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АЈА КО ОКУ 

И ЗМЕ ЂУ ПО Е ЗИ ЈЕ И ПРО ЗЕ: 
О МАН САР ДИ ДА НИ ЛА КИ ША1

0. Увод

Ман сар да је Ки шов пр ви ро ман, на ком је ра дио од кра ја 1959. до 1960. 
го ди не. Под на слов му је Са ти рич на по е ма. У овом ра ду по за ба ви ће мо се 
пи та њем због че га Ман сар да но си ова кав под на слов и по ка за ће мо да он 
упу ћу је на по је ди не бит не аспек те овог де ла.

Ма да је Киш по знат као ро ма но пи сац, по ла зна тач ка ње го ве књи жев не 
де лат но сти на ла зи се у по е зи ји. Не та ко пло дан пи сац, Да ни ло Киш је об ја-
вио све га се дам ро ма на, три књи ге есе ја и још не ко ли ко сце на ри ја и дра ма, 
а ни је об ја вио ни јед ну књи гу пе са ма.2 Он сам ка же: „по чео сам као пе сник 
(ма да, сре ћом, ни сам об ја вио ни јед ну књи гу сво јих пе са ма)“ (ГТИ 212). Од 
об ја вљи ва ња пе сме Ру жа: Sa int-Exupéry (1966), ко ју је на пи сао у Бу дим пе-
шти, Киш ни је на пи сао ни јед ну пе сму све до два ме се ца пред смрт, ка да је 
на ста ла На вест о смр ти го спо ђе М.Т. (1989). Чи ње ни ца да се Киш у по чет-
ној и за вр шној ета пи књи жев ног ства ра ла штва ба вио по е зи јом на во ди на 
нео че ки ва ни за кљу чак да се он, као што и сам при зна је у ин тер вјуу, „це лог 
свог жи во та спре мао да бу де пе сник“ (ГТИ 179).

1 Рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Shi to shōsetsu no ha za ma de: Da ni ro 
Kis hu no „Urayane beya“, у: Sla vi sti ka, XXI II(2007): 101–120.

2 При из ра ди овог ра да ко ри шће на су Са бра на де ла Да ни ла Ки ша у 14 то мо ва, 
Бе о град, БИГЗ, 1995. (ко ри шће не абре ви ја ци је: СДК: Са бра на де ла Да ни ла Ки ша, 
М: Ман сар да. БП: Ба шта, пе пео), као и књи га ин тер вјуа Гор ки та лог ис ку ства, 
при ре ди ла Мир ја на Ми о чи но вић, Бе о град, БИГЗ, 1991. (абре ви ја ци ја: ГТИ)
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То ком те па у зе у ње го вом по ет ском ства ра ла штву ду ге две де це ни је, 
ме ђу тим, Киш ни је на пу штао по е зи ју: ба вио се пре во ђе њем стра них пе са ма 
на срп ски ка ко би ис пу нио уну тра шњу че жњу за по е зи јом. Киш је пре вео 
ви ше од хи ља ду сти хо ва, углав ном ма ђар ских, ру ских и фран цу ских пе са ма. 
Же лео је да об ја ви књи гу пе снич ких пре во да ко ја би има ла три по гла вља: 
Ма ђар ска рап со ди ја, Ру ска ру ко вет и French kan kan.3 То по ка зу је да је Ки-
шо ва страст пре ма по е зи ји би ла не сма ње на. У овом ра ду же лим да по ка жем 
да у ро ма ну Ман сар да по сто је два аспек та, аспек ти по е зи је и про зе, ко ји се 
те ме ље на ба шти ни европ ске књи жев но сти, кон крет ни је, на ми ту о Ор фе ју 
и Дон Ки хо ту. 

Нај пре ће мо украт ко да ти пре глед струк ту ре чи та вог ро ма на. Ман сар да 
са др жи раз ли чи те из ра жај не фор ме, као што су стих, дра ма, пи смо, днев ник, 
та ко да се мо же ре ћи да је ро ман пи сан у ба рок ном сти лу, у Бор хе со вом сми-
слу те ре чи. Сва ко по гла вље се са сто ји од ком би на ци је фраг ме на та раз ли чи-
тих сти ло ва. Осим по гла вља Пу то ва ње или раз го вор и Остр во или днев ник, 
ко ја су ор га ни зо ва на пот пу но друк чи је од оста лих, ме ђу сце на ма ко је се сме-
њу ју у сва ком од по гла вља не осе ћа се кон ти ну и тет и на ра тив на по ве за ност.

Ман сар да је ро ман пи сан у пр вом ли цу. Чи та лац не са зна је пра во име 
глав ног ју на ка: он се бе јед но став но на зи ва „Ор фе јом“, док га при ја тељ Игор 
по спрд но зо ве „Ла у та ном“. Дру ге две глав не лич но сти су ње гов при ја тељ 
Игор зва ни „Ја рац Му дри јаш“, и ње го ва љу бав Еу ри ди ка. Ста рост глав ног 
ју на ка ни је ја сно од ре ђе на, али се из њи хо вог раз го во ра о ис пи ту мо же за кљу-
чи ти да су Ор феј и Игор при бли жно истих го ди на, а Игор је 1935. го ди ште.

1. По е ма о љу ба ви4

1.1. Мит о Ор фе ју 
Име на ју на ка и ју на ки ње нам ја сно су ге ри шу да је Киш имао у ви ду 

мит о Ор фе ју ка да је пи сао овај ро ман. Као што је сви ма по зна то, овај мит, 
ко ји се по ја вио у Грч кој пре Хо ме ра и Хе си о да, опе ван је у Вер ги ли је вој 
Пе сми о зе мљо рад њи и у Ови ди је вим Ме та мор фо за ма, да би се то ком сред-
њег ве ка и ре не сан се ета бли рао као ве чи ти мо тив у књи жев но сти, што оста је 
до да на да на шњег, и то не са мо у књи жев но сти већ и у му зи ци, фил мо ви ма 

3 Та же ља му се ис пу ни ла у по смрт ној књи зи Пе сме и пре пе ви (Бе о град: Про-
све та, 1992).

4 Глав ни ју нак на зи ва свој ро ман „По е мом о љу ба ви“ (М 28).
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и мно гим умет нич ким жан ро ви ма у за пад ној тра ди ци ји. Пре ва лент ност овог 
мо ти ва ле жи у уни вер зал ној чо ве ко вој же љи да љу ба вљу над вла да смрт, као 
што то Ор феј у ми ту чи ни си ла зе ћи у Хад. 

Од 19. ве ка, по себ но од ро ман ти зма на о ва мо, јед но од бит них пи та ња 
ко је се ја вља у књи жев но сти је сте шта је по е зи ја и умет нич ко ства ра ла штво 
као та кво, а мит о Ор фе ју пру жа из вр сно по ла зи ште за раз ма тра ње тај не ства-
ра лач ког про це са. Ки шов Ор феј си ла зи у Хад у свом ср цу у по тра зи за из гу-
бље ном љу ба вљу, с јед не стра не, али и да би по ку шао да раз ја сни ми сте ри ју 
ства ра лач ког чи на, са дру ге. Сто га мо же мо ре ћи да ро ман са др жи две те мат-
ске це ли не: љу бав ну про зу по све ће ну Еу ри ди ки и раз ма тра ња о књи жев но-
сти као та квој, ко ја се ра ђа ју из ње го ве ко му ни ка ци је са Иго ром. Од су ство 
те мат ског кон ти ну и те та, ко је смо по ме ну ли у одељ ку о струк ту ри ро ма на, 
ја вља се као по сле ди ца ова кве те мат ске ор га ни за ци је, то јест пре ли ва ња љу-
бав не про зе у рас пра ву о књи жев но сти и обрат но.

Ки шов Ор феј је и пе сник и му зи чар, што још ви ше по ја ча ва па ра ле лу 
са мит ским ју на ком. Он сви ра ла у ту, ре не сан сни ин стру мент (отуд и ње гов 
на ди мак), а са Иго ром во ди ду ге раз го во ре о књи жев но сти. Но, за раз ли ку 
од ју на ка у ми ту, ко ји жи ви са жи во ти ња ма у шу ми, Ки шов Ор феј уса мље-
нич ки бо ра ви у пр ља вој, за пу ште ној ман сар ди са бу ба шва ба ма и ми ше ви ма. 
Та ко ђе, па ро ди ја на овај мит се ја сно мо же уо чи ти и ка да се глав ни ју нак 
„спу шта“ из ман сар де на сед мом спра ту у „спо ља шњи свет“. За раз ли ку од 
мит ског ју на ка, са вре ме ни Ор феј је его и ста ко ји оста вља иде ал ну же ну Еу ри-
ди ку и сам од ла зи у „рај“, у свет не ви но сти и бе за зле но сти. Шта ви ше, он про-
во ди вре ме са дру гим же на ма да би при крио сво ју уса мље ност на кон одва ја ња 
од Еу ри ди ке. Сто га мо же мо за кљу чи ти да Ор феј у Ман сар ди пред ста вља 
кон траст ли ку мит ског Ор фе ја.

1.2. Пе снич ки је зик

а) Пу то ва ње, лист, плод

Ман сар да почиње ова ко:

Слу шао сам ка ко пла чу у но ћи не ви дљи ви во зо ви и ка ко се ро жна то 
ли шће хва та нок ти ма за за мр зло, твр до тле.

Сву да су нас пре сре та ле го ми ле из глад не лих, чу па вих па са. Из ла зи ли 
су из там них ка пи ја и про вла чи ли се кроз уске та ра бе. Пра ти ли би нас у ве-
ли ким го ми ла ма, не мо. Са мо би с вре ме на на вре ме по ди за ли к на ма сво је 
су мор не, ту жне очи. Има ли су не ког чуд ног ре спек та пре ма на шим не чуј ним 
ко ра ци ма, пре ма на шим за гр ља ји ма.
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Са јед ног там ног др ве та, чи је су се гра не над ви ле пре ко пло та, па да ле 
су на пут не ке круп не, мо дре је се ње шљи ве. (М.9)

Су де ћи по али те ра ци ји гла са с ко ја су ге ри ше шу шта ње ли шћа и упе ча-
тљи вим сли ка ма во за, опа лог ли шћа и па са, ја сно је да у ова три па ра гра фа 
пре о вла да ва сна жан по ет ски из раз. У Ки шо вом опу су се на ви ше ме ста ја вља-
ју по ет ски мо ти ви као што су је сен, ли шће, плод, као на при мер у при по ве ци 
С је се ни, ка да поч ну ве тро ви, пр вој у збир ци Ра ни ја ди. Но, ов де ће мо се на 
тре ну так освр ну ти на сце ну из ау то би о граф ског ро ма на Ба шта, пе пео, ка да 
глав ни ју нак Ан ди пр ви пут осе ти пе снич ко на дах ну ће. 

Јед не је се ње ве че ри (не ка чи та лац до зво ли да тај до га ђај из дво ји мо), 
јед не са свим обич не је се ње ве че ри (би ло ми је је да на ест го ди на), без ика кве 
при пре ме, без на ја ве, без не бе ских зна ко ва, за чу ђу ју ће јед но став но, ба ну ла је 
у на шу ку ћу Еу тер па, му за лир ске по е зи је. То је био је ди ни ве ли ки до га ђај те 
се зо не, је ди на све тлост у ста ту су кво те мут не је се ни. Ле жао сам на др ве ном 
сан ду ку у ку хи њи, по кри вен ће бе том пре ко гла ве, очај нич ки ре шен да пре спа-
вам је се њу до са ду и да са вла дам сво ју глад сто ич ким раз ми шља њем о бу дућ-
но сти, о љу ба ви. Глад ро ди ис тан ча ност, ис тан ча ност ро ди љу бав, љу бав ро ди 
по е зи ју. А та мо ја вр ло нео д ре ђе на пред ста ва о љу ба ви и о бу дућ но сти пре тва-
ра ла се у сјај ну, жар ким бо ја ма ис цр та ну ма пу све та (до да так уз оче ву књи гу), 
у не до сти жност, у очај. Пу то ва ти! Во ле ти! О, Афри ко, о, Ази јо, о, да љи но, о, 
жи во те мој! (...) У ме ни је тре пе рио не ки ве ли чан стве ни, све о бу хват ни ри там, 
а ре чи су ми из ла зи ле на уста као ме ди ју му ко ји про го ва ра на хе бреј ском. (...) 
А, ево, це ла се та лир ска и фан та стич на ба ла да, то ау тен тич но ре мек-де ло 
на дах ну ћа са сто ја ло из ових не ко ли ко ре чи рас по ре ђе них у иде ал ном и не по-
но вљи вом по рет ку: ко рал ни спруд, тре ну так, веч ност, лист, и од јед не са свим 
не ра зу мљи ве и та јан стве не ре чи: плу ма се ри ја. (БП 198–199)

За ту ма че ње Ман сар де за ни мљи во је не са мо то што де чак Ан ди пи ше 
сво је пр ве сти хо ве у је сен већ и то што је „лист“ по ет ска реч под јед на ко као 
и „ко рал ни спруд“, „тре ну так“, „веч ност“. По ред то га, ако обра ти мо па жњу 
на реч „плу ма се ри ја“, ко ја озна ча ва да је у Ан ди је вом ср цу уре за на чи ње ни ца 
да је ње гов де да био је вреј ски тр го вац гу шчи јим пер јем, мо же мо ви де ти по-
тај ну ве зу из ме ђу „плу ма се ри је“ и шљи ве (plum на ен гле ском). Ту на ла зи мо 
ве зу са шљи вом ко ја се ја вља у по чет ним ре че ни ца ма Ман сар де, ко је смо 
го ре ци ти ра ли.

б) Љу бав и глад

Лик Ан ди ја се у Ба шти, пе пе лу не мо же пот пу но иден ти фи ко ва ти са 
ау то ром. Ме ђу тим, по сто ји сце на у ко јој се мо же ви де ти да је Ор фе јов осе ћај 
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за по е зи ју вр ло слич нан Ан ди је вом. То је сце на кад он и Игор да ју име на че-
ти ри ма зве зда ма Ори о на. Пр вој да ју име „Нео т кри ве на љу бав“, дру гој „Ја рац 
Му дри јаш“, зна чи, на ди мак Иго ра, тре ћој да ју име глав ног ју на ка, ко је нам 
ни је от кри ве но, а че твр ту на зи ва ју „Глад“. Нео че ки ва но име за че твр ту зве-
зду су ге ри ше да их је не пре кид но му чи ла глад, али и од ра жа ва њи хо во не -
уо би ча је но ин те ре со ва ње за фе но мен гла ди у све ту. По ред то га, ова епи зо да 
са да ва њем име на зве зда ма има ве ли ко сим бо лич но зна че ње. Они пред ла жу 
Еу ри ди ки, ко ју тек упо зна ју, да јед ној од зве зда на де ну име по њој.

„Жи ви мо та мо због бли зи не зве зда. Раз у ме те. Про ме ни ће мо Глад у – 
Еу ри ди ка. Сви ђа ли вам се то?“
„Не раз у мем“, ре че она.
„Да јед на зве зда но си ва ше име.“ (М 17)

То   што су ода бра ли да Еу ри ди ки но име да ју зве зди „Глад“, а не „Неот -
кри ве ној љу ба ви“ као што би се оче ки ва ло, очи глед но из ра жа ва пи шче ву 
иро ни ју. Ро ман Ман сар да не ну ди об ја шње ње због че га је уме сто „Нео т кри-
ве не љу ба ви“ баш „Глад“ по не ла Еу ри ди ки но име. Сто га, по гле дај мо још 
јед ном по ме ну ти ци тат из Ба ште, пе пе ла: „Глад ро ди ис тан ча ност, ис тан-
ча ност ро ди љу бав, љу бав ро ди по е зи ју.“ У тој ре че ни ци се ви ди по ве за ност 
из ме ђу гла ди и љу ба ви у све сти де ча ка Ан ди ја. Иа ко се лик Ан ди ја у Ба шти, 
пе пе лу не мо же пот пу но иден ти фи ко ва ти са ау то ром, ау тор сам на дру гом 
ме сту све до чи о тој по ве за но сти, и то у ау то би о граф ском за пи су Из вод из 
књи ге ро ђе них (крат ка ау то би о гра фи ја): „У сво јој де ве тој го ди ни на пи сао 
сам пр ве пе сме, на ма ђар ском; јед на је го во ри ла о гла ди, дру га је би ла љу-
бав на пе сма par ex cel len ce“ (М 112). Да кле, мо гло би се ре ћи да љу бав и глад, 
ко ег зи сти ра ју у све сти ау то ра као два бит на мо ти ва од са мог по чет ка, што 
су ге ри ше да се упра во ов де мо же от кри ти из вор по е зи је за ау то ра. Раз го вор 
о име ни ма зве зда нам от кри ва, за пра во, да Еу ри ди ка за глав ног ју на ка пред-
ста вља чи сту љу бав, дру гим ре чи ма, иде ал ну љу бав, из ко је по е зи ја из ви ре. 
За раз ли ку од Ба ште, пе пе ла, где пре о вла ђу је про зни из раз, у Ман сар ди 
пре о вла ђу је по ет ски из раз, што се мо же ви де ти и ка да ау тор ко ри сти име ни-
це са ја ким емо тив ним на бо јем као име на зве зда. Ау тор, не слу чај но, да је 
име сво је љу ба ви зве зди ко ју је прет ход но на звао по гла ди, муч ном осе ћа њу 
ко је је обе ле жи ло ње го во де тињ ство, с јед не стра не, а исто та ко сна жне ме-
та фо ре за не до ста так и же љу, с дру ге. Мо жда баш же љу за љу ба вљу и веч но-
шћу. О свом по ет ском сен зи би ли те ту, ау тор ја сно го во ри у сле де ћим ре до-
ви ма: „На рав но, гле да не струк ту ра ли стич ки, слич но сти и раз ли ке из ме ђу 
по е зи је и про зе је су у је зи ку или, ка ко ка же Гер тру да Стејн, у име ни ци и у 
гла го лу, где се по е зи ја из јед на ча ва с име ни цом а про за с гла го лом“ (Скла-
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ди ште, 189). Упра во ов де мо жда ле жи об ја шње ње за бри жљив из бор ре чи, 
по себ но име ни ца, и ау то ро ву оп се си ју пе снич ким је зи ком у Ман сар ди.

в) Пу то ва ње

Емо тив ни на бој у сце ни из Ба ште, пе пе ла у ко јој је опи са но пр во ства-
ра лач ко ис ку ство де ча ка Ан ди ја, у пот пу но сти ко ре спон ди ра са емо ци ја ма 
у мно гим сце на ма у Ман сар ди. То се ја сно мо же ви де ти у ње го вој же љи за 
по ет ским из ра зом, стра сти за по е зи јом, ко ја се раз ви ја у че жњу за пу то ва њем 
и да ле ким све том. На ум Ан ди ју па да „сјај на, жар ким бо ја ма ис цр та на ма па 
све та“, с јед не стра не, док, с дру ге, у очи ма Ор фе ја мр ље на зи до ви ма ман сар-
де из гле да ју као „сим бо лич не сли ке че ти ри кон ти нен та“ (М 19). По том, де-
ча ков ус клик „Пу то ва ње!“ од је ку је кроз ма лу ман сар ду и ње го ве ми сли се 
на ста вља ју ова ко: „Тре ба да от пу ту јем. За Уган ду. За Тан га њи ку. За Еква то-
ри јал ну Афри ку. Ма где. Да ле ко“ (М 27). На кон окле ва ња да ли да умре или 
да оде на пут, Ор феј у Ман сар ди од лу чу је да от пу ту је.

За о ку пљен са мим со бом, он оста вља Еу ри ди ку, или иде ал ну љу бав, и 
од ла зи у За лив дел фи на. Тре ће по гла вље Пу то ва ње или раз го вор пи смо је 
за Еу ри ди ку о јед но став ном ло кал ну оби ча ју. Ов де глав ни ју нак пре по зна је 
бли ску ве зу из ме ђу смр ти и иде ал не љу ба ви. У За ли ву дел фи на, ако чо век 
са ња не ку же ну се дам или ви ше пу та, он мо ра пред њом да пре се че се би ве не, 
а у слу ча ју да ње го ва љу бав ни је уз вра ће на, он мо ра да умре „јер по сле оне 
но ћи ка да је чо век при знао да ње го во ср це ни је ње го во, оно ви ше ни је упо-
тре бљи во ни за шта“ (М 32). За глав ног ју на ка, ова кав из раз ул ти ма тив не љу-
ба ви је ве о ма шо кан тан. Уз гред, Киш го во ри о пу то ва њу у есе ју Пу то ва ти 
зна чи жи ве ти, чи ји на слов по ти че из чу ве не Ан дер се но ве пе сме.

И кад год сед нем у воз, где год пу ту јем, но ћу или да њу, без об зи ра на 
пра вац, на бр зи ну, на де кор, на пеј саж, без об зи ра на про стор и вре ме, ја увек 
пу ту јем – па ра док сал но – у оба прав ца: на пред и на зад, у про шлост и бу дућ-
ност. (...) И мо жда због све га овог бре ме на про шло сти, пу то ва ње за ме не пред-
ста вља увек не ку сен ти мен тал ну ка тар зу ко ја тра је све до тле и са мо до тле док 
не на пу стим сво је ме сто у ку пеу. И мо жда због то га во зо ви у мом сну и у мо јој 
све сти има ју увек бе лу бо ју, по пут ка кве пти це. (Ва риа, 22)

За ње га, пу то ва ње је ка тар за, дру гим ре чи ма, очи шће ње ср ца. Глав ни 
ју нак пу ту је бро дом, а не во зом, јер је по сво јој при ли ци ау тор осми слио 
сце ну За ли ва дел фи на на осно ву асо ци ја ци је ег зо ти ке, бро да и пе сни ка, као 
у Бо дле ро вим пе сма ма. По гла вље Пу то ва ње или раз го вор са мо по се би по-
ка зу је шта је за пра во иде ал на љубав, а љу бав „цве та и ра сте са мо у сно ви ма“ 
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(М 19). Дру га чи је ре че но, ово по гла вље је пеј заж у све сти глав ног ју на ка, оп-
сед ну тог пу то ва њем ко је сим бо ли зу је ње го ву по ет ску страст.

1.3. Сти хо ви
Као што смо већ ре кли, Ман сар да са др жи раз ли чи те из ра жај не фор ме, 

ме ђу ко ји ма су и сти хо ви. На ро чи то су ин те ре сант ни сти хо ви у по гла вљу 
Пу то ва ње или раз го вор, јер по ка зу ју сву те шко ћу пре во да са је зи ка до мо ро-
да ца. Но, по гле дај мо нај пре Ор фе јо ву пе сму, ко ју је ис пе вао Еу ри ди ки ка да 
га је она пр ви пут по се ти ла у ман сар ди. 

Ја стук ће ти би ти ла ти ца од ру же,  
За сто па ма тво јим ту ли па ни ту же...

Иа ко се два на е сте рац обич но ве зу је за алек сан дри нац у фран цу ском 
пе сни штву, ов де га мо же мо по ве за ти са по е зи јом у ре не сан сној Дал ма ци ји5, 
због то га што глав ни ју нак сви ра ла у ту, ре не сан сни ин стру мент. Ову пе сму 
је от пе вао два пу та, док га Еу ри ди ка ни је пре ки ну ла. На су прот мит ском Ор-
фе ју, чи је су пе сме оча ра ва ле све ко ји би слу ша ли, ње го ва пе сма је то ли ко 
бед на да он не мо же да оча ра чак ни сво ју љу бав. Ме ђу тим, ова пе сма не ма 
са мо са ти рич но зна че ње. По сле ра стан ка од Еу ри ди ке он про да је ла у ту и 
на ла зи уте ху у ал ко хо лу, раз о ча ран у ре ал ност. Ка да Игор за тра жи да чу је 
ње го ву му зи ку, Ор феј му за пе ва онај два на е сте рац ко ји је спе вао за Еу ри ди ку, 
а Игор га пра ти „сво јим сре бр ним гла сом“, то јест, „вр те ћи сре бр ну ка ши чи цу 
у пра зној ча ши“,

Ја стук ће ти би ти ла ти ца на ру жи, 
Ла у тан за то бом веч но ће да ту жи...

Он да при хва тих и ја:

Сто па ма ће тво јим ту ли па ни цва сти,
Кли па ну ћеш не ком у за гр љај па сти! (М 70−71)

Искре на љу бав на пе сма се пре о бра ћа у пе сму раз о ча ре ња, а на по слет ку 
и у пе сму ру га ња. Ово је од ре ђе на „вр ста те ра пи је“, ко ја тре ба да по мог не 

5 „У пр во до ба ста ре хр ват ске умјет нич ке књи жев но сти у по е зи ји је до ми ни-
рао дво стру ко ри мо ва ни два на е сте рац, стих од два на ест сло го ва, а ве о ма ја ком це-
зу ром по ди је љен на два члан ка по шест сло га ма. У ју жном или ду бро вач ком об ли ку 
дво стру ко ри мо ва ног два на е стер ца сро ко ви ма су пар но ве за ни и кра је ви сти ха и 
пр ви члан ци у сти ху.“ Све то зар Пе тро вић, Стих, у: Зден ко Шкреб, Ан те Ста маћ, 
Увод у књи жев ност, За греб: Гло бус, 1998, стр. 294−295. 
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глав ном ју на ку да се про бу ди из сна и су о чи с ре ал но шћу, као што је за Ки ша 
пи са ње би ло „не ка вр ста те ра пи је“ (Ва риа, 513). Пе ва ју ћи, Ла у тан спо зна је 
да Еу ри ди ка ни је би ла иде ал на же на, као и да иде ал на же на, за пра во, не по-
сто ји. Еу ри ди ка се по след њи пут спо ми ње у ро ма ну баш у овој пе сми, а сам 
ро ман се за вр ша ва сле де ћом пе смом. 

Ни кад не ћеш мо ћи са мном
бра ти ду ње ран ке...
(...)
Ни кад не ћеш мо ћи са мном
гле да ти уран ке... (М 108−109)

Ова пе сма из ра жа ва окле ва ње глав ног ју на ка, што зна чи, у ства ри, 
да глав ни ју нак не мо же ни ти да от пу ту је ни ти да бе ре „ду ње ран ке“. 
Ов де се опет су сре ће мо са мо ти вом пло да, ко ји на ла зи мо у по чет ним 
ре че ни ца ма Ман сар де пи са ним у фор ми пе сме у про зи. За вр шна пе сма 
на го ве шта ва да је „ду ња ран ка“ упра во ме та фо ра Ман сар де, ме та фо ра 
за ро ман као плод књи жев ног ства ра ла штва.

2. Ро ман о ро ма ну

2.1. Дон Ки хот
Игор је љу бав ни ци глав ног ју на ка на де нуо још је дан на ди мак: „Маг да-

ле на“. Ово име по ти че из Би бли је и су ге ри ше да ју на ки ња оли ча ва не са мо 
иде ал ну љу бав већ и про сти тут ку, као што је то би ла Ма ри ја Маг да ле на. 
Ова кво двој ство ли ка же не, ко ја пред ста вља обје кат љу ба ви глав ног ју на ка, 
мо же се уо чи ти и у Сер ван те со вом ро ма ну Дон Ки хот. Глав ни ју нак Дон Ки-
хо та Алон со Ки ха да оп чи њен је ви те шким ро ма ни ма и, по ме рив ши па ме ћу од 
пре ко мер ног чи та ња, по и сто ве ћу је се са про та го ни сти ма и уми шља да је лу та-
ју ћи ви тез. Он се бе на зи ва Дон Ки хо том, а сво ју љу бав зо ве Дул чи не ја од То-
бо за. Ме ђу тим, Дул чи не ја је про из вод ма ште Дон Ки хо та; она је за пра во обич-
на се љан чи ца по име ну Ал дон са Ло рен цо. Кон траст из ме ђу же не ка ква је у 
ствар но сти, с јед не, и ње не иде а ли зо ва не сли ке у ма шти глав ног ју на ка, с дру-
ге стра не, ука зу је на слич ност из ме ђу глав ног ли ка Ман сар де и Дон Ки хо та.

Игор, као при ја тељ глав ног ју на ка, има мно го бо љи увид у ре ал ност 
не го он сâм, те оправ да ва на ди мак „Му дри јаш“ ко ји но си. У пр вом по гла вљу 
мо же се ви де ти не ко ли ко за ни мљи вих би нар них опо зи ци ја ко је ука зу ју на 
раз ли ке из ме ђу Иго ра и глав ног ју на ка.
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Нат чо век или Све чо век
иде а ли зам или ма те ри ја ли зам
Дон Ки хот или Сан чо Пан са
Ха млет или Дон Жу ан
пе си ми зам или оп ти ми зам
смрт или са мо у би ство

За раз ли ку од глав ног ју на ка, ко ји ха мле тов ски окле ва да ли ће „жи ве ти 
или пу то ва ти“, Игор је ре а ли ста. Го ре смо ви де ли да од нос из ме ђу глав ног ју-
на ка и ње го ве љу ба ви у Ман сар ди ко ре спон ди ра са од но сом из ме ђу глав ног 
ју на ка и ње го ве љу ба ви у ми ту о Ор фе ју, а ов де при ме ћу је мо да од нос глав ног 
ју на ка и ње го вог при ја те ља Иго ра ко ре спон ди ра са од но сом Дон Ки хо та и 
ње го вог при ја те ља Сан ча Пан се. Каф ка у свом днев ни ку (19. ок то бар 1917) 
пи ше: „Не сре ћа Дон Ки хо та не по ти че од ње го ве бес крај не има ги на ци је, не го 
од Сан ча Пан се као ре а ли сте.“ На сли чан на чин, осе ћај не сре ће глав ног ју на ка 
у Ман сар ди би ва про ду бљен у дру же њу са Иго ром, ко ји га убе ђу је да тре ба 
да се су о чи са ре ал но шћу. Игор и Сан чо Пан са су ком па њо ни глав ног ју на ка 
ро ма на у ком се по ја вљу ју, а па ра ле ла из ме ђу њих дво ји це огле да се и у сна жном 
ути ца ју ко ји на њих има глав ни ју нак: Сан чо Пан са и сам раз ви ја ин те ре со-
ва ње за ви те шки ро ман, а Игор, по пут свог при ја те ља, по чи ње да пи ше.

2.2. Ау то ро во књи жев но на сле ђе
Пи са на то ком ау то ро вих „го ди на уче ња“, Ман сар да са др жи алу зи је и 

ре фе рен це на мно го број на књи жев на де ла, по ред већ на ве де ног Дон Ки хо та 
и ми та о Ор фе ју. Да би смо бо ље са гле да ли књи жев не ути ца је, по гле дај мо 
ко је је све књи ге, као нај ве ћу дра го це ност, др жао Ла у тан у сво јој ман сар ди. 
Под ста кле ним зво ном, да би их за шти тио од па цо ва, чу вао је:

Спи но зи ну Ети ку на ла тин ском, Све то пи смо на хе бреј ском, Дон Ки-
хо та, Маркс-Ен гел сов Ма ни фест, Бре то нов Дру ги ма ни фест, При руч ник о 
ди је тал ној ис хра ни, Ми сли јед ног би о ло га од Жа на Ро ста на, Јо ги за сва ког, 
Џин со ву књи гу О зве зда ма, Рем бо о у ву Une sa i son en en fer, Стен да ло ву књи-
гу О љу ба ви, Вај нин ге ров Пол и ка рак тер, јед но џеп но из да ње Ван Го го вих 
ре про дук ци ја и је дан ин тер на ци о нал ни ред во жње. (М 23)

Ути цај Дон Ки хо та на Ман сар ду раз ма тра ли смо у прет ход ном одељ-
ку; Спи но зи на Ети ка од и гра ће ва жну уло гу у Ки шо вој ау то би о граф ској три-
ло ги ји, а за ни мљи во је и то да се под ста кле ним зво ном на ла зи и ме ђу на род ни 
ред во жње, чи ји је уред ник био пи шчев отац, Еду ард Киш. Све ово на во ди 
нас на за кљу чак да су ово књи ге са мог Ки ша, чи ме се по ја ча ва ау то би о граф-
ска ди мен зи ја глав ног ли ка. 
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Ау тор на ви ше ме ста у ро ма ну на бра ја књи жев на де ла, што ја сно по ка-
зу је у ко јој ме ри га је књи жев ност оп чи ња ва ла. По гле дај мо са да не ке од сен-
тен ци ко је су би ле ис пи са не на по ча сном ме сту, на зи ду „хра ма Ман сар да“:

Jos ar ta, ca ci se pro sti tu at!
*

Qu od non est in ac tis (in ar tis!) non est in mun do.
*

Ple nus ven ter non stu det li ben ter
*

Nul la di es si ne li nea. (M 20−21)

О ефек ту оту ђе ња ко ји се ја вља у ро ма ну услед че сте упо тре бе стра них 
је зи ка би ће ре чи ка сни је, а са да ће мо раз мо три ти ове сен тен це у ве зи са Дон 
Ки хо том. У про ло гу Дон Ки хо та, ау тор се жа ли: „А оста ле књи ге ко је сам 
ви део, иа ко са мо про сте из ми шљо ти не, укра ше не су то ли ким му дрим из ре-
ка ма Ари сто те ла и Пла то на, и чи та ве го ми ле фи ло зо фа, да чи та о це ис пу не 
ди вље њем, убе див ши их да су ау то ри љу ди од на у ке, му дро сти и ре чи то сти.“ 
Ла тин ски ци та ти на зи ду ман сар де ја вља ју се по пут од је ка на ове Сер ван те-
со ве ре чи, ја сно из ра жа ва ју ћи Ки шо во иро ниј ско по и гра ва ње, по себ но пр ви 
ци тат: у пи та њу је трик, јер је то за пра во ру мун ски, а не ла ти н ски је зик. Ра ди 
се, на и ме, о ци та ту аван гард ног ру мун ског умет ни ка Јо на Ви нее, ко ји у свом 
ма ни фе сту кри ти ку је умет ност и кул тур ни еста бли шмент. 

2.2. Вал пур гиј ска ноћ
Као што смо ви де ли у прет ход ним одељ ци ма, у ам би ва лент ном од но-

су Ла у та на пре ма Еу ри ди ки мо же пре по зна ти од ре ђе на па ра ле ла са ми том 
о Ор фе ју и Дон Ки хо том, а слич на па ра ле ла мо же се на ћи и у Ла у та но вом 
од но су пре ма књи жев ним де ли ма. То се мо же ви де ти у сле де ћем од лом ку, 
ко ји пред ста вља сце ну ра стан ка ју на ка од Еу ри ди ке. 

– Шта ћеш да ра диш? – упи тах као ска ме њен.
– От пу то ва ћу – по но ви она сме ше ћи се, као да је из не на ђе на мо јом за-

па ње но шћу.
– Ку да?
– Вр ло да ле ко одав де.
– У Да ге стан?
– Tu n’es pas mal in stru it. Pe ut-être, po ur le mo ment...
– So it... La is se-mo i rêver de no u ve au après m’a vo ir réve illé si cru el le ment 

par cet te cloc he d’a lar me de ton départ. Sept mo is so us tes yeux... Et à présent où 
en réalité j’ai fa it ta con na is san ce, tu me par les de départ!

– Je te répète que no us au ri ons pu ca u ser plus tôt.
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– А да ли си ти то же ле ла?
– Moi? Tu ne m’échap pe ras pas, mon pe tit. Il s’a git de tes intérêts à toi. Est-ce 

que tu éta is trop ti mi de po ur t’ap proc her d’u ne fem me à qui tu par les en rêve ma-
in te nant, ou est-ce qu ’il y ava it qu el qu ’un qui t’en a empêché?

– Je te l’ai dit! Je ne vo u la is pas te di re vo us.
Он да уга сих све ћу, кло нуо. Књи га с тре ском па де у сла му. Све ча на ти-

ши на пре кри мо ју ми сао, мој сан.
– Adi eu, mon prin ce Car na val! (M 50−51.)

У јед ној од нај ва жни јих сце на у ро ма ну ток при че је пре се чен, јер је 
ли ко ви го во ре стра ним је зи ци ма. Ово оту ђе ње на ста вља се на пет сле де ћих 
стра ни ца и те ра чи та о це да раз ми сле ка кав је зна чај ове сце не за ро ман у це-
ли ни. Ве ћи на ре че ни ца из њи хо вог ди ја ло га је за пра во пре у зе та из по гла вља 
Вал пур гиј ска ноћ у ро ма ну Чу де сна го ра То ма са Ма на. Ки шов Ле у тан из го-
ва ра ре пли ке Хан са Ка стор па, ју на ка из по ме ну тог Ма но вог ро ма на, у пр вом 
ли цу. Из то га се ви ди да, као што и сам ау тор об ја шња ва (Час ана то ми је, 
156), глав ни ју нак Ман сар де чи та Чу де сну го ру пот пу но се иден ти фи ку ју ћи 
са Хан сом. У овој сце ни ви ди мо да се глав ни ју нак, баш као Дон Ки хот, по-
и сто ве ћу је са про та го ни сти ма ро ма на ко ји чи та и, пот пу но ис цр пљен све том 
фан та зи је, то не у сан. Књи га, ко ја из Ла у та но ве ру ке па да у сла му, по ка зу је 
да га чи та ње до во ди до гор ке спо зна је ре ал но сти. По сле ра стан ка са Еу ри ди-
ком, опи са ног у овој сце ни, он пре ста је да бу де пе сник ко ји пе ва о љу ба ви, и 
то не у свет илу зи ја, по чи ње да жи ви у зе мљи сно ва, у све ту из ма шта не ре ал-
но сти ро ма на, по пут Дон Ки хо та. 

И ње гов друг Игор се пре о бра жа ва у ђа во ла, као да је отро ван Вал пур-
гиј ском но ћи. У по гла вљу Код два де спе ра до са, они раз го ва ра ју:

Ти: За што се не уби јеш, Ла у та не? Знам да си без Еу ри ди ке тек сен ка. 
Ја: Ме фи сто фе ле! Ђа во ле!
Ти: Убиј се! Свр ши са сво јом сен ком! Ти ни си ро ђен за ком про ми се. (М 87)

Игор ов де пре ста је да бу де Сан чо Пан са, ком па њон глав ног ју на ка, већ 
се тран сфор ми ше у Ме фи ста, ко ји се у об лич ју јар ца по ја вљу је на бр ду Бро-
кен у Вал пур гиј ској но ћи. Ова кву ме та мор фо зу на ја вљу је већ и сам Иго ров 
на ди мак Ја рац Му дри јаш.

2.3. До ма ће књи жев но на сле ђе
Иа ко из ме ђу глав ног ју на ка и Иго ра до ла зи до раз до ра, они се ипак сла-

жу о то ме да до жи вот них спо зна ја тре ба до ћи кроз лич но ис ку ство, а не кроз 
чи та ње ро ма на, те отва ра ју ка фа ну Код два де спе ра до са на при мор ју. Ова 
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ка фа на по ста је ме сто оку пља ња луч ких рад ни ка и мор на ра, где су се увек 
мо гле чу ти при че из ствар ног жи во та. Реч де спе ра до је из раз ко ји по ти че из 
шпан ског, а озна ча ва очај ни ка или ва га бун да. Игор, ко ји ра ди мар љи во као 
пче ла, из гле да сме шно и опет по при ма ка рак тер ви те зо вог шти то но ше. О сти-
ца њу спо зна је по сред но, пу тем књи га, и не по сред но, кроз лич но жи вот но 
ис ку ство као две ма опреч ним ал тер на ти ва ма, би ће ре чи ка сни је, а ов де ће мо 
обра ти ти па жњу на вин ску кар ту ка фа не ко ју др же ју на ци Ман сар де.

ДО МА ЋА ВИ НА 
Фру шко гор ски би сер ју тар њи
Ду бро вач ки ма дри гал
Охрид ска ле ген да
Гра ча нич ка зо ра
Сло вен ска ле ген да, гор ка
Хер це го вач ка Да ни ца, гор ка
Мар ко ви дру мо ви (мут но)
Зла то Ска дра (жи лав ка)
Ко са Мај ке Је вро си ме
Пе хар Ба но вић Стра хи ње
Ла за ре ва ми ши ца
Сан Ву ка Ман ду ши ћа, бе ло
Мај чи на кле тва
Сло во љуб ве
Очи Си мо ни де 
Ка лу ђер ски ру ко пис (М 80)

Ли ста са др жи број не то по ни ме из та да шње Ју го сла ви је, а вла сти та 
име на су за пра во име на ју на ка ко ји се ја вља ју у не ким од зна чај них де ла до-
ма ће књи жев но сти: ту је ју нак на род ног еп ског ства ра ла штва Мар ко Кра ље-
вић и ње го ва мај ка Је вро си ма, Цар Ла зар, ко ји је по ги нуо у би ци на Ко со ву, 
Вук Ман ду шић из Ње го ше вог Гор ског ви јен ца. Ту су, та ко ђе, ре фе рен це и 
алу зи је на слав не пе сни ке, као што су Јо ван Ду чић, Сте фан Ла за ре вић, Ми-
лан Ра кић, и на њи хо ва де ла. Све ово ја сно по ка зу је да глав ни ју нак не од ба-
цу је зна ње сте че но из књи га и да до ма ћа пе снич ка ба шти на у ње го вој све сти 
за у зи ма по себ но ме сто. Осим то га, ова ква вин ска ли ста су ге ри ше и мо гућ ност 
да је ка фа на са мо плод ма ште глав ног ју на ка.

Цео по ду хват са ка фа ном се за вр ша ва не у спе хом, баш као што се, не из-
бе жно, де ша ва и са при ја тељ ством Ла у та на и Иго ра. Игор се ви ше не по ја вљу-
је у све ту глав ног ју на ка, а ово од су ство Ла у та но вог жо ви јал ног при ја те ља 
на ја вљу је но ву, аскет ску фа зу у жи во ту глав ног ју на ка.
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2.4. Ро бин зон Кру со
У сле де ћем по гла вљу, Остр во или днев ник, глав ни ју нак се сто ич ки су-

о ча ва са ре ал но шћу: жи ви сам у ка ме ној ко ли би на не на се ље ном остр ву и 
као се зон ски рад ник чу ва кра ве. Овај мо тив де ли мич но ко ре спон ди ра са 
епи гра фом Ман сар де, о ко јем ће ка сни је би ти ре чи, а са да ће мо обра ти ти 
па жњу на по је ди не де та ље из овог по гла вља из ко јих се на зи ре па ро ди ја на 
Ро бин зо на Кру са. Као што се ја сно ви ди из под на сло ва, ово по гла вље је пи-
са но у фор ми днев ни ка. По ред то га, глав ни ју нак се игра Ро бин зо на и ко ри-
сти јард као мер ну је ди ни цу. За раз ли ку од Ро бин зо на, ко ји је на шао оти сак 
сто па ла Пет ка на пе ску, Ле у тан „ни[је] уло вио ни шта“. Он за тим на ста вља: 
„Ту ма рао сам пре ма ју гу, али ни сам от крио ни ка кве тра го ве по пе ску“ (М 90). 
Ов де се ви ди да се, и по ред по ку ша ја да се бо рав ком на пу стом остр ву осло-
бо ди сво јих књи жев них оп се си ја, глав ни ју нак још јед ном иден ти фи ку је са 
књи жев ним ли ком. Ипак, уса мље нич ки жи вот на ње га де лу је као про тив о тров, 
и по сле те ини ци ја ци је он чи ни пр ви ко рак ка су о ча ва њу са ре ал но шћу.

2.5. Ан дер сен
По сле по врат ка са остр ва у ман сар ду, глав ни ју нак поч ње да пи ше ро-

ман. Јед не но ћи, он не мо же да за спи, због уда ра ве тра о про зор и не пре кид ног 
ка шља де вој чи це из ком ши лу ка. Он ко нач но до но си од лу ку да иза ђе из ман-
сар де и си ла зи низ сте пе ни це. Ова сце на је алу зи ја на Ан дер се но ву бај ку Де-
вој чи ца са ши би ца ма. Глав ни ју нак Ман сар де, по пут де вој чи це у бај ци, под 
пла ме ном тре ће ши би це угле да бе жи вот но те ло. За раз ли ку од де вој чи це, 
ко ја са ња ди ван сан, он се су о ча ва са су ро вом ре ал но шћу. Де вој чи ца гле да 
дра гу јој ба ку и с њом иде у рај, а Ла у тан гле да спи сак ста на ра те згра де. Он 
тра жи Иго ра ко ји се пре се лио на дру ги спрат, али не успе ва ту да га на ђе. 
Под све сла би јим пла ме ном, је два му по ла зи за ру ком да про чи та:

Ју рин Игор, сту дент, 1935.

– Ја рац Му дри јаш – ре кох го то во гла сно.
– Астро ном. Ве чи ти сту дент. Сту дент лу та ли ца. Зве здо зна нац. Ме се чар! 

(М 105)

Све ове ре чи ко је се од но се на Иго ра исто вре ме но мо гу ока рак те ри-
са ти и глав ног ју на ка са мог. Да кле, лик Иго ра је al ter ego глав ног ју на ка, 
Doppelgänger. Кад је он раз у мео ко је Игор, об у зе ли су га страх и из не на ђе-
ње, јер је пре ду го бо ра вио изо ло ван у сим бо лич ном про сто ру ман сар де, 
одво јен од ре ал но сти. Као што мит ска Еу ри ди ка пред ства ља иде ал ну љу бав, 
као кон траст ре ал ној љу ба ви, та ко и Игор пред ста вља кри тич ки став/ре а-
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ли стич ки прин цип, ко ји до во ди у пи та ње свет фан та зи је глав ног ју на ка. 
Глав ни ју нак про ду бљу је сво је ми сли раз го ва ра ју ћи сам са со бом. Кад у сво-
јој ду ши смог не сна ге да се по ми ри са Иго ром, он та ко ђе про на ла зи сна гу 
да из ман сар де си ђе у свет ствар но сти. За раз ли ку од де вој чи це у бај ци ко ја 
од ла зи на не бо, Ла у тан се из све та фан та зи је вра ћа у ре ал ност.

3. По е ти ка ро ма на

3.1. Его и зам: пи са ње у пр вом ли цу
Јед на од бит них те ма у ро ма ну Ман сар да је сте ка ко на ста је ро ман, о 

че му глав ни ју нак и Игор вр ло че сто раз го ва ра ју. У по гла вљу Ман сар да (I), 
Игор пре по ру чу је Ла у та ну да пи ше ро ман у сти лу Даф не и Клое ка ко би се 
осло бо дио пи са ња у пр вом ли цу, тач ни је, свог его и зма. Ње гов став пре ма 
пи са њу ро ма на мо же се ви де ти у по гла вљу Пу то ва ње или раз го вор, ко је на 
по чет ку има фор му љу бав ног пи сма Еу ри ди ки, а за тим по сте пе но по при ма 
фор му раз го во ра са Иго ром. И јед на и дру га фор ма омо гу ћа ва ју Ла у та ну да 
се из ра зи пу тем уну тра шњег мо но ло га, што од ра жа ва ње го во ми шље ње да 
је мо но лог, за раз ли ку од уну тра шњег мо но ло га, ду бо ко не по ште на и се бич-
на ствар. Он је, као пи сац, све стан да се мо но лог као фор ма не мо же из бе ћи. 
Раз ми шља ју ћи о то ме он се при се ћа раз го во ра са Иго ром:

Ја: До бро. По слу ша ћу те. Пре се ли ћу се у при зе мље и на пи са ћу ро ман 
о Ма ри ји-Про сти тут ки. О ње ним љу бав ни ци ма и ње ним абор ту си ма.

Ти: У ре ду. Учи ни та ко. Жао ће ми би ти да на пу стиш на шу ман сар ду, 
али учи ни та ко за љу бав пе сме.

Ја: То ни је пе сма. То не ће би ти пе сма.
Ти: Пе сма о кур ви Ма ри ји Маг да ле ни.
Ја: Не. При ча о абор ту си ма Ма ри је зва не Чед на. Ро ман о дру штве но и-

сто риј ским, со ци јал ним, (а)мо рал ним, ет нич ким и етич ким узро ци ма ње ног 
па да. Ро ман Ма ри ји них на да. Ро ман гра да. (...)

Па, за бо га, Ко зо ро ги, ни сам ли ти сто пу та ре као да ја пи шем за то да 
бих се осло бо дио сво га его и зма. (М 36–37)

Пи са ти его и стич ки, у пр вом ли цу, да би се осло бо ди ло сво га его и зма. 
Упра во то мо же мо сма тра ти јед ним од бит них ци ље ва Ман сар де.

3.2. Ау тор и глав ни ју нак
Да би по сти гао овај циљ, ау тор да је глав ном ли ку уло гу ро ма но пи сца. 

У ства ри, ау тор и глав ни ју нак пи шу исти ро ман са на сло вом Ман сар да, 
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чи је су по чет не ре че ни це пот пу но исте. У том слу ча ју, да ли мо же мо сма тра-
ти да се ау тор иден ти фи ку је са глав ним ју на ком? Су де ћи по ау то ро вој би о-
гра фи ји, он ни је ста но вао у ман сар ди док је пи сао Ман сар ду. Ау тор је као 
ме сто ста но ва ња глав ног ју на ка иза брао из ми шље ну ман сар ду, ко ју ка сни-
је по ре ди са зве здом. Слич ност из ме ђу ау то ра и глав ног ју на ка огле да се и у 
чи ње ни ци да су ро ђе ни исте го ди не; ме ђу Ла у та но вим књи га ма на ла зи се 
ме ђу на род ни ред во жње чи ји је ау тор Ки шов отац; за тим, ли ста ви на и лик 
бо е ма са ин стру мен том и мно ги дру ги де та љи ко ји се ја вља ју у ро ма ну та ко ђе 
су ге ри шу да по сто ји слич ност из ме ђу ау то ра и глав ног ли ка. Та ко се ʻро ман 
у ро ма ну’ ја вља као оквир ко ји из ра жа ва бли ску ве зу из ме ђу ау то ра и глав-
ног ју на ка. У про це су су ко ба из ме ђу ау то ро вог и Ла у та но вог его и зма до ла-
зи мо до још та на ни је спо зна је о его и зму као та квом. Су коб из ме ђу ова два 
его и зма чи ни вре мен ски ток при лич но сло же ним и не ја сним: у ро ма ну не 
по сто ји де фи ни са на вре мен ска оса ни ти се рад ња ве зу је за од ре ђе ну тач ку 
у вре ме ну. Осим то га, по не кад се ме ша ју про шло и са да шње вре ме. Ова ква 
струк ту ра вре ме на зна чи да је ро ман пи сан на осно ву су бјек тив ног вре ме на 
глав ног ју на ка.

Ро ман у пр вом ли цу, чи ји ју нак пи ше исти тај ро ман, зо ве се ре кур зив-
ни ро ман, и то је јед на вр ста ме та фик ци је. Киш се ве што по и гра ва овим 
књи жев ним по ступ ком: 

– Тре ба ло је да са да од лу чим да ли да уне сем ту пе сму у Ман сар ду, 
на рав но у ори ги на лу:

Ta nah air ku aman dan mak mur
Pu lau ke la pa jang amat su bur
Pu lau me la ti pu djaan bang sa
Se djak du lu ka la

Me lan bai-lam bai njur di pan tai
Ber bi sik-bi sik ra đa k’la na
Me mu dja pu lan nan in dah per mai
Ta nah air ku!

– То ћеш си гур но уне ти у Ман сар ду – ре че Игор ка да му пре ве дох по-
след њу стро фу. 

(...)
На па ко сти ћу Иго ру, не ћу уне ти ону пе сму. За то је ис це пах у па рам пар-

чад и ба цих је у сла му. Та ко је не ћу мо ћи ни кад уне ти у Ман сар ду! (М 101−102)

Ау тор је ус пео да уне се пе сму у ро ман, ко ри сте ћи фор му ме та фик ци је. 
По врх то га, ова пе сма ни је на срп ском и ау тор нам от кри ва са мо да је зна-
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че ње на сло ва Пе сма са ко ко со вих остр ва, али ниг де не об ја шња ва зна че ње 
тек ста. У ства ри, ово су ре чи пе сме Ra zuan Pu lau Ke la pa (Ле по ко ко со во 
остр во) из ин до не жан ске ком по зи ци је Крон чон, чи ји је ау тор Исма ил Мар-
зу ки. Киш ко ри сти ову пе сму да би по ја чао ег зо тич ну ат мос фе ру у ро ма ну 
и да би ство рио илу зи ју ори ги нал но сти ко ја се огле да у че стом ко ри шће њу 
па ро ди је као књи жев ног по ступ ка. У тек сту ро ма на ау тор не да је ни ка ква 
до дат на об ја шње ња о овој пе сми, ни ти на срп ском ни ти на дру гим је зи ци ма.

3.3. Про то тип
У ро ма ну ва жно ме сто за у зи ма и кон цепт про то ти па. То ја сно до ла зи 

до из ра жа ја ка да глав ни ју нак, са ра до зна ло шћу и љу бо мо ром, пи та Иго ра, 
ко ји му је упра во ста вио до зна ња да пи ше ро ман у ком ће му на стој ни ца згра-
де по слу жи ти као про то тип: „А ка ко ће го спо дин Игор то да по стиг не?“ (М 40). 
Глав ном ју на ку је по тре бан про то тип же не, про то тип ко ји пре ва зи ла зи све 
за ми сли ве раз ли ке – раз ли ке у из гле ду, про фе си ји, ка рак те ру и та ко ре дом. 
Ко би мо гао да му по слу жи као про то тип же не ко ја у ње му иза зи ва осе ћа ње 
љу ба ви и ја да у исто вре ме? Од го вор на то пи та ње на ла зи мо у ре чи ма Оси па, 
ста рог при ја те ља глав ног ју на ка:

– То је за то – ре че Осип – што идеш из крај но сти у крај ност. Ни је ли 
жи вот не где из ме ђу то га? Уо ста лом, мо жда гре шим. Су дим по оним фраг мен-
ти ма ко је си ми про шли пут чи тао код те бе на ман сар ди. Он да ми се све то 
би ло сви де ло, но, ипак, ни је ли пра ви жи вот, re a li tas, не где из ме ђу тво је ман-
сар де и тво је Вал пур гиј ске но ћи ?! (М 98)

Раз ми шља ју ћи о Оси по вим ре чи ма, он се су сре ће са де вој чи цом на сте-
пе ни ца ма из ме ђу ман сар де и при зе мља. Она се игра лут ком ко ја под се ћа на 
лут ку ко ју је Еу ри ди ка на шла на по чет ку ро ма на. Та чи ње ни ца су ге ри ше да 
је упра во та де вој чи ца про то тип Еу ри ди ке. По ред то га, де вој чи ца на по сре-
дан на чин ути че на Ле у та на да ко нач но си ђе са ман сар де: због ње ног ка шља 
он ни је мо гао да за спи. Ње на ег зи стен ци ја до во ди га до спо зна је да он жи ви 
у све ту фан та зи је, у све ту ро ма на ко ји пи ше, и на во ди га, без ика кве све сне 
на ме ре, да из тог све та ко нач но ис ко ра чи.

3.4. Епи граф
Си ла зак са ман сар де озна ча ва пре крет ни цу у жи во ту глав ног ју на ка 

ка да од лу чу је да зна њу сте че ном из књи га прет по ста ви са зна ње сте че но кроз 
лич ни до жи вљај жи во та. На ова кву сим бо ли ку си ла ска са ман сар де ука зу је 
и епи граф овог ро ма на.
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Не ће мо угле да ти ро ман тич ну ће ли ју, ко ли бу и кро ви ња ру; пред на ма 
ће се уз ди за ти мно го спрат на ка ме на згра да; што ви ши спра то ви, то се хлад-
ни је у њи ма жи ви. Не ма шти на, ја ди, не сре ће, не зна ње и бо лест те ра ју чо ве ка 
спрат по спрат увис. Док је био до ле, ње га је још за ни ма ло жи вот но ша ре ни-
лом, не ка ко је уче ство вао у ње му, иа ко му је че сто од ро ђе ња би ло не ра зу мљиво 
и не до сти жно (са успо ном ци ви ли за ци је ра сте број „не при ла го ђе них за жи вот“ 
– то се не сме из гу би ти из ви да). Уко ли ко је жи вот те рао чо ве ка на све ве ћу 
ви си ну, ње му је по ста ја ло све хлад ни је; уто ли ко је ма ње мо гао да схва ти жи вот 
и да му се при ла го ди. 

А. А. Блок

Ово је од ло мак из есе ја Днев ник же не ко ју ни ко ни је во лео, ко ји је на пи-
сао ру ски по е та Алек сан дар Блок (1880–1921) од 1912. до 1918. Ње гов крат ки 
есеј са сто ји од пет фраг ме на та, а ци тат је из дру гог фраг мен та. Ов де Блок 
раз ма тра од нос „на ро да и ин те ли ген ци је“ и из но си став да се ви ше мо же 
ве ро ва ти про жи вље ном ис ку ству на ро да не го зна њу ин те ли ген ци је. Киш за-
вр ша ва при чу та ко што глав ни ју нак си ла зи са ман сар де. И Киш и Блок се 
ба ве истим пи та њем, пи та њем ко је је за књи жев ни ке 19. и 20. ве ка, по себ но 
за оне са ис тан ча ним сен зи би ли те том, би ло суд бо но сно: ка ко пи са ти књи жев-
ност о књи жев но сти. Ов де се не ра ди са мо о од но су по ли ти ке и књи жев но сти 
већ о сле де ћим фун да мен тал ним про бле ми ма: Да ли ау тор мо же да пи ше о 
ства ри ма ко је сâм ни је до жи вео и про жи вео? Шта књи жев ни је зик чи ни ау тен-
тич ним и ка ко по сти ћи ту ау тен тич ност? Љу ља ње це ле згра де при си ла ску 
глав ног ју на ка у ре ал ни свет на го ве шта ва да Киш не де ли са Бло ком убе ђе-
ње да је лич ни до жи вљај пре су дан за ау тен тич ност књи жев ног из ра за.

4. За кљу чак

Вра ти мо се опет на пи та ње са по чет ка овог есе ја. Због че га Ман сар да 
но си под на слов Са ти рич на по е ма? Шта то за пра во зна чи? Овај под на слов 
нас под се ћа на Хо ра ци ја, не са мо због ла тин ских ци та та у тек сту већ и због 
раз го во ра о књи жев но сти из ме ђу глав ног ју на ка и Иго ра, ко ји сле ди фор му 
Хо ра ци је вих Са ти ра: то ни је пи шчев мо но лог за обич не чи та о це, не го су 
то „ser mo nes“ (раз го во ри) са по себ ним чи та о ци ма. По ред то га, ме ђу Са ти-
ра ма на ла зи мо и са ти рич ну по е му на те му књи жев но сти. Мо гло би се ре ћи 
да је Киш имао у ви ду Хо ра ци је ве Са ти ре док је ра дио на Ман сар ди.

На не сре ћу, Ки шов бо ем ски ро ман са под на сло вом Са ти рич на по е ма 
ола ко је ту ма чен као са ти ра со ци ја ли зма, у вре ме ка да је со ци ја ли стич ки 
ре а ли зам био по пу лар нан у ју го сло вен ској књи жев но сти.
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Али, Ки шо ва са ти ра је „упе ре на про тив ње го вог соп стве ног ли ри зма и 
иде а ли зма“ (ГТИ 204), као што ау тор и сам ка же. По ред то га, са ма реч са ти ра, 
во ди по ре кло и асо ци ра на са ти ра, на мит ско би ће (обич но се при ка зу је као 
по лу ја рац), ко је во ли ал ко хол и же не. У том сми слу, глав ни ју нак и Игор, 
Ја рац Му дри јаш, за и ста има ју до дир них та ча ка са са ти ром. Има ју ћи то у ви ду, 
под на слов Ман сар де би мо гао би ти и Са тир ска по е ма.

У овом ро ма ну мо же се ви де ти мла ди Киш ко ји не мо же да одво ји свест 
ро ма но пи сца од све сти пе сни ка. Он у пе сми ис тра жу је су шти ну је зи ка, а у 
про зи „жи вот“. „Про ма ше ни пе сник“ се му чи око од лу ке шта је бит ни је: 
спо зна ја ко ју сти че мо пу тем књи га или кроз лич но жи вот но ис ку ство. Мно-
го број ни ци та ти и стра ни це тек ста ис пи са не на стра ним је зи ци ма ни су ту 
са мо да би до при не ли осе ћа ју оту ђе ња већ се ти ме по ка зу је те жња ка свим 
књи жев но сти ма све та јер му упра во књи жев ност омо гу ћа ва да ис тра жу је 
ду би не сво је ду ше. С дру ге стра не, ако се се ти мо епи гра фа, ко ји на го ве шта ва 
не по ве ре ње пре ма књи жев ном је зи ку ко ји тре ба да до при не се ау тен тич но сти 
књи жев ног из ра за, под на слов Са ти рич на по е ма мо же да се про ту ма чи не 
са мо као са ти ра упе ре на пре ма ау то ро вом соп стве ном ства ра ла штву не го и 
пре ма књи жев ном је зи ку. Не ред, ха ос и бе сми сао ко је про на ла зи мо у Ман-
сар ди мо гли би се кри ти ко ва ти у сва ком слу ча ју. Но ипак, оста је не по бит на 
чи ње ни ца да упра во овај ро ман нај бо ље ре флек ту је Ки шов до жи вљај књи-
жев но сти.


