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ИЛУМИНАЦИЈЕ

Ду шан Па јин

ЈА ПАН СКА ИЛИ ЈА ДА
(По вест о кла ну Хе и ке, пре вео Ма те ја Ма тић, Ко ко ро, Бе о град, 2021)

Ово је пр ви пре вод и из да ње јед ног од нај зна чај ни јих ја пан ских (и свет ских) епо ва, 
ко ји је по са др жа ју и сло же но сти бли зак ан тич ким епо ви ма, као што су у Грч кој Или ја да 
(6. век п. н. е.) и Ма хаб ха ра та (3. в. п. н. е. – 1. в.) у Ин ди ји. 

Пре во ди лац Ма те ја Ма тић овим пре во дом са ста ро ја пан ског оства рио је пра ви 
пре во ди лач ки под виг (ина че, са да је на сту ди ја ма ис точ но а зиј ске исто ри је на Уни вер-
зи те ту у То ки ју). Уз по моћ ја пан ске фон да ци је „Сан то ри“, ову књи гу је об ја вио из да вач 
„Ко ко ро“ из Бе о гра да, ко ји је пре то га об ја вио и обим ну Ан то ло ги ју књи жев но сти 
ис точ не Ази је у Ма ти ће вом из бо ру и пре во ду.
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Ве ли ки ја пан ски еп По вест о кла ну Хе и ке (Хе и ке мо но га та ри) уоб ли ча ван је нај пре 
кроз усме но пре да ње то ком 13. ве ка, а за тим и у пи са ној фор ми у 14. ве ку (за пис мо-
на ха Ка ку и ћи ја, 1371). Ту ком пли ко ва ну ево лу ци ју опи сао је пре во ди лац у по себ ном 
по гла вљу, на кра ју књи ге („На ста нак и ау тор ство По ве сти“, стр. 567–572), а по ред то га 
је дао по дроб на об ја шње ња (у одељ ку „Бе ле шке“) и о дру гим аспек ти ма ја пан ске кул-
ту ре и исто ри је ва жним за раз у ме ва ње овог епа. Ина че, усме на тра ди ци ја у Ја па ну, 
ко ја је не ко вре ме пре но си ла овај еп, за сни ва ла се (као и срп ска) на (углав ном) сле пим 
пе ва чи ма-ре ци та то ри ма, с тим што су у Ја па ну они се бе пра ти ли сви ра ју ћи у ла у те 
(жи ча ни ин стру мент ко ји се сви ра пр сти ма), а у Ср би ји гу сле.

Го во ре ћи о то ме Ма тић ка же: Од ла у та шких вер зи ја нај по зна ти ја је „Ка ку и ћи је вља 
вер зи ја“ ко ју је, као што и ка же за бе ле шка у по след њем по гла вљу, из ре ци то вао и дао да 
се за пи ше исто и ме ни мо нах, 1371. го ди не. Ка ку и ћи је ва вер зи ја се узи ма за нај до ра ђе нију 
и она је осно ва за овај пре вод (По вест о кла ну Хе и ке, 2021, стр. 571).

Јед на од би та ка – део па не ла са бит кaма из По ве сти о кла ну Хе и ке – 
са јед ног од шест панeлa у бо ји, по че так 18. в. (укуп на ве ли чи на па не ла 155 x 357 cm)

Са др жа ји овог епа, тј. људ ски од но си у раз ли чи тим рав ни ма, по гла ви то рат ни су-
ко би кла но ва ко ји се бо ре за пре власт у пе ри о ду од 1160–1185 – клан Хе и ке (дру го 
име за клан Та и ра) и клан Ми на мо то (чи је је дру го име Ген ђи) – као и за пле ти у ми ру, 
а и ево лу ци ја епа (пре та ка ње усме не тра ди ци је у пи са ну), бли ски су епо ви ма из дру гих 
тра ди ци ја, као што је грч ка Или ја да и ин диј ска Ма хаб ха ра та, а и срп ска (прет ко сов ска) 
тра ди ци ја на род них пе са ма. На и ме, у сви ма је нај пре то би ло пре но ше но усме но, а 
за тим на ста ју пи са не вер зи је. И Или ја да, ко ја се ве зу је за Хо ме ра, по сто ја ла је пре њега 
у усме ној тра ди ци ји, сма тра ју но ви ји ис тра жи ва чи (West, Mar tin, 2011. стр. 383–393). 
Исто је и са на шим на род ним пре да њем, чи ја се ево лу ци ја у усме ној фор ми про те же 
од прет ко сов ских вре ме на (тј. од 13. в.) па до 18. ве ка, тј. до 1720. ка да се сма тра да је 
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на стао пр ви за пис де ла тог бо га тог усме ног пре да ња, по знат као Ер лан ген ски ру ко пис 
– збо р ник ста рих срп ско хр ват ских на род них пе са ма (ви ди: Са ња Ба јић, „Не мац пре 
Ву ка са ку пио срп ске на род не пе сме: Ер лан ген ски ру ко пис“). По чет ком 19. ве ка Вук Ка-
ра џић је по чео да при ку пља на род не пе сме (глав ни ка зи ва чи су му би ли гу сла ри Те шан 
По дру го вић и Фи лип Ви шњић) и на ред них го ди на их об ја вљу је у ви ше књи га, у пе ри о ду 
1814–64. 

Од на ших пе са ма бли ске По ве сти о кла ну Хе и ке су по себ но пе сме из прет ко сов ског 
ци клу са, тј. оне ко је го во ре о су ко бу Не ма њи ћа и Мр њав че ви ћа, ко ји се бо ре за пре-
власт, као два кла на у Ја па ну, Хе и ке и Ми на мо то.

У По ве сти о кла ну Хе и ке на ла зи мо и број не еп ске епи зо де и број не лир ске, те се 
мо же ре ћи да је у њој об је ди ње но лир ско и еп ско. На ве шће мо пр во јед ну лир ску епи-
зо ду „Аои“, из ше стог свит ка.

Лир ска епи зо да

За де си ло се да је ца ру нео бич но за па ла за око јед на слу шки ња ко ја је слу жи ла 
пра ти љу да ме Кен ре и мон. И то не бе ше јед на од оних љу ба ви ко је про ђу за дан – цар 
ју је стал но звао се би. Ка ко ње го ва љу бав бе ше ду бо ка, ни та пра ти ља да ме Кен ре и мон 
ни је је ви ше те ра ла да јој слу жи – на про тив, она је са да оп слу жи ва ла њу. Јед на ста ра 
пе сма ка же: Не мој ту го ва ти чак ни да ти се ро ди кћер. Не мој се ра до ва ти чак ни да ти 
се ро ди син. Му шка рац мо же цео жи вот да се му чи и да не бу де на гра ђен – а кћер ти 
мо же по ста ти ца ре ва пра ти ља (реч је о „Пе сми веч ног ка ја ња“ Ба и ја Ђу-јиа, али ци тат 
у По ве сти ни је из са ме пе сме, већ из ње не про зне пре ра де, ко ју је са чи нио Чен Хонг 
у 9. ве ку).

Цео двор је го вор као тих да на: Си гур но ће му по ста ти љу ба, а кад по ста не љу ба, 
че ка је де те и пре сто! Ка ква срећ ни ца! Та слу шки ња зва ла се Аои, те су је про зва ли 
„прин це за Аои“.

Цар је на чуо ове гла си не и пре стао да је зо ве. Не за то јер му је до ја ди ла, већ за то 
што се пла шио осу де све та. Ње го во ср це та ко об у зе ту га и се та, и ви ше ни је из ла зио 
из сво јих спа ва ћих ода ја. Мо то фу си од Фу ђи ва ра, та да шњем на ме сни ку, бе ше жао 
ца ра, те до ђе да га уте ши: Ако Вам се слу шки ња то ли ко до па да, шта Вас спре ча ва? 
По зо ви те је истог тре нут ка! Не ма по тре бе да јој се ис пи ту је по ре кло – ја ћу је од мах 
усво ји ти!

Цар од би Мо то фу син пред лог: У пра ву си – бе ше не ко ли ко ца ре ва ко ји су та ко по-
сту пи ли на кон што су се по ву кли са пре сто ла. Али не бе ше ни јед ног ца ра ко ји је то 
учи нио док је још вла дао! Сва на ред на по ко ле ња ће ме исме ва ти.

Мо то фу са ни је имао дру гог из бо ра до да на пу сти ца ре ве ода је, не сре ћан што ни је 
мо гао да му олак ша ту гу. Цар за тим узе тан ко пар че па пи ра јар ке зе ле не бо је и на пи-
са јед ну ста ру пе сму ко је се се тио: Скри вао сам је – / али из би ми на ли цу / мо ја љу бав 
жар ка / Она ви де и упи та: /„За ким та ко го риш?“ (сти хо ви ки не ског пе сни ка Ба и ја Ђу-јиа, 
жи вео од 772. до 846).

Ка пе тан Та ка фу са од Фу ђи ва ра при ми па пир од ца ра и по ње го вом на ре ђе њу одне-
се га слу шки њи. Аои по ру ме ни и ре че: По зли ло ми је – мо рам да се од мо рим. Вра ти ла 
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се у род но се ло и та мо пет-шест да на бо ло ва ла. На кон не де љу да на, умр ла је. Што би 
ста ре пе сме ре кле: За је дан дан го спо да ре вог за до вољ ства, да ла је сто ти ну го ди на свог 
жи во та. 

Јед ном дав но је цар Таи-цунг од Тан га за же лео да ћер ку Џен га Жен-ђи ја учи ни 
сво јом пра ти љом. Ме ђу тим, Веи Џенг, ње гов му дри са вет ник, ре че му: Она је већ обе-
ћа на за уда ју дру гом чо ве ку. Таи-цунг је сто га од у стао од сво је же ље; мо ра да се та ко 
осе тио и сам Та ка ку ра (По вест о кла ну Хе и ке, стр. 246–247).

Еп ске епи зо де

На ве шће мо ов де две еп ске (рат не) епи зо де из По ве сти о кла ну Хе и ке. 
У пр вој епи зо ди „По вор ка гла ва“ (из Де се тог свит ка, стр. 403–404) ви ди мо да је наби-

ја ње гла ва на ко лац би ло по зна то не са мо у на шој еп ској по е зи ји не го и у ја пан ској.

Ка цу ши ка Хо ку саи (1760–1849): гла ва Та и реа но Ма са ка доа

По вор ка гла ва

Гла ве Та и ра уби је них у до ли ни Ићи-но-та ни у обла сти Цу сед мог фе бру а ра тре ће 
го ди не ере Ђу еи (1182–1184) уне се не су у пре сто ни цу два на е стог фе бру а ра. Са ве зни ци 
Та и ра ко ји су оста ли у пре сто ни ци је ца ли су и ку ка ли, стра ху ју ћи за сво ју суд би ну. По-
нај ви ше је ме ђу њи ма стра хо ва ла Ко ре мо ри је ва же на, ко ја се бе ше са кри ла у хра му 
Да и ка ку. Чу ла је од не ко га ове ве сти: Ве ћи на Та и ра па ла је код Ићи-но-та ни. За ро бљен 
је је дан пле мић ко га зо ву „На ред ник тре ћег ран га“.

То је си гур но Ко ре мо ри!, уз вик ну ње го ва же на, и по кри се у ту зи.
Пред њу иза ђе пра ти ља и ре че: Не го во ре о Ва шем му жу – за ро би ли су на ред ни ка 

Ши ге хи ру.
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Он да ми је муж ме ђу оним гла ва ма!
Три на е стог фе бру а ра, На ка јо ри, по моћ ник у Град ској по ли ци ји, иза ђе на оба лу ре ке 

код ули це Ро ку ђо и пре у зе гла ве. Но ри јо ри и Јо ши цу не за тра жи ше од за мо на ше ног 
ца ра да се гла ве про не су у по вор ци кроз ули цу код Хи га ши-но -то ин и по бо ду на коче-
ве пред за тво ром. За мо на ше ни цар се му чио и пре ми шљао, те на кра ју по зо ве Вр хов ног 
ми ни стра, Ле вог и Де сног ми ни стра, Уну тар њег ми ни стра, и Ви со ког са вет ни ка Та да-
ћи ку. Њих пе то ри ца се са ве то ва ше и ре ко ше: Ни ка да пре се ни је ули ца ма у по вор ци 
про не ла гла ва не ког вој во де или ми ни стра. А тек ове гла ве не би сме ли – они бе ху ро ђа-
ци прет ход ног ца ра, и ду го му слу жи ше. Не би тре ба ло до зво ли ти оно шта Но ри јо ри и 
Јо ши цу не тра же!

Сва пе то ри ца се сло жи ше у свом са ве ту, али Но ри јо ри и Јо ши цу не бе ху упор ни: 
Ове гла ве бе ху не при ја те љи на шег де де Та ме јо ши ја у ери Хо ген [1156–1159], а ду шма ни 
на шег оца Јо ши то моа у ери Хе и ђи [1159–1160]. Уни шти ли смо их као не при ја те ље дво-
ра, спрем ни да по ло жи мо жи во те ка ко би смо спра ли срам са име на на шег оца и де де, 
и уми ри ли Ваш бес. Шта ће нас на да ље под ста ћи да се бо ри мо ако гла ве не бу ду про-
не се не?

За мо на ше ни цар сто га ни је имао из бо ра до да одо бри по вор ку. Ни је се знао број 
они ма ко ји су иза шли да по сма тра ју. Не ка да, ка да су им се одо ре ви јо ри ле у цар ској 
па ла ти, сви ма су уте ри ва ли страх у ко сти. Са да, ка да су им гла ве про но си ли ули ца ма, 
не бе ше оно га ко ни је ту го вао и пла као.

Са и то го и Са и то ро ку, слу ге ко је је Ко ре мо ри оста вио уз свог си на Ро ку да и ја, од 
пре ве ли ке бри ге се пре ру ши ше и иза ђо ше да гле да ју по вор ку. Све гла ве су по зна ли, 
али ме ђу њи ма ни је би ло Ко ре мо ри је ве. Ипак, ни су мо гли да за др же су зе; бр зо се 
вра ти ше у храм Да и ка ку, ка ко их не ко не би пре по знао. 

И? Је сте ли је ви де ли?, упи та Ко ре мо ри је ва же на.
Од си но ва по кој ног Ши ге мо ри ја, ви де ли смо са мо Мо ро мо ри је ву гла ву. За тим смо 

ви де ли... Ста до ше на бра ја ти гла ве. Ко ре мо ри је ва же на је на сва ку гр ца ла у су за ма: 
Ни шта од то га ни је ту ђа не сре ћа!

По сле не ког вре ме на, Са и то го за др жа су зе и ре че: Кри ли смо се ових пар го ди на; 
љу ди нас не пре по зна ју та ко ла ко. Мо гли смо још ма ло оста ти и гле да ти, али био је 
је дан чо век ко ји је тач но знао шта се до го ди ло.

Си но ви по кој ног Ши ге мо ри ја су се утвр ди ли код пла ни не Ми ка са, за ко ју ка жу да 
је на гра ни ци Ха ри ме и Там бе. Јо ши цу не је про био њи хо ву за шти ту... (По вест о кла ну 
Хе и ке, стр. 403–4).

Од се ца ње гла ва и на би ја ње на ко лац у Евро пи

1. У Ен гле ској је по сто ја ла ду га тра ди ци ја да се раз ли чи ти по бу ње ни ци, или осо бе 
у не ми ло сти вла да ра, по гу бе и њи хо ве гла ве по ста ве на мот ке на ста ром мо сту у Лон-
до ну. Пр ви та кав слу ча ја је био Во лас (Wal la ce), 1305. го ди не, за вре ме вла да ви не Едвар-
да пр вог. На ред них ве ко ва то се на ста ви ло. Та ко је 1598. је дан по се ти лац из Не мач ке 
Пол Хан цнер (Paul Han tzner) ви део пре ко три де сет гла ва на ко че ви ма на мо сту, а с том 
прак сом се пре ста ло 1678. (Asling, Paul: The Se ve red He ads of Lon don Brid ge)
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Ано ним ни ау тор: Гла ве на ста ром Лон дон ском мо сту, 1858. (гра фи ка)

2. У Фра цу ској је 1792. за по че ла но ва фа за Фран цу ске ре во лу ци је. Луј XVI и кра љи ца 
Ма ри ја Ан то а не та су још би ли жи ви, али у при тво ру (1793. ће им од се ћи гла ве). Ре волу-
ци о на ри Па ри ске ко му не – због стра ха од стра не ин тер вен ци је – по че ли су да уби ја ју 
оне ко ји су већ би ли у за тво ри ма као при ста ли це мо нар хи је, па је та ко уби је но и маса-
кри ра но око 2400 љу ди. Ме ђу њи ма је би ла и при ја те љи ца Ма ри је Ан то а не те, принце за 
Де Лам ба ле, ко ју су уби ли, а за тим јој од се кли гла ву ко ју су ста ви ли на ко лац и па ради-
ра ли њо ме ис пред про зо ра Ма ри је Ан то а не те (што је при ка за но и на јед ној гра фи ци 
из тог вре ме на). 

Ано ним ни ау тор: Прин це зи на гла ва на би је на на ко лац, Фран цу ска, 1792. (део гра фи ке)
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3. Од се ца ње гла ва и на би ја ње гла ва или те ла на ко лац по зна то нам је из на ше исто-
ри је (под тур ском вла шћу). Две епи зо де ко је ће мо на ве сти су из 19. ве ка, тј. из вре ме на 
срп ских уста на ка. 

а. У би ци на Че гру (јед ној од би та ка ве за них за Пр ви срп ски уста нак, 1804–1813), 
ко ја се од и гра ла 31. ма ја 1809. го ди не, по ги ну ло је око 6000 тур ских рат ни ка и око 4000 
срп ских уста ни ка. Ка ко би се осве тио и за пла шио Ср бе, Хур шид-па ша на ре ђу је да се 
на ис точ ној стра ни Ни ша у знак опо ме не са зи да ку ла од ка ме на и да се у ње не зи до ве 
узи да ју ло ба ње по ги ну лих срп ских уста ни ка – да сре ди на ку ле бу де од ка ме на и кре ча, 
а гла ве срп ских вој ни ка да се окре ну у по ље и узи да ју спо ља. Та ко је на ста ла „Ће ле-ку ла“ 
(тур ски: Ку ла од ло ба ња).

Фе ликс Ка ниц (Fe lix Phi lipp Ka nitz, 1829–1904): Ће ле ку ла, 1863.

б. То ком Ха џи-Про да но ве бу не 1814. го ди не, ко ја је, на кра ју, до ве ла до де ли мич не 
са мо у пра ве у Ср би ји, Ми лош Обре но вић је по мо гао Тур ци ма да угу ше по бу ну, уз услов 
да се ови не све те пре жи ве лим уста ни ци ма (осим Ха џи-Про да ну и ње го вој бра ћи). 
Ме ђу тим, по сле угу ше не по бу не Тур ци су пре кр ши ли услов, по хва та ли око три ста 
ви ђе ни јих Ср ба и по у би ја ли их, од се ца њем гла ве, или на би ја њем на ко лац.

Дру га епи зо да ко ју ће мо на ве сти је из је да на е стог свит ка По ве сти о кла ну Хе и ке 
(стр. 460 –462) но си на слов „Јо ши цу не ов лук“. Ми на мо то Јо ши цу не (1159–1189) био је 
вој ни ко ман дант у кла ну Ми на мо то, то ком ра та про тив кла на Хе и ке (Та и ре), по зна том 
као Ген пеи рат (1180–1185). То ком тог ра та он је во дио број не бит ке ко је су сру ши ле 
ва жно кри ло Хе и кеа, па је та ко по мо гао свом по лу бра ту Јо ри то моу (Ми на мо то но 
Јо ри то мо, 1147–1199). Ми на мо то је био је дан од нај по пу лар ни јих рат ни ка сво је ере, и 
је дан од нај по зна ти јих са му ра ја. Кад су ко нач но по ра зи ли клан Хе и ке (Та и ре), 1185. (у 
Ген пеи ра ту), се дам го ди на ка сни је Ми нам то је по стао пр ви шо гун Ка ма ку ра шо гу на та 
и вла дао је од 1192. до 1199, a Ка ма ку ра шо гу нат је тра јао до 1333. го ди не.
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Не ки Та и ра од пе де се так го ди на, у цр ном окло пу и са бе лом ха ле бар дом, по пе се на 
ча мац где је би ла ле пе за, и – да ли од оду ше вље ња? – по че пле са ти. Јо ши мо ри при ђе 
Му не та ки с ле ђа и ре че му: Га ђај га. Ово је на ре ђе ње.

Му не та ка овог пу та узе обич ну стре лу и по го ди вој ни ка у врат; вој ник па де на у знак. 
Та и ре за ћу та ше; Ми на мо тои по но во за лу па ше о то бол це. 

По го дио га је!, по ви ка не ко ме ђу Та и ра ма. Ка ко сме?!, ре че дру ги. Ка ко би се осве ти-
ли за ову не прав ду, тро ји ца из вој ске Та и ра до пли ва ше до оба ле – је дан са шти том, 
дру ги са лу ком, тре ћи са ха ле бар дом. Јо ши цу не по ви ка: Ко ња ни ци! Оте рај те их!

Цу ки о ка Јо ши то ши (1839–92): Јо ши цу не и Бен кеи крај тре шње, 1885.

По зи ву се ода зва ше Ши ро, То ши ћи, и Ђу ро из Ми о но је, жи те љи Му са ши ја, Ши ро 
из Њуа, жи тељ Ко зу кеа, и Ћу ђи од Ки соа, жи тељ Ши на ноа. Вој ник са шти том је крио 
ду гу цр но ла ки ра ну стре лу; из ва ди је и на ци ља Ђу роа, ко ји је пр ви ис тр чао. По го ди му 
ко ња та ко ду бо ко да се стре ла ни је ни ви де ла; коњ па де као обо ре ни па ра ван. Ђу ро 
сја ха и сме ста ису че са бљу – ду шма нин за ма ха ха ле бар дом. Ђу ро схва ти да се ма лом 
са бљом не мо же су прот ста ви ти ха ле бар ди, те ста де бе жа ти. Вој ник га по ју ри – учи ни 
се на трен да ће га по се ћи ха ле бар дом, али је он ста ви под ле ву ми шку, и ис пру жи 
де сну ру ку у по ку ша ју да ухва ти Ђу роа за ве ри жња чу на шле му. Ђу ро по тр ча; вој ник 
га по ју ри. Три пу та за мах ну, док га нај зад не ухва ти. Ђу ро стр же ве ри жња чу са шле ма 
и по бе же. Оста ла че тво ри ца ни су ни при те кли Ђу роу у по моћ, у стра ху да и њи ма не 
устре ле ко ња. Ђу ро се са кри иза њих, за ди хан. Вој ник од у ста од јур ња ве; осло ни се о 
ха ле бар ду, при ди же шлем, и по ви ка: Чу ли сте за ме не, а са да ме и ви ди те! Ја сам Ка ге-
ки јо од Аку ши ћи ја, ка ко ме зо ву у пре сто ни ци! Ре че то, те се вра ти у ло гор Та и ра. Та и ре 
охра бри Ка ге ки јов на ступ: Ју риш! Не дај те да по го де Ка ге ки ја! Две ста вој ни ка ис тр ча 
на оба лу. Пре кло пи ше шти то ве и уз вик ну ше: При ђи те ако сме те!
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Јо ши цу неа ово раз бе сни. Пред со бом по ста ви Са не мо тоа и Мо то ки ја од Фу ђи ва ра 
и Ије та ду и Ћи ка но ри ја из Ка не коа, са ле ве стра не Та да но буа од се вер ног огран ка 
Фу ђи ва ра, са де сне Јо ши мо ри ја из Исеа, а иза Но бу цу ну из Та ши роа. По ју ри уз по клич; 
пра ти ло га је осам де сет вој ни ка. Та и ре ко је су их на па ле на оба ли бе ху пе ша дин ци; 
по ву ко ше се на бро до ве, у стра ху да их не рас трг ну ко њи. Шти то ве раз ба ца ше по 
оба ли као гран чи це. Ово охра бри Ми на мо тое; за ђо ше у мо ре све док во да не до пре 
ко њи ма до сто ма ка, и на ста ви ше бит ку. Јо ши цу не се ису ви ше при бли жи бро до ви ма 
– не ко за мах ну гра бу љом, у по ку ша ју да му сву че шлем. Вој ни ци око Јо ши цу неа одби-
ше гра бу љу са бља ма и ха ле бар да ма. Од јед ном, у том ме те жу, Јо ши цу не ис пу сти лук. 
Са гне се и за ма ха би чем у по ку ша ју да га до хва ти. Пу сти те лук!, ви ка ше му вој ни ци. 
Јо ши цу не га нај зад до хва ти и вра ти се уз гро хот.

Ста ри ји вој ни ци го во ри ше: Је ли луд? Ко ли ко год зла та да вре ди лук, зар је вред ни ји 
од жи во та?

Ни сам то учи нио јер ми је жао лу ка!, по ви ка Јо ши цу не. Мој лук је ма ли – до вољ на су 
дво ји ца или тро ји ца да му по ста ве жи цу. Да је ве ћи, као што не кад бе ше лук мог стри-
ца Та ме то моа, за ко ји су би ла по треб на пе то ри ца, на мер но бих га ис пу стио! А ова ко, 
Та и ре би се са мо сме ја ли. Ви ди ка ко је Јо ши цу неу ма ли лук? За то сам га узео – за то бих 
ри зи ко вао и жи вот. 

Вој ни ке је Јо ши цу не ов од го вор оду ше вио (стр. 460–462).

Ан ти рат не по ру ке

Ви ди мо на осно ву ових од ло ма ка да еп ске епи зо де у По ве сти о кла ну Хе и ке че сто 
ком би ну ју озбиљ но и ша љи во, а да има ју и ан ти рат не по у ке, на осно ву ко јих је је дан 
аме рич ки ис тра жи вач, Тај лер Крир (Tyler A. Cre er), у сво јој док тор ској те зи (2014) поре-
дио ан ти рат не ста во ве из Или ја де и По ве сти о кла ну Хе и ке.

Фук ђи ва ра но Та ка но бу (1142–1205): Ми на мо то но Јо ри то мо, 1179.

Пра ве ћи по ре ђе ња из ме ђу Или ја де и По ве сти о кла ну Хе и ке, Тај лер Крир у сво јој 
док тор ској те зи (Ec ho es of Pe a ce: An ti-Wa r Sen ti ment in the Iliad and He i ke mo no ga ta ri) ка же:
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Обе при че из гле да да спро во де слич не иде је кроз суд би не сво јих глав них ли ко ва. Ка ко 
ови рат ни ци кр ва ре и уми ру и ви де сво је рат не дру го ве ка ко ги ну, чи ни се да пе ва чи обе 
по ве сти пи та ју, при ка зу ју ћи ра за ра ње ле по те, пре фи ње но сти, умет но сти и са мог жи-
во та, да ли је вред но жр тво ва ти све то ра ди мо ћи и сла ве.

Ако ле по та, кул ти ви са ност, умет ност и пе сма до но се ра дост, а рат је раз о ран, 
за стра шу ју ћи, од вра тан и иза зи ва су зе, или је про сто га дан, за што он да ли ко ви у овим 
при ча ма на ме ра ва ју да на ста ве бор бу, иду ћи та ко да ле ко да се пре да ју крај њој су ро во-
сти и смр ти – по себ но ако из гле да да су пот пу но све сни не га тив не при ро де ра та? Та кав 
је па ра докс ра та. При си ље ни да се бо ре – од стра не сво јих за по вед ни ка, за ве та и ча сти, 
а мо жда и сво је во ље да оп ста ну, или сво је превладавajуће же ље за осве том – рат ни ци 
у Или ја ди и По ве сти се бо ре и уми ру са без на де жном че жњом за ми ром, све сни бо ле сти 
ко ја их је по го ди ла, али пот пу но не моћ ни да по стиг ну ис це ље ње (Cre er, 2014, стр. 37).

По сле ис црп ног чи та ња, ре кло би се да три епа (Или ја да, Ма хаб ха ра та, По вест о 
кла ну Хе и ке – да кле не са мо ова два о ко ји ма го во ри Крир), иа ко ва же за еп ска де ла, 
ко ја прев сход но го во ре о ве ли ким ра то ви ма и под ви зи ма рат ни ка – на овај или онај 
на чин – из ра жа ва ју и ан ти рат не по ру ке. Та ко је дан од ли ко ва у Ма хаб ха ра ти (књ. 6, 
оде љак XCVII), го во ре ћи о за ра ће ним стра на ма ка же: 

Ви ду ра нам је ја сно ре као да ће обе стра не за пло ви ти у мо ре жа ло сти. Да ми је са мо 
зна ти због че га ми јед ни дру ги ма до но си мо са мо јад и про паст? Зар због има ња? Ка кве ли 
ће мо ра до сти има ти ми и они од то га има ња ка да се ово уби ја ње за вр ши? (Ма хаб ха ра та, 
2005, стр. 293). 

А у По ве сти о кла ну Хе и ке, кад се пре до ча ва ју од се че не гла ве вој ни ка (у одељ ку 
„По вор ка гла ва“, ко ји смо ци ти ра ли), Ко ре мо ри је ва же на је – на сва ку пре до че ну гла-
ву рат ни ка – гр ца ла у су за ма и го во ри ла: Ни шта од то га ни је ту ђа не сре ћа! (По вест 
о кла ну Хе и ке, стр. 404).
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