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ИСТИ НА ВЕРЕ И ИСТИ НА СУМЊЕ 
У ПРИ ПО ВЕ ЦИ „СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ“  

ДА НИ ЛА КИ ША**

„Ни су опа сне мно ге књи ге, опа сна је са мо јед на“.
(Да ни ло Киш)

Ап стракт: У при по ве ци „Си мон Чу до тво рац“ Да ни ла Ки ша аутор 
ука зу је на по сто ја ње ви ше про ти ву реч них исти на, под ву че них уво ђе њем 
до ку ме на та, „ча сних“ и „сум њи вих“ све до ка, као и се ман ти ком са мог по-
ступ ка, дру гом вер зи јом при че. Игра ју ћи се до ку мен том и ква зи до ку-
мен том, пи сац има за циљ да по др жи објек тив ност при по ве да ња, ари-
сто те лов ски за кон ве ро ват но сти и ну жно сти. Та ко је ди на исти на у чи ју 
аутен тич ност чи та лац не тре ба да сум ња, по ста је исти на ње го ве при че, 
ме та при по вед на исти на.

Ве ри и ре ли ги ји у при чи је су прот ста вљен искон ски по кре тач људ-
ског ду ха и ра до зна ло сти – сум ња, а њен апо стол и за чет ник свих је ре си, 
гно стик Чу до тво рац, уз диг нут је на ни во тра гич ног ју на ка у уза луд ној 
бор би с де ми јур гом за људ ско, за по је ди нач но, за са зна ње до бра и зла.

Кључ не ре чи: Си мон Чу до тво рац, исти на, сум ња, ве ра, илу зи ја, до ку-
мент, фан та зи ја, гно сти ци зам, Ика ров лет.

Сло же ни свет при че „Си мон Чу до тво рац“ Да ни ла Ки ша, ко јом по чи-
ње те мат ска збир ка ен ци кло пе ди ја мр твих, отва ра мо пи та њем јед на ко фи-
ло зоф ским ко ли ко и књи жев но у мет нич ким – да кле, ме та фи зич ким – да ли 
је Исти на јед на и је дин стве на, или има ви ше истинâ? Пра ве ћи ди стинк ци ју 
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из ме ђу при по ве дач ке исти не и исти не ствар ног све та, по ку ша ће мо да ра све-
тли мо због че га Киш при бе га ва „дру гој вер зи ји“, од но сно, на сто ји да у ис тој 
при чи ме ња тач ку гле ди шта, при по ве дач ку ин стан цу, игра ју ћи се „исти на ма“ 
из раз ли чи тих све то ва. То је на чин да у са мом умет нич ком тек сту, по ла зе ћи 
од ми кро пла на, до ма ши ме та на ра тив ни ни во. Са мим тим што до зво ља ва мо-
гућ ност по сто ја ња ви ше исти на, ова при ча мај стор ски са жи ма обим ну про-
бле ма ти ку, те ма ти зу је и на убе дљив на чин оправ да ва Ки шо во ру ко во де ће 
ства ра лач ко на че ло – сум њу: „При мор ди јал но пи та ње ли те ра ту ре, као и фи-
ло зо фи је уоста лом, је сте пи та ње сми сла жи во та и ду бо ка сум ња у све исти-
не: по ку шај да се у ефе ме ри ди људ ског жи вље ња про на ђе не ки сми сао“1.

Дру ги „кључ“ за отва ра ње ових вра та од „де вет бра ва“ би ће нам Спи-
но зи на фи ло зо фи ја и Ки шов од нос пре ма гно сти ци зму. У „Post scrip tu mu“ 
збир ке он на гла ша ва да је фа бу лу при че „Си мон Чу до тво рац“ пи сао на осно-
ву до ку мен та – гно стич ке ле ген де – што је ре цеп циј ски усме ре на на по ме на, 
ве о ма ва жна ако зна мо вред ност „чи та лач ког пред зна ња“, де та ља и не бе ле-
три стич ких за пи са у Ки шо вој по е ти ци (мар ги на, фу сно та, постскрип ту ма и 
сл.). Дра го цен нам је и ње гов књи жев но кри тич ки есеј, „Из гнан ство и кра-
љев ство Ма ри је Чу ди не“, на из глед сав у при ме ње ној рав ни; де таљ ни ја ана-
ли за, ме ђу тим, от кри ва за пре тен ауто по е тич ки став пре ма гно сти ци зму. 

С об зи ром на то да упра во при ча „Си мон Чу до тво рац“ уво ди у свет 
збир ке чи ја ин ди ка ци ја на сло ва упу ћу је на две Ки шо ве жи вот не и ства ра-
лач ке оп се си је – на ен ци кло пе диј ски иде ал (на фор му ко ја пред ста вља вр ху нац 
ње го ве „по е ти ке са жи ма ња“2) и на те му смр ти, по ред основ ног опре де ље ња 
за ана ли тич ки мо дел, за про блем ско, са гле да ће мо ову при по вет ку у кон тек-
сту те мат ске збир ке, као и са аспек та це ло куп ног опу са (бе ле три стич ког и 
есе ји стич ког), на осно ву че га ће мо на пра ви ти не ко ли ко ски ца за те мат ско-
мо тив ске и струк ту рал не па ра ле ле.

Киш на сто ји да по стиг не при по ве дач ку објек тив ност ви ше стру ким дис-
тан ци ра њем од до га ђа ја. Основ но сред ство му је до ку мент – „лен гер ко ји 
др жи фан та зи ју ве за ну за ствар ност“3, по ка зу ју ћи да је „вре ме из ми шља ња 
за у век про шло, а да ће при ча и ро ман све ви ше би ти ис по вест и до ку мент, 

1 „За плу ра ли зам“, Ho mo po e ti cus, 81. Сви ци та ти из Ки шо вих де ла узе ти су из Са бра них 
де ла Да ни ла Ки ша у ре дак ци ји Мир ја не Ми о чи но вић, Про све та, Бе о град, 2006-2007. 
Да ље ће мо на во ди ти са мо на слов де ла и број стра ни це.

2 Ки шо ва „по е ти ка са жи ма ња“ об у хва та раз ли чи те по ступ ке и сред ства, чи ји је иде ал 
не ка вр ста ен ци кло пе ди је-ке но та фа: ци тат ност и, у окви ру ње, до ку мен тар ност 
(мно ги ис тра жи ва чи су пре ви де ли чи ње ни цу да је до ку мен тар ност ну жно вр ста ци-
тат но сти, па су их ис ти ца ли као два па ра лел на по ступ ка), „под му кло де ло ва ње би о гра-
фи је“, фик ци ју са еле мен ти ма фан та сти ке (они рич ке, еру дит не, на уч не, итд.). Њи ма 
се исто вре ме но по сти же илу зи ја исти ни то сти и об јек тив но сти и уки да „ауто ма ти зам 
пер цеп ци је“.

3 „Тра жим ме сто под сун цем за сум њу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 173.
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Бор хес и Пиљ њак ...4, јер ствар ност је по ста ла, ка ко твр ди До сто јев ски, 
„фан та стич ни ја од сва ке фан та сти ке“. За јед но са бор хе сов ском па ра диг мом 
о ствар но сти на пи са ног, са др жа ном у мак си ми: „Че га не ма у спи си ма, не ма 
га ни у све ту“, Киш за у зи ма и по ле мич ки став пре ма њој5. Још јед но ва жно 
сред ство ко је ко ри сти за по сти за ње објек тив но сти је иро нич на дис тан ца. 
Ка ко је она по ста ла оп ште ме сто кри ти ке, по но ви ће мо са мо да пред ста вља 
„ме ха ни зам од бра не“ од па те ти ке про и за шле из „тра гич ног осе ћа ња све та“, 
да уки да сва ку ис кљу чи вост са мим тим што не ги ра по сто ја ње са мо јед не 
исти не, са мо јед ног ис ку ства и „са вр ше но ко ре спон ди ра са по ста вље ним за-
хтје ви ма све о бу хват но сти“6; „Иро ни ја схва та ни штав ност не са мо по је ди них 
ка рак те ра већ це лог људ ског ста ња, и то та мо где је оно нај ви ше и нај пле ме-
ни ти је; она схва та да то ни је ни шта у по ре ђе њу са бо жан ском Иде јом7“. 

У „Симoну Чу до твор цу“ Киш се по и гра ва до ку мен том (фак том) и ква-
зи до ку мен том (фик ци јом) кроз на ра тив ни и ме та на ра тив ни го вор, чи ме 
исто вре ме но по сти же увер љи вост при че и осло ба ђа се „ба ла ста стра ни ца“, 
што нам је по сту пак по знат из ње го вих ра ни јих збир ки. Он је час при по-
ве дач с дис тан це, час оче ви дац, ис тра жи тељ или хро ни чар ко ји на во ди и 
тврд ње „јед ног па га ни на“ (не при стра сног све до ка) и „исти не“ Си мо но вих 
про тив ни ка и след бе ни ка: „’Та да су му очи си ја ле као зве зде’, ка же је дан од 
ње го вих уче ни ка. ...И мао је глас лу да ка и по глед блуд ни ка’, бе ле жи је дан 
од ње го вих про тив ни ка“; уз бе ле шке не ког хри шћан ског по ле ми ча ра на ко-
је се „осла ња“ у дру гој (ма ње упе ча тљи вој) вер зи ји при че, при по ве дач да је 
при мед бу да ни је си гу ран „да ли он то пре но си сво је соп стве но све до че ње 
или са мо ци ти ра не ког од све до ка те сце не. Или про сто из ми шља. Ма сли на 
и та нак хлад ма сли не, ме ђу тим, на осно ву по но вље ног све до че ња, оста ју је ди на 
чвр ста чи ње ни ца ове нео бич не при че о Си мо но вим чу ди ма“. По зи ва ју ћи 
се на про ти ву реч на све до чан ства из до ку мен тар них из во ра, и/или на ви ше 
жи вих или мр твих, „ча сних“ или „сум њи вих“ све до ка, Киш се дис тан ци ра 

4 „До ба сум ње“, Ho mo po e ti cus, 243.
5 Ову сен тен цу, ко ју Де лић сма тра за штит ним зна ком чи та вог Ки шо вог опу са, пи сац је 

већ у Ман сар ди „ис пра вио“, на ја вљу ју ћи свој до ку мен тар ни по сту пак: „Qu od non in ac-
tis (in ar tis!) non est in mun de“. На ис тој стра ни ци Киш отва ра још јед ну оп се сив ну те му 
зна чај ну за на шу ана ли зу – од нос жи во та (ис ку ства) и ли те ра ту ре (фи ло зо фи ра ња): 
„Pri mum vi ve re de in de phi lo sop ha ri“. 

 Ви ди: Јо ван Де лић, „Књи жев ност као те ма умјет нич ке про зе“, Hom ma ge Да ни лу Ки шу. 
Збор ник ра до ва, уред ник Ра до мир В. Ива но вић, Кул тур но-про свјет на за јед ни ца Под-
го ри це – Сред ња шко ла „Да ни ло Киш“ – Бу два, Под го ри ца – Бу два, 1994, 26.

6 Бо же на Је лу шић, „Мин ђу ша Си мо на Чу до твор ца или моћ и не моћ књи жев не кри ти-
ке“, Hom ma ge Да ни лу Ки шу, 82.

7 Овим ста вом не мач ки фи ло зоф Зол гер пр ви је по ка зао да је иро ни ја основ умет но сти. 
Sol ger, Vor le sun gen über Aest he tik, Le ip zig, 1829, 125. Пре ма: Сре тен Пе тро вић, есте-
ти ка, Фи ло ло шки фа кул тет – На род на књи га, Бе о град, 2000, 206.
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од тра ди ци о нал ног „све зна ју ћег при по ве да ча“8. При том је те шко, не ка да и 
не мо гу ће, утвр ди ти где пре ста је фик ци ја а по чи ње ствар ност, ко ји је пра ви, 
а ко ји ква зи до ку мент, што је за чи та лач ки до жи вљај и не ва жно (ако је у пи-
та њу „пра ва“ пер цеп ци ја, чи та лац „с лам пом на рас кр шћу“ ка ко је го во ри ла 
Иси до ра Се ку лић). На тај на чин пи сац, с јед не стра не, из ра жа ва не са мо 
сум њу у соп стве ну оба ве ште ност и у про вер љи ву ве ро до стој ност до ку мен-
та, већ и у мо гућ ност би ло ка квог са зна ња јед не је дин стве не исти не. С дру-
ге стра не, он на ви ше на чи на по др жа ва илу зи ју исти ни то сти сво је при че. 

За по сти за ње при по вед не исти не до зво ље на су сва ча сна спи са тељ ска 
сред ства и је ди но је ва жно не из не ве ри ти ло ги ку са мог умет нич ког тек-
ста, што је још Ари сто тел фор му ли сао као за кон ве ро ват но сти и ну жно-
сти: „На ве сти чи та о ца да по ве ру је у исти ни тост тво је при че, да по ве ру је 
да се нај ве ћи део оно га што чи та за и ста и до го ди ло, то и је сте, по на вљам, 
основ ни циљ сва ке ли те рар не тво ре ви не. А за по сти за ње тог ефек та сви су 
на чи ни до бри ако су ефи ка сни“9. Пи сац се осла ња на до ку мент, на је ди ну 
ко ли ко-то ли ко „чвр сту“ под ло гу, на „до ка зи ве чи ње ни це“, да кле на исти ну 
из ре ал ног све та, ко ја са мим уво ђе њем у но ви кон текст, умет нич ки, под ле-
же овом за ко ну. Ако по сто ји ви ше до ку мен тар них исти на о јед ном до га-
ђа ју, по ја ви, лич но сти – он да мо же по сто ја ти и ви ше при по вед них исти на 
осло ње них на те до ку мен те у окви ру јед не при че. То Киш про бле ма ти зу је 
и се ман ти ком са мог по ступ ка, ко ри сте ћи раз ли чи те вер зи је или „око ка ме-
ре“ за са гле да ва ње пред ме та или до га ђа ја са раз ли чи тих аспе ка та. Нај и сти-
ни ти ја по ста је ме та при по вед на исти на, исти на ње го ве при че, сто га што 
је ди но она до зво ља ва па ра лел но по сто ја ње ви ше про ти ву реч них исти на из 
до ку мен тар ног, ле ген дар ног, ли те рар ног и ре ал ног све та, и што је из гра-
ђе на на сум њи у све исти не, па и у се бе са му. Зна чи, чи та лац тре ба да сум-
ња у све, осим у аутен тич ност при че. Дра ган Бо шко вић за па жа да је овај 
по сту пак, ко ји по ста је кон стан та Ки шо ве по е ти ке, нај бо ље илу стро ван 
ауто по е тич ким ко мен та ром из при че „Нож са др шком од ру жи ног др ве-
та“, ко ја нас уво ди у свет Гроб ни це10; при по ве дач ис ти че да би ње гов иде ал 

8 У Ча су ана то ми је (стр. 124) Киш ис ти че да пи сац ко ри сти ме то де ис тра жи те ља не 
би ли се при бли жио исти ни: „пи сац је по но во Бог“, али не са бо жан ским све зна њем 
о до га ђа ји ма у ду ши сво јих ју на ка (огра ђу је се од пси хо ло ги за ци је), већ у сфе ри свог 
ми кро ко смо са-ар хи ва, „на на чин Бож јег ар хи ва ра и за пи сни ча ра ко ји у ча су смр ти 
ва ди ве ли ки про то кол по сту па ка и из њих чи та већ за пи са не по ступ ке, ми сли и иде је 
сво јих ју на ка“.

9 „Тра жим ме сто под сун цем за сум њу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 167.
10 „При ча ко ја сле ди, при ча ко ја се ра ђа у сум њи и не до у ми ци, има је ди ну не сре ћу (не-

ки то зо ву сре ћом) што је исти ни та: она је за пи са на ру ком ча сних љу ди и по у зда них 
све до ка. Али да би би ла исти ни та на на чин на ко јем њен аутор са ња, мо ра ла би би ти 
ис при ча на на ру мун ском, ма ђар ском, укра јин ском или ји ди шу; или, по нај пре на ме ша-
ви ни свих тих је зи ка“.
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био да при чу пре ве де на пра ва ви лон ски је зик, да кле, да до сег не пр во бит но 
је дин ство Ре чи-ло го са, „иде ал ну исти ну“11.

Не ги ра ју ћи ве ро до стој ност до ку ме на та, он не ги ра и исто ри ју, сма тра-
ју ћи је ни шта исти ни ти јом од фик ци је и тра жи ње ну но ву фор му, не ку вр сту 
не кро ло га-ен ци кло пе ди је за оне мр тве чи је се би о граф ске од ред ни це не на-
ла зе у дру гим ен ци кло пе ди ја ма. Схва тив ши исто ри ју као „кла ни цу“ и хо ло-
ка уст, исто ри ју оп штег беш ча шћа, а не као „учи те љи цу жи во та“12, Киш се у 
не ко ли ко при ча ен ци кло пе ди је мр твих вра ћа ле ген ди и ми ту. Али, шта та мо 
на ла зи? Го то во са ужа сом схва та мо да, уме сто по врат ка јед ној је дин стве ној 
Исти ни, ни ми то ло ги ја не пру жа ни ка кво са зна ње о том це ло ви том Би ћу, 
осим што по твр ђу је нај цр ње слут ње о ци клич ном (а не ли не ар ном, исто риј-
ском) про ти ца њу вре ме на, те људ ску не моћ и ни штав ност пред све оп штом, 
спи но зи јан ском пред о дре ђе но шћу13. 

Већ на по чет ку при че при по ве дач ми сти фи ку је по ре кло Си мо на Чу до-
твор ца по зи ва ју ћи се на про ти ву реч не из во ре, као и на чи ње ни цу „да је он 
сам до при нео тој за бу ни, јер је на то бе за зле но пи та ње по ре кла од го ва рао 
јед ним ши ро ким за ма хом ру ке ко ји је об у хва тао јед на ко пр во на се ље као и 

11 Дра ган Бо шко вић, Ислед ник, све док, при ча: Ис тра жни по ступ ци у Пе шча ни ку и Гроб-
ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша, Пла то, Бе о град 2004, 133-136. 

12 О Ки шо вом „су ко бу“ са исто ри јом пи сао је М. Пан тић: Киш, „Фи лип Ви шњић“, Бе о-
град 2000.

13 Спи но за (Ba ruch, Be ne dic tus de, 1632-1677), био је Је вре јин по ро ђе њу, али га ни су 
при хва та ли ни су на род ни ци, ни хри шћа ни. Ма да ње го вом фи ло зо фи јом до ми ни ра 
иде ја Бо га и вр ли на, сма тран је ате и стом, од но сно је ре ти ком. Глав но де ло, ети ка, об-
ја вље но му је пост хум но, а по зна та су још два: Trac ta tus The o lo gi co-Po li ti cus (спој кри-
ти ке Би бли је и по ли тич ке те о ри је) и Trac ta tus Po li ti cus (по ли тич ка те о ри ја). Кри ти-
ку ју ћи Би бли ју, он мно ге ста ро за вет не тек сто ве да ти ра знат но ка сни је и ис ти че да се 
Све то пи смо мо же ту ма чи ти у кљу чу ли бе рал не те о ло ги је. Б. Ра сел на во ди из во ре по 
ко ји ма му је по ну ђен го ди шњи из нос да о сво јим сум ња ма ћу ти, што он ни је при хва-
тио, по себ но ис ти чу ћи ва жност сло бо де ми шље ња.

 По Спи но зи, по сто ји са мо јед на суп стан ца, са мо јед но ап со лут но, нео гра ни че но и 
пот пу но по зи тив но Би ће – Бог или при ро да (што во ди до чи стог пан те и зма). Сва 
де ша ва ња ма ни фе ста ци ја су не до ку чи вог Бо га, свим ства ри ма упра вља ап со лут на ло-
гич ка ну жност. До га ђа ји су део без вре ме ног све та, јер Ње го во гле ди ште је гле ди ште 
веч но сти. Зна чи, сло бод на во ља не по сто ји – бу дућ ност је исто та ко не про мен љи ва, 
као и про шлост. За то што су све ства ри ну жне и бу дућ ност из ве сна, ра зум не сме да 
ро бу је емо ци ја ма, од ко јих су нај о па сни је на да и страх (од смр ти), а по том по ни зност 
и по ка ја ње, док је за до вољ ство до бро. Спи но зин по глед на свет и има за циљ да осло бо-
ди љу де ти ра ни је стра ха, јер чо век не мо же учи ни ти ни шта ка ко би по стао бе смр тан: 
„Сло бо дан чо век не ми сли ни о че му ма ње не го о смр ти; и ње го ва му дрост ни је раз ми-
шља ње о смр ти, не го о жи во ту“. 

 Ви ди: Бер транд Ра сел, „Спи но за“, Исто ри ја за пад не фи ло зо фи је: и ње на по ве за ност са 
по ли тич ким и дру штве ним усло ви ма од нај ра ни јег до ба до да нас, На род на књи га – Ал-
фа, Бе о град, 1998, 516-526.
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по ла не бо скло на“. У пи та њу је иро ни ја, јер нам је исто ри ја осве до чи ла упра-
во су прот но – суд бин ски зна чај по ре кла. То што се сам до га ђај од ви ја „на 
за мр ше ним пу то ви ма ко ји во де са Ис то ка на За пад и са За па да на Ис ток“ 
ни шта нам кон крет ни је не ка зу је, већ са мо до дат но усло жња ва ње го ву уни-
вер зал ну сим бо ли ку. Да кле, Чу до тво рац мо же жи ве ти у сва ком про сто ру 
и сва ком вре ме ну – а та кве су осо би не упра во ме та фи зич ког – мит ског и 
умет нич ког хро но то па. Си мо но во обра ћа ње „на ро ду са ма риј ском“ (по ми-
њу се и Ју де ја и Ана до ли ја, док је у дру гој вер зи ји Си мон еги пат ски ма ђи о-
ни чар), на во ди нас да од го вор по тра жи мо у Дје ли ма све ти јех апо сто ла. Ту 
се по ми ње „Си мон ча ра лац“, ко ји је ужи вао ве ли ку по пу лар ност у на ро ду 
са ма риј ском, про гла сив ши се бе Бо гом, и ко ји је од апо сто ла хтео да ку пи 
моћ да ри ва ња Ду ха све тог: „А Пе тар му ре че: нов ци тво ји с то бом да бу ду у 
по ги бао, што си по ми слио да се дар Бо жи ји мо же до би ти за нов це“ (8,20). 
Хри шћан ски апо ло ге ти сма тра ли су Си мо на пр вим је ре ти ком, „пр вим гно-
стич ким учи те љем“ и „оцем свих је ре си“, пре те чом пр вог је ре тич ког по кре-
та, тзв. „си мо ња на“. У пр вим ве ко ви ма хри шћан ства био је на ро чи то по знат 
су коб с апо сто лом Пе тром, на осно ву че га је ство рен апо криф ни текст, ка-
сни је пред мет мно гих умет нич ких об ра да. Киш за осно ву сво је при че узи ма 
фа бу лу гно стич ке ле ген де, по ко јој је Си мон обе ћао да ће се пред број ним 
по сма тра чи ма ус пе ти на не бо ка ко би до ка зао да су Ње го ва чу да лаж; по сле 
мо ли тве св. Пе тра до жи вео је пад14.

По сту пак уки да ња вре ме на и про сто ра пи сац по др жа ва и са вре ме ном 
син так сом, ме ша ју ћи сти ло ве при ци та ти ма све до ка и у ди ја ло зи ма. Та са-
вре ме на син так са ука зу је на још не што – да при по ве дач „чи та“ с па лимп се-
ста, и то с гор њих сло је ва, а не са дис тан це од „се дам на ест го ди на по сле 
смр ти и чу де сног ус кр сну ћа Ису са На за ре ћа ни на“, ка ко сто ји у при чи (из-
ра ња ње Си мо на Чу до твор ца из „ћу дљи вог“ пе ска сим бо лич ки га по ве зу је с 
ју на ком Пе шча ни ка и ње го вом сим бо ли ком). Нај ста ри ји слој се же у ду бо ку 
про шлост, до епа о Гил га ме шу, на го ве шта ва аутор у „Post scrip tu mu“ збир ке, 
ис ти чу ћи да га је овај еп ин спи ри сао у јед ном оп штем сми слу, јер се ба ви 
оним што је уни вер зал но за све љу де и сва вре ме на – људ ском ко нач но шћу, 
смр ћу. „Иде ал на и за ни мљи ва би би ла она [биографија] ко ја би са др жа ла у 
се би би о гра фи ју свих љу ди у свим вре ме ни ма“, на гла ша ва Киш.15 Та „иде ал-
на би о гра фи ја“, са же та до крај њих гра ни ца, ни је ни шта дру го до ен ци кло пе-
ди ја смр ти, по што се дру ги за јед нич ки мо ме нат у би о гра фи ја ма „свих љу ди 
у свим вре ме ни ма“ – ро ђе ње, са др жи у смр ти. А оно што се на ла зи из ме ђу те 
две нај ве ће чо ве ко ве не по зна ни це је су на чи ни ро ђе ња и смр ти, да кле, сâм 
жи вот, ин ди ви ду а лан и не по но вљив.

14 Пе тар Пи ја но вић, Про за Да ни ла Ки ша, Је дин ство – При шти на / Деч је но ви не – Гор-
њи Ми ла но вац / Ок то их – Под го ри ца, 1992, 197-198.

15 „Жи вот, ли те ра ту ра“, Жи вот, ли те ра ту ра, 8.
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Да је то уве ре ње и са мог Си мо на Чу до твор ца, по твр ђу је сим бо ли ка ње-
го ве мин ђу ше у об ли ку уро бо ро са, зми је ко ја гри зе свој реп. То је ши ром 
све та рас про стра њен сим бол, чи ја је мак си ма: „Мој крај је мој по че так“. 
Сим бо ли зу је све у куп ност, пр во бит но је дин ство, у се бе за тво рен веч ни 
(жи вот ни) ци клус; ан дро ги на, тј. са мо до вољ ност – са мо са ти ру ћу и са мо об-
на вља ју ћу моћ, јер сам се бе ра ђа, опло ђу је и усмр ћу је; без гра нич ност про-
сто ра и ци клич но вре ме, ко је је на из глед не по крет но, а ипак је не пре ста на 
крет ња; та му пре ства ра ња; бе смрт ност, веч ност и му дрост. Ту ма чи се и 
као ду а ли стич ко је дин ство су прот но сти: до бра и зла, да на и но ћи, не бе ског 
(круг) и хтон ског све та (зми ја). Зми ја и чо век су так ма ци, јер зми ја сто ји 
на по чет ку раз во ја, а чо век на ње го вом кра ју, те она и да ље сто лу је не ким 
мрач ним пре де ли ма људ ске пси хе, иза зи ва ју ћи са бла жња ва ње. И, нај ва жни-
је – зми ја је сим бол вра че ва и магâ, не ис ку пље не мо ћи при ро де, ла тент не 
мо ћи, људ ске ра до зна ло сти, са зна ња и сум ње, исти не и спо зна је ујед но16. 
Сим бо ли ка уро бо ро са пред ста вља са же так свих мо ти ва при по вет ке, њен ме-
та сим бол, иде о гра фе му, по твр ђу ју ћи Ки шо во ри го ро зно на че ло еко но мич-
но сти, јер ње го ви сим бо ли-ме та фо ре сво јим асо ци ја тив ним по љи ма увек 
из ла зе из окви ра при по вет ке, збир ке или опу са и пу но зна че ње оства ру-
ју тек у кон тек сту оп ште књи жев но сти, па и ши ре, ми то ло ги је и кул ту ре. 
Оту да уро бо рос сим бо ли зу је и „пи сца, ства ра о ца ко ји ра ђа се бе и се бе про-
жди ре“, као и не до сти жну Це ли ну; kyklos (грч. круг, ци клус) на ла зи се и у 
осно ви ре чи ен ци кло пе ди ја17. 

У обе вер зи је при че Си мон је је ре тик и гно стик, маг и хе до ни ста ко ји 
про по ве да да је же на „ур на бла жен ства“, ко ји ве ру је у људ ски ра зум и по зна-
је ње го ве гра ни це – зна да „сед мо не бо“, на ко ме оби та ва чи сти Ум, чо век не 
мо же до сти ћи. Он је му драц, по ли гло та и при род њак (у јед ном ди ја ло гу чак 
из но си за кон си ле зе мљи не те же, што је по свој при ли ци Ки шу свој стве на 
иро ни ја, а не „ома шка“), не го ва них ру ку ка кве „има ју са мо ле њив ци и оп-
се на ри“. Да кле, Чу до тво рац је фи ло зоф и/или пе сник у нај ши рем зна че њу 
ре чи, јер он не ну ди, као хри шћан ски апо сто ли, „кљу че ве рај ске ко ји ће нас 
осло бо ди ти свих сум њи“18, већ упра во сум њу у јед ну Исти ну: гно стич ку глад 

16 1) Џин Кем бел Ку пер, Илу стро ва на ен ци кло пе ди ја тра ди ци о нал них сим бо ла, Но лит, 
Бе о град 2004, 178; 2) Рјеч ник сим бо ла, Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1987, 730. и 796; 3) 
Ален Гер брајн – Жан Ше ва ли је, Реч ник сим бо ла: Ми то ви, сно ви, оби ча ји, по ступ ци, об-
ли ци, ли ко ви, бо је, бро је ви, Stylos: Ки ша, Но ви Сад 2004, 1013-1014.

17 Ала Та та рен ко, „Про мен љи ви лик Це ли не: Да ни ло Киш као при по ве дач“, Спо ме ни ца 
Да ни ла Ки ша: по во дом се дам де се то го ди шњи це ро ђе ња. Збор ник ра до ва, уред ник Пре-
драг Па ла ве стра, СА НУ, Бе о град, 2005, 298-299.

18 Го во ре ћи о књи зи Стан ка Ла си ћа, Киш ис ти че да је сма тра „јед ном од оних књи га ко је су 
ме обе ле жи ле, јер су ме ба ца ле од сум ње до са зна ња, и од са зна ња до сум ње, и јер су ми сво јим 
исти на ма за у ста вља ле дах и сво јим ин те лек ту ал ним кон цеп том ули ва ле хра брост и на ду 
у људ ску па мет“. Ви ди: „От по ри и дог ма“, Ho mo po e ti cus, 65. (Кур зив М. Б.)
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за са зна њем, не пре глед на, не ис тра же на про стран ства ду ха, сим бо ли зо ва-
на пу сти њом (ко ја је и бу квал но при сут на). Он ис пу ња ва све зах те ве ко је 
Киш и екс пли цит но ста вља пред умет ни ка и ин те лек ту ал ца, чак и са вре ме-
ног до ба.

Исти на ко ју про по ве да ре ли ги ја пот пу но је опо зит на исти на ма ко-
је от кри ва сум ња, јер док је сум ња кре а тив на и људ ска, од су ство сум ње си-
но ним је дог мат ске све сти, ин стру мент је и оруж је то та ли та ри зма19. Та ко 
хри шћан ски апо сто ли у Со фи ји ви де блуд ни цу, а Си мон све ти цу. Раз ли ка 
из ме ђу њи хо вих уче ња под ву че на је ре че ни ца ма: „Они вам ста вља ју ру ку 
на гла ву да би вас на дах нуо све ти дух; ја вам пру жам ру ку да вас из ву чем из 
пра ши не“; „‘Они вам ну де’, на ста вља Си мон, ‘веч но спа се ње; ја вам ну дим 
са зна ње и пу сти њу. Ко хо ће не ка ми се при дру жи’“. Овај по зив мо же се од-
но си ти и на чи та о ца.

Чу до тво рац је про по ве дао да је хри шћан ски Бог ти ра нин, јер сло бо ду 
за ме њу је роп ством, по бу ну по кор но шћу, са зна ње дог мом: „Сме стио је прет-
ке на ше бла же не у рај ске пе ри во је, али их је ли шио нај сла ђег пло да, је ди ног 
што га чо век за вре ђу је, је ди ног што чи ни чо ве ка раз лич ним од пса, ка ми ле, 
ма гар ца и мај му на – са зна ња до бра и зла“. Нај ви ше што Си мон же ли је да ку-
ша за бра ње ни плод са Др ве та са зна ња. Ње го ва по бу на про тив ве ре од но си 
се на сва ко сле по уве ре ње, би ло да се ра ди о ре ли ги ји (ко ја се ра зу мом и не 
мо же пој ми ти), тач ни је, по сту па њу у име ре ли ги је, би ло о по ли тич ко-иде о-
ло шким фор ма ци ја ма ка кви су ста љи ни стич ки и фа ши стич ки: „Кад се јед-
на лаж по на вља ду го, на род поч не да ве ру је. Јер ве ра је на ро ду по треб на“20. 
Ве ра се слу жи „ура ни лов ком“, ве ра је оруж је за кон тро лу ма са, нео бра зо ва-
не ру ље, у при чи сим бо ли зо ва не ов ца ма и под ву че не алу зи јом на Хри сто во 
ста до: „Пук је ле жао с гла вом у пра ши ни, као ов це за вре лих да на у хла ду 
жбу ња“. Сум ња, ме ђу тим, на гри за (обра зо ва ног) по је дин ца. 

19 „Ис точ ни грех свих жр та ва је сте не до ста так 'чу де сног оп ти ми зма'. Као да сум ња ни је 
људ ска ка те го ри ја, као да сум ња ни је је дан од моћ них по кре та ча људ ске све сти и исто-
ри је!“, бе ле жи Киш. „Те ме и ва ри ја ци је“, Ho mo po e ti cus, 28.

20 „[...]; јер бо ље је да стра да та ко зва на исти на јед ног је ди ног чо ве ка, јед ног си ћу шног ор-
га ни зма, не го да се због ње га до ве ду у пи та ње ви ши прин ци пи и ин те ре си“, раз ми шља 
Фе дју кин у „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча“ (Кур зив М. Б.). То је став про и за шао 
из Спи но зи не ме та фи зи ке, ко ји Киш оштро осу ђу је, уса див ши га у ли ко ве ко ме са ра. 
Спи но за сма тра да је са зна ње о злу „не а де кват но са зна ње“, јер оно мо же да за де си 
чо ве ка са мо кроз спољ не узро ке и ва жи са мо ка да по је ди не де ло ве по сма тра мо из дво-
је не из ва си о не. С тим у ве зи, лич на не сре ћа са мо је део укуп ног при род ног по рет ка 
(то је не сре ћа са мо за нас, али не и за ва си о ну). Зна чи, по је ди нач не људ ске пат ње тре-
ба уто пи ти у це ли ну ег зи стен ци је, па ће нам са тог ме та а спек та из гле да ти дру га чи је! 
Обе сми шља ва ње ин ди ви дуе упра во је оно про тив че га се Киш по не кад и „сар тров ски“ 
бо рио, јер по је ди нач но, а не оп ште, чи ни сва ки људ ски жи вот за и ста вред ним: не сме-
мо обе сми сли ти смрт јед ног де те та та ко што ће мо је уто пи ти у це ли ну, чак и ка да нам 
је то је ди на уте ха, је ди но оруж је про тив оча ја ња. 
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Ре ли ги ја и књи жев ност, за раз ли ку од на у ке и фи ло зо фи је, не тра га ју за 
исти ном на ни воу чи ње ни ца, већ на ни воу сми сла. За јед нич ко им је ин ту и-
тив но са зна ње, не до ступ но Ра зу му ко ји је огра ни чен при ро дом, фи зич ким 
све том, све том фе но ме на (је ди но уз ле том Ума, тј. сна гом во ље, ис хо ди се у 
ме та фи зич ки свет, свет но у ме на). Ме ђу тим, док ре ли ги ја по ку ша ва да кроз 
ак си о ло шке обра сце дâ сми сао на шој смр ти, умет ност/књи жев ност не ну-
ди ни ка кву уте ху, ни шта осим сум ње. Ма ко ли ко би ла сло бо дан из бор, ре ли-
ги ја под ра зу ме ва при хва та ње из ве сне дог ме, док су фи ло зо фи ја, уте ме ље на 
на пој му и чи ње ни ци и по е зи ја, уте ме ље на на игри и сми слу, си но ни ми сум-
ње: „Ис ку ство нас умет но сти учи је ди ном мо гу ћем са зна њу, учи нас сум њи, 
умет ност је, по Па ун ду, ‘ан те на вр сте’, и умет ност је, умет нич ко са зна ње, 
још по след ња ин стан ца, по след ње уто чи ште људ ског ду ха“, ис ти че Киш21. 
Књи жев но сти, на ро чи то мо дер ној, ко ја ру ши илу зи ју о по врат ку из гу бље-
ном Јед ном, свој стве на је сум ња у све вред но сти, тво рач ка и тра га лач ка, за 
не ким исти ни ти јим сми слом чо ве ко вог по сто ја ња: „Ко се опре де лио, ко га 
је суд би на од ре ди ла да лу та пу сти њом, тај ће лу та ти пу сти њом; ко је иза брао 
‘цве ћа ста зе’, тај ће лу та ти цвет ним ста за ма. Сва ки из бор ука зу је, бол но ука-
зу је, на од ба че не пу те ве. Сва ки је из бор је ди ни из бор“22.

Киш је ис ти цао да је Бор хес тво рац „но вог жан ра ин те лек ту ал не фик-
ци је“ и да је бор хе сов ска при ча, упр кос стро го сти фор ме, „игра ду ха и фан-
та зи је“23. По ла зе ћи од ње го вог ста ва да мо дер на фор ма фан та сти ке је сте 
еру ди ци ја, и сам је тра гао у том сме ру за од го ва ра ју ћим „про се де ом“. „Хтео 
сам да на пра вим не што што се зо ве ме та фи зич ка, фан та стич на или не знам 
ка ко, у том сми слу, про за, а да и њој дам до ку мен тар ни ка рак тер“, из ја вио 
је по во дом об ја вљи ва ња ен ци кло пе ди је мр твих24. У „Си мо ну Чу до твор цу“ 
ис пи ти вао је но ве мо гућ но сти до ку мен тар не про зе – ме та фи зич ке, фан та-
стич не еле мен те у до ку мен тар ном пред ло шку (ко ји до при но се „чу де сној ап-
страк ци ји“), чи не ћи не мо гу ће ве ро ват ним.

Нај фан та стич ни ји еле ме нат у при по ве ци је уз лет Чу до твор ца на кри-
ли ма сум ње, пр ко са и ра до зна ло сти. Реч је о оп се сив ном мо ти ву. Кри ти ка 
је већ ука за ла на па ра ле лу са Ика ро вим ле том, те са до жи вља јем ле та Е. С.-а 
у Пе шча ни ку:25 „Ка ко по ди ћи сво ју не сре ћу у ви си ну, би ти по сма трач и по-
сма тра ни исто вре ме но?“ По ку ша ва ју ћи да ре ши ово пи та ње, да се ви не у 
се ћа ње, у бу дућ ност, да са вла да про стор и вре ме, Е. С. окре ће се ми ту о Ика-
ру, па ро ди ји и ре ми то ло ги за ци ји то га ми та: „птич ја пер спек ти ва“, тј. ме та-
а спект до сти же се Ика ро вим ле том, ко ме је сим бо лич ки ра ван чин пи са ња, 

21 „Пе шча ник је са вр ше на пу ко ти на“, Ho mo po e ti cus, 215.
22 „Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не“, Ho mo po e ti cus, 112-131.
23 „Фраг мен ти о Бор хе су“, Скла ди ште, 338.
24 „Иза зов на књи жев ном по љу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 194.
25 Ј. Де лић, Б. Је лу шић, П. Џа џић, итд.
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умет нич ког ства ра ња. Је ди но „пи са ње се бе“ омо гу ћа ва удва ја ње на по сма-
тра ча и по сма тра ног. То је оно што по ку ша ва и Си мон Чу во тво рац! Ње-
гов лет илу стру је па ра бо лич ност и ме та на ра тив ност при ча из ен ци кло пе ди је 
мр твих, ко ју је и сâм пи сац под ву као. Ме ђу тим, „Ика ру при је ти и опа сност 
смр ти: по сма тра ње се бе ‘од о зго’, ‘из аспек та веч но сти’, зна чи и по сма тра ње 
‘из аспек та смр ти’“26. Реч је о Ика ро вом/ Еду ар до вом/ Си мо но вом па ду, ко-
ји је је ди но Си мон сма трао не ми нов но шћу. Па ипак је ле тео. У тој тра гич ној 
све сти о крај њем ис хо ду сва ког чо ве ко вог на по ра, и у не ми ре њу с њим, у том 
стал ном, си зи фов ском по ку ша ју да над ра сте смрт као ко нач но ни шта ви ло, 
кри је се ње гов људ ски под виг, ње гов ве ли чан стве ни по раз. 

У дру гој вер зи ји при че упо зна је мо „уз ви ше ност“ дру гог пу та са зна ња, 
пу та на до ле, ко ји по твр ђу је хе ра кли тов ску тврд њу да су пут на ни же и пут 
на ви ше исти27; оба пу та Со фи ја ве зу је Си мо ну око вра та свој шал, јер она 
зна да је и „та мо го ре“ и „та мо до ле“ хлад но, као што је хлад на њи хо ва сум ња, 
као што је хлад на исти на. 

Пр ва вер зи ја при че има два де ла: док се у пр вом ме ша ју ка зи ва чи, сти-
ло ви и фор ме при по ве да ња, про ти ву реч ни из во ри и све до чан ства, дру ги 
је по ле ми ка из ме ђу Си мо на и хри шћа на, пре те жно у со крат ском ди ја ло гу, 
тач ни је, у фор ми бах ти нов ског ме то да ди ја ло шког от кри ва ња исти не, ко ји 
се су прот ста вља пре тен зи ји зва нич ног мо но ло ги зма на по се до ва ње де фи ни-
тив не исти не28. Си мо ну опо зит ни лик је апо стол Пе тар, ко ји је про по ве дао 
јед ну је дин стве ну исти ну, исти ну хри шћан ске ве ре и Ње го вог уче ња. Па 
чак и он, „чи ја је ве ра твр да као ка мен“ био је на тре ну так по ко ле бан Си мо-
но вим уз ле том: 

„Јер ако је она цр на си лу е та што се бли жи обла ку и не бу за и ста Си мон, 
он да су Ње го ва чу да и исти на хри шћан ске ве ре са мо јед на од исти на ово га 
све та, не и је ди на; он да је свет тај на, он да је ве ра об ма на, он да ви ше не по-
сто ји си гу ран осло нац за ње гов жи вот, он да је чо век тај на над тај на ма, он да 
је је дин ство све та и ства ра ња не по зна ни ца“. 

С тим у ве зи је дру ги фан та стич ни еле ме нат у при чи, ди ја лог св. Пе тра 
и Бо га. Си мо нов уз лет Бог при ка зу је као соп стве ну ку шњу вер ни ка. То пи-
сац пред ста вља аутен тич но (не без иро ни је), по ку ша ва ју ћи да по др жи две 
исти не: апо стол је уве рен да је Си мон пао за хва љу ју ћи Бож јој во љи и соп-
стве ној мо ли тви, док је са гно стич ког и ло го цен трич ног гле ди шта за ко ни-
тост да ко уз ле ти мо ра и да пад не „до каз исти не ње го вог [Симоновог] уче ња. 

26 Ј. Де лић, нав. де ло, 38.
27 На тој ли ни ји за па жа ња био је и Кант, од ре ђу ју ћи есте тич ке ка те го ри је: „Ве ли ка ви-

си на је исто та ко уз ви ше на као и ве ли ка ду би на, са мо ову пра ти осе ћа ње гро зе, а ону 
пр ву ди вље ње“. Има ну ел Кант, О ле пом и уз ви ше ном, БИГЗ, Бе о град, 1973, 16. Пре ма: 
С. Пе тро вић, нав. де ло, 195.

28 На ове фор ме у Ки шо вом де лу ука зао је Пе тар Пи ја но вић у нав. де лу, 196. 
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Чо ве чи ји је жи вот пад и па као, а свет је у ру ка ма ти ранâ. Не ка је про клет 
нај ве ћи од свих ти ра на, Ело хим“. Обе вер зи је при че за вр ша ва ју се овим Со-
фи ји ним ре чи ма.

Пе тар Џа џић ис ти че да су по је ди не при че из ен ци кло пе ди је мр твих, ме-
ђу ко ји ма је и „Си мон Чу до тво рац“, на та ла су „екс пло зи је окулт ног“ ко ја се, 
по М. Ели ја деу, де си ла се дам де се тих го ди на про шлог ве ка као кул ми на ци ја 
ин те ре со ва ња за окулт но и езо те рич но. Ле те ње Си мо на Чу до твор ца ве за но 
је за окулт ну тех ни ку, што је Киш под ра зу ме вао као „чи та лач ко пред зна ње“, 
те се ни је ни тру дио да га на дру ги на чин мо ти ви ше: „са ма при ро да ле ген-
ди, ко је су у осно ви при по ве да ка, под ра зу ме ва ака у зал ни си стем ме та фо ра, 
чу де сно и ире ал но“. Џа џић под се ћа на раз ли чи те ви до ве не ста ја ња о ко ји ма 
го во ри Луј Вен сан То ма у дво том ној Ан тро по ло ги ји смр ти, ко је „Киш као 
да хо ће да до ве де у ра ван по је ди нач ног ис ку ства“, тј. да у окви ру оног што је 
„за јед нич ка би о гра фи ја свих љу ди у свим вре ме ни ма“, ука же и на бо гат ство 
раз ли чи то сти, на по је ди нач но29. Си мо нов је ве ли чан стве ни по раз по раз по-
је дин ца, али те ма ти зу ју ћи тај по је ди нач ни ни во „тра гич ног осе ћа ња све та“, 
пи сац ни у јед ном тре нут ку не на пу шта оп шти, фи ло зоф ски и ме та фи зич-
ки. Ње го ву дво стру ку смрт, или уми ра ње на два на чи на, Џа џић об ја шња ва и 
чи ње ни цом да је два пу та ку шао плод са др ве та са зна ња и два пу та је мо рао 
умре ти због „по ро ка“ соп стве ног, од но сно опреч ног ми шље ња. У овој при-
чи окулт ни и ес ха то ло шки план про жи ма ју се са исто риј ским и иде о ло шким 
– са па ра бо ла ма о исто риј ски при сут ном злу и на си љу ко је гу ши по је ди нач-
но и ин ди ви ду ал но (оним ко је је Киш ра ни је при ме нио у Гроб ни ци за Бо ри-
са Да ви до ви ча као „све оп штој исто ри ји беш ча шћа“), те је Чу до тво рац „не ка 
вр ста би блиј ског Сол же њи ци на“30. 

Киш и сâм ис ти че да је ен ци кло пе ди ја мр твих пу на „књи жев них и би-
о граф ских алу зи ја“ и „до бро на ме ште них зам ки“31, што је и чи ни иза зо вом 
еру ди ци ји и фан та зи ји, ду хов ном аван ту ром ко ја нас на го ни да јој се стал но 
вра ћа мо. Мо же мо пра ви ти број не па ра ле ле из ме ђу Чу до твор ца и дру гих Ки-
шо вих ли ко ва „от пад ни ка“ ве ре и за ко на – Е. С.-а, Б. Д. Нов ског (са спи ска 
„књи ге-уби це“ ко ји је дао у при чи „Књи га кра ље ва и бу да ла“), Б. Д. Ној ма-
на. За раз ли ку од пр вих хри шћан ских апо сто ла, ко ји ма го вор „на ли ко ва ше 
је дан на дру ги као да су учи ли из исте књи ге“, ови „је ре ти ци“ не ма ју сво ју све-
ту књи гу, јер ни су љу ди „јед не књи ге“, јер сум ња ју, јер је њи хо ва „је рес“ по-
сле ди ца фи ло зоф ских и пе снич ких скло но сти – „лу ди ла или лу цид но сти“, јер 
су апа три ди и по ро ђе њу и по во ка ци ји. „Слу чај но“ су и Је вре ји (је вреј ство 
у Ки шо вим де ли ма не тре ба схва ти ти као књи жев ни на ци о на ли зам, већ као 

29 Пе тар Џа џић, „Ан тро по ло ги ја смр ти у ен ци кло пе ди ји мр твих Да ни ла Ки ша“, Hom ma-
ge Да ни лу Ки шу, 19-20.

30 Исто, 22.
31 „До бро на ме ште не зам ке“, Жи вот, ли те ра ту ра, 203.
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ве ли ку ме та фо ру ње го ве по е ти ке, си но ним за про го ње не). Слич на би о гра фи ја 
ових ли ко ва ука зу је да је у свим ре ли ги ја ма и то та ли тар ним ре жи ми ма, као и 
у свим об ли ци ма јед но у мља сум ња сма тра на нај о па сни јом је ре си: нај ви ше су 
би ли про го ње ни они ко ји су нај ви ше сум ња ли. „Са мо би пла ну ли с нео че ки-
ва ном же сти ном ка да би им не ко про ти ву ре чио, ка да би не ко из ра зио сум њу 
у њи хов на ук и у Ње го ва чу де са, ка да би не ко, ја ој ње му! по сум њао у веч ни 
жи вот и рај ске пе ри во је“, го во ри при по ве дач о хри шћа ни ма.

У „Post scrip tu mu“ збир ке аутор под вла чи да му је „јед на до бро на мер на 
еру дит на осо ба“ ука за ла на слич ност при че са од лом ком из Бо ри са Су ва ри-
на из 1938. го ди не о ста љи ни стич кој тор ту ри:

„Ста љин и ње го ви по да ни ци увек ла жу, у сва ком тре нут ку, у сва кој при-
ли ци; и ка ко увек ла жу, ви ше и не зна ју да ла жу. А ка да сва ко ла же, ни ко ви-
ше, ла жу ћи, не ла же... Лаж је при род ни еле мент псе у до со вјет ског дру штва... 
Скуп шти не, кон гре си: по зо ри ште, ми зан сцен. Дик та ту ра про ле та ри ја та: го-
ле ма под ва ла. Спон та ност ма са: бри жљи ва ор га ни за ци ја. Де сно, ле во: лаж. 
Ста ха нов: лаж. Ста ха но ви зам: лаж. Ра дост жи во та: жа ло сна фар са. Но ви чо-
век: древ на го ри ла. Кул ту ра: не кул ту ра. Ге ни јал ни вођ: ту пи ти ра нин...“ 

А у при по ве ци сто ји:
„Њи хо ва иза бра на зе мља је лаж, њи хов је Бог лаж, њи хо ва су чу де са ла-

жна. Они ла жу јер им је ла жан и њи хов Бог у ко га се ку ну, сто га они ла жу у 
сва ком ча су, и, ушав ши та ко у го ле ми ко ло плет ла жи, ви ше ни са ми не зна ју 
да ла жу. Где сви ла жу ни ко не ла же. Где је све лаж ни шта ни је лаж. Цар ство 
не бе ско, цар ство пра вед но сти је лаж. Сва ки атри бут њи хо вог Бо га је по јед-
на лаж. Пра вед ни, лаж. Исти но љу би ви, лаж. Је ди ни, лаж. Бе смрт ни, лаж. И 
њи хо ве књи ге су ла жне, јер обе ћа ва ју лаж, обе ћа ва ју рај, а рај је лаж јер је у 
њи хо вим ру ка ма, јер су они на вра ти ма рај ским, ње го ви ан ђе ли на о ру жа ни 
ог ње ним ма чем, и њи хо ве су ди је са ла жним кан та ром“.

Ако нам је по зна то да, у ду ху Спи но зи не фи ло зо фи је ка у за ли те та, Киш 
ни је ве ро вао у слу чај но сти, на по ме ну: „сва ка је слич ност са на ве де ним [Сува-
риновим] тек стом слу чај на“ тре ба схва ти ти упра во су прот но, као пи шче ву 
„зам ку“ за чи та о ца: сво ју на по ме ну сме стио је у „Post scrip tum“, да кле не-
бе ле три стич ки текст, али је ука зи ва њем на „слу чај ну“ слич ност Су ва ри нов 
текст „ци ти рао“32, ли те ра ри зо вао, „дво стру ко“ ме та фо ри зо вао и та ко пре-
вео на ни во оп што сти, за ко ни то сти. Да кле, хри шћан ство и ста љи ни зам са мо 
су раз ли чи ти ви до ви бе смрт не Илу зи је (од ко јих вр ви ова Ки шо ва збир ка) 

32 Реч је о вр сти „од сут ног“, ми нус-ци та та, ба зи ра ног на алу зи ји. За ни мљи во је да Киш 
прак тич но при ме њу је го то во све вр сте ци та та ко је ће из дво ји ти Ду брав ка Ора ић-То-
лић у књи зи Те о ри ја ци тат но сти (За греб, Гра фич ки за вод Хр ват ске, 1990), пи са ној 
са мно го акри би је и ме то до ло шки до след но из ве де ној, али у ко јој аутор ни у јед ном 
је ди ном при ме ру не на во ди не ку од мно го број них вр ста Ки шо вих ци та та. Раз ло зи су 
очи глед но ванк њи жев ни.
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у раз ма ку од два ми ле ни ју ма. Ме ђу тим, и мо гућ ност са зна ња Исти не је илу-
зи ја, што при зи ва низ асо ци ја ци ја на пр во бит ни, веч но по но вљи ви грех пра-
мај ке Еве. То је сми сао за вр шет ка при че – и то у обе вер зи је – да се Со фи јин 
дух „усе ли у не ку но ву Илу зи ју“. 

По јед на Со фи ја (Му дрост), пра ти ља глав ног ју на ка, дру га је нит ко-
јом пи сац по ве зу је пр ву и по след њу при чу у збир ци – пр ву чи ји је ју нак 
Си мон гно стик, и по след њу, о од сут ном ју на ку Мен де лу Оси по ви чу (Ман-
дељ шта му). О јед ном је оста ла „гно стич ка ле ген да“, а од дру гог гран ди о-
зно књи жев но де ло. 

Код свих по ме ну тих ли ко ва реч је о „под му клом де ло ва њу [заједничке] 
би о гра фи је“, о ви ше стру ком „срод ству“ по вер ти ка ли у па ра док сал ној сме ши 
жи во та и ли те ра ту ре. Њи хов суд бин ски фи ло зоф, Ба рух де Спи но за, та ко ђе је 
ве ро вао у сво је „ви ше по зва ње“, ис ку стве но упра жња ва ју ћи соп стве на уче ња 
о ети ци и мо ра лу. Ова фи ло зо фи ја јед на је од ре цеп циј ских смер ни ца „обра-
зо ва ном чи та о цу“ за схва та ње жи вот не фи ло зо фи је са мих ју на ка (та ко Е. С. у 
ку пеу во за, на се ди шту ко је је ре зер ви сао на сво је име, „слу чај но“ про на ла зи 
Спи но зин Те о ло шко-по ли тич ки трак тат). На из ве стан на чин, Си мон је и 
про то тип и па ро ди ја Спи но зе, а при ча о ње му афир ма ци ја је гно стич ког од-
ри ца ња и сум ње – је ре си ко ја ће се об на вља ти док год је ве ре и ре ли ги је.

Ки шу су би ле ве о ма бли ске гно стич ке иде је и сим бо ли ка по ко јој је 
људ ско те ло там ни ца или гроб ни ца ду ха (на шта упу ћу је и са ма ин ди ка ци-
ја на сло ва збир ке и при по вет ке Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча). Упра во ту 
сим бо ли ку Чу до тво рац има на уму ка да ис ти че да је Со фи ја Про сти тут ка 
„Чи ста Ду ша за то че на у људ ску те ле сност“, „Па ли Ан ђео“ чи ји се дух се лио 
„из јед ног те ла у дру го, из јед ног при ви да у дру ги“. Соп стве ни од нос пре ма 
гно сти ци зму, чи ји је кон текст не за о би ла зан за рас ко шно се ман тич ко по ље 
ове при че, Киш је у из ван ред ној фор ми из ло жио у есе ју „Из гнан ство и кра-
љев ство Ма ри је Чу ди не“33. 

„Гно са је ла тент но ста ње по бу не и не за до вољ ства ства ра њем и све том, по-
глед на свет и жи вот, ре као бих би о ло шка су шти на не ких сен зи бил них би ћа; 
сто га се тај гно стич ки дух одр жа ва кроз ве ко ве као ла тент на по бу на, као не-
ми ре ње са устрој ством све та, као хи пер сен зи бил ност и лу цид ност. [...] ‘Циљ 
гно сти ка ни је исто вре ме но га ше ње жи во та и са зна ња, не го на ди ла же ње, над ра-
ста ње и јед ног и дру гог, сти ца ње не ког хи пер жи во та, хи пер са зна ња’, ка же Жак 
Ла ка ри јер. А шта је дру го ова по е зи ја, шта је по е зи ја уоп ште, до то, тај кр сни 
пут ка ви шем са зна њу, ка опа сној лу цид но сти ко ја је циљ се би са мој, тај нај хра-
бри ји и нај о па ки ји де ми јур шки чин: све схва ти ти, све при хва ти ти, лу цид но и без 
об ма не, и исто вре ме но све од ба ци ти у име те исте лу цид но сти и при кљу чи ти се 
за точ ни ци ма оне је дин стве не по бу не чи ји је ис ход ја сан. Су прот ста ви ти Бо гу 

33 Ho mo po e ti cus, 112-131.
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свој соп стве ни си стем, је дан је дин ствен и нов ге не зис, је дан нов свет ко ји ни је у 
скла ду са овим све том, јед ну лу цид ност ко ја ру ши згра ду ства ра ња, скро зи ра ју-
ћи је јед ним је ди ним по гле дом пре зре ња. [...] (јер гно стич ка ми сао ру ши твр ђа ву 
све сти, га ђа пра во у ср це, та мо где је нај у би тач ни ја, на ме сто где се скри ва она 
об ма на ко ја до зво ља ва чо ве ку да при кри је сво ју соп стве ну лу цид ност)“. 

„Си мон Чу до тво рац“ је још јед на ми то ло ги за ци ја ми та о чо веч јем па ду, 
по твр да да је овај наш свет „чи ста не бе ска под ва ла, где су сва ка ствар и сва ко 
би ће по сле ди ца јед ног ко смич ког не спо ра зу ма“, у ко ме су љу ди „са мо сен-
ке јед не ма ни хеј ске иде је зла, ‘се ди мен ти из гу бље ног не ба’ и бла жен ства, у 
веч ној опо зи ци ји са де ми јур гом“, ка ко ис ти че Киш, по зи ва ју ћи се на те о ре-
ти ча ра гно сти ци зма Жа ка Ла ка ри је ра. Та је при ча јед на „го ле ма ме та фо ра 
па да“, „ми ца ње људ ске пат ње и људ ске пра ши не“, јер „ако је све та шти на, ако 
је све са мо пад и пу сти ња“, ако је све људ ско про ла зно и не са вр ше но, ка ко је 
твр дио и Е. С. у чу ве ном „Пи сму“, чо ве ку оста је је ди на уте ха да је та шти ни 
жи во та су прот ста вио та шти ну ства ра ња. Та ко је сва ки чо век увек на гу бит-
ку, уви ђа и Се ли мо ви ћев дер виш. То је гор ка исти на ле те ња и са зна ња Си-
мо на Чу до твор ца. Овај апо стол сум ње не пра вед но је за по ста вљен у оста лим 
ен ци кло пе ди ја ма, па му је Киш до де лио по ча сну од ред ни цу-ке но таф у ен-
ци кло пе ди ји мр твих, јер нај бо ље стра ни це ње го ве про зе, у ко је не сум њи во 
спа да и ова при по вет ка, по све ће не су сум њи ко ја „на гри за све као ки се ли на“: 
не га ци ји, а не афир ма ци ји, умет но сти у спре зи са смр ћу, а не са жи во том.
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Mir ja na BE ČEJ SKI 

THE TRUTH OF FA ITH ANd THE TRUTH OF dO UbT 
IN THE STORY „SI mON mI RAC LE WOR KER“  

OF dA NI LO KIŠ

Sum mary
The story „Si mon Mi rac le Wor ker“, which opens the last Kiš’s Col lec tion of Sto-

ri es, the Encyclo pa e dia of the Dead, con ta ins „the po e tics of con den sa tion“, and to-
get her with it, a do cu men tary pro ce du re. The in no va tion is to be the en te ring of fan-
ta stic mo ti ves in to do cu men tary pro po sal. The most im por tant ele ment in the story 
is the flight of Si mon Mi rac le Wor ker, which evo kes the pa ral lel with Ikar’s flight, and 
symbo lic flight of Kiš’s fa mo us he ro E. C. – from the Fre e sto ne. In the se cond ver sion, 
the road up stre am was He rac li tes li ke re pla ced by the road downstre am. 

The plot of the story was ta ken from the Gno stic le gend, but „Si mon Ča ra lac“, 
and his con flict with the Apo stle Pe ter was be ing men ti o ned in the Works of Sa int 
Apo stles. Un be li e ver and He re tic, ma ge and he do nist, phi lo sop her and po et, Si mon 
wan ted to try the for bid den fru it from the Wo od of Know led ge. He is the Apo stle of 
do ubt, and his vi ew of the world is al ways off-li ned to the one of Chri stian’s Apo stles 
and be li e ver. For him the God is „tyrant“, „Wo man is the urn of bliss“, and from hu-
man „dust“ the only out co me is to be de sert, symbol of non-re se ar ched spa ces of spi-
rit, Gno stic hun ger for know led ge. Just in the con text of Gno stic phi lo sophy, do ubt 
and wa i ver, and Spi no za’s phi lo sophy of ca u sa lity, this story gets ric her sig ni fi can ces. 
Se man tic con text en lar ges the com pre hen sion of ar ti stic text as pa limp sest as well, 
so that wri ter’s al lu si ons to the he ro es „He re tics“from the own cre a ti ve works (E. C. 
From Fre e sto ne, B. D. Ne u mann, and B. D. Nov ski from the Tomb for Bo ris Da vi do-
vič, Men del Osi po vič, that is Man delj štam from the Encyclo pa e dia of the dead), and 
nu me ro us works from world’s li te ra tu re – eit her in synchrony or in di ac hro nic. 

By use of do cu ments and qu a si-do cu ments, by te stifying of the „ho nest“and 
„su spect“wit nes ses by sta ting of „the se cond ver sion“of the story, the wri ter using 
the se man tics of the pro ce du re it self shows that the re is not the only uni que Truth, 
so that each re li gion in clu ding each to ta li ta rian re gi me (in Post-scrip tum of the 
story an al lu sion to the Sta li nism is be ing ap pe a red) only one of the truth of this 
world. Thus, everything sho uld be put in to do ubt ex cept in the ve rity of the story 
it self, sin ce only in it the exi sten ce of many truths is be ing al lo wed. 

Key words: Si mon Mi rac le Wor ker, truth, do ubt, fa ith, il lu sion, do cu ment, fan-
tasy, Gno sti cism, Ikar’s flight. 
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