АЈА КО ОКУ

ИЗМЕЂУ ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ:
О МАНСАРДИ ДА НИ ЛА КИША1

0. Увод
Мансарда је Кишов први роман, на ком је радио од краја 1959. до 1960.
године. Поднаслов му је Сатирична поема. У овом раду позабавићемо се
питањем због чега Мансарда носи овакав поднаслов и пока заћемо да он
упућује на поједине битне аспекте овог дела.
Мада је Киш познат као романописац, полазна тачка његове књижевне
делатности на ла зи се у поезији. Не тако плодан писац, Данило Киш је објавио свега седам романа, три књиге есеја и још неколико сценарија и драма,
а није објавио ниједну књигу песама.2 Он сам каже: „почео сам као песник
(мада, срећом, нисам објавио ниједну књигу својих песама)“ (ГТИ 212). Од
објављивања песме Ружа: Saint-Exupéry (1966), коју је написао у Будимпешти, Киш није написао ниједну песму све до два месеца пред смрт, када је
наста ла На вест о смрти госпође М.Т. (1989). Чињеница да се Киш у почетној и завршној етапи књижевног ствара лаштва бавио поезијом наводи на
неочекивани закљу чак да се он, као што и сам признаје у интервјуу, „целог
свог живота спремао да буде песник“ (ГТИ 179).
1
Рад је први пут објављен под насловом Shi to shōsetsu no hazama de: Daniro
Kishu no „Urayane beya“, у: Slavistika, XXIII(2007): 101–120.
2
При изради овог рада коришћена су Сабрана дела Данила Киша у 14 томова,
Београд, БИГЗ, 1995. (коришћене абревијације: СДК: Сабрана дела Данила Киша,
М: Мансарда. БП: Башта, пепео), као и књига интервјуа Горки та лог искуства,
приредила Мирјана Миочиновић, Београд, БИГЗ, 1991. (абревијација: ГТИ)
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Током те паузе у његовом поетском ствара лаштву дуге две деценије,
међутим, Киш није напуштао поезију: бавио се превођењем страних песама
на српски како би испунио унутрашњу чежњу за поезијом. Киш је превео
више од хиљаду стихова, углавном мађарских, руских и француских песама.
Желео је да објави књигу песничких превода која би има ла три поглавља:
Мађарска рапсодија, Руска руковет и French kankan.3 То пока зује да је Кишова страст према поезији била несмањена. У овом раду желим да покажем
да у роману Мансарда постоје два аспекта, аспекти поезије и прозе, који се
темеље на баштини европске књижевности, конкретније, на миту о Орфеју
и Дон Кихоту.
Најпре ћемо укратко дати преглед структуре читавог романа. Мансарда
садржи различите изражајне форме, као што су стих, драма, писмо, дневник,
тако да се може рећи да је роман писан у барокном стилу, у Борхесовом смислу те речи. Свако поглавље се састоји од комбинације фрагмената различитих стилова. Осим поглавља Путовање или разговор и Острво или дневник,
која су организована потпуно друкчије од осталих, међу сценама које се смењују у сваком од поглавља не осећа се континуитет и наративна повезаност.
Мансарда је роман писан у првом лицу. Чита лац не са знаје право име
главног јунака: он себе једноставно назива „Орфејом“, док га пријатељ Игор
поспрдно зове „Лаутаном“. Дру ге две главне личности су његов пријатељ
Игор звани „Јарац Мудријаш“, и његова љубав Еу ридика. Старост главног
јунака није јасно одређена, али се из њиховог разговора о испиту може закључити да су Орфеј и Игор приближно истих година, а Игор је 1935. годиште.

1. Поема о љубави4
1.1. Мит о Орфеју
Имена јунака и јунакиње нам јасно сугеришу да је Киш имао у виду
мит о Орфеју када је писао овај роман. Као што је свима познато, овај мит,
који се појавио у Грчкој пре Хомера и Хесиода, опеван је у Верги лијевој
Песми о земљорадњи и у Овидијевим Метаморфозама, да би се током средњег века и ренесансе етаблирао као вечити мотив у књижевности, што остаје
до дана данашњег, и то не само у књижевности већ и у музици, филмовима
3
Та жеља му се испунила у посмртној књизи Песме и препеви (Београд: Просвета, 1992).
4
Главни ју нак на зива свој роман „Поемом о љубави“ (М 28).
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и многим уметничким жанровима у западној традицији. Превалентност овог
мотива лежи у универзалној човековој жељи да љубављу надвлада смрт, као
што то Орфеј у миту чини сила зећи у Хад.
Од 19. века, посебно од романтизма наовамо, једно од битних питања
које се јавља у књижевности јесте шта је поезија и уметничко ствара лаштво
као такво, а мит о Орфеју пружа изврсно полазиште за разматрање тајне стваралачког процеса. Кишов Орфеј силази у Хад у свом срцу у потрази за изгубљеном љубављу, с једне стране, али и да би покушао да разјасни мистерију
стваралачког чина, са друге. Стога можемо рећи да роман садржи две тематске целине: љубавну прозу посвећену Еу ридики и разматрања о књижевности као таквој, која се рађају из његове комуникације са Игором. Одсуство
тематског континуитета, које смо поменули у одељку о структу ри романа,
јавља се као последица овакве тематске организације, то јест преливања љубавне прозе у расправу о књижевности и обратно.
Кишов Орфеј је и песник и музичар, што још више појачава пара лелу
са митским јунаком. Он свира лауту, ренесансни инструмент (отуд и његов
надимак), а са Игором води дуге разговоре о књижевности. Но, за разлику
од јунака у миту, који живи са животињама у шуми, Кишов Орфеј усамљенички борави у прљавој, запуштеној мансарди са бубашвабама и мишевима.
Такође, пародија на овај мит се јасно може уочити и када се главни јунак
„спушта“ из мансарде на седмом спрату у „спољашњи свет“. За разлику од
митског јунака, савремени Орфеј је егоиста који оставља идеалну жену Еуридику и сам одлази у „рај“, у свет невиности и безазлености. Штавише, он проводи време са другим женама да би прикрио своју усамљеност након одвајања
од Еу ридике. Стога можемо закљу чити да Орфеј у Мансарди представља
контраст лику митског Орфеја.
1.2. Песнички језик
а) Путовање, лист, плод
Мансарда почиње овако:
Слу шао сам како плачу у ноћи невидљиви возови и како се рожнато
лишће хвата ноктима за замрзло, тврдо тле.
Свуда су нас пресрета ле гомиле изгладнелих, чу павих паса. Изла зили
су из тамних капија и провлачили се кроз уске тарабе. Пратили би нас у великим гоми лама, немо. Само би с времена на време подиза ли к нама своје
суморне, тужне очи. Има ли су неког чудног респекта према нашим нечујним
корацима, према нашим загрљајима.
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Са једног тамног дрвета, чије су се гране надвиле преко плота, пада ле
су на пут неке крупне, модре јесење шљиве. (М.9)

Судећи по алитерацији гласа с која сугерише шуштање лишћа и упечатљивим сликама воза, опа лог лишћа и паса, јасно је да у ова три параграфа
преовладава снажан поетски израз. У Кишовом опусу се на више места јављају поетски мотиви као што су јесен, лишће, плод, као на пример у приповеци
С јесени, када почну ветрови, првој у збирци Рани јади. Но, овде ћемо се на
тренутак осврнути на сцену из аутобиографског романа Башта, пепео, када
главни јунак Анди први пут осети песничко надахнуће.
Једне јесење вечери (нека чита лац дозволи да тај догађај издвојимо),
једне сасвим обичне јесење вечери (било ми је једанаест година), без икакве
припреме, без најаве, без небеских знакова, зачуђујуће једноставно, банула је
у нашу кућу Еутерпа, муза лирске поезије. То је био једини велики догађај те
сезоне, једина светлост у статусу кво те мутне јесени. Лежао сам на дрвеном
сандуку у кухињи, покривен ћебетом преко главе, очајнички решен да преспавам јесењу досаду и да савладам своју глад стоичким размишљањем о будућности, о љубави. Глад роди истанчаност, истанчаност роди љубав, љубав роди
поезију. А та моја врло неодређена представа о љубави и о будућности претвара ла се у сјајну, жарким бојама исцртану мапу света (додатак уз очеву књигу),
у недостижност, у очај. Пу товати! Волети! О, Африко, о, Азијо, о, да љино, о,
животе мој! (...) У мени је треперио неки величанствени, свеобухватни ритам,
а речи су ми изла зиле на уста као медијуму који проговара на хебрејском. (...)
А, ево, цела се та лирска и фантастична ба лада, то ау тентично ремек-дело
надахнућа састојало из ових неколико речи распоређених у идеалном и непоновљивом поретку: корални спруд, тренутак, вечност, лист, и од једне сасвим
нера зу мљиве и тајанствене речи: плу масерија. (БП 198–199)

За тумачење Мансарде занимљиво је не само то што дечак Анди пише
своје прве стихове у јесен већ и то што је „лист“ поетска реч под једнако као
и „корални спруд“, „тренутак“, „вечност“. Поред тога, ако обратимо пажњу
на реч „плумасерија“, која означава да је у Андијевом срцу урезана чињеница
да је његов деда био јеврејски трговац гушчијим перјем, можемо видети потајну везу између „плумасерије“ и шљиве (plum на енглеском). Ту на ла зимо
везу са шљивом која се јавља у почетним реченицама Мансарде, које смо
горе цитира ли.
б) Љубав и глад
Лик Андија се у Башти, пепелу не може потпуно идентификовати са
аутором. Међутим, постоји сцена у којој се може видети да је Орфејов осећај
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за поезију врло сличнан Андијевом. То је сцена кад он и Игор дају имена четирима звездама Ориона. Првој дају име „Неоткривена љубав“, другој „Јарац
Мудријаш“, значи, надимак Игора, трећој дају име главног јунака, које нам
није откривено, а четврту на зивају „Глад“. Неочекивано име за четврту звезду сугерише да их је непрекидно мучила глад, али и одражава њихово неуобичајено интересовање за феномен глади у свету. Поред тога, ова епизода
са давањем имена звездама има велико симболично значење. Они предлажу
Еу ридики, коју тек упознају, да једној од звезда надену име по њој.
„Живимо тамо због близине звезда. Разу мете. Променићемо Глад у –
Еу ридика. Свиђа ли вам се то?“
„Не разу мем“, рече она.
„Да једна звезда носи ваше име.“ (М 17)

То што су одабрали да Еуридикино име дају звезди „Глад“, а не „Неоткривеној љубави“ као што би се очекива ло, очигледно изражава пишчеву
иронију. Роман Мансарда не нуди објашњење због чега је уместо „Неоткривене љубави“ баш „Глад“ понела Еу ридикино име. Стога, погледајмо још
једном помену ти цитат из Баште, пепела: „Глад роди истан чаност, истанчаност роди љубав, љубав роди поезију.“ У тој реченици се види повезаност
између глади и љубави у свести дечака Андија. Иако се лик Андија у Башти,
пепелу не може потпуно идентификовати са аутором, аутор сам на другом
месту сведочи о тој повезаности, и то у аутобиографском запису Извод из
књиге рођених (кратка аутобиографија): „У својој деветој години написао
сам прве песме, на мађарском; једна је говорила о глади, друга је била љубавна песма par excellence“ (М 112). Дакле, могло би се рећи да љубав и глад,
коегзистирају у свести аутора као два битна мотива од самог почетка, што
сугерише да се управо овде може открити извор поезије за аутора. Разговор
о именима звезда нам открива, заправо, да Еуридика за главног јунака представља чисту љубав, другим речима, идеалну љубав, из које поезија извире.
За разлику од Баште, пепела, где преовлађује прозни израз, у Мансарди
преовлађује поетски израз, што се може видети и када аутор користи именице са јаким емотивним набојем као имена звезда. Аутор, не слу чајно, даје
име своје љубави звезди коју је претходно на звао по глади, мучном осећању
које је обележило његово детињство, с једне стране, а исто тако снажне метафоре за недостатак и жељу, с друге. Можда баш жељу за љубављу и вечношћу. О свом поетском сензибилитету, аутор јасно говори у следећим редовима: „Наравно, гледане структу ра листички, сличности и разлике између
поезије и прозе јесу у језику или, како каже Гертруда Стејн, у именици и у
глаголу, где се поезија изједначава с именицом а проза с глаголом“ (Скла-
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диште, 189). Управо овде можда лежи објашњење за брижљив избор речи,
посебно именица, и ауторову опсесију песничким језиком у Мансарди.
в) Путовање
Емотивни набој у сцени из Баште, пепела у којој је описано прво ствара лачко искуство дечака Андија, у потпуности кореспондира са емоцијама
у многим сценама у Мансарди. То се јасно може видети у његовој жељи за
поетским изразом, страсти за поезијом, која се развија у чежњу за путовањем
и да леким светом. На ум Андију пада „сјајна, жарким бојама исцртана мапа
света“, с једне стране, док, с друге, у очима Орфеја мрље на зидовима мансарде изгледају као „симболичне слике четири континента“ (М 19). Потом, дечаков усклик „Путовање!“ од јекује кроз ма лу мансарду и његове мисли се
настављају овако: „Треба да отпутујем. За Уганду. За Тангањику. За Екваторијалну Африку. Ма где. Да леко“ (М 27). Након оклевања да ли да умре или
да оде на пут, Орфеј у Мансарди одлу чује да отпутује.
Заокупљен самим собом, он оставља Еу ридику, или идеалну љубав, и
одла зи у За лив делфина. Треће поглавље Путовање или разговор писмо је
за Еу ридику о једноставном локалну обичају. Овде главни јунак препознаје
блиску везу између смрти и идеалне љубави. У За ливу делфина, ако човек
сања неку жену седам или више пута, он мора пред њом да пресече себи вене,
а у слу чају да његова љубав није узвраћена, он мора да умре „јер после оне
ноћи када је човек признао да његово срце није његово, оно више није употребљиво ни за шта“ (М 32). За главног јунака, овакав израз ултимативне љубави је веома шокантан. Узгред, Киш говори о путовању у есеју Путовати
значи живети, чији наслов потиче из чувене Андерсенове песме.
И кад год седнем у воз, где год пу тујем, ноћу или дању, без обзира на
правац, на брзину, на декор, на пејсаж, без обзира на простор и време, ја увек
пу тујем – парадоксално – у оба правца: напред и на зад, у прошлост и будућност. (...) И можда због свега овог бремена прошлости, путовање за мене представља увек неку сентименталну катарзу која траје све дотле и само дотле док
не напустим своје место у купеу. И можда због тога возови у мом сну и у мојој
свести имају увек белу боју, попут какве птице. (Вариа, 22)

За њега, путовање је катарза, другим речима, очишћење срца. Главни
ју нак пу тује бродом, а не возом, јер је по својој при лици ау тор осмислио
сцену За лива делфина на основу асоцијације егзотике, брода и песника, као
у Бодлеровим песмама. Поглавље Путовање или разговор само по себи показује шта је заправо идеална љубав, а љубав „цвета и расте само у сновима“
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(М 19). Другачије речено, ово поглавље је пејзаж у свести главног јунака, опседнутог путовањем које симболизује његову поетску страст.
1.3. Стихови
Као што смо већ рекли, Мансарда садржи различите изражајне форме,
међу којима су и стихови. Нарочито су интересантни стихови у поглављу
Путовање или разговор, јер показују сву тешкоћу превода са језика домородаца. Но, погледајмо најпре Орфејову песму, коју је испевао Еу ридики када
га је она први пут посетила у мансарди.
Јастук ће ти бити латица од руже,
За стопама твојим тулипани туже...

Иако се дванаестерац обично везује за александринац у француском
песништву, овде га можемо повезати са поезијом у ренесансној Далмацији5,
због тога што главни јунак свира лауту, ренесансни инструмент. Ову песму
је отпевао два пута, док га Еуридика није прекинула. Насупрот митском Орфеју, чије су песме очарава ле све који би слуша ли, његова песма је толико
бедна да он не може да очара чак ни своју љубав. Међутим, ова песма нема
само сатирично значење. После растанка од Еу ридике он продаје лау ту и
на ла зи утеху у алкохолу, разочаран у реалност. Када Игор затражи да чује
његову музику, Орфеј му запева онај дванаестерац који је спевао за Еуридику,
а Игор га прати „својим сребрним гласом“, то јест, „вртећи сребрну кашичицу
у пра зној чаши“,
Јастук ће ти бити латица на ружи,
Лау тан за тобом вечно ће да тужи...

Онда прихватих и ја:
Стопама ће твојим тулипани цвасти,
Клипану ћеш неком у загрљај пасти! (М 70−71)

Искрена љубавна песма се преобраћа у песму разочарења, а напослетку
и у песму ругања. Ово је одређена „врста терапије“, која треба да помогне
5
„У прво доба старе хрватске умјетничке књижевности у поезији је доминирао двоструко римовани дванаестерац, стих од дванаест слогова, а веома јаком цезуром подијељен на два чланка по шест слогама. У јужном или дубровачком облику
двостру ко римованог дванаестерца сроковима су парно везани и крајеви стиха и
први чланци у сти ху.“ Све тозар Пе тровић, Стих, у: Зденко Шкреб, Ан те Стамаћ,
Увод у књижевност, Загреб: Глобус, 1998, стр. 294−295.
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главном јунаку да се пробуди из сна и суочи с реалношћу, као што је за Киша
писање било „нека врста терапије“ (Вариа, 513). Певајући, Лаутан спознаје
да Еуридика није била идеална жена, као и да идеална жена, заправо, не постоји. Еу ридика се последњи пут спомиње у роману баш у овој песми, а сам
роман се завршава следећом песмом.
Никад нећеш моћи са мном
брати ду ње ранке...
(...)
Никад нећеш моћи са мном
гледати уранке... (М 108−109)

Ова песма изражава оклевање главног јунака, што значи, у ствари,
да главни јунак не може нити да отпутује нити да бере „дуње ранке“.
Овде се опет сусрећемо са мотивом плода, који на ла зимо у почетним
реченицама Мансарде писаним у форми песме у прози. Завршна песма
наговештава да је „дуња ранка“ управо метафора Мансарде, метафора
за роман као плод књижевног ствара лаштва.

2. Роман о роману
2.1. Дон Кихот
Игор је љубавници главног јунака наденуо још један надимак: „Магдалена“. Ово име потиче из Библије и сугерише да јунакиња оличава не само
идеал ну љубав већ и прости тут ку, као што је то би ла Марија Магда лена.
Овакво двојство лика жене, која представља објекат љубави главног јунака,
може се уочити и у Сервантесовом роману Дон Кихот. Главни јунак Дон Кихота Алонсо Кихада опчињен је витешким романима и, померивши памећу од
прекомерног читања, поистовећује се са протагонистима и умишља да је лутајући витез. Он себе назива Дон Кихотом, а своју љубав зове Дулчинеја од Тобоза. Међутим, Дулчинеја је производ маште Дон Кихота; она је заправо обична сељанчица по имену Алдонса Лоренцо. Контраст између жене каква је у
стварности, с једне, и њене идеализоване слике у машти главног јунака, с друге стране, указује на сличност између главног лика Мансарде и Дон Кихота.
Игор, као пријатељ главног јунака, има много бољи увид у реалност
него он сâм, те оправдава надимак „Мудријаш“ који носи. У првом поглављу
може се видети неколико занимљивих бинарних опозиција које ука зују на
разлике између Игора и главног јунака.
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Натчовек или Свечовек
идеа лизам или материја лизам
Дон Кихот или Санчо Панса
Хамлет или Дон Жуан
песимизам или оптимизам
смрт или самоубиство

За разлику од главног јунака, који хамлетовски оклева да ли ће „живети
или путовати“, Игор је реалиста. Горе смо видели да однос између главног јунака и његове љубави у Мансарди кореспондира са односом између главног
јунака и његове љубави у миту о Орфеју, а овде примећујемо да однос главног
јунака и његовог пријатеља Игора кореспондира са односом Дон Кихота и
његовог пријатеља Санча Пансе. Кафка у свом дневнику (19. октобар 1917)
пише: „Несрећа Дон Кихота не потиче од његове бескрајне имагинације, него
од Санча Пансе као реалисте.“ На сличан начин, осећај несреће главног јунака
у Мансарди бива продубљен у дружењу са Игором, који га убеђује да треба
да се суочи са реалношћу. Игор и Санчо Панса су компањони главног јунака
романа у ком се појављују, а паралела између њих двојице огледа се и у снажном
утицају који на њих има главни јунак: Санчо Панса и сам развија интересовање за витешки роман, а Игор, попут свог пријатеља, почиње да пише.
2.2. Ауторово књижевно наслеђе
Писана током ауторових „година учења“, Мансарда садржи алузије и
референце на многобројна књижевна дела, поред већ наведеног Дон Кихота
и мита о Орфеју. Да бисмо боље сагледа ли књижевне утицаје, погледајмо
које је све књиге, као највећу драгоценост, држао Лаутан у својој мансарди.
Под стакленим звоном, да би их заштитио од пацова, чувао је:
Спинозину Етику на латинском, Свето писмо на хебрејском, Дон Кихота, Маркс-Енгелсов Манифест, Бретонов Други манифест, Приручник о
дијеталној исхрани, Мисли једног биолога од Жана Ростана, Јоги за сваког,
Џинсову књигу О звездама, Рембооуву Une saison en enfer, Стенда лову књигу О љубави, Вајнингеров Пол и карактер, једно џепно издање Ван Гогових
репродукција и један интернационални ред вожње. (М 23)

Утицај Дон Кихота на Мансарду разматра ли смо у претходном одељку; Спинозина Етика одиграће важну улогу у Кишовој аутобиографској трилогији, а занимљиво је и то да се под стакленим звоном налази и међународни
ред вожње, чији је уредник био пишчев отац, Едуард Киш. Све ово наводи
нас на закључак да су ово књиге самог Киша, чиме се појачава аутобиографска димензија главног лика.
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Аутор на више места у роману набраја књижевна дела, што јасно показује у којој мери га је књижевност опчињавала. Погледајмо сада неке од сентенци које су биле исписане на почасном месту, на зиду „храма Мансарда“:
Jos ar ta, caci se prostituat!
*
Quod non est in actis (in ar tis!) non est in mundo.
*
Plenus venter non studet libenter
*
Nulla dies sine linea. (M 20−21)

О ефекту отуђења који се јавља у роману услед честе употребе страних
језика биће речи касније, а сада ћемо размотрити ове сентенце у вези са Дон
Кихотом. У прологу Дон Кихота, аутор се жа ли: „А оста ле књиге које сам
видео, иако само просте измишљотине, украшене су толиким мудрим изрекама Аристотела и Платона, и читаве гомиле филозофа, да читаоце испуне
дивљењем, убедивши их да су аутори људи од науке, мудрости и речитости.“
Латински цитати на зиду мансарде јављају се попут од јека на ове Сервантесове речи, јасно изражавајући Кишово иронијско поигравање, посебно први
цитат: у питању је трик, јер је то заправо румунски, а не латински језик. Ради
се, наиме, о цитату авангардног румунског уметника Јона Винее, који у свом
манифесту критикује уметност и културни естаблишмент.
2.2. Валпургијска ноћ
Као што смо видели у претходним одељцима, у амбива лентном односу Лаутана према Еу ридики може препознати одређена пара лела са митом
о Орфеју и Дон Кихотом, а слична пара лела може се наћи и у Лаутановом
односу према књижевним делима. То се може видети у следећем одломку,
који представља сцену растанка јунака од Еу ридике.
– Шта ћеш да радиш? – упитах као скамењен.
– Отпу товаћу – понови она смешећи се, као да је изненађена мојом запањеношћу.
– Куда?
– Врло да леко одавде.
– У Дагестан?
– Tu n’es pas mal instruit. Peut-être, pour le moment...
– Soit... Laisse-moi rêver de nouveau après m’avoir réveillé si cruellement
par cet te cloche d’alar me de ton départ. Sept mois sous tes yeux... Et à présent où
en réalité j’ai fait ta con naissance, tu me parles de départ!
– Je te répète que nous aurions pu causer plus tôt.
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– А да ли си ти то желела?
– Moi? Tu ne m’échapperas pas, mon petit. Il s’agit de tes intérêts à toi. Est-ce
que tu étais trop timide pour t’approcher d’une fem me à qui tu parles en rêve maintenant, ou est-ce qu’il y avait quelqu’un qui t’en a empêché?
– Je te l’ai dit! Je ne voulais pas te dire vous.
Онда угасих свећу, клонуо. Књига с треском паде у сламу. Свечана тишина прекри моју мисао, мој сан.
– Adieu, mon prince Car naval! (M 50−51.)

У једној од најважнијих сцена у роману ток приче је пресечен, јер је
ликови говоре страним језицима. Ово отуђење наставља се на пет следећих
страница и тера читаоце да размисле какав је значај ове сцене за роман у целини. Већина реченица из њиховог дијалога је заправо преузета из поглавља
Валпургијска ноћ у роману Чудесна гора Томаса Мана. Кишов Леутан изговара реплике Ханса Касторпа, јунака из поменутог Мановог романа, у првом
лицу. Из тога се види да, као што и сам аутор објашњава (Час анатомије,
156), главни јунак Мансарде чита Чудесну гору потпуно се идентификујући
са Хансом. У овој сцени видимо да се главни јунак, баш као Дон Кихот, поистовећује са протагонистима романа који чита и, потпуно исцрпљен светом
фанта зије, тоне у сан. Књига, која из Лаутанове руке пада у сламу, пока зује
да га читање доводи до горке спознаје реалности. После растанка са Еуридиком, описаног у овој сцени, он престаје да буде песник који пева о љубави, и
тоне у свет илузија, почиње да живи у земљи снова, у свету измаштане реалности романа, попут Дон Кихота.
И његов друг Игор се преображава у ђавола, као да је отрован Валпургијском ноћи. У поглављу Код два десперадоса, они разговарају:
Ти: Зашто се не убијеш, Лау тане? Знам да си без Еу ридике тек сенка.
Ја: Мефистофеле! Ђаволе!
Ти: Убиј се! Сврши са својом сенком! Ти ниси рођен за компромисе. (М 87)

Игор овде престаје да буде Санчо Панса, компањон главног јунака, већ
се трансформише у Мефиста, који се у обличју јарца појављује на брду Брокен у Валпургијској ноћи. Овакву метаморфозу најављује већ и сам Игоров
надимак Јарац Мудријаш.
2.3. Домаће књижевно наслеђе
Иако између главног јунака и Игора долази до раздора, они се ипак слажу о томе да до животних спознаја треба доћи кроз лично искуство, а не кроз
читање романа, те отварају кафану Код два десперадоса на приморју. Ова
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кафана постаје место окупљања лучких радника и морнара, где су се увек
могле чути приче из стварног живота. Реч десперадо је израз који потиче из
шпанског, а означава очајника или вагабунда. Игор, који ради марљиво као
пчела, изгледа смешно и опет поприма карактер витезовог штитоноше. О стицању спознаје посредно, путем књига, и непосредно, кроз лично животно
искуство као двема опречним алтернативама, биће речи касније, а овде ћемо
обратити пажњу на винску карту кафане коју држе јунаци Мансарде.
ДОМАЋА ВИНА
Фрушкогорски бисер јутарњи
Дубровачки мадригал
Охридска легенда
Грачаничка зора
Словенска легенда, горка
Херцеговачка Даница, горка
Маркови друмови (мутно)
Злато Скадра (жи лавка)
Коса Мајке Јевросиме
Пехар Бановић Страхиње
Ла зарева мишица
Сан Вука Мандушића, бело
Мајчина клетва
Слово љубве
Очи Симониде
Ка луђерски рукопис (М 80)

Листа садржи бројне топониме из тадашње Ју гославије, а властита
имена су заправо имена јунака који се јављају у неким од значајних дела домаће књижевности: ту је јунак народног епског стваралаштва Марко Краљевић и његова мајка Јевросима, Цар Ла зар, који је погинуо у бици на Косову,
Вук Мандушић из Његошевог Горског вијенца. Ту су, такође, референце и
алузије на славне песнике, као што су Јован Дучић, Стефан Ла заревић, Милан Ракић, и на њихова дела. Све ово јасно показује да главни јунак не одбацује знање стечено из књига и да домаћа песничка баштина у његовој свести
заузима посебно место. Осим тога, оваква винска листа сугерише и могућност
да је кафана само плод маште главног јунака.
Цео подухват са кафаном се завршава неуспехом, баш као што се, неизбежно, дешава и са пријатељством Лаутана и Игора. Игор се више не појављује у свету главног јунака, а ово одсуство Лаутановог жовијалног пријатеља
најављује нову, аскетску фа зу у животу главног јунака.
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2.4. Робинзон Крусо
У следећем поглављу, Острво или дневник, главни јунак се стоички суочава са реалношћу: живи сам у каменој колиби на ненасељеном острву и
као сезонски радник чува краве. Овај мотив делимично кореспондира са
епиграфом Мансарде, о којем ће касније бити речи, а сада ћемо обратити
пажњу на поједине дета ље из овог поглавља из којих се на зире пародија на
Робинзона Круса. Као што се јасно види из поднаслова, ово поглавље је писано у форми дневника. Поред тога, главни јунак се игра Робинзона и користи јард као мерну јединицу. За разлику од Робинзона, који је нашао отисак
стопа ла Петка на песку, Леутан „ни[је] уловио ништа“. Он затим наставља:
„Тумарао сам према југу, али нисам открио никакве трагове по песку“ (М 90).
Овде се види да се, и поред покушаја да се боравком на пустом острву ослободи својих књижевних опсесија, главни јунак још једном идентификује са
књижевним ликом. Ипак, усамљенички живот на њега делује као противотров,
и после те иницијације он чини први корак ка суочавању са реалношћу.
2.5. Андерсен
После повратка са острва у мансарду, главни јунак почње да пише роман. Једне ноћи, он не може да заспи, због удара ветра о прозор и непрекидног
кашља девојчице из комшилука. Он коначно доноси одлуку да изађе из мансарде и силази низ степенице. Ова сцена је алузија на Андерсенову бајку Девојчица са шибицама. Главни јунак Мансарде, попут девојчице у бајци, под
пламеном треће шибице угледа беживотно тело. За разлику од девојчице,
која сања диван сан, он се суочава са су ровом реалношћу. Девојчица гледа
драгу јој баку и с њом иде у рај, а Лаутан гледа списак станара те зграде. Он
тражи Игора који се преселио на други спрат, али не успева ту да га нађе.
Под све слабијим пламеном, једва му пола зи за руком да прочита:
Ју рин Игор, студент, 1935.
– Јарац Мудријаш – рекох готово гласно.
– Астроном. Вечити студент. Студент луталица. Звездознанац. Месечар!
(М 105)

Све ове речи које се односе на Игора истовремено могу окарактерисати и главног јунака самог. Дакле, лик Игора је alter ego главног јунака,
Doppelgänger. Кад је он разумео ко је Игор, обузели су га страх и изненађење, јер је преду го боравио изолован у симболичном простору мансарде,
одвојен од реалности. Као што митска Еуридика предстваља идеалну љубав,
као контраст реалној љубави, тако и Игор представља критички став/реа-
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листички принцип, који доводи у питање свет фанта зије главног ју нака.
Главни јунак продубљује своје мисли разговарајући сам са собом. Кад у својој души смогне снаге да се помири са Игором, он такође прона ла зи снагу
да из мансарде сиђе у свет стварности. За разлику од девојчице у бајци која
одла зи на небо, Лаутан се из света фанта зије враћа у реалност.

3. Поетика романа
3.1. Егоизам: писање у првом лицу
Једна од битних тема у роману Мансарда јесте како настаје роман, о
чему главни јунак и Игор врло често разговарају. У поглављу Мансарда (I),
Игор препору чује Лаутану да пише роман у стилу Дафне и Клое како би се
ослободио писања у првом лицу, тачније, свог егоизма. Његов став према
писању романа може се видети у поглављу Путовање или разговор, које на
почетку има форму љубавног писма Еу ридики, а затим постепено поприма
форму разговора са Игором. И једна и друга форма омогућавају Лаутану да
се изра зи путем унутрашњег монолога, што одражава његово мишљење да
је монолог, за разлику од унутрашњег монолога, дубоко непоштена и себична ствар. Он је, као писац, свестан да се монолог као форма не може избећи.
Размишљајући о томе он се присећа разговора са Игором:
Ја: Добро. Послу шаћу те. Преселићу се у приземље и написаћу роман
о Марији-Проститутки. О њеним љубавницима и њеним абортусима.
Ти: У реду. Учини тако. Жао ће ми бити да напустиш нашу мансарду,
али учини тако за љубав песме.
Ја: То није песма. То неће бити песма.
Ти: Песма о курви Марији Магда лени.
Ја: Не. Прича о абортусима Марије зване Чедна. Роман о дру штвеноисторијским, социјалним, (а)моралним, етничким и етичким узроцима њеног
пада. Роман Маријиних нада. Роман града. (...)
Па, забога, Козороги, нисам ли ти сто пу та рекао да ја пишем зато да
бих се ослободио свога егоизма. (М 36–37)

Писати егоистички, у првом лицу, да би се ослободило свога егоизма.
Управо то можемо сматрати једним од битних циљева Мансарде.
3.2. Аутор и главни јунак
Да би постигао овај циљ, аутор даје главном лику улогу романописца.
У ствари, ау тор и главни ју нак пишу исти роман са насловом Мансарда,
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чије су почетне реченице потпуно исте. У том случају, да ли можемо сматрати да се аутор идентификује са главним јунаком? Судећи по ауторовој биографији, он није становао у мансарди док је писао Мансарду. Аутор је као
место становања главног јунака изабрао измишљену мансарду, коју касније пореди са звездом. Сличност између аутора и главног јунака огледа се и у
чињеници да су рођени исте године; међу Лаутановим књигама на ла зи се
међународни ред вожње чији је аутор Кишов отац; затим, листа вина и лик
боема са инструментом и многи други детаљи који се јављају у роману такође
сугеришу да постоји сличност између аутора и главног лика. Тако се ʻроман
у роману’ јавља као оквир који изражава блиску везу између аутора и главног јунака. У процесу сукоба између ауторовог и Лаутановог егоизма долазимо до још тананије спознаје о егоизму као таквом. Сукоб између ова два
егоизма чини временски ток прилично сложеним и нејасним: у роману не
постоји дефинисана временска оса нити се радња везује за одређену тачку
у времену. Осим тога, понекад се мешају прошло и садашње време. Оваква
структу ра времена значи да је роман писан на основу субјективног времена
главног јунака.
Роман у првом лицу, чији јунак пише исти тај роман, зове се рекурзивни роман, и то је једна врста метафик ције. Киш се вешто поиграва овим
књижевним поступком:
– Треба ло је да сада од лу чим да ли да унесем ту песму у Мансарду,
наравно у оригина лу:
Tanah airku aman dan mak mur
Pulau kelapa jang amat subur
Pulau melati pudjaan bangsa
Sedjak dulu kala
Melanbai-lambai njur dipantai
Berbisik-bisik rađa k’lana
Memudja pulan nan indah permai
Tanah airku!
– То ћеш сигурно унети у Мансарду – рече Игор када му преведох последњу строфу.
(...)
Напакостићу Игору, нећу унети ону песму. Зато је исцепах у парампарчад и бацих је у сламу. Тако је нећу моћи никад унети у Мансарду! (М 101−102)

Аутор је успео да унесе песму у роман, користећи форму метафикције.
Поврх тога, ова песма није на српском и аутор нам открива само да је зна-
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чење наслова Песма са кокосових острва, али нигде не објашњава значење
текста. У ствари, ово су речи песме Ra zuan Pulau Kelapa (Лепо кокосово
острво) из индонежанске композиције Крончон, чији је аутор Исмаил Марзу ки. Киш користи ову песму да би појачао егзотичну атмосферу у роману
и да би створио илузију оригиналности која се огледа у честом коришћењу
пародије као књижевног поступка. У тексту романа аутор не даје никаква
додатна објашњења о овој песми, нити на српском нити на другим језицима.
3.3. Прототип
У роману важно место заузима и концепт прототипа. То јасно дола зи
до изражаја када главни јунак, са радозна лошћу и љубомором, пита Игора,
који му је управо ставио до знања да пише роман у ком ће му настојница зграде послужити као прототип: „А како ће господин Игор то да постигне?“ (М 40).
Главном јунаку је потребан прототип жене, прототип који прева зила зи све
замисливе разлике – разлике у изгледу, професији, карактеру и тако редом.
Ко би могао да му послужи као прототип жене која у њему иза зива осећање
љубави и јада у исто време? Одговор на то питање налазимо у речима Осипа,
старог пријатеља главног јунака:
– То је зато – рече Осип – што идеш из крајности у крајност. Није ли
живот негде између тога? Уосталом, можда грешим. Судим по оним фрагментима које си ми прошли пут читао код тебе на мансарди. Онда ми се све то
било свидело, но, ипак, није ли прави живот, realitas, негде између твоје мансарде и твоје Валпургијске ноћи ?! (М 98)

Размишљајући о Осиповим речима, он се сусреће са девојчицом на степеницама између мансарде и приземља. Она се игра лутком која подсећа на
лутку коју је Еу ридика нашла на почетку романа. Та чињеница сугерише да
је управо та девојчица прототип Еу ридике. Поред тога, девојчица на посредан начин утиче на Леутана да коначно сиђе са мансарде: због њеног кашља
он није могао да заспи. Њена егзистенција доводи га до спознаје да он живи
у свету фанта зије, у свету романа који пише, и наводи га, без икакве свесне
намере, да из тог света коначно искорачи.
3.4. Епиграф
Сила зак са мансарде означава прекретницу у животу главног јунака
када одлучује да знању стеченом из књига претпостави сазнање стечено кроз
лични доживљај живота. На овакву симболику силаска са мансарде указује
и епиграф овог романа.
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Нећемо угледати романтичну ћелију, колибу и кровињару; пред нама
ће се уздизати многоспратна камена зграда; што виши спратови, то се хладније у њима живи. Немаштина, јади, несреће, незнање и болест терају човека
спрат по спрат увис. Док је био доле, њега је још занима ло животно шаренилом, некако је учествовао у њему, иако му је често од рођења било неразумљиво
и недостижно (са успоном цивилизације расте број „неприлагођених за живот“
– то се не сме изгубити из вида). Уколико је живот терао човека на све већу
висину, њему је постајало све хладније; утолико је мање могао да схвати живот
и да му се прилагоди.
А. А. Блок

Ово је одломак из есеја Дневник жене коју нико није волео, који је написао руски поета Александар Блок (1880–1921) од 1912. до 1918. Његов кратки
есеј састоји од пет фрагмената, а цитат је из другог фрагмента. Овде Блок
разматра однос „народа и интелигенције“ и износи став да се више може
веровати проживљеном искуству народа него знању интелигенције. Киш завршава причу тако што главни јунак сила зи са мансарде. И Киш и Блок се
баве истим питањем, питањем које је за књижевнике 19. и 20. века, посебно
за оне са истанчаним сензибилитетом, било судбоносно: како писати књижевност о књижевности. Овде се не ради само о односу политике и књижевности
већ о следећим фундаменталним проблемима: Да ли аутор може да пише о
стварима које сâм није доживео и проживео? Шта књижевни језик чини аутентичним и како постићи ту аутентичност? Љуљање целе зграде при силаску
главног јунака у реални свет наговештава да Киш не дели са Блоком убеђење да је лични доживљај пресудан за аутентичност књижевног изра за.

4. Закључак
Вратимо се опет на питање са почетка овог есеја. Због чега Мансарда
носи поднаслов Сатирична поема? Шта то заправо значи? Овај поднаслов
нас подсећа на Хорација, не само због латинских цитата у тексту већ и због
разговора о књижевности између главног јунака и Игора, који следи форму
Хорацијевих Сатира: то није пишчев монолог за обичне читаоце, него су
то „ser mones“ (разговори) са посебним читаоцима. Поред тога, међу Сатирама на ла зимо и сатиричну поему на тему књижевности. Могло би се рећи
да је Киш имао у виду Хорацијеве Сатире док је радио на Мансарди.
На несрећу, Кишов боемски роман са поднасловом Сатирична поема
олако је тумачен као сатира соција лизма, у време када је соција листички
реа лизам био популарнан у југословенској књижевности.
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Али, Кишова сатира је „уперена против његовог сопственог лиризма и
идеализма“ (ГТИ 204), као што аутор и сам каже. Поред тога, сама реч сатира,
води порекло и асоцира на сатира, на митско биће (обично се прика зује као
полујарац), које воли алкохол и жене. У том смислу, главни јунак и Игор,
Јарац Мудријаш, заиста имају додирних тачака са сатиром. Имајући то у виду,
поднаслов Мансарде би могао бити и Сатирска поема.
У овом роману може се видети млади Киш који не може да одвоји свест
романописца од свести песника. Он у песми истражује суштину језика, а у
прози „живот“. „Промашени песник“ се му чи око одлу ке шта је битније:
спознаја коју стичемо путем књига или кроз лично животно искуство. Многобројни цитати и странице текста исписане на страним језицима нису ту
само да би допринели осећају отуђења већ се тиме пока зује тежња ка свим
књижевностима света јер му управо књижевност омогућава да истражује
дубине своје душе. С друге стране, ако се сетимо епиграфа, који наговештава
неповерење према књижевном језику који треба да допринесе аутентичности
књижевног изра за, поднаслов Сатирична поема може да се протумачи не
само као сатира уперена према ауторовом сопственом ствара лаштву него и
према књижевном језику. Неред, хаос и бесмисао које прона ла зимо у Мансарди могли би се критиковати у сваком случају. Но ипак, остаје непобитна
чињеница да управо овај роман најбоље рефлектује Кишов доживљај књижевности.
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