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ОД БРА НА ОД СНА И СМР ТИ
(Фи лип Чо ло вић: Раз бра ја ли ца за Ан дре а са Са ма, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2019)

Ви би сте хте ли, го спо до, да вам по ка жем сво ју род ну ку ћу? Али мо ја се 
мај ка по ро ди ла у бол ни ци у Фи ју ми, и та је бол ни ца већ сру ше на. Не ће те 
ус пе ти да ста ви те пло чу на мој дом, јер је и он ваљ да сру шен. Или би сте 
мо ра ли ста ви ти триче ти ри пло че са мо јим име ном: у ра зним гра до ви ма 
и ра зним др жа ва ма, али ни ту вам не бих мо гао по мо ћи, јер не знам ко ја је 
би ла мо ја род на ку ћа, не се ћам се ви ше где сам жи вео у де тињ ству, је два 
знам на ко јем сам је зи ку го во рио. То што пам тим, је су сли ке: за љу ља на 
пал ма и оле ан дри не где крај не ког мо ра, Ду нав ко ји те че мут но зе лен по ред 
ли ва да, јед ну бро ја ни цу: енденди на, тира ка, ти на…

Да ни ло Киш (Ла у та и ожиљ ци, „Апа трид“, 26)

При ча Смрт Да ни ла Ки ша Ди ми три ја По по ви ћа (1951), из исто и ме не књи ге при по-
ве да ка овог цр но гор ског и хр ват ског сли ка ра и књи жев ни ка, све до чи о пи сцу ко ме 
је ау тор на сли као ли те рар ни пор трет; то је трип тих-при ча сат ка на од По по ви ће вих 
сно ви тих ви ђе ња Ки ша. Кри ти ча ри су оно мад при ме ти ли да је смрт у тој при чи о Да-
ни лу Ки шу бол на прет по став ка, ко ја го во ри нај ин тен зив ни јим је зи ком о људ ској уса-
мље но сти. По по вић у јед ном ка сни јем тек сту на сло вље ном „Жи вио је смрт у сво јој 
ли те ра ту ри“ пре ци зно ка же: „Оно што је Ки ша трај но оп си је да ло, што је на дах њи ва ло 
ње го ву ли те ра ту ру, би ла је смрт. Сје ме смр ти ра но је по си ја но у ње го вом би ћу. ‘Ни сам 
мо гао да за ми слим ка ко ће то јед но га да на да умре мо ја ру ка, ка ко ће да умру мо је 
очи’, уз не ми ре но се пи тао дје чак Ан дре ас Сам из ро ма на Ба шта, пе пео. Ано ним ном 
ис пи та ни ку у Пе шча ни ку, на пи та ње ‘Што се то за чи ње у ва шем ин те лек ту’, Е. С. је не-
дво сми сле но од го во рио: ‘Смрт, го спо ди не.’“ За Ки шо ве ре чи из ре че не пред смрт: 
„Са њао сам да сам умро. Би ло је фан та стич но“, Ди ми три је По по вић до бро при ме ћу је 
да ни су ли ше не сар ка зма. Да ни ло Киш је, да кле, жи вео смрт у сво јој ли те ра ту ри, али 
ће се ис по ста ви ти, та ко ђе, да је и ње го ва ствар на, фи зич ка смрт – ко ли ко и ње гов 
нео би чан, ми то ло ги зо ва ни жи вот – с вре ме ном по ста ла иза зов на те ма у ов да шњим 
књи жев но сти ма за не ма ли број са вре ме них ау то ра.

Пи сцу ових ре до ва ни је по зна то да ли је Фи лип Чо ло вић (1978) чи тао књи гу при ча 
Смрт Да ни ла Ки ша Ди ми три ја По по ви ћа, ни ти је то од ика кве ва жно сти за овај текст. 
Про сто ре че но, Чо ло ви ћев ро ман Раз бра ја ли ца за Ан дре а са Са ма и По по ви ће ва зби-
р ка су те мат ски по ду дар не, јер обе го во ре о смр ти Да ни ла Ки ша, али је ту и крај сва кој 
ана ло ги ји. Украт ко, Раз бра ја ли ца за Ан дре а са Са ма има (нај ма ње) два (до ми нант на) 
ни воа: пр ви је бо лест Пи сца ко ји уми ре у Па ри зу од ра ка плу ћа и ко ме у по се ту до ла-
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зи чо век по име ну Ан дре ас Сам, а дру ги ни во пред ста вља ју се ћа ња Пи сца на де тињ-
ство у го ди на ма Дру гог свет ског ра та. Чо ло вић ко ри сти фак то гра фи ју Ки шо вог жи во-
та ка ко би са чи нио ди ја лог ко ји Пи сац – име Пи сца (са ве ли ким П) се не на во ди, али 
ја сно је да се ра ди о Да ни лу Ки шу – во ди на са мр ти са сво јим ал те ре гом, јер Ан дре ас 
Сам ни је ни ко дру ги до сам Киш ко ји се пре и спи ту је у тре ну ци ма ка да уми ре у па ри-
ској бол ни ци.

Овај крат ки ро ман је по де љен на ше сна ест по гла вља, ко ја су на сло вље на пре ма 
нео бич ним ре чи ма из раз бра ја ли це: Ен, Ден, Ди на... Већ у пр вој ре че ни ци: „Тог ју тра 
Ан дре а су су ја ви ли да у Па ри зу уми ре ње гов при ја тељ из де тињ ства“, ау тор упо зна је 
чи та о ца с дво ји цом глав них ју на ка, од ко јих је дан има сиг ни фи кант но име – Ан дре ас, 
док ће име дру гог оста ти за го нет но – Пи сац. На рав но, пи та ње иден ти те та ов де се на-
ме ће као ви ше знач но: ко је, за пра во, Ан дре ас Сам, ко Пи сац, а ко Да ни ло Киш у овом 
ро ма ну? Ис каз из при че „Ве ре ни ца“: „Да оста не мо при тре ћем ли цу. По сле то ли ко 
го ди на Ан дре ас Сам мо жда и ни сам ја“, ко ји на во ди и Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз у 
Пор тре ти ма, до бар је при мер за пла стич но об ја шње ње ми та о смр ти, ми та о двој ни-
ку и по ро зне гра ни це из ме ђу тро стру ког иден ти те та Пи сца, Ан дре а са и Да ни ла. (До-
дат ну ми сти фи ка ци ју је на пра вио и Киш ка да је сво јој ли те ра ри зо ва ној вер зи ји ова-
пло ће ној у ли ку Ан дре а са Са ма из Ра них ја да дао раз ли чит хо ро скоп ски знак од свог 
и ти ме му од ре дио суд би ну не за ви сну од сво је.) С вре ме ном је, али не ис кљу чи во 
сво јом за слу гом, Да ни ло Киш по чео у нај ши рој јав но сти (од књи жев не па до по ли тич-
ке) да би ва до жи вља ван као не што ви ше од пу ког књи жев ни ка, он је – јед но став но 
ре че но – по стао сим бол, оту да чи та о ца не тре ба да чу ди Чо ло ви ће ва од лу ка да свом 
ју на ку, ко ји је не двој бе но Киш, дâ сим бо лич ко име – Пи сац. 

У ин тер тек сту ал ну мре жу ко ја про жи ма ро ман, Чо ло вић ве што упли ће фак то гра
фи ју, да кле оно што се има не сум њи во сма тра ти до ку мен то ва ном исти ном и фик ци ју, 
ко ја се мо ра чи та ти са мо као умет нич ка исти на. Али, као и у слу ча ју иден ти тет ског 
од ре ђе ња ју на ка, и у од ме ра ва њу исти ни то сти чи та лац не мо же да се по уз да у ја сне 
ар ши не. Не рет ко је код Ки ша, па са мим тим и код Чо ло ви ћа, до ку мен та ри стич ка гра-
ђа фан та стич ни ја од из ми шљо ти на пи шче вог ума. Еви дент но је да се ау тор Раз бра ја
ли це за Ан дре а са Са ма по све тио про у ча ва њу ау тен тич не ар хив ске гра ђе с јед ним 
ци љем: да по ка же ка ко књи жев ност не мо же би ти пот пу но из ми шље на. По чев од 
ек фра зич ног опи са по ро дич не фо то гра фи је Ки шо вих, сни мље не у Су бо ти ци 1936. 
го ди не, па до огла са Сре ског су да у Це ти њу из 1948. го ди не, ко јим се Еду ард К., бив ши 
ин спек тор др жав них же ле зни ца из Но вог Са да, про гла ша ва за умр лог, Чо ло вић ства-
ра би о граф ски мо за ик Пи сца, ко ји са сво јим при ја те љем из де тињ ства Ан дре а сом 
Са мом во ди по след њи раз го вор у ви ду сво ђе ња ра чу на. Кључ ни исто риј ски до га ђај 
ко ји из два ја ау тор овог ро ма на сме штен је у ја ну ар 1942. го ди не, ка да то ком но во сад
ских хлад них да на ма ђар ски вој ни ци уби ја ју сто ти не Ср ба и Је вре ја. На гу би ли ште је 
од ве ден и Еду ард Киш, ко ји оста је жив за хва љу ју ћи то ме што су ру пе, про би је не у 
ду нав ском ле ду где су ба ца ли ле ше ве, би ле пре пу не. Ипак, то чу до не ће по тра ја ти: 
1944. го ди не Еду ард Киш од ве ден је у За ла е ге р сег, а ода тле у Ау швиц из ко јег се не ће 
вра ти ти. О пре суд ном ути ца ју тра гич них суд би на оца, али и мај ке, на фор ми ра ње свог 
не по но вљи вог ли те рар ног све та, Киш све до чи у Гор ком та ло гу ис ку ства: „Пр ва пе сма 
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ко ју сам на пи сао – имао сам та да де вет го ди на – има ла је као те му глад..., док је дру га, 
ви ше или ма ње у истом пе ри о ду, има ла као те му љу бав. Ето, тај сце на рио, бол, про га-
ња ње, смрт, и да ље је осно ва мо га де ла.“ Раз бра ја ли ца за Ан дре а са Са ма, про чи та на 
у ки шов ском (по)етич ком кљу чу, је сте књи га о злу у ко ме зло ни је из ми шље но, ни ти 
га је тре ба ло из ми шља ти. Би ло је ну жно са мо за ро ни ти у ар хи ве и осве тли ти под му кло 
деј ство би о гра фи је.

Ре фе рен це на Ки шов по ро дич ни цир кус су на мер не, али у њи ма не ма ни ка кве про-
из вољ но сти и па те ти ке. При ча је ко хе рент на и уме шно во ђе на. Чо ло вић, у не ку ру ку, 
во ди ди ја лог с Ки шом, па оту да за глав но на ра тив но ору ђе би ра ци тат ност. Сва ки 
пи сац је са чи њен де лом и од оно га што је чи тао; књи ге ко је је про чи тао и ко је су га 
фор ми ра ле је су де тињ ство јед ног пи сца. За то су чи та ва по гла вља, по је ди ни фраг-
мен ти и ехо ре че ни ца из овог ро ма на ни шта дру го не го сво је вр сне се о бе из јед не у 
дру гу књи гу. Те мат ски и стил ски Чо ло вић је усво јио ки шов ски мо дел по е ти зо ва ног 
при по ве да ња и то је јед на од нај о чи глед ни јих од ли ка ове књи ге.

Смрт је де вој ка с љу би ча стим очи ма ко ју је, крај од шкри ну тих вра та, на тре ну так 
угле дао Ан дре ас Сам. Она ће не ми нов но и не из бе жно опет до ћи. И док по сма тра 
уми ру ће ли це свог при ја те ља, Ан дре ас се се ти Пи шче вих ре чи: „Исто ри ју пи шу по-
бед ни ци. Пре да ња ис пре да пук. Књи жев ни ци фан та зи ра ју. Из ве сна је са мо смрт.“ И 
би му лак ше, јер је схва тио да се Пи сац за смрт при пре мао цео жи вот. С об зи ром на 
то да је сва ко днев но жи вео са смр ћу, он је се сва ка ко ни је пла шио. Раз бра ја ли ца за 
Ан дре а са Са ма је по хва ла жи во ту, а не смр ти. Ујед но, мо тив за пи са ње ове нео бич но 
по ште не књи ге мо же се уви де ти и у овим Ки шо вим ре чи ма из Гор ког та ло га ис ку ства, 
а ко је се с пра вом мо гу учи та ти у Чо ло ви ћев ро ман: „Хтео сам да по ка жем ка ко, у вр-
ло раз ли чи тим епо ха ма, по сто ји не по крет на кон стан та. Све при сут ност љу ба ви и 
смр ти.“

Мо жда би се не ко ме мо гло учи ни ти нео бич ним што пи сац ових ре до ва, ко ји у вла-
сти тој ау то фик ци ји за ју на ка узи ма Ки ша-пе сни ка, ана ли зи ра ро ман у ко ме је сре ди-
шња фи гу ра Киш-Пи сац. Уме сто од го во ра на ту (не по ста вље ну) при мед бу, са мо бих 
ци ти рао Бо жа Кор пи ви цу, ко ји је у сво јој Вје жбан ки – Да ни ло Киш ре као: „Киш је сте 
при ча тих мла дих пи са ца. Они зна ју да пре по зна ју тај ри там, тај слух...“ Да, не ма тај ни: 
Раз бра ја ли ца за Ан дре са Са ма је од бра на од сна и смр ти.


