МИ ЦУЈОШИ НУ МА НО

ПРИ КАЗ ТРИЈУ РОМА НА ДА НИ ЛА КИША
ПРЕВЕДЕНИХ НА ЈА ПАНСКИ ЈЕЗИК1

Овај текст садржи већ објављене приказе сва три романа Данила Киша,
који су до сада преведени и објављени у Јапану. Ово, наравно, нису научни
радови, већ краћи текстови намењени просечним читаоцима, а написани су
за један тиражни дневни лист. Ипак, узети заједно, дају увид у историју рецепције Кишове књижевности у Јапану, и посебно су значајни, чини ми се,
за проучавање историје јапанско-српских културних веза. Прика зи су објављени у листу Маинићи шинбун, једном од најважнијих дневних листова у
Јапану, који је, с дневним тиражом од четири милиона примерака и ауторитативном књи жевно-критичком рубриком у недељном издању, познат по
свом великом друштвеном утицају.
*
Данило Киш, Рани јади: за децу и осетљиве (1970)
Превела: Кајоко Јамасаки
Издавач: Согенша, Токио, 1995.
Читао сам и нехотице уздахнуо. Ова збирка аутобиографских прича у
којој се евоци рају успомене на детињство има чаробну моћ оживљавања
боја, мириса и укуса, и све то с оном свежином својственом једино детињству.
На пример, прича Ливада почиње на следећи начин. „Ишао је обалом реке (...).
У ваздуху се осећао мирис озона помешан с мирисом већ презреле зове. Свежи
су се кртичњаци црвенели као красте. Онда од једном грану сунце. У трави
1
Белешка о првом објављивању на јапанском језику на ла зи се на крају сваког
од прика за.
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плануше љутићи. Замириса камилица, поље постаде тешко од обиља мириса.
Гледао је како његов пас гризе јагорчевину, док му се низ њушку цеде зелене
ба ле. Онда и он леже у траву потрбушке, крај кртичњака који се испаравао
као погача.“
Могао бих овако да наводим у бескрај, но задржаћу се само на овоме.
На моје изненађење, писац је, захваљујући својој зачуђујуће моћној, суптилној
лирској призми, успео да одстрани вулгарну стварност, иако се све дешавало
у једном тешком и су ровом времену. У овом делу, међутим, одсуство стварности није недостатак, већ се управо у томе крије његова ретка лепота.
Данило Киш (1935–1989) био је југословенски писац, по оцу јеврејског
а по мајци црногорског порекла. Отац, Јеврејин, у време нацистичке окупације одведен је у Аушвиц и никад се више није вратио. Очева смрт, Други
светски рат, погром Јевреја, бекство целе породице од прогона – могло је да
се пише надугачко о свим овим мучним и страшним темама. Но, вративши
се својим ʻлирским скоком’, као какав путник кроз време, неколико деценија
у прошлост, Киш лаким потезима четкице оживљава боје и мирисе детињства, избегавајући притом пажљиво сваки непосреднији помен свих тих трагичних догађаја.
Осећање стида након што се претходне ноћи упишкио, срамежљиви
доживљај прве љубави, ту жни растанак са псом кога је волео – све су то
искуства кроз која је у детињству свако бар једном морао да прође. Управо
због тога, нежни и пролазни сјај детињства, настао на тако осетљивој равнотежи, надила зи ју гословенску историјско-географску специфичност и доспева до нас, продревши кроз дебели слој времена.
Киш је писац који је већ преведен на преко двадесет језика и добитник
је бројних књижевних награда. Зато чињеница да је један писац, толико познат
у свету, тек сад по први пут представљен у Јапану говори да смо заправо
већ закаснили. У последње време, о Југославији се говори само у контексту
међуетничких сукоба и рата, и у том смислу за ту земљу са зна ло је много
људи. Колико, међу тим, има Јапанаца који би одмах могли да наведу име
бар једног познатог писца с тих простора? Ето, толико је у Јапану једностран
проток информација о другим земљама.
И зато, дивно је то што је један репрезентативни југословенски писац
представљен изванредним преводом прилагођеном тананом стилу оригинала.
Киш је, међутим, писац осебујног та лента, који је са сваким својим делом
мењао стил и начин писања. О његовом целокупном ствара лаштву не можемо судити само на основу овог дела лаких боја. Нека ово буде добар повод
да упознамо и друга Кишова остварења, а нарочито Енциклопедију мртвих,
фанта змагоричну збирку прича снажног романескног мириса.
Објављено у листу Маинићи шинбун 24. јула 1995.
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*
Данило Киш, Енциклопедија мртвих, 1983.
Превела: Кајоко Јамасаки
Издавач: Согенша, Токио, 1999.
Енциклопедија мртвих, дело југословенског писца Данила Киша, саткано је од девет прича обликованих различитим литерарним поступцима.
Приче су тематски већином смештене у модерни или савремени временски
оквир, иако две међу њима можемо на звати књижевним варијацијама древних легенди. Једна од њих, Симон Чудотворац, говори о Симону Врачу, утемељивачу јеретичке гностичке мисли, која се развија ла истовремено с хришћанством. Дру га прича, Легенда о спавачима, надахнута је мотивима из
једне легенде из Ку рана. Киш нам песничким стилом дочарава ликове спавача из камене пећине.
И оста ле приче, које припадају модерном или савременом временском
оквиру, баве се најра зличитијим темама. Прича Посмртне почасти говори
о проститутки која је 1920. године у Хамбургу умрла од упа ле плућа. Понесени превеликом тугом, морнари који су је волели на њеној сахрани подижу
праву ма лу ʻреволуцију’ и отимају све цвеће у граду да би га положили на
њен гроб. Прича о мајстору и ученику, чија се радња дешава у 19. веку у Прагу, говори о су чељавању једног јеврејског мислиоца и његовог ученика. У
причи Славно је за отаџбину мрети прати се судбина младог мађарског племића до тренутка његовог погубљења, на које је осуђен после оптужбе да је
учествовао у пучкој побуни.
Књига краљева и будала делом је историографски спис, настао као резултат истраживања процеса настанка злогласног и ауторски неаутентичног
антијеврејског дела Протоколи сионских мудраца. У причи Црвене марке с
ликом Лењина бивша љубавница писца јеврејског порекла, страдалог за време
чистки у Совјетском савезу, разоткрива нам судбину његових писама. „Оно
што страшни ‘мач револуције’ није успео да уништи, уништила је махнитост
љубави.“
Иако је у свим причама реч о упечатљивим ремек-делима која је тешко
међусобно поредити, најзапаженија је, ипак, прича по којој је и књига названа
– Енциклопедија мртвих. Једна жена, приповедач ове приче, у некој шведској
библиотеци прона ла зи књигу Енциклопедија мртвих, која постоји само у
једном примерку. У њој налази једноставан, али детаљан и јасан опис живота
свог оца, обичног и јавности непознатог човека. Можда се управо у овоме и
крије Кишов списатељски кредо. Наиме, он у једном интервјуу овако одређује циљ своје књижевности: „Минијату ру људског живота претворити у
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митску, вечну књигу и приказати неизмерно велику стварност скривену иза
ма лог броја речи.“ И заиста, Енциклопедија мртвих је ма ла књига иза које
се крије неизмерно велика стварност. Та стварност препуна је озбиљних историјских чињеница као што су судбина Јевреја у Источној Европи, или ужас
пред нацистичким и совјетским тота литаризмом. Оно што Киша одваја од
Набокова и Борхеса вероватно је овакав непосредни осећај стварности.
Киш је у свом позном животном добу напустио родну Ју гославију и,
изабравши пут ʻџојсовске револуције’, окончао живот у Паризу. С друге стране, Кајоко Јамасаки, преводилац ове књиге, која је и сама изванредан песник,
готово двадесет година живи у Ју гославији, у Београду, где је и дан данас.
У Ју гославији је ових дана почело НАТО бомбардовање. Она иста тешка
стварност која је пратила Кишов живот и од које је он хтео да побегне још
увек траје.
Објављено у листу Маинићи шинбун 28. марта 1999.
*
Данило Киш, Пешчаник, 1972.
Превела: Ајако Оку
Издавач: Шораиша, 2007.
Дани ло Киш је ју гословенски писац јеврејског порекла. Његове две
књиге, Рани јади и Енциклопедија мртвих, раније су већ представљене живописним преводом Кајоко Јамасаки (обе у издању куће Токио Согенша), и
у Јапану су већ донекле познате. Новопреведени роман Пешчаник, изненађујући за читаоце који мање-више већ познају Киша, открива нам збуњујућу
и силовиту визију и вештину чврстог романескног компоновања.
Ако су у Раним јадима ʻлирским скоком’ у детињство прекрасни призори описани лаким бојама, онда је Енциклопедија мртвих збирка фантастичних приповедака јаког романескног мириса. С друге стране, Пешчаник читаоце пушта да лутају у мучном и кошмарном, безизла зном ʻкафкијанском’
свету.
На почетку се даје веома згуснут опис светиљке чији пламен подрхтава у тами. На тај начин ствара се илузија да нам бели део пламена, кад на
њега обратимо пажњу, личи на вазу или пешчани сат, док ћемо посматрањем
тамнијег дела пламена видети два истоветна људска профила окренута један
према дру гом. Ово представља важан кључ за разу мевање целог романа.
Као кад окренемо пешчаник, ток приповедања потече у супротном правцу,
у прошлост, а писац, као да се сусреће са другим ʻсобом’, замишља судбину
свога оца.
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Највеће задовољство при читању овог дела причињава нам сама неизвесност ʻпроцеса тумачења’, којим до спознаје стижемо пипајући око себе
рукама по мрклом мраку. Кључ за разумевање овог лавиринт-романа открива нам се тек у последњем поглављу, кад чита лац напокон схвата да је цео
текст овог дела заправо реконструкција једног света на основу нечијег писма.
Тај ʻнеко’ је, изгледа, пишчев отац. Година је 1942. Антијеврејска олуја
бива ла је све јача, а масовно убијање Јевреја догодиће се и у Србији. Кишов
отац (у роману се јавља искључиво иниција лима Е. С.) некако успева да избегне опасност и привремено се склања у родни град, одакле је након две
године одведен у Аушвиц, где му се губи сваки траг. Касније је, међутим,
пронађено очево писмо млађој сестри, и Киш се, додајући опширна тумачења
свим појединостима тог писма, упушта у акробатски подухват реконструисања ду ха очевог времена.
У овом роману поглавља с насловима Слике с путовања, Белешке једног лудака, Испитивање сведока и Истражни поступак сложена су у компликовани мозаик, а у сваком од њих одважно се мењају и тачка гледишта
и стил. И кад на крају стигне до речи које кажу: „Живео сам лепше и богатије
од вас, захва љујући патњи и махнитости (...)“, чита лац ће приметити да ова
књига не описује само трагични живот пишчевог оца већ да представља одважан покушај претварања минијатуре живота појединца у митолошку вечну
књигу.
На овај начин, бесмислена смрт појединца добија смисао, а на зире се
чак и могућност победе над смрћу. Није ли Киш био уверен да је баш у томе
снага књижевности? Треба честитати предузимљивом и вештом преводиоцу
на томе што му је пошло за руком да нам недвосмислено растумачи овај тешки роман и да га, саобразно оригина лу, преведе на одличан јапански језик.
Објављено у листу Маинићи шинбун 13. маја 2007.
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