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РЕД ВОЖЊЕ

Ка јо ко Ја ма са ки и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

ПЕ СМА ЧИ НИ ЧО ВЕ КА БЕ СМРТ НИМ,  
КАО МО ЛИ ТВА

Ка јо ко Ја ма са ки, пе сни ки ња, есе јист ки ња и пре во ди тељ ка, ро ђе на је 14. сеп тем бра 
1956. го ди не у гра ду Ка на за ви (Ја пан). Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Хока-
и до уни вер зи те та. Ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
где је ра ди ла као ре дов ни про фе сор за ја па но ло ги ју. Од 1981. жи ви и ра ди у Бе о гра ду. 
Ње но ства ра ла штво од ли ку је се ду бо ким ис ку ством про жи ма ња две ју кул ту ра, срп ске 
и ја пан ске. Про на ла же њем и уцр та ва њем та ча ка до ди ра ме ђу два све та ко ји, сва ки за 
се бе, по сто је у сво јој раз ли чи то сти. Она ис цр та ва ма пу јед ног ег зи стен ци јал ног ис ку ства 
са два ли ца: јед ног про жи вље ног и да тог, те дру гог ко је до ла зи из бу дућ но сти као мо-
гућ но сти и оба ве за про ме не у са да шњем вре ме ну. У оба слу ча ја њен до жи вљај све та 
увек је пе снич ки и сим бо лич ки, с ду бо ком ве ром у моћ ре чи. 

Об ја ви ла је осам књи га пе са ма на ја пан ском: То ри но та ме ни (Пти ца ма, То кио, 1995), 
Убу су на, ро ди на (Ро ди на, убу сна, То кио, 1999), Ба ра, ми ши ра ну ку ни (Ру жа, ту ђи на, То кио, 
2001); Хи со ја ка на аса (Скри ве но ју тро, То кио, 2004); Ато су, ши зу ка на та би би то (Атос, 
ти хи пут ни ци, То кио, 2008); Мио хаyами (Убр за на во да, То кио, 2010); Уми ни ита ра ии 
(Хај де, иди на мо ре, То кио, 2020); Мо да о ри те (Ћу те ћи, То кио, 2022), док је шест књи га на 
срп ском: Скри ве но ју тро (Па лан ка, 2001); Ро ди на, убу су на (Бе о град, 2004); Са нов ник, река 
(Бе о град, 2005); Олуј ни брег, (Бе о град, 2008); Во де ни цве то ви (Кра ље во, 2014); Све тло сна 
оба ла (Но ви Сад, 2016).

Пре ве ла је де ла Да ни ла Ки ша на ја пан ски (Ра ни ја ди, То кио, 1995; Ен ци кло пе ди ја мр твих, 
То кио, 1999; Ба шта, пе пео, То кио, 2008), као и де ла Иве Ан дри ћа (Иза бра на де ла Иве Ан
дри ћа, То кио, 2018, за јед но са Ка зу ом Та на ком и Хи ро ши јем Ја ма са ки јем). При ре ди ла и 
пре ве ла збир ке по е зи је Шун та роа Та ни ка ве (Де те на сте пе ни шту, Бе о град, 2007; Скри
ве но ме сто, Бе о град, 2018) као и збир ку по е зи је Ка зу ко Ши ра и ши (Ма ла пла не та, Сме-
де ре во, 2010). Об ја ви ла је шест књи га есе ја на ја пан ском: Ка и таи ју го су ра биа (Рас пад 
Ју го сла ви је, То кио, 1993); Ару хи му ра ва сен ђо ни на та (Мо је се ло оно га да на по ста ло 
ра ти ште, То кио, 1995); Со ко ка ра аои ја ми га са саyак и (Одан де ша пу ће азур на та ма, То-
кио, 2003); Бе о гра до нис хи (За пис из Бе о гра да, То кио, 2014); Сен со то ко до мо (Рат и де ца, 
То кио, 2015); Пан то но и ћи го (Хлеб и ди вље ја го де, То кио, 2018). 

Из обла сти ја па но ло ги је об ја ви ла је мо но гра фи ју Ја пан ска аван гард на по е зи ја (Бе о-
град, 2004) као и Гра ма ти ку са вре ме ног ја пан ског је зи ка I и II (Бе о град, 2014). При ре ди ла 
је Ан то ло ги ју ја пан ског есе ја (Бе о град, 2020).

До бит ни ца је Јо ми у ру на гра де (за За пис из Бе о гра да) и На гра де „Му ра са ки Ши ки бу“ 
(за Хлеб и ди вље ја го де) у Ја па ну. На гра ђе на је „Го ди шњом на гра дом за пре вод на стра ни 
је зик“ за 1995/1996. го ди ну (Срп ски ПЕН цен тар), „По ве љом за из у зе тан до при нос пре-
во ђе њу срп ске књи жев но сти“ (Удру же ње књи жев них пре во ди ла ца, 2011), „По ве љом 
Мо ра ве“ (Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 2011) као и На гра дом „Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ (за Во де не цве то ве, 2015).
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Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: На по чет ку раз го во ра под се ти те нас на при чу о свом 
до ла ску у Ср би ју као сти пен дист ки ње, ка да сте пр во оти шли у Са ра је во 1979. го ди не, 
па по том у Бе о град?

Ка јо ко Ја ма са ки: Као др жав ни сти пен ди ста Ју го сла ви је, про ве ла сам го ди ну да на 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Бо сна је би ла пра ва шко ла за жи вот на Бал ка-
ну. Ве о ма уз бу дљи ва, ди на мич на и бо га та у сва ком по гле ду. Пу на про тив реч но сти: 
све тло сти и та ме. То је би ло по след ње до ба Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је. 

Има ла сам ве ли ку сре ћу да ми мен тор бу де проф. др Ра до ван Вуч ко вић, вр стан 
ис тра жи вач Ан дри ће ве књи жев но сти. За хва љу ју ћи ње му сте кла сам основ ну сли ку 
о ју го сло вен ској књи жев но сти. У дру штву књи жев ни ка с ко јим сам се упо зна ла би ло 
је не ко ли ко бу ду ћих пе сни ка и пи са ца, ме ђу ко ји ма су би ли Фе ри да Ду ра ко вић, Емсу-
ра Хам зић и Ми ро слав То хољ. Би ли смо мла ди, ра до сни и ве се ли. По себ но се се ћам про-
фе со ра Пе ра Ши му но ви ћа, та да аси стен та: ње го ве то пли не, ду бо ке ми сли и хра бро сти. 
По сле Са ра је ва, про ве ла сам, као сти пен ди ста, осам ме се ци у Љу бља ни, код др Зма ге 
Ку мро ве, ко ја је вр хун ски ис тра жи вач на род них ба ла да. Као про фе сор Вуч ко вић, по 
пре да но сти пре ма на у ци и по до бро ти, др Ку мро ва је оста ви ла не из бри сив траг у 
ме ни. То су би ли ин тен зив ни да ни у мом жи во ту. Би ла сам у окру же њу са из у зет ним 
лич но сти ма. 

Р. Г. П.: У То ки ју сте об ја ви ли осам књи га по е зи је на ја пан ском је зи ку, шест на срп ском 
у Ср би ји. Ка да сте се од ва жи ли да уђе те у свет пе сни штва?

К. Ј.: Се ћам се пр ве две пе сме ко је су на ста ле у Бе о гра ду 1991. го ди не на ја пан ском: 
јед на је крат ка лир ска „Ан на то иу то ри“ („Пти ца по име ну Ана“), дру га ду гач ка и са ти рич-
на „Са а ка су ре ша“ („Цир ку ски воз“). Осе ти ла сам да се ра ђам као пе сни ки ња, да сам 
по зва на у свет пе сни штва. И да тре ба да бу дем ода на по е зи ји.

Пр ва ја пан ска збир ка, Пти ца ма, обе ле жи ла ми је ва жан по че так. На на слов ној стра-
ни је сли ка („О би љу“) Ми ла на Ту цо ви ћа, див ног при ја те ља. А по зна ти ком по зи тор Ко 
Ма цу ши та са ста вио је ора то ри јум на пе сме из ове књи ге. С њим са ра ђу јем и дан-да нас: 
на пи сао је пет сви та, ком по зи ци ја за хор, на мо је сти хо ве. 

Р. Г. П.: Да ли се мо же ре ћи да је ја пан ска пе сни ки ња Ка зу ко Ши ра и ши има ла ве ли ки 
под стрек у Ва шим пр вим пе снич ким ко ра ци ма?

К. Ј.: Сва ка ко. Ка да је Удру же ње књи жев ни ка Ср би је 1986. го ди не ан га жо ва ло мог 
су пру га Хи ро ши ја да пре ве де ње ну бе се ду за Ок то бар ске су сре те пи са ца, Ка зу ко је 
до шла код нас да му до ста ви не том ру ком испи сан ори ги нал ни текст. Ни је би ло мно-
го вре ме на до ње ног на сту па. Хи ро ши ми је дик ти рао пре вод, а ја сам, као труд ни ца 
с ве ли ким сто ма ком, ку ца ла на ма ши ни у тр пе за ри ји. Ни је би ло ни вре ме на за ру чак, 
па сам на пра ви ла чо ко лад ни ко лач да се пе сни ки ња окре пи. Од тог тре нут ка, по ста ле 
смо ве о ма бли ске. За хва љу ју ћи ње ној пре по ру ци, иза шла ми је већ спо ме ну та пр ва 
збир ка 1995. го ди не у из да вач кој ку ћи „Шо ши Ја ма да“, с ко јом са ра ђу јем већ ско ро 
три де це ни је. Ње на по е зи ја, у ко јој се ја сно ви де од је ци аван гард ног ду ха, зна чај на је 
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и сна жна не са мо у Ја па ну већ и у све ту што је по твр дио чу ве ни Гин зберг, њен при ја-
тељ. Бо ра ви ла је три пу та у Ср би ји, ко ју је за во ле ла.

Ка зу ко Ши ра и ши је, ме ђу пр ви ма у Ја па ну, те ма ти зо ва ла гра ни цу, уво де ћи мо тив 
чо ве ка у из бе гли штву или у из гнан ству, на осно ву соп стве ног рат ног де тињ ства. Сад 
ви ди те ко ли ко је да нас ак ту ел на ње на по е зи ја. Она је на го ве сти ла не ста бил но по сто-
ја ње са вре ме ног би ћа. Еко ло шка ка та стро фа, оту ђе ње људ ског би ћа у гра ду, осло ба-
ђа ње сек су ал но сти од ста рих окви ра... Ње на по е зи ја је на то пље на искон ском уни вер-
зал но шћу. Ре кла ми је, на са мом по чет ку мог пе снич ког жи во та: „Знаш, ја пан ски је зик 
је слу чај но твој ма тер њи је зик. Не мој да ми слиш да пи шеш са мо за Ја пан це.“ Ње не 
ре чи су ми по ста ле пу то каз, све ти о ник.

Р. Г. П.: Да ли пи ше те на ја пан ском или на срп ском је зи ку? И ка кав је Ваш од нос пре
ма иден ти те ту?

К. Ј.: Одав но пи шем и на јед ном и на дру гом. Али у по чет ку, док сам пи са ла ма ги-
стар ски рад под на сло вом „Тра гич на љу бав дво је за љу бље них у срп ско хр ват ској на род-
ној по е зи ји и ја пан ској књи жев ној тра ди ци ји“, Хи ро ши ми је са ве то вао да пр во на пи шем 
ја пан ски текст па да га пре ве дем на срп ски, што је тад би ло му дро. Јер, исти на, има мо 
сло бод ни ји је зич ки те рен на ма тер њем је зи ку, док још не по ста не си гу ран дру ги је зик 
за из ра жа ва ње сло же них иде ја. Има ла сам огром ну по др шку од сјај них љу ди, ко ји су 
ми би ли узор ни сти ли сти. Ха ти џа Ди зда ре вић је пр во по гла вље ис пра ви ла цр ве ном 
олов ком, уз оштре и па мет не ре чи, уз ци га ре ту и ка фу, али и с ду хо ви то шћу. То је било 
ва тре но кр ште ње, то ком ко јег сам учи ла ка ко се пи ше на уч ни рад. Ње не сту ди је о 
на род ним ба ла да ма су пре ци зне и за но сне, на пи са не је згро ви тим и фи ним је зи ком. 
Ду гу јем за хвал ност и исто ри чар ки умет но сти Зо ри ци Ту ца ко вић, Хи ро ши је вој при ја-
те љи ци, ко ја је те мељ но лек то ри са ла цео мој рад, уз стил ска об ја шње ња, а оба ве зно 
уз див ну тор ту.

Али је дан текст је био пре су дан за мо је пи са ње на срп ском. Ка да ме је Ми лан Туцо-
вић за мо лио да на пи шем текст о ње го вом сли кар ству, за мо но гра фи ју, по што је би ло 
вр ло ма ло вре ме на, пи са ла сам ди рект но на срп ском. За то тај текст по сто ји са мо у 
срп ској вер зи ји. Од та да, пи шем на срп ском ди рект но. Ви ше не пре во дим свој ја пан ски 
текст на срп ски. По тре сао ме је ње гов пре ра ни од ла зак с ово га све та. 

Пре во ђе ње пе са ма би ло је та ко ђе ва жно ис ку ство за ме не: пе сник Ср ба Ми тро вић, 
ди ван Хи ро ши јев при ја тељ, био ми је пр ви учи тељ пре во ди ла штва по е зи је. За јед но 
смо пре ве ли ја пан ске пе сме. На осно ву мо је пр ве вер зи је пре во да с ја пан ског, ко нач-
ну вер зи ју смо за јед но ства ра ли, уз ка фу, ра ки ју и ме зе ко је би спре ма ла ње го ва же на 
Се ка. Раз го ва ра ли смо о ра зним те ма ма, од по е зи је до жи во та. То бе ше 1990-их, за вре-
ме гра ђан ског ра та. Њи хов стан се на ла зио на Дор ћо лу, у Ули ци Ка пе тан Ми ши ној. Код 
њих су се оку пља ли књи жев ни ци: Та ња Кра гу је вић, Са ша Ра дој чић, Ва са Пав ко вић, 
Зла та Ко цић, Ми лан Ђор ђе вић и дру ги. Ње го ва со ба је би ла ин ти ман књи жев ни са лон. 
Мо ја пе сма „Све тло сна оба ла“, по ко јој се мо ја по след ња књи га зо ве, на ста ла је по во-
дом ње го ве смр ти, ко ја ме је ве о ма рас ту жи ла.

Рат не го ди не то ком 1990-их учи ни ле су ме дво је зич ним би ћем. Има ла сам по тре бу 
за искре ним раз го во ри ма. Од 1995. го ди не де ло ва ла сам као члан удру же ња Здра во 
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да сте ко је је пру жа ло по др шку љу ди ма у из бе гли штву. Ње гов осни вач, пси хо лог Ве-
сна Ог ње но вић, би ла нам је ин спи ра ци ја. Во ди ли смо по ет ску ра ди о ни цу у из бе глич-
ким цен три ма, ка сни је и у кул тур ним цен три ма. Кул тур ни цен тар Бе о гра да ми је био 
оа за. Чи та ли смо Та ни ка ви не и Ка зу ки не сти хо ве с љу ди ма у из бе гли штву. Све је то 
ду бо ко уре за но у мо ју по е зи ју.

Сти ца ње стра ног је зи ка је сте про цес отва ра ња пре ма дру гим љу ди ма у дру гој 
кул ту ри. Иза до бро са вла да ног је зи ка увек се скри ва не ви дљи ва би о гра фи ја. У њој су 
упи са на су сре та ња с но вим пре де ли ма и љу ди ма. За пи са не су и љу ба ви у нај ши рем 
и нај ду бљем сми слу те ре чи. Је зик учиш хра не ћи се љу ба вљу, као ма ло де те. Сад, ко-
ли ко при па дам ја пан ском је зи ку, то ли ко и срп ском. 

Кад сам у Бе о гра ду, осе ћам се као свој на сво ме иа ко ни сам ро ђе на у Ср би ји. Исто-
вре ме но, ду го го ди шњи жи вот из ван Ја па на учи нио је да се по ма ло осе ћам стран цем 
у Ја па ну. Тај осе ћај стран ца до бар је за сва ког пе сни ка. Пе сник мо ра да по сма тра свет 
из нео бич них угло ва. С ви си не ан ђе ла у ле ту, ре ци мо. 

Што се иден ти те та ти че, да нас се до ста про ме нио ње гов од нос пре ма је зи ку. По-
зна то нам је да је Цр њан ски, упр кос из гнан ству у Лон до ну ко је је тра ја ло ду го, пи сао 
сво ја де ла са мо на срп ском. Сва ка ко, при род но нам је да нај сло бод ни је из ра жа ва мо 
емо ци је и ми сао на ма тер њем је зи ку. Да нас, ме ђу тим, не ки пи сци не мо гу да жи ве 
са мо на ма тер њем је зи ку на на чин Ми ло ша Цр њан ског. Мно ги су при мо ра ни да прого-
во ре и на дру гом је зи ку. Ра то ви, исе ље ње ра ди ег зи стен ци је, ме ђу на род ни бра ко ви 
и дру ге жи вот не си ту а ци је чи не нас ви ше је зич ким би ћи ма. То је но ва ре ал ност. 

У тој ре ал но сти сам по ста ла пе сник у ту ђи ни. По е зи ја ли чи на љу бав, ако ни је са ма 
љу бав. Ка да се за љу биш ду бо ко у не ко га ко го во ри дру ги је зик а не зна твој, је ди но 
ти пре о ста је да на у чиш ње гов је зик, ма кар ма ло. Не тре ба да пи шеш ве ли ки ро ман, 
али тре ба да се по тру диш да му из го во риш ма кар кра так стих, да зна ка ко се осе ћаш. 
За ме не, ја пан ски је зик је за ви чај ко ји но сим са со бом и не гу јем ма где да сам, док ми 
је срп ски је зик дом у ко ме жи вим сва ко днев ни жи вот. 

Р. Г. П.: Јед ном при ли ком сте ре кли: „По е зи ја мо ра да стиг не до оних ко ји ма је по
треб на, да отво ри њи хо ва ср ца, да њи хо ве жи во те ис пу ни но вим сми слом.“

К. Ј.: Да, да. Сад се се тих ре чи Де сан ке Мак си мо вић. У по след њем раз го во ру пред 
крај ње ног жи во та, Де сан ка ми је ре кла да по е зи ја мо ра да ули ва на ду упр кос те шким 
вре ме ни ма. Би ло је то на по чет ку гра ђан ског ра та. Ре кла ми је: „По е зи ја мо же да до так-
не са мо оне ко ји је раз у ме ју. Али по е зи ја је не моћ на пре ма они ма ко ји је не раз у ме ју.“

Р. Г. П.: Ва ша књи га Ја пан ска аван гард на по е зи ја – у по ре ђе њу са срп ском (Бе о град, 
2004) на ста ла је као док тор ска ди сер та ци ја ко ју сте од бра ни ли под на сло вом Раз вој 
ја пан ске аван гард не по е зи је 1920-их го ди на у по ре ђе њу са срп ском на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Но ви ца Пет ко вић је тим по во дом за пи сао: „Оно што нам от кри
ва Ја пан ска аван гард на по е зи ја – у по ре ђе њу са срп ском под јед на ко је за ни мљи во за 
по зна ва о це и мо дер не ја пан ске и срп ске књи жев но сти, али и мно го ши ре: за све про у ча
ва о це аван гар де као ме ђу на род ног умет нич ког по кре та ко ји се про ши рио на ви ше кон
ти не на та.“ Ко је су слич но сти или раз ли ке ове две кул ту ре?
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К. Ј.: Сва ка ко има до ста слич но сти, јер и срп ска и ја пан ска по е зи ја је су ба шти ни це 
европ ске аван гар де. И у срп ску и ја пан ску књи жев ност пре не та су основ на на че ла 
аван гар де, по себ но по е ти ка не ги ра ња. А по сто је и не ке раз ли ке. У срп ској књи жев-
но сти, због ње ног ге о по ли тич ког окру же ња, осе ћа се екс пре си о ни зам, као што се ви ди 
код Ан дри ћа или Цр њан ског, док у ја пан ској књи жев но сти до ми ни ра да да и зам, јер 
има бу ди стич ких еле ме на та. 

Док срп ска кул ту ра при па да хри шћан ству, ја пан ска кул ту ра не гу је тра ди ци ју бу ди-
зма. Да да и стич ка иде ја, у ко јој се ис ти че ни штав ност све ко ли ког по сто ја ња, би ла је 
бли ска, при хва тљи ва и ра зу мљи ва мла дим ја пан ским пе сни ци ма. По ред то га, у Ја па-
ну по сто ји зен бу ди стич ка иде ја о не по ве ре њу у ре чи (фур ју мон ђи), или бо ље ре че но 
по сто ји иде ја да са мо спо зна ја не мо же да се по стиг не ре чи ма. Европ ски да да и сти 
до шли су до слич ног за кључ ка као зен бу ди сти.

Р. Г. П.: Мо но гра фи ја пре све га по ка зу је оно што се до са да ни је мо гло ви де ти у ре до
ви ма европ ских и аме рич ких књи жев них исто ри ча ра: ка ква је би ла суд би на аван гард них 
по кре та од фу ту ри зма и екс пре си о ни зма до да да и зма и над ре а ли зма кад су се про ши
ри ли на да ле ко и сточ ну, ја пан ску књи жев ност?

К. Ј.: У књи зи сам об ра ди ла три пе сни ка, ко ја су има ла слич ну да да и стич ку фа зу у 
по чет ку. Сва тро ји ца су на пу сти ла аван гард ну по е ти ку у ка сни јој фа зи: Кјо ђи ро Ха ги-
ва ра пре ла зи у анар хи стич ку фа зу, док Ћу ја На ка ха ра гра ди нео сим бо ли стич ку по ети ку, 
по узо ру на фран цу ске пе сни ке ме ђу ко ји ма је Бо длер. Шин ки ћи Та ка ха ши, твр де ћи да 
је да да и зам су ро гат зен бу ди зма, ство рио је зен бу ди стич ку по е зи ју. Иа ко се њи хо ви 
пу те ви раз ли ку ју, код сва ко га се ви де тра го ви аван гар де, и на са др жин ској и на фор-
мал ној рав ни: нео бич не пе снич ке сли ке и стил ске од ли ке. У Ја па ну, мо же се рећи, 
сло бо дан стих на ста је за хва љу ју ћи аван гар ди. 

Р. Г. П.: Књи га об у хва та пе ри од од 1920. до 1930. и вре ме аван гард не по е зи је ко ји се 
по ду да ра с раз во јем европ ске аван гар де од 1910. до 1930. Ка ко је те као тај пут пре но
ше ња ис ку ства из Евро пе у Ја пан?

К. Ј.: Да узме мо фу ту ри зам као мо дел пре но ше ња. Зна чај ну уло гу је од и грао Огаи 
Мо ри, је дан од нај зна чај ни јих пи са ца мо дер не, ко ји је био на сту диј ском бо рав ку у 
Бер ли ну. Он је из ве шта вао о нај но ви јим књи жев ним тен ден ци ја ма у ја пан ским књи-
жев ним ча со пи си ма. Та ко је на пи сао пр ви чла нак о ита ли јан ском фу ту ри зму, до ду ше 
без не ког оду ше вље ња. Ин спи ри сан тим члан ком, пе сник Рен ки ћи Хи ра то је на пи сао 
пе сме у фу ту ри стич ком ду ху и из вео улич ни пер фор манс. Као што се ви ди, пре но ше-
ње аван гард них по кре та се ре а ли зо ва ло кроз две фа зе: оба ве шта ва ње о од ре ђе ном 
по кре ту пи шу на уч ни ци или пре во ди о ци на осно ву европ ских из во ра, да би пе сни ци 
ства ра ли пе сме у ду ху тог по кре та. Срп ски аван гард ни пе сни ци од лич но су по зна ва-
ли европ ске је зи ке, као што су Цр њан ски и Ан дрић, док је с ја пан ским аван гард ним 
пе сни ци ма би ла дру га си ту а ци ја: пе сни ци су гра ди ли аван гард ну по е ти ку пре ко пре-
во да европ ских пе са ма.

Р. Г. П.: Да ли се да да и зам из Евро пе пре нео у Ја пан, ка да је пе сник Шин ки ћи Та ка ха ши 
об ја вио пр ву да да и стич ку збир ку 1923. го ди не?
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К. Ј.: Пре то га је иза шао ма ли текст о да да и зму у јед ном ли сту 1920. го ди не, из ко га 
је Та ка ха ши са знао за да ду и по чео да пи ше да да и стич ку по е зи ју. Шин ки ћи је ва збир ка 
је сна жно ути ца ла на дру ге пе сни ке, по себ но мла де, ме ђу ко ји ма је био Ћу ја На ка ха ра, 
ко ји је та да имао са мо ше сна ест го ди на.

Р. Г. П.: Да ли је 1925. би ла пре крет ни ца кад су се умет ни ци по де ли ли на оне ко ји се 
при кљу чу ју ко му ни стич кој па ри ји и оне дру ге ко ји су се за ла га ли за књи жев ни анар хи зам?

К. Ј.: Што се иде о ло шке ма пе ти че, 1920-е су би ле ве о ма сло же не у Ја па ну. То је и 
од раз европ ске ду хов не кли ме: вре ме ле ви це, уз оштру иде о ло шку по де лу, али и више 
од то га. За ни мљив је слу чај умет ни ка То мо јо ши ја Му ра ја ме, ко ји је по кре нуо аван гард-
ни ча со пис Ма во, чи је се име спо ми ње и у ју го сло вен ском ча со пи су Зе нит. Ча со пис 
Ма во, на чел но ле во ори јен ти сан, био је иде о ло шки отво рен. У Ма воу књи жев ност ни је 
би ла сред ство за од ре ђе ну иде о ло ги ју. Ме ђу тим, ка да се ча со пис Ма во уга сио, Му ра-
ја ма је по чео да де лу је у окви ру ко му ни стич ке пар ти је. То се де ша ва ло у кон тек сту 
иде о ло шке по ла ри за ци је дру штва: с јед не стра не – ле ве ори јен та ци је, с дру ге – де сне, 
на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. Убр зо је ја пан ска вла да за бра ни ла ко му ни стич ку парти-
ју, а го ни ла и све дру ге ле во ори јен ти са не пи сце, ме ђу ко ји ма је био Та ки ђи Ко ба ја ши, 
уби јен на са слу ша њу. То је му чан по че так фа ши за ци је. Би ло је и оних ко ји су би ли про тив 
иде о ло ги за ци је књи жев но сти, ме ђу ко ји ма и Ја су на ри Ка ва ба та, ко ји је био са рад ник 
ча со пи са Бун ге и ђи даи (Вре ме за књи жев ност). Иде о ло ги ја те жи ка мо но се мич но сти, 
док пра ва књи жев ност те жи ка по ли се мич но сти, сло је ви то сти зна че ња.

Р. Г. П.: Где се ту укла па ју Цр њан ски и Ан дрић? Али и Раст ко Пе тро вић. Или гру па око 
Зе ни та?

К. Ј.: Иа ко су пе сме по ме ну те тро ји це об ја вље не у јед ном бро ју Зе ни та, они ни су 
би ли бли ски са рад ни ци Љу бо ми ра Ми ци ћа, што по твр ђу ју про у ча ва о ци Зе ни та ме ђу 
ко ји ма је и проф. др Ири на Су бо тић. Ов де бих го во ри ла о Цр њан ском и Ан дри ћу, ко ји 
су је дин стве не по ја ве у аван гард ној књи жев ној исто ри ји. Обо ји ца су сат ка ла сво ју 
је дин стве ну по е ти ку по сле аван гард ног ис ку ства, ство рив ши мо ну мен тал на де ла. За 
вре ме аван гар де, код њих се пре та па ју по е зи ја и про за што је од ли ка аван гар де. Ан дри-
ће ви Не ми ри и Днев ник о Чар но је ви ћу Цр њан ског ја сно нам по ка зу ју тен ден ци ју при-
бли жа ва ња по е зи је про зи и обр ну то. И Ан дрић и Цр њан ски су има ли сво је ста во ве о 
по ли тич ким зби ва њи ма, у ни ма ло јед но став ним исто риј ским окол но сти ма. Али, укљу-
чу ју ћи Раст ка Пе тро ви ћа, њи хо ва де ла су до ка за ла да су књи жев не ре чи из над иде о-
ло шких рас пра ва. Књи жев ност се ба ви уну тра шњем би ћем, док иде о ло ги ја не отва ра 
на шу уну тра шњост на има ги на ти ван на чин. 

Аван гард ни по кре ти, као што је Ма во или Зе нит, зна чај но су ути ца ли на кре та ње 
умет нич ких иде ја, ну де ћи но ве кон цеп ци је. Али, епо хал на де ла, чи ни се, на ста ла су 
из ван аван гард них по кре та, код сна жних пи са ца као што су Цр њан ски и Ан дрић. 

Р. Г. П.: Ка кве су до дир не тач ке има ли ја пан ски ча со пис Ма во и срп ски Зе нит?

К. Ј.: За вре ме исто риј ске аван гар де, ре дак ци је ма лих ча со пи са раз ме њи ва ле су 
при мер ке сво јих ча со пи са са дру гим ре дак ци ја ма из све та. У том сми слу је об ја вље на 
по ме ну та адре са ре дак ци је Ма воа у Зе ни ту и обр ну то. Али, пре ци зно про у ча ва ње 
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Ма воа и Зе ни та до во ди нас до за кључ ка да ни су има ли кон крет ну ду бљу са рад њу, 
што сам об ја сни ла у сво јој књи зи. Текст Љу бо ми ра Ми ци ћа ни је об ја вљен у Ма воу, 
иа ко се ве ро ва ло да је сте. Али нам је дра го да два ча со пи са по ка зу ју пр ве ко ра ке упо-
зна ва ња Ср би је и Ја па на.

Р. Г. П.: Збир ку Олуј ни брег по све ти ли сте Х. С. (1958–2004). У пе сми „Вре ме за ла ку 
ноћ“ ка же те: „Та та и ма ма су / ве ро ва ли да / смо већ / за спа ле.“ Ми сли се на се стру, ро
ди те ље итд. Ка ко је про ти ца ло ва ше де тињ ство?

К. Ј.: Х. С. су ини ци ја ли мо је ра но пре ми ну ле се стре. Хи де ко Са и ки, две го ди не мла-
ђе од ме не. Умр ла је од ра ка. Осам го ди на је тра ја ла ње на те шка бор ба за жи вот, ко ју је 
под не ла ју нач ки. На ше де тињ ство је би ло ве се ло, ис пу ње но пе сма ма и игра ма. Живе-
ли смо у пред гра ђу Ши зу о ка. Су се ди, зе мљо рад ни ци, има ли су њи ве и воћ ња ке. Је ди но 
смо ми би ли до шља ци, јер се та та за по слио као про фе сор на Фар ма ко ло шком фа кул-
те ту. Ши зу о ка је по зна та по зе ле ном ча ју и ман да ри на ма: се ћам се ми ри са цве то ва и 
пло до ва. Шин то и стич ки храм и огром но др во кам фо ра, брег, је зер це... То је по ла зи ште 
мо је по е зи је. 

Р. Г. П.: У пе сми „Је се ња рав но дне ви ца“ спо ми ње те хи ган ба ну. Ка кав је то цвет?

К. Ј.: У Ја па ну цве та хи ган ба на от при ли ке у вре ме је се ње рав но дне ви це. Цве то ви, 
ја р ко цр ве ни, из гле да ју као ма ли ва тро ме ти. На и ме, је се ња рав но дне ви ца је за Ја пан це 
не што по пут бу ди стич ких за ду шни ца: цве ће нас асо ци ра на оно стра но, на за гроб ни 
свет. Хи ган је бу ди стич ки тер мин ко ји зна чи оно стра но. По што цве та ју са мо на је сен, 
рет ко мо гу да их ви дим. То је цве ће мо га де тињ ства. 

Р. Г. П.: Че сто у пе сма ма спо ми ње те ан ђе ле.

К. Ј.: Да, ра ни је је сам. А са да, ка да бу дем са ста ви ла сле де ћу збир ку, би ће их ма ло.

Р. Г. П.: Кад сте по че ли да пи ше те по е зи ју, шта сте оче ки ва ли?

К. Ј.: Да по е зи ја бу де жи вот, а жи вот по е зи ја. 

Р. Г. П.: По во дом Ва ших иза бра них пе са ма Све тло сна оба ла (2016), Са ша Ра дој чић је 
за пи сао: „Ка јо ко Ја ма са ки до но си но ви јем срп ском пе сни штву нај ма ње три вред но сти: 
не сва ки да шњу осе ћај ност, све жу сли ко ви тост и нео бич ну је зич ку пре ци зност. Ње на 
по е зи ја је отво ре на за це ло ви ти до жи вљај све та, али не у ду ху за пад њач ког пан те и зма, 
већ на на чин ис точ њач ког са мо за бо ра ва Ја у за да том ам би јен ту.“ 

К. Ј.: Ве о ма ми је дра го што је Са ша Ра дој чић у мо јој по е зи ји пре по знао ја пан ске 
еле мен те у кон тек сту срп ског пе сни штва. Ина че, сли ко ви тост је од ли ка ја пан ске по-
е зи је кроз ве ко ве. То је крв ја пан ске по е зи је. 

Р. Г. П.: У књи зи Са нов ник, ре ка по је ди не пе сме по све ће не су Сте ва ну Ра ич ко ви ћу, 
Ср би Ми тро ви ћу, Слав ку Ле ов цу итд. У пе сми „Лет њи ко вац“ ка же те: „Ку ћа ми се у сну 
ја ви, / да от кри је пу те ве. / Оста ла су са мо у се ћа њу / на ша сто па ла на пе ску.“

К. Ј.: Сте ван Ра ич ко вић ми је био осло нац. За хва љу ју ћи то ме што је ње гов син Ми-
лош, ком по зи тор ми ни ма ли зма, оже њен с Ја пан ком Ми ва ко, дру жи ли смо се. А Ср ба 
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Ми тро вић је увек чи тао мо је сти хо ве ме ђу пр ви ма пре об ја вљи ва ња, па сам хте ла да 
по све тим сти хо ве сво ме учи те љу. Са про фе со ром др Ле ов цем, ко ји је до шао из рат ног 
Са ра је ва, упо зна ла сам се у ка би не ту про фе со ра др Но ви це Пет ко ви ћа ко ји ми је био 
мен тор док тор ске те зе. Благ, то пао и пре фи њен лик про фе со ра Ле ов ца остао ми је 
за у век у се ћа њу. Мо је пе сме че сто на ста ју по во дом од ла ска бли ских љу ди. Свом оцу, 
ко ји је пре ми нуо пре се дам го ди на, по све ти ла сам це лу књи гу на ја пан ском. По е зи ја 
има моћ да ожи ви мр тве. Пе сма чи ни чо ве ка бе смрт ним, као мо ли тва.

Р. Г. П.: „Да ли за то тре ба твр ди ти да је по е зи ја Ка јо ко Ја ма са ки је дан ве ли ки по
ет ски хер ба ри јум ко ји по ку ша ва да осло бо ди при ро ду и свет од нас?“, упи тао се Дра ган 
Бо шко вић ана ли зи ра ју ћи Ва шу по е зи ју, до да ју ћи да у њој не ма раз ди ра ња, ки да ња, цепа
ња, не го је чо век из ло жен ти хом кру же њу у све ту чи ји је цен тар сву да, а обо ди ниг де.

К. Ј.: Пе сник Дра ган Бо шко вић је пр ви кри ти чар ко ји је озбиљ но чи тао мо је сти хо-
ве. Он је суп ти лан и пре ци зан чи тач по е зи је. От кри ва пре де ле мо је по е зи је ко је ни сам 
мо гла са ма да при ме тим, а ка мо ли да име ну јем. У мо јој по е зи ји из бри са на је гра ни ца 
из ме ђу сна и ја ве, из ме ђу смр ти и жи во та, из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог. 

Р. Г. П.: У Ан то ло ги ји ја пан ског есе ја (2020) спо ми ње се зу и хи цу, што би мо гао да бу де 
ја пан ски на зив за есеј, или „сле ди ти чет ки цу“. Да ли се то мо же ту ма чи ти и као „сло
бод ни стил за пи си ва ња“?

К. Ј.: Да, тач но. Ја пан ски есеј има спе ци фич ност. То је нај сло бод ни ји об лик пи са не 
ре чи. За раз ли ку од европ ских есе ја, ја пан ски есеј не рет ко има си жеј ну струк ту ру: 
мо гао би да бу де као ма ли ро ман. По ред то га, ја пан ски есеј че сто је ис пу њен спон та-
но шћу, ли шен стро го ло гич ких или ра ци о нал них окви ра. 

Р. Г. П.: Да ли се у Ја па ну мо же го во ри ти о есе ју још од X ве ка или од XV, од Ићиђоa 
Ка не јо ши ја (1402–1481)?

К. Ј.: Ићи ђо Ка не јо ши је зна чај ни ји као на уч ник. Као што на у ка о књи жев но сти већ 
одав но по твр ђу је, Ма ку ра но со ши (За пи си под уз гла вљем) пр ва је зна чај на збир ка есе-
ја ко ју је са ста ви ла двор ска да ма Се и шо на гон у X ве ку. Бр зо сме њи ва ње пе снич ких 
сли ка, као и ре че ни це без пре ди ка ци је чи та о ци ма ну де све жи ну и ду бин ски до жи вљај 
есе ји стич ког за пи са. Ње ни лир ски за пи си, пу ни лу цид но сти, ду хо ви тости и пре фи ње-
но сти за нас, ја пан ске пи сце, оста ју и да ље вр хун ски узор есе ја.

Р. Г. П.: О че му нам го во ре За пи си у до ко ли ци (Кен ко ви) и За пи си из ко ли бе (Ћо ме и је ви)?

К. Ј.: О про ла зно сти ово га све та, у ду ху зен бу ди зма. Срп ски чи та о ци би од мах при-
ме ти ли њи хов по се бан до жи вљај при ро де. Не рас ки ди ва ве за чо ве ка и при ро де, што 
је Ми лош Цр њан ски већ при ме тио ка да је са ста вио Пе сме ста рог Ја па на (1928).

Р. Г. П.: „Не тре ба, ме ђу тим, за бо ра ви ти, та да есе ју у Ја па ну так мац ни су на уч ни 
и фи ло зоф ски дис кур си, ни ти они ба шти не на сле ђе ан тич ке ми сли и те о ло ги је са свим 
сло же но сти ма ко је су усло вља ва ле при ро ду но во ве ков ног европ ског ци ља“, за пи сао је 
по во дом ва ше књи ге Да ли бор Клич ко вић. Ко ли ки је ути цај бу ди зма?
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К. Ј.: Зен бу ди зам је уткан у сред њо ве ков ну књи жев ност Ја па на. Иде ја о не стал но-
сти, од но сно по е ти ка про ла зно сти, је сте те мељ сред њо ве ков не ми сли Ја па на. Све 
што нас окру жу је је сте у не пре кид ном не ста ја њу, али и на ста ја њу. Бу ди стич ка иде ја о 
не стал но сти ду бо ко је уре за на у ја пан ску свест. Али по губ но је ис ти ца ње са мо зен 
бу ди зма у ја пан ској књи жев но сти, по го то во кад се ра ди о са вре ме ној књи жев но сти 
ко ја је на ста ла у су сре ту са За па дом, што вам при ка зу је на ша Ан то ло ги ја.

Р. Г. П.: Пре во ди ли сте де ла Да ни ла Ки ша, Иве Ан дри ћа и пе сме Ла зе Ко сти ћа, Вас ка 
По пе, Ди са, Де сан ке Мак си мо вић, Да рин ке Је врић, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми ло ша Цр њан
ског и др. И обрат но: Шун та ро Та ни ка ва, Ка зу ко Ши ра и ши и др. Ка ко пра ви те ода бир?

К. Ј.: Пре во дим са мо књи жев не ре чи ко је су ми бли ске, срод не. Али не кад, иа ко 
ми се не ко де ло сви ђа, ни је баш ла ко да се пре ве де због је зич ке уда ље но сти. Још раз-
ми шљам ка ко да пре ве дем „Очи ју тво јих да ни је“? 

Р. Г. П.: Ме ни је по себ но драг ро ман Се стре Ма ки о ка, Ђи ни ћи ра Та ни за ки ја.

К. Ј.: Та ни за ки је епо ха лан пи сац ја пан ске мо дер не. Пред став ник там би ха, тј. прав-
ца есте ти зма. Ори ги нал ни на слов де ла гла си Са са ме ју ки, што би се да ло пре ве сти као 
Су сне жи ца. Зар ни је леп ши на слов? Ах, ка ко је ен гле ски пре во ди лац на звао ро ман The 
Ma ki o ka si sters! Та ни за ки је ис тра жи вао те ле сност мо дер ног би ћа: из о па че не сек су ал-
но сти као што су са ди зам и ма зо хи зам, или на ше те ле сне на го не. Исто вре ме но, от крио 
је осе ћа ње ле пог у ја пан ском ду ху, као што се ви ди у ње го вом тек сту „По хва ла сен ци“ 
у на шој Ан то ло ги ји ја пан ског есе ја. А зна те да је Сте ван Ра ич ко вић уре дио срп ско изда-
ње ро ма на Се стре Ма ки о ке, као уред ник у „Про све ти“. Од ли чан је из бор, зар не? 

Р. Г. П.: До бит ни ца сте не ко ли ко на гра да, ме ђу ко ји ма и „По ве ље Мо ра ве“ у Мр ча јев
ци ма. Ка кав је осе ћај при ми ти на гра ду ко ја у се би но си на зив ре ке Мо ра ве? Да ли има 
слич но сти с Оки на вом и стра да њи ма у Дру гом свет ском ра ту?

К. Ј.: Мо ра ву мно го во лим. При ми ла сам сер ти фи кат да сам по ча сни ста нов ник 
Мр ча је ва ца! До би ла сам и те глу из ван ред ног ме да. Див но је кад се ме шта ни тру де да 
не гу ју љу бав пре ма свом за ви ча ју. Ина че, Мо ра ва ме увек под се ћа на На де жду Пе тро-
вић. Пре ле па је код Ов чар Ба ње, а те че и по ред се ла Го ро би ља, за ви ча ја сли ка ра Ту-
цо ви ћа. Бо је за ла ска сун ца на Мо ра ви, на ро чи то код Чач ка, исте су као оне у мом 
за ви ча ју. Фи на ме ша ви на спе ци фич них бо ја: там но зе ле не и пла ве и ру ме но на ран џа сте. 
Шу ма ди ја у ко јој се та ла са ју бре го ви и пла ни не, гре је ми ср це, под се ћа ме на бр до ви-
ту Ши зу о ку. А мно го ме је об ра до ва ла и На гра да „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“. 
По се ти ла сам шу мо ви ти Врд ник, њен за ви чај. Фру шка го ра, зи ма, снег. 

Што се ти че стра да ња у Дру гом свет ском ра ту, не ко ли ко ме ста ми је оста ви ло сна-
жан ути сак. Кра гу је вац, Шу ма ри це. У Ни шу Бу бањ и Цр ве ни крст. Про ла зи ла сам по ред 
Ја се нов ца... То су све та ме ста, као што су Оки на ва и Хи ро ши ма. Ме ста тра гич не успо-
ме не ис пу ње на су све тло шћу, пле ме ни то шћу и ти ши ном. 

На кра ју бих до да ла још не што. Пр ви ју го сло вен ски филм ко ји сам гле да ла био је Крва
ва бај ка. Има ла сам са мо че тр на ест го ди на. А ни сам на слу ти ла да ћу жи ве ти у Ср би ји и 
пре ве сти Де сан ки не пе сме. Нај леп ше ства ри до ла зе од о зго као по клон. Као што су ми 
срп ски и ја пан ски је зик, слу чај но бо гом да ти: два је зи ка се до пу њу ју у мо јој уну тра шњо сти.


