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МО ЖЕ ЛИ КЊИ ЖЕВ НОСТ ДА БУ ДЕ СТВАР НИ ЈА  
ОД ЖИ ВО ТА?

Ан то ло ги ја мо дер не ки не ске при че, при ре ди ли Мир ја на Па вло вић и Зо ран 
Скро ба но вић, „Ге о по е ти ка”, Бе о град 2014

На ча со ви ма књи жев но сти у сред њој шко ли мој про фе сор ни јед ном 
ни је сво ја пре да ва ња про пра тио Po wer Po int пре зен та ци јом, но ипак нас 
је мо ти ви сао на чи та ње. Ње го во глав но на став но сред ство би ло је ал хе
миј ске при ро де – од че сти ца ли те ра ту ре тво рио је жи вот и обрат но. 
Са свим је мо гу ће да сам због те сво је сред њо школ ске спо зна је књи жев
но сти по ста ла осе тљи ва на пре да ва ња ко ја су успе ва ла да ани ми ра ју 
ду хов ним ре кви зи ти ма пре да ва ча. Оту да ве ро ват но и мо је фа сци на ци
је уводнoм ди гре си јом ко ју про на ла зи мо у пред го во ру књи ге ко ју овом 
при ли ком пред ста вља мо. На и ме, у пред го во ру Ан то ло ги је мо дер не ки-
не ске при че ње го ви ау то ри и при ре ђи ва чи ове књи ге из но се анег до ту са 
пре да ва ња то ком сво јих сту ди ја. На пост ди плом ским сту ди ја ма про фе
сор ка Денг Ји ћун је сво јим сту ден ти ма пред ло жи ла да и са ми од га је не
ко ли ко сви ле них бу ба ка ко би раз у ме ли труд и стреп њу ки не ског се ља ка. 
Због нео бич но сти овог пред ло га сту ден ти су ми сли ли да се про фе сор ка 
ша ли, а она им је већ су тра дан на ба ви ла сви ло бу бе. Овај ди гре сив ни 
увод пред го во ра књи ге ко ја је пред на ма об ја шња ва јед ну од при мар них 
функ ци ја књи жев но сти. Реч је о мо мен ту иден ти фи ка ци је чи та о ца с де лом 
и ју на ци ма, што про из во ди од ре ђе не спо зна је о жи во ту, ко ји и ни смо 
мо ра ли да про жи ви мо, а по стао је део на шег ис ку ства.

За ни мљи во је то што на из глед жи вот у од но су на ли те ра ту ру има 
увре жен ква ли тет екс пли цит ног. Но, ипак он (по не кад) мо же би ти хер
ме тич ни ји у од но су на ли те рар ни свет и ово је иде ал на при ли ка да то 
илу стру је мо при ме ром. На и ме, ки не ска по пу ла ци ја не пре кид но ра сте 
на те ри то ри ји на ше др жа ве и део је на ше сва ко дне ви це; њи хов жи вот 
од ви ја се пред на шим очи ма, а уко ли ко ма ло бо ље раз ми сли мо схва ти
ће мо да о њи ма ма ло то га зна мо и да на ше по зна ва ње ки не ског на чи на 
жи во та функ ци о ни ше на ни воу сте ре о тип них пред ста ва и ур ба них ле
ген ди. За раз ли ку од то га, ова књи га нам ну ди ки не ску кул ту ру, тра ди
ци ју и њи хо ве жи вот не ри ту а ле у екс пли цит ном об ли ку и на тај на чин 
по ста је ствар ни ја од жи во та. Ти ме па да у во ду став мог обра зо ва ног 
при ја те ља, ко ји твр ди да не ма вре ме на да чи та о из ми шље ним све то ви ма 
ка да је окру жен ствар ним, и да за то сво ју кул ту ру чи та ња хра ни ис кљу
чи во струч ним књи га ма за сно ва ним на чи ње ни ца ма, ко је због те сво је 
ег закт но сти мо гу за си гур но да на ђу при ме ну у жи во ту, а на рав но и у 
ње го вој про фе си ји. Сре ћом по ње га, он не ће зна ти ни шта о уто пље но сти 
сво га ста ва, бу ду ћи да ни овај текст, осло бо ђен оног што он од пи са не 
ре чи оче ку је, не ће до ћи до ње га.
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За па жа ње ко је се ба зи ра на тврд њи да ки не ски жи вот пре ва зи ла зи 
окви ре на ших са зна ња, иа ко пул си ра у на шој не по сред ној бли зи ни, 
ком пли ку је и чи ње ни ца да је ки не ска књи жев ност не до вољ но пре во ђе
на на наш је зик. При че ко је се на ла зе у струк ту ри Ан то ло ги је мо дер не 
ки не ске при че пр ви пут су пре ве де не на срп ски је зик упра во у овом 
из да њу „Ге о по е ти ке”. Осим то га, ве ћи на ау то ра ових при ча уоп ште ни је 
пре во ђе на на наш је зик. Сто га мо же мо сло бод но ре ћи да по вод ко ји је 
оку пио де сет ки не ских про за и ста у ко ор ди на те ове књи ге је сте афир
ма ци ја ки не ског на чи на жи во та, њи хо ве кул ту ре, умет но сти, исто ри је 
и тра ди ци је. 

Ка да од ре ђе на де ла до жи ве сво ју ре ин кар на ци ју у об лич ју јед не 
ан то ло ги је, она он да, осим то га што по твр ђу ју сво ју ре ле вант ност, на 
не ки на чин гу бе са мо стал ност, јер по ста ју део јед не про зне ко му не. До 
гу бит ка ау то но ми је до ла зи на ро чи то уко ли ко се чи та лац пр ви пут су
сре ће са од ре ђе ним де лом упра во у ан то ло гиј ском из бо ру. Бу ду ћи да 
ову књи гу упра во то од ли ку је, мо же мо ре ћи да у при ча ма ко је је чи не 
за па жа мо ни зак ко е фи ци јент са мо стал но сти. Јер – ка да чи та лац поч не 
да ра ми шља о кри те ри ју ми ма по ве за но сти при ча, о њи хо вом рас по ре ду, 
о лајт мо тив ским ни ти ма и то ме слич но, он да зна мо да од ре ђе ни на ра тив 
ви ше ни је мо гу ће про ма тра ти и ту ма чи ти са мо стал но, већ као део јед ног 
си сте ма. С тим у ве зи, мо же мо ис та ћи да је у овом ан то ло гиј ском из бо
ру рас по ред при ча усло вљен хро но ло ги јом њи хо вих об ја вљи ва ња. Због 
то га ће мо би ти све до ци на глих мо тив ских обр та. На при мер, по сле при
че „Нат чо век”, ко ја, ка ко и сам на слов ис ка зу је, те ма ти зу је ни че ов ског 
пред став ни ка мо дер ног све та, оп те ре ће ног ме лан хо ли јом ко ја има ду
бо ке ин те лек ту ал не ко ре не, сле ди при ча „Лет до Ме се ца”, ко ја опи су је 
тра ди ци о нал ну ки не ску за јед ни цу са еле мен ти ма бај ко ви тог и мит ског. 
На кон те при че чи та лац се су сре ће с днев нич ким за бе ле шка ма го спо
ђи це Со фи – реч је о мла дој ин телк ту ал ки ко ја на гра ни ци жи во та и 
смр ти ис пи су је раз ви је не ин тро спек ци је свог би ћа. На тај на чин чи та ње 
се од ви ја у јед ној вр сти ди на мич не ат мос фе ре, бу ду ћи да бр зо и ла ко 
до ла зи до про ме не те мат скомо тив ских це ли на. 

Оно што ова књи га та ко ђе у сво јој све у куп но сти ре пре зен ту је је сте 
злат но до ба ки не ске про зе. Ка ко при че по ти чу из 20их и 30их го ди на 
про шлог ве ка, мо же мо за кљу чи ти да је тај пе ри од био пло до но сан на 
план та жа ма ки не ске по е ти ке, те да су на њи ма из ни кли на ра ти ви бо га
ти умет нич ким екс трак ти ма. То је зна чај ове зби р ке, чи ји укус мо же да 
осе ти и ки не ски чи та лац. Ме ђу тим, ка да ти на ра ти ви, на овај на чин би
ва ју из ве зе ни на на ше ли те рар но тр жи ште, за до би ће и не ке дру ге аспек те 
вред но сти. На и ме, књи га ко ја је пред на ма учи ни ће да на ша пред ста ва 
о ки не ској за јед ни ци про ди ше из ван окви ра ва ку у ми ра них сте ре о тип
них про јек ци ја. На су прот ки не ском је зи ку ко ји је вр ло те шко усво ји ти, 
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при по ве дач ки је зик при ча ко ји про на ла зи мо у овом ан то ло гиј ском из бо ру 
ка рак те ри ше јед но став ност, што омо гу ћа ва на ра ци ји да ла ко те че. Ако 
мо жда и по сто ји ми шље ње да Ки не зи у по гле ду фи зи о но ми је из гле да ју 
го то во исто вет но, мо же мо би ти си гур ни да ће ли ко ви ових при ча по сред
ством раз ли чи тих сред ста ва ка рак те ри за ци је по ста ти из ра зи ти ин ди
ви ду а ли сти. И ма да нам име на пи са ца слич но зву че, те има мо по те шко ћа 
са њи хо вом ре про дук ци јом и ме мо ри са њем, ау то ри ових при ча за си гур
но по се ду ју раз ли чи те стил ске ма ни ре и не гу ју сво ју осо бе ност. 

Оно што је пак за јед нич ко пи сци ма при ча ко је про на ла зи мо у овом 
из бо ру је сте ре а ли стич ки на чин при по ве да ња. Та ква на ра тив на тех ни ка 
по се бан ефе кат оста вља на чи та о ца ка да те ма ти зу је со ци јал не про бле
ме Ки не за. Та ко на при мер ју нак пр ве при че – „По то ну ће” – пред ста вља 
Ки не за, сту ден та, ко ји се на шао у ја пан ској сре ди ни. У тој при чи ви ди
мо све по те шко ће ин фил три ра ња чо ве ка у но ву сре ди ну, али ујед но 
уо ча ва мо и не тр пе љи вост ко ја вла да из ме ђу Ки не за и Ја па на ца.

Те ма не у кла па ња по је дин ца у со ци јал но окру же ња не ис цр пљу је 
се у пр вој при чи, већ по ста је го то во лајт мо тив ска ве за ове ан то ло ги је. 
По след ња при ча („Ру ке”) у при по ве дач ки фо кус по ста ви ће сту дент ки њу 
ко ја ће због то га што при па да ни жем со ци јал ном ста ле жу би ти у пот пу
но сти мар ги на ли зо ва на. Си ро ма штво је с по себ ним ре а ли стич ким ефек
ти ма при ка за но и у при чи „Сви ле не бу бе”, у ко јој ће Мао Дун опи су ју ћи 
те жак по ло жај ки не ских се ља ка ис та ћи: „Ни ко од ових же на и де це ни је 
имао здра ву бо ју ли ца – од по чет ка про ле ћа сви су би ли по лу глад ни. На 
се би су има ли ста ру и по де ра ну оде ћу, а њи хо ве жи вот не при ли ке за и ста 
ни су би ле ни шта бо ље од про сјач ких” (181). Но, чи ни се да ће сна га при
по ве дач ког за ма ха у об ра ди со ци јал них те ма до сти ћи сво ју кул ми на ци ју 
у при чи „Муж”. Овај на ра тив те ма ти зу је про блем про сти ту ци је.

Овај ан то ло гиј ски из бор учи ни ће да ки не ска за јед ни ца, ано ним на 
ма са у на шем су сед ству, по ста не пер со на ли зо ва на. Ако не пре, он да ће мо 
се си гур но на кон ове књи ге за пи та ти ка ко те че жи вот јед ног Ки не за у 
Ср би ји, ко ли ко на пор но ра ди, ка ко под но си одво је ност од за ви ча ја и 
ко је све по те шко ће пра те ње го во ин фил три ра ње у но ву сре ди ну. Мо жда 
ће мо по сле ње због тог муч ног уку са бе де, та ко су ге стив но опи са ног у 
овој књи зи, са ви ше са о се ћа ња про ћи и че шће за ста ти по ред глад ног и 
си ро ма шног чо ве ка. Мо жда... јер књи жев ност оштри и ни јан си ра. И на 
кра ју ће мо се за пи та ти: мо же ли жи вот да бу де ствар ни ји од књи жев но сти?

Та ма ра ЈО ВА НО ВИЋ




