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КУН ДЕ РА У ЛУК СЕМ БУР ШКОМ ПАР КУ

Ми лан Кун де ра, Пра зник бе зна чај но сти, пре ве ла Ми ра Ву ко вић, Ла гу на 
2016

Си гу ран сам да је нео пи си ва ра дост об у зе ла мно ге чи та о це са на
ших про сто ра ка да је 2013. го ди не об ја вље на вест да нај но ви ји ро ман 
Ми ла на Кун де ре, Пра зник бе зна чај но сти, иду ће го ди не об ја вљу је све ту 
сво је по сто ја ње. Раз лог то ме је огром на по пу лар ност овог пи сца још од 
вре ме на Ју го сла ви је и ње них на по ра у пре во ђе њу и об ја вљи ва њу че шких, 
про ка же них пи са ца, ме ђу ко је је спа дао и сам Кун де ра. Го ди не 2016, ка да 
се срп ски пре вод овог ро ма на об ја вљу је и код нас (у пре во ду са фран
цу ског Ми ре Ву ко вић), мо же мо сло бод но ре ћи: је дан ути ца јан и вр стан 
мо дер ни стич ки пи сац још увек је ме ђу на ма. Од 2000. го ди не на о ва мо 
Кун де рин ро ман си јер ски глас је био не чу јан (што не ва жи и за ње го ву 
есе ји сти ку) и баш за то ова књи га за у зи ма ва жно ме сто у ње го вом опу су; 
и баш за то она за слу жу је да јој се при ђе са на ро чи том зна ти же љом.

Кун де рин ро ман Пра зник бе зна чај но сти не до но си „ра ди кал не 
естет ске но ви не” (што је Кун де ра сво је вре ме но по хва лио у про зи Ви тол
да Гом бро ви ча и Да ни ла Ки ша): у шест по гла вља ис при ча но је не ко ли ко 
епи зо да из жи во та че тво ри це при ја те ља – Але на, Шар ла, Ка ли ба на и Ра
мо на. Ју на ци су нео д ре ђе них го ди на и сва ки има јед ну муч ни ну ко ја га 
оп те ре ћу је: дво ји цу ју на ка му че мај ке – Але на осе ћај да мај ка ни је хте ла 
да га ро ди, а Шар ла свест да му је мај ка на са мр ти; Ка ли ба на му чи ње
го ва не у спе шност у про фе си о нал ној сфе ри (он је глу мац), због че га за 
се бе из ми шља уло гу Па ки стан ца ко ји го во ри па ки стан ским је зи ком док 
ра ди као ко но бар; и на по слет ку Ра мо но ва ме лан хо лич ност ко ја на ста је 
на кон су сре та са по зна ни ком Д’Ар де лом, ко ји му ка зу је лаж да бо лу је од 
ра ка. Ми лан Кун де ра по знат је као пи сац ко ји сво је ју на ке ста вља у бур
не дру штве не ка лу пе исто ри је, али из њих след стве на исто ри ја, пар то
кра ти ја, по ли ти ка и ме ха ни зам опре си је у овом ро ма ну ни су ни по зор
ни ца, ни мо ти ва то ри рад ње, као што мо же мо ви де ти.

Па от куд он да ова кав на слов ро ма на ко ји упу ћу је на три ви јал ност, 
ка да се ра ди о кри зним, ег зи стен ци јал ним пи та њи ма или ста њи ма? Ро
ман Пра зник бе зна чај но сти је књи га о не до стат ку ху мо ра у са вре ме ном 
све ту, али не ху мо ра ко ји се очи ту је кроз при ча ње ви це ва и под ме та ње 
ко ре од ба на не ка ко би се иза звао ис пра зан смех. Кун де ра у свом но вом 
ро ма ну го во ри о све ту ко ји је за бо ра вио на смех, на ша лу и на гар ган ту
ан ски по глед на жи вот. Да би илу стро вао ову те зу, он се слу жи анег до том 
из Хру шчо вље вих ме мо а ра, ко ја се при пи су је Ста љи ну. На и ме, Ста љин 
је јед ном при ли ком свом ко ми те ту – са чи ње ном од нај у ти цај ни јих љу ди 
СССРа – ис при чао сво ју ло вач ку при чу о два де сет и че ти ри ја ре би це: 
ка ко је пре пе ша чио 13 ки ло ме та ра, ви део на др ве ту те ја ре би це, упу цао 
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два на ест и, по што му је по не ста ло ме та ка, вра тио се до сво је ко ли бе, 
снаб део се ме ци ма и упу цао пре о ста лих два на ест (ни јед на ни је од ле те ла, 
sic!). Ова анег до та из књи жев них из во ра (и ве ро ват но жи во та), као и Ста
љи но ва ве за са Ка ли њи ном, по слу жи ће Ми ла ну Кун де ри за идеј ни слој 
ро ма на та ко што ће це лу при чу око Ста љи на про гла си ти кључ ним до
га ђа јем за са вре ме ни свет и узро ком на шег од ро ђе ња од ша ле. И ето те 
чу ве не, не из бе жне исто ри је! Кун де ра од ње, ипак, не мо же да по бег не. 
Али о то ме ће још би ти ре чи ка сни је.

Као што је ре че но, не ма ве ли ких естет ских но ви на. Оп шта ме ста 
Кун де ри не про зе (без не га тив них ко но та ци ја тих ре чи) при сут на су и 
са да: ре флек сив ност ко ја пре ла зи у ме ди та тив ност, есе ји стич ки па са жи, 
ве дри пе си ми зам књи жев них ју на ка и чу ве ни кун де ри јан ски (иро ниј ски) 
ху мор; украт ко, не што што је мно го ра ни је на зва но ter ra kun de ri a na, ка ко 
на пла ну фор ме, та ко и у од но су на „ста нов ни штво” те зе мље. Ипак, по
но во нам је ја сно ста вље но до зна ња да је све то са мо при вид, илу зи ја, 
лут кар ска пред ста ва пи сца и ње го вих ју на ка. Баш та ко, лут кар ска пред
ста ва ко ју Шарл то ком ро ма на про ми шља и ко ја се све вре ме пред њим 
(и на ма) од и гра ва. А пер це ко је се у јед ном тре нут ку по ја вљу је у ро ма ну 
(а ко је се у на шем из да њу мо же при ме ти ти и на ко ри ца ма књи ге) је та 
би блиј ска ду га ко ја све до чи о са ве зу пи сца и ње го вих књи жев них ју на ка.

Овај при каз на стао је са иде јом да се ка же не што о књи зи, али и 
да се она бра ни; тач ни је – њен Wel tan scha u ung. До не кле је то и учи ње но 
у од лич ном по го во ру књи ге ко ји је на пи сао Алек сан дар Илић и у ком 
се го во ри о исто ри ји об ја вљи ва ња и пер цеп ци је Кун де ри них де ла код 
нас, као и о са мом ро ма ну Пра зник бе зна чај но сти. На и ме, у фран цу ској 
и ен гле ској књи жев ној кри ти ци ро ман је на и шао на слаб при јем и осу ду 
због на вод не по вр шно сти, ау то ро вог при сил ног то на у пи са њу и не ин
вен тив но сти. Да бих оправ дао Кун де рин ро ман, по слу жи ћу се па ра ле лом 
са по след њим ро ма ном још јед ног са вре ме ног и зна чај ног пи сца – ро ма
ном Нул ти број Ум бер та Ека. На и ме, оба ро ма на на пи са на су са на чел
ним по што ва њем по зна тих и при зна тих књи жев них про се деа њи хо вих 
ау то ра. Еков ро ман о но ви нар ству и за ве ри око Му со ли ни је вог на вод ног 
по врат ка омаж је дог ми чи ње ни ца и још је дан од број них по ку ша ја ми
сти фи ка ци је. И ма ко ли ко та ми сти фи ка ци ја би ла успе шна, ис под на но
са сва ко ја ких по да та ка и ин фор ма ци ја не мо же се на зре ти ни шта ви ше 
од ба нал не и бес плод не пре ко мер но сти и не ве ре у фик тив но. Код Кун
де ре је упра во су прот но, ње го ва – не сле па – ве ра у фик тив но, на по се у 
умет нич ки чин ства ра ња, до ве ла га је до рав но те же фик ци је и исто ри је, 
ако узме мо исто ри ју као ме та фо ру. Оту да је мо гућ Ста љин ко ји осе ћа 
не жност пре ма слу жбе ни ку Ка ли њи ну; отуд исти тај дик та тор мо же да 
рас пра вља о Кан то вој и Шо пен ха у е ро вој, тран сцен ден тал ној, бур жо а ској 
фи ло со фи ји; отуд је, на кра ју кра је ва, Кун де ра мо гао да у те ро ру Ко му ни
стич ке пар ти је (у СССРу или у Че хо сло вач кој, све јед но) ви ди тек тон ска 
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по ме ра ња ко ја су ути ца ла и на на ше кон ти нен те ствар но сти. Да ли је 
све то исти на? Тач но? Не ма ри. Књи жев ност, као и фи ло со фи ја, не пру жа 
ко нач не од го во ре. Оста ју нам Лук сем бур шки парк, из ло жба Ша га ла, бо ца 
ар ма ња ка, пли ва чи ца у во ди и дру га ме ста и мо ти ви овог ро ма на. И они 
су жи ви и све жи, што се не би мо гло ре ћи за, на при мер, Еков ро ман.

За вр ши ћу при каз књи ге Пра зник бе зна чај но сти јед ним Кун де ри
ним ци та том о Бе то ве ну: „Не ка то по слу жи као при мер: фор мал не ино
ва ци је ве ли ких мај сто ра има ју у се би увек не што дис крет но; та кво је 
истин ско са вр шен ство; са мо про се чан ма е стро же ли да но ви на бу де 
при мет на.” Не при ме ће на од кри ти ке, књи га Пра зник бе зна чај но сти има 
у се би дис крет ни шарм те ре кун де ри ја не.

Вик тор ШКО РИЋ

JЕДАН И ЈЕ ДАН (НИ)СУ ДВА

Тед Ћанг, При че твог жи во та, пре вео Го ран Скро бо ња, Bo o ka, Бе о град 2016

Крат ка при ча је од у век би ла је дан од основ них об ли ка на уч но фан
та стич не књи жев но сти и по не ки ма сe нај про гре сив ни је иде је че шће 
скри ва ју у крат кoj фор ми не го ли у ве ли ким ро ма ни ма. Па ипак, ка ко су 
се ути цај и ста тус на уч не фан та сти ке као жан ра ме ња ли од се дам де се
тих го ди на два де се тог ве ка, чи ни се да је не ка да број на пу бли ка да нас 
ис кљу чи во усме ре на на ро ма неск ну фор му, те да на при че гле да са бла гим 
по до зре њем. Ме ђу тим, у не пре глед ном мо ру на сло ва ко ји пре пла вљу ју 
по ли це у књи жа ра ма, по не кад се по ја ве из у зе ци ко ји сво јом убе дљи во шћу 
и нео бич но шћу успе ва ју да чи та о це убе де да крат ка при ча и да ље жи ви. 

Јед на од има нент них осо би на овог жан ра ко ја, чи ни се, увек би ва 
пре не брег ну та је сте усме ре ност на ак ту ел на пи та ња: по ли тич ке, со цио
ло шке и дру штве не про бле ме ко ји ма, иа ко се не обра ћа ди рект но као 
дру ги жан ро ви, успе ва пу тем але го ри је и иро ни је да раз об ли чи дру штво 
из гра ђе но на не јед на ко сти ма, пр о тив реч но сти ма и ап сур ду. Дру штве на 
са ти ра у свој сво јој суп тил но сти са кри ва се из ме ђу ве ли ких иде ја на уч
но фан та стич не књи жев но сти: Вел со во Пу то ва ње на Ме сец ни је ни шта 
дру го до кри ти ка ко ло ни ја ли зма и при ча о ње го вим им пли ка ци ја ма; Ди
ков ро ман Да ли ан дро и ди са ња ју елек трич не ов це ? упу ћу је на чо ве ков 
од нос пре ма тех но ло ги ји и ху ма но сти, а Мар га рет Атвуд сво јим фе ми
ни стич ким при сту пом вр ло осе тљи во али и убе дљи во го во ри о дру
штве ној не јед на ко сти. Сва ка ко, не сме мо за бо ра ви ти да овај жа нр има 
ве ли ки број по кло ни ка упра во због сво је има ги на тив но сти, ар би трар ног 




