ ном спе ци фи ка ци јом: 
свет ски ау тор че шког по ре кла ко ји жи ви у Фран цу ској. 

Кун де ра ипак ни је свет ски ау тор са мо на пла ну те ма ти ке. Он сам оцр та ва пре де ле 
свог књи жев ног кре та ња ко је је оти сак књи жев ног пам ће ња два де се тог ве ка. Ње го ва 
есе ји стич ка раз ма тра ња при ли ком ства ра ња вла сти те кон цеп ци је те о ри је ро ма на не 
ра чу на ју са че шким ау то ри те ти ма, већ са име ни ма ко ја су фо р ми ра ла раз вој мо дер ног 
ро ма на (и то не са мо у про шлом ве ку). На рав но, то је иза зов но, а из при зем не пер-
спек ти ве и пр ко сно: ство ри ти вред но сни оквир ко ји је за сно ван на нај ве ћим име ни ма, 
не са мо европ ске, исто ри је ро ма на. Али пре све га је то ра ди кал но кон фе си о нал ни 
гест. Име ну јем сво ју по е ти ку, на чин сво га пи са ња, као са став ни део на след ства европ-
ског књи жев ног мо дер ни зма. Раз ми шљај те о ме ни у том кон тек сту и по ку шај те да ме 
та ко про це ни те. Ја сам спре ман, а ви? Искре но ре че но, док се свет ска књи же на кри-
ти ка на овај по зив ода зва ла, у од но су пре ма Кун де ри ном де лу у Че шкој одо ле ва не-
ка ква чак не ти пич но че шка вер зи ја clo se reаding-а, да кле усред сре ђе ног чи та ња, ко је 
ипак оста је углав ном на пла ну те ма ти ке и пре ма де лу за у зи ма став ко ји сва ка ко ни је 
естет ски, већ мо ра ли за то р ски. Уо ста лом, по уч но упо зо ра ва ју ће по диг ну ти ра хи тич ни 
ка жи прст је јед на од ка рак те ри стич них цр та че шке књи жев не кри ти ке од вре ме на 
на род ног пре по ро да. За што би у слу ча ју Кун де ре би ло дру га чи је?

Ка да би тре ба ло да по тра жи мо кључ не ре чи за Кун де ри не ро ма не на пла ну по е-
ти ке, он да су то си гур но ви ше знач ност, отво ре ност, фраг мен тар ност, жан ров ска син-
те за и ви ше у га о на пе р спек ти ва. Већ из ово га је ја сно да Кун де ри ни ро ма ни ни су и не 
же ле да бу ду са оп шта ва о ци исти не и да чи та лац по ста је њи хов парт нер ко ји је по зван 
да ми сли кроз књи жев ност, али исто вре ме но и о књи жев но сти. О књи жев но сти као 
спе ци фич ној фор ми, у ко јој су фор мал ни по ступ ци рав но прав ни са са др жај ним по-
ступ ци ма, а ти ме и са те мат ским пла ном. А то је са став ни део на сле ђа мо дер ног ро-
ма на ко ме се Кун де ра при кла ња. Он сам о тој ли ни ји го во ри као о ли ни ји где ро ман 
по ста је спе ци фич ни ин стру мент спо зна је. Ин стру мент ко ји не на пу шта естет ски до мен, 
већ исто вре ме но пре ла зи у до мен он то ло ги је. Уо ста лом и на зи ви Кун де ри них ро ма на 
упу ћу ју на фе но ме не људ ске ег зи стен ци је, а Кун де ри но пи са ње је кру же ње (јер пра во 
раз ми шља ње не по зна је дру га чи је кре та ње) око тих те ма и не до не си ни шта дру го од 
уз не ми ра ва ју ћег осе ћа ја да се ства ри не под ра зу ме ва ју.

„Мо ји ли ко ви су мо је мо гућ но сти ко је се ни су оства ри ле“, не пре ста но по на вља 
Кун де ра. Ро ма ни су клоп ка за ли ко ве ко ји у њи ма слу же са мо као по ку сне ва ри ја ци је 
за ово но е тич ко ис тра жи ва ње. И по ред то га чи та лац ко ји по зна је Кун де ри не ро ма не 
ипак бри не за те ли ко ве; упла ше но по сма тра њи хо ве суд би не, вр тлог до га ђа ја у ро-
ма ну ко ји их увла чи у њи хо ве не ми нов не тра ге ди је. Јер ако по сма тра мо суд би не ли-
ко ва, Кун де ри ни ро ма ни су тра ге ди је. А ње го ви ли ко ви су нам бли ски јер у те тра ге-
ди је сту па ју и за нас.

Али због че га се Кун де ри ни ро ма ни та ко до след но тра гич но за вр ша ва ју? Мо жда 
то про из и ла зи из кључ не чи ње ни це и стал но из но ва ва ри ра не мо гућ но сти на ко јој 
се као на вр те шци окре ћу жи во ти свих Кун де ри них ли ко ва. То ва ри ја циј ско пи та ње 
гла си: До ко је ме ре је чо век во љан да пре у зме без у слов ну и пу ну од го вор ност за сво је 
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по ступ ке, са ка квим по сле ди ца ма, а за тим да под не се сло бо ду тек та кве се кун дар не 
од лу ке? Се кун дар не, за то што се де ша ва тек у кон тек сту си ту а ци је у ко ју су по ступ ци 
сту пи ли. Си ту а ци је ко ја ски да ма ске, са мо об ма не и пре тва ра ња и ну ди мо гућ ност 
сло бод не (осло ба ђа ју ће) од лу ке. А Кун де ра је у том по гле ду, чи ни се, скеп ти чан. Због 
то га код ње га тра ге ди ја сле ди увек тек по сле ка тар зе.

Кун де ри ни ро ма ни ипак ни су ро ма ни о до га ђа ји ма, о по ступ ци ма и за чу до, ни о 
ре чи ма. То су ро ма ни о од но си ма. О од но си ма ме ђу љу ди ма, до га ђа ји ма, ре чи ма и 
њи хо вим зна че њи ма. О не ра зу ме ва њу ко је про ва љу је у ту по ве за ност. О не ра зу ме ва-
њу ко је се ши ри из не спо соб но сти не се бич ног раз у ме ва ња. Кун де ри ни ли ко ви чак 
су ви ше про јек ту ју се бе са ме у тај ин тер пре та циј ски од нос пре ма све ту, а свет (а са 
њим и ти оста ли) им из ми че „у по нор ни ци зна че ња“. Они ко ји твр де да је Кун де ра ау то-
ри та ти ван у оства ри ва њу прав де, очи глед но за ме њу ју пер спек ти ву ау то ра са пер-
спек ти вом ли ко ва у ро ма ну.

Раз ми шља ти кроз ро ман је сте Кун де ри на на ви ка за пра во на ста ла још пре ро ма на. 
Есе ји стич ке па са же (та да још нео дво је не од го во ра ли ко ва) мо же мо про на ћи још у 
ње го вим при ча ма Сме шне љу ба ви, а њи хо ве од сја је мо гу ће је пре по зна ти још у дра ми 
Вла сни ци кљу че ва. Ро ман Ша ла за тим по твр ђу је овај пут по е ти ке. И то не са мо ду гач-
ком ре пли ком Ја ро сла ва о на род ној му зи ци и о фол клор ном ми ту. Кун де ри ни ли ко ви 
јед но став но ра до раз ми шља ју. Као да про ми шља ју сва ки свој по сту пак и раз бо ри то 
вла да ју сво јим суд би на ма. Ра зум сво јим пип ци ма опи па ва ствар ност пре не го што лик 
у њу сту пи сво јим де ла њем. Ка ква је то иро ни ја! Ра зу му увек не што ста не на пут – ме та-
фо ра, осе ћај, не ма те ри ја ли зо ва на ствар ност у об ли ку вре ме на или се ћа ња. Ин тен ци-
ја дру гог. Де ми јург ро ма на по ста вља зам ке и не по пу стљи во при пре ма сво јим ли ко-
ви ма дез и лу зи ју. Де ми јург је Кун де ра ипак са мо у од но су на ли ко ве, у од но су на свет 
ро ма на; у прав цу из ван ро ма на, у ста ву ко јим се ро ман ну ди чи та о цу као но е тич ки 
ин стру мент, за др жа ва ак тив ност на стра ни пер ци пи јен та. Те о дор Адор но овај прин-
цип (у ве зи са Каф ки ним ро ма ни ма) на звао је пре ко ра чи ва њем естет ске гра ни це. 
Чи та лац је по зван у свет фик ци је ро ма на ка ко би по де лио од го вор ност за фор му ли-
са ње ње ног сми сла ко ји ипак оста је трај но не де фи ни сан. То је исто вре ме но по ста ло 
јед но од кључ них обе леж ја та да на сту па ју ће мо дер не. Обе леж ја ко ја би смо мо гли 
на зва ти етич ким апе лом мо дер ни стич ких ства ра ла ца. Исто вре ме но, то ипак зна чи да 
су ро ма ни отво ре ни за ову мо гућ ност, али је не про пи су ју. А Кун де ри ни тек сто ви су 
са став ни део та квог ста ва и раз во ја ро ма на.

Зна че ње ре чи је за Кун де ру основ ни ин стру мент ства ра ња све та. Па са мо са ко ли-
ко тру да де фи ни ше не ра зу мљи ве ре чи (Не под но шљи ва ла ко ћа по сто ја ња), ко је у 
раз ли чи тим ви до ви ма на ла зи мо у ње го вим есе ји ма (не са мо у Умет но сти ро ма на) и 
ро ма ни ма. Пре вод ре чи (ње го ва при ме на) он да не сме да огра ни чи ту пре ци зно из-
гра ђе ну по ве за ност са све том. Бри га о зна че њу ипак ни је код Кун де ре по че так пу та 
пре ма огра ни че њу ви ше знач но сти ре чи, већ на ста је из по тре бе да се не огра ни чи 
без из ла зом ко ји би ра зо рио па жљи во гра ђе ну струк ту ру це ли не ро ма на, ко ја по сто-
ји са мо у трај ној на пе то сти те ви ше знач но сти. Сам Кун де ра је по но во от крио ка ко је 
до жи вео не при јат но из не на ђе ње ка да је па жљи во про чи тао пр ви пре вод сво је Ша ле 
на фран цу ски. Мно го број на пре цр та ва ња, на по ме не, љу ти ти уз вич ни ци и ис прав ке 
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(ко је је Кун де ра унео у то не срећ но из да ње) ука зу ју на то ко ли ко пре ци зно мо ра би ти 
ци зе ли ран Кун де рин текст, ко ли ко је про жет пре ци зно ис те са ним из ра зи ма (да ка ко 
ни ка ко спу тан) и ка ко је крх ка ње го ва це ли на. (При ли ком при пре ме ак ту ел не из ло жбе 
у Мо рав ској др жав ној би бли о те ци би ло је по треб но да ро ма но пи сац пре ве де на че-
шки је зик не ко ли ко од ло ма ка из до са да нео бја вље них ро ма на. Био је то бри жљив, 
вре мен ски зах те ван и пре ци зно од ме ра ван про цес. Та да се, из ме ђу оста лог, по ка за ла 
ви ше не го оправ да на ра ни ја Кун де ри на из ја ва, да би пре вод са мо јед не ње го ве књи-
ге за че шко из да ње за ње га зна чи ло по сао ду жи од три че твр ти не го ди не, а то вре ме 
ипак пла ни ра да ко ри сни је ис ко ри сти. Па не ка о то ме увре ђе ни че шки чи та лац ми сли 
шта год.) Реч но си сво је зна че ње, или сво ја зна че ња. А ка ко је по ве за на са по ступ ци ма 
(у све ту ли ко ва), она је нео по зи ва. Ње на по ве за ност са сми слом је пак крх ка. У све ту 
ро ма на сту па у ко ви тлац зна че ња и гу би сво ју си гур ност. А ка ко је по сред ством по-
сту па ка по ве за на са чо ве ком, угро жен је сам иден ти тет не са мо ње ног твор ца, већ и 
свих оних ко јих се до так не у све ту ро ма на. Са мо је при вид но па ра док сал но то што 
та ква се ман тич ка отво ре ност мо ра би ти што је мо гу ће пре ци зни је зна чењ ски обез-
бе ђе на. Уо ста лом, ка ко ре че од Кун де ре че сто спо ми ња ни Ро берт Му сил у јед ном од 
сво јих есе ја о су шти ни мо дер ног ро ма на: Реч у све ту ро ма на по ста је ко пље ко је тре-
ба ба ци ти из ру ке.

До са да шњи збир Кун де ро вих де ла: три пе снич ке збир ке, три књи ге при по ве да ка, 
три дра ме, пет књи га есе ја и де сет ро ма на. Или мо жда је да на ест, уко ли ко при хва ти мо 
Кун де рин пред лог да ње го ву пре ра ду Сме шних љу ба ви по сма тра мо као ро ман у фор-
ми ва ри ја ци је. Али за што да не. Па ипак је ва ри ја ци ја основ ни Кун де рин ком по зи циј-
ски прин цип у слу ча ју свих го ре на ве де них књи га. Два де сет че ти ри књи ге, а два на ест 
од њих је до жи ве ло пре вод на не бро је но мно го свет ских је зи ка. Тач ни је ре че но: све 
књи ге ко је је Ми лан Кун де ра на пи сао од по чет ка ше зде се тих го ди на. С из у зет ком 
Ptákoviny (Не бу ло зе, 1966), дра ме ко ја је за сно ва на на то ли ко не пре во ди вом гра фич ком 
сим бо лу, да за у век пр ко си пре во ду.

Пред књи жев ном на у ком пред сто ји је дан за да так, за да так уз бу дљив и ва жан – 
осли ка ти исто ри ју и про ме ну ре цеп ци је Кун де ри ног де ла. Чи ње ни ца да се књи ге 
об ја вљу ју на свим кон ти нен ти ма и да се о њи ма из ја шња ва не по сред но књи жев на 
кри ти ка на стра ни ца ма ви со ко ре но ми ра не пе ри о ди ке, а са дис тан це вр хун ски књи-
жев ни на уч ни ци по струч ним ча со пи си ма, на се ми на ри ма и кон фе рен ци ја ма и пу тем 
све о бу хват них мо но гра фи ја, пру жа на рас по ла га ње од ли чан ма те ри јал за спо зна ју 
ме ха ни за ма и прин ци па ко ји во де ка раз у ме ва њу Кун де ри них ро ма на. То је је дин стве-
но по ла зи ште за де фи ни са ње оног за јед нич ког што де ли мо без об зи ра на би ло ко ју 
на шу при пад ност. Али и оног спе ци фич ног, што раз ли ку је на ше по гле де од по гле да 
ки не ског, ја пан ског, ко реј ског, фран цу ског, ма ђар ског, ка над ског, бра зил ског, швед ског, 
ита ли јан ског, еги пат ског... чи та о ца. За да так је то по гра ђи зах те ван и књи жев на на у ка 
би ти ме кро чи ла на по ље пси хо ло ги је и со ци о ло ги је, ет но гра фи је и ан тро по ло ги је, 
али за да так су штин ски, јер би ње го ви ре зул та ти мо гли по ста ти по ла зи ште за мно го 
ва жни ју спо зна ју.

У сва ком слу ча ју Кун де ри ни ро ма ни су ту на рас по ла га њу и не тре ба би ти про рок 
да би се ре кло да ће оста ти на рас по ла га њу за у век. Ево, пр ви од њих, Ша ла, већ је 
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про сла вио пе де сет две го ди не. При том се об ја вљу је стал но из но ва. На при мер, ње го-
во до са да по след ње шпан ско из да ње би ло је об ја вље но 2015. го ди не у Мек си ку и 
ра ди ло се о три де сет сед мом из да њу на шпан ском. На че шком је об ја вљен у из да њу 
до штам па ном уз осмо из да ње по след њи пут 2017. го ди не. А по след њи Кун де рин ро-
ман још ни је за вр шио сво је пу то ва ње око све та. До са да по след ње из да ње Пра зни ка 
бе зна чај но сти да ти ра из де цем бра 2018. и об ја вље но је под на сло вом Nis sa rat hayute  
Ni rap pa kit tu kal на ма лај ском.

Још су нам ста ри че шки струк ту ра ли сти го во ри ли да по ред ар те фак та тек ста, ко ји 
има свој ма те ри јал ни об лик и фик си ран је у пи сму, тре ба раз ми шља ти о де лу као 
отво ре ном про це су се ми о зе, ко ји је бес ко на чан, ни је га мо гу ће за тво ри ти и стал но 
из но ва на ста је, увек у ин тер ак ци ји тек ста и пер ци пи јен та. Не са мо због то га Кун де ри-
но де ло ни је, ни ти ће би ти, до вр ше но. Сту па ће у но ве и но ве пре во де, она ко ка ко ће 
нам то по сре до ва ти пре во ди о ци, она ко, ка ко их бу ду по сре до ва ли чи та о ци. Per pe tum 
mo bi le Кун де ри ног де ла је не за у ста вљив.

(Са че шког пре ве ла Алек сан дра Кор да Пе тро вић)


