
45

Универзитет у Београду, Филолошки факултет –  
Катедра за хунгарологију, Београд

           DOI 10.5937/kultura1338045C
УДК 821.511.141.09-992 Краснахоркаи Л.

оригиналан научни рад

(ПОСТ)КОЛОНИЈАЛИЗАМ У 
(ПОСТ)СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ 

РУХУ: ЛАСЛО 
КРАСНАХОРКАИ ПО ТРЕЋИ 

ПУТ У КИНИ
Сажетак:Важну,иакомање запажену, струју у стваралаштву
познатогмађарског савременог прозаистеЛаслаКраснахоркаи
јачинепутописисаДалекогистока.Овајчланакпредстављапо
кушај да се Краснахоркаијева путописна књига Рушење и туга
исподНеба (објављена2004. године) прочита у кључу ауторове
опсесивне(ибезуспешне)потрагезаживимостацимадревнеки
нескецивилизације(филозофије,културе,књижевности)усавре
менојКини.Његоважељадауданашњој,глобализованојитржи
шнооријентисанојКинипрепозна„последњуживуцивилизацију
старине”,крозстрпљивослушањеиспразнихифразерскихисказа
руководилацакултурнихинституција (одкојихсумногезаправо
„фантомске”), доживећенеславанфијаско.Банални, површнии
догматичниодговорисаговорника,снимљенинадиктафон,биће
ипакконтрапунктиранираскошним,високореторизованимсти
ломКраснахоркаијевихдугих,вијугавихреченица,његовогспеци
фичног„знакараспознавања”одкоганиуовом,иаконаглашено
нефикционалномделу,писацнеодустаје.Јединунадуутодаспој
древногисавременогусвакодневномживотуипакнијепотпуно
неостварив, пружају такозвани „гласови са маргине”, гласови
обичних људи без икаквог друштвенополитичког или културног
утицаја.

МАРКО ЧУДИЋ



46

МАРКО ЧУДИЋ

Кључне речи: спој древносавремено, путопис, догматичност,
гласмаргине

Са вре ме ни, на шој пу бли ци ве ро ват но са мо по сред ством 
фил мо ва Бе ле Та ра (Ta rr Béla, 1955) по зна ти ма ђар ски пи
сац Ла сло Кра сна хор каи (Kras zna hor kai László, 1954) оства
рио је не што што је ма ло ко ме од ње го ве ге не ра ци је ауто ра 
по шло за ру ком: већ сво јим пр вим ро ма ном нео бич ног и 
при лич но те шко пре во ди вог на сло ва Sátántangó(мо жда би 
Сотонинтангоили Сатанскитангоби ли нај при бли жни је 
ал тер на ти ве) иза звао је ве ли ку па жњу кри ти ке, ко ја је го то
во уни со но по хва ли ла ово де ло. Ве о ма за па же на би ла је и 
ње го ва сле де ћа књи га, збир ка при ча Kegyelmiviszonyok(Од
носимилосрђа, 1986), док је ње гов дру ги ро ман Azellenállás
melankóliája (Меланхолија отпора, 1989) са мо по твр дио 
Кра сна хор ка и је во ме сто у са мом вр ху са вре ме не ма ђар ске 
књи жев но сти.1

Те шко би би ло по бро ја ти ко је је све еле мен те кри ти ка из
дво ји ла као кључ не ква ли те те Кра сна хор ка и је вог при по ве
да ња; ипак, чи ни се да тај на, ка ко до ма ћег та ко и ме ђу на
род ног, успе ха овог пи сца ле жи у ње го вој спо соб но сти да 
ство ри је зи ву сли ку не ка квог (то бо жњег) предапо ка лип
тич ног ста ња, али уз оба ве зну до зу иро ни је и вр ца вог (цр
ног) ху мо ра ко јим се рас крин ка ва ју ла жни про ро ци, на род
ни усре ћи те љи, и из вр га ва ру глу та да шњи – ма да у до број 
ме ри и да на шњи – но во го вор зва нич не иде о ло ги је и (ме диј
ске) про па ган де. Кра сна хор ка и јев по ма ло ста ро мод ни, ма да 
не и „све зна ју ћи” при по ве дач не ко мен та ри ше ни ти из но си 
вред но сне су до ве, али се на осно ву фо ку са при по ве да ња ла
ко мо же на зре ти да сто ји на стра ни по ни же них, да са о се ћа, 
иако че сто на вр ло иро ни чан, кат кад и су ро воцр но ху мо ран 
на чин, са мар ги нал ци ма и иде а ли стич ки на стро је ним осо бе
ња ци ма раз ли чи те вр сте ко је је дру штво од ба ци ло.2 Чуд но
ва ти, су мор ни, од све та од се че ни по лу фан та стич ни све то ви 
у ко ји ма се од и гра ва ју рад ње Кра сна хор ка и је вих ро ма на и 
при по ве да ка – прем да се ја сно рас по зна је да је реч о ма ђар
ским не до ђи ја ма у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка – на гна
ли су кри ти ку да у ње му пре по зна (мо жда и је ди ног) ма ђар
ског пред став ни ка мар ке сов ског „ма гиј ског ре а ли зма”.

1 Аутор ка из вр сне мо но гра фи је о Кра сна хор ка и ју, Еди та Жа да њи 
(Zsadányi Edit), на во ди ре ци мо да је са мо на не мач ком го вор ном под руч
ју Меланхолија отпорадо жи ве ла пре ко сто ти ну (!) при ка за у днев ној 
штам пи и пе ри о ди ци. Ви де ти у: Zsadányi E., KrasznahorkaiLászló,Бра
ти сла ва 1999, стр. 78.   

2 Осо би ти зна чај „мар ги нал них гла со ва” у Кра сна хор ка и је вој про зи већ 
на са мом по чет ку сво је мо но гра фи је на гла ша ва и Еди та Жа да њи. Ви де
ти у: Zsadányi E., нав.де ло, стр. 9. 
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Нео бич на сна га ко јом та апо ка лип тич на ат мос фе ра од мах, 
по пут не ка кве „тек сту ал не ла ви не”, за пљу сне чи та о це пр ва 
два Кра сна хор ка и је ва ро ма на до брим де лом ве ро ват но про
из и ла зи и из сна жне на пе то сти из ме ђу су мор них, без на де
жних, си ро тињ ских ам би је на та у ко ји ма се њи хо ва рад ња 
од и гра ва (ни су слу чај но до след на цр нобе ла тех ни ка и спо
ри ка дро ви ду го ме тра жних фил мо ва Бе ле Та ра то ли ко до
бро ускла ђе ни са сво јим тек сту ал ним пред ло шком) и ви со ко 
сти ли зо ва них, че сто екс трем но ду гих, али увек гра ма тич ки 
за ди вљу ју ће ис прав них и ло гич них, естет ски бес пре кор
них ре че ни ца ко ји ма се тај ам би јент осли ка ва – у раз ме ра ма 
свет ске књи жев но сти, те би се краснахоркаијевскере че ни це 
мо гле упо ре ди ти са ре че ни ца ма То ма са Бер нхар да (Tho mas 
Ber nhard) и Жо зеа Са ра ма га (José Sa ra ma go). 

И упра во ће се та ле па (ма да у чи та лач ком сми слу ни ма ло 
„ла ка”) Фор ма ко ја као да се од у пи ре ха о су при ка за ног све
та до по чет ка де ве де стих го ди на про шлог ве ка усто ли чи ти 
као сво је вр стан знак рас по зна ва ња Кра сна хор ка и је ве про зе. 
Дру гим ре чи ма, упра во ће ти, на је дан из у зет но сти ли зо ван, 
син так сич ки крај ње нео би чан, на чин при ка за ни без на де жно 
си ро ма шни ам би јен ти ко ји ма пре ти „ко на чан крај”, али чи ји 
жи те љи упор но иш че ку ју до ла зак ла жних про ро ка (Мелан
холијаотпора) или се пак на да ју спа со но сном ег зо ду су из 
су мор не ре ал но сти, та ко ђе под вођ ством не ка квих (ква зи)
ме си ја, прем да за пра во игра ју у ђа во љем ко лу из ко га не ма 
из ла ска (Сотонинтанго), по ста ти ис хо ди шна тач ка го то во 
свих при сту па Кра сна хор ка и је вим де ли ма. Чи та лач ка оче
ки ва ња оста ће на тај на чин „за це мен ти ра на” у по љу фик
ци о нал не ан ти у то пи је, ко ја се мо же чи та ти и као дру штве
но по ли тич ка але го ри ја јед не епо хе, огре зле у бе сми сле ним 
усре ћи тељ ским ти ра да ма без ика квог су штин ског ефек та, 
шта ви ше са упра во су прот ним ре зул та ти ма од оних ко ји
ма су та ко де ма го шки про кла мо ва ни ци ље ви те жи ли. У том 
сми слу ипак не би тре ба ло за не ма ри ти да је „со ци ја ли стич
ка ис точ но е вроп ска ег зо ти ка” по све му су де ћи сво је вре ме но 
има ла ути цај – и то ве ро ват но мно го ве ћи не го што се да нас 
ми сли – на из у зе тан успех Меланхолијеотпораи Сотони
ногтангана не мач ком, од но сно ен гле ском го вор ном под
руч ју. Но сва ка ко да се мно штво оди ста ра зно род них чи та ња 
Кра сна хор ка и ја не мо же ту ма чи ти ис кљу чи во као ре зул тат 
маг не тич ке при влач но сти те гро теск не, тек не дав но рас пр
ше не и де ми сти фи ко ва не, „ег зо ти ке с оне стра не гво зде не 
за ве се”. 

Убр зо ме ђу тим – а симп то ма тич но је да се тај ства ра лач
ки за о крет од ви ја упо ре до са па дом ко му ни зма – као да сам 
Кра сна хор каи по чи ње да уви ђа да се фик ци о нал на про за из 
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пр ва два ро ма на ви ше не мо же на аутен ти чан на чин на ста
ви ти, па се све ви ше окре ће ауто би о граф ски уте ме ље ном, 
до ку мен тар ном и есе ји стич ком жан ру.3 Не би то ме ђу тим 
тре ба ло за ми сли ти као не ка кву оштру, ра ди кал ну цезу ру у 
ње го вом на чи ну пи са ња; уоста лом ни „фан та стич ни” ам би
јен ти ње го вих пр вих де ла ни су ли ше ни по је ди них вр ло пре
ци зних, го то во со ци о граф ски аутен тич них опи са ма ђар ских 
се ла, про вин циј ских па нон ских ва ро ши ца (Меланхолијаот
пора) и опу сте лих, за пу ште них со ци ја ли стич ких „га здин
ста ва” (Сотонинтанго). С дру ге пак стра не, он се ни у овим 
сво јим не фик ци о нал ним де ли ма не ће ла ко од ре ћи ви со ке 
ре то ри зо ва но сти сво је про зе, ду гих, сти ли зо ва них ре че ни ца 
као свог све при хва ће ни јег спи са тељ ског за штит ног зна ка. 
Па ипак, у ње го вим де ли ма об ја вље ним по сле де ве де се тих, 
све че шће се на мер но на гла ша ва да се при по ве дач (ко ји све 
ви ше по ста је хро ни чар, за пи сни чар, ко мен та тор или ре ци мо 
пре да вач пред не ким оп скур ним ауди то ри ју мом) зо ве упра
во „Ла сло Кра сна хор каи”. Ва жан жа нр у овој, мо гло би се 
ре ћи дру гој фа зи Кра сна хор ка и је вог ства ра ла штва по ста ће 
пу то пи си, и то пу то пи си са Да ле ког ис то ка, на ком аутор 
после 1990. го ди не све че шће и све ра ди је бо ра ви. 

На ро чи то ва жна де сти на ци ја Ла сла Кра сна хор ка и ја на Да
ле ком ис то ку по ста ће Ки на. Раз о ча ран стра хо ви то ве ли ким 
ја зом из ме ђу про кла мо ва них по ли тич ких иде а ла и ре ал
но сти, ка ко у со ци ја ли зму, та ко и у пост со ци ја ли стич ком 
дру штву сво је до мо ви не, он, ма ко ли ко то мо жда на пр ви 
по глед на ив но и ро ман ти чар ски де ло ва ло, од ла зи у Ки ну, 
ве ру ју ћи да ће упра во у нај мно го људ ни јој зе мљи све та на и
ћи на оно за чи ме би у Евро пи и уоп ште на За па ду, у ши рем 
сми слу, уза луд тра гао. На и ме ве ру је се да је европ ски чо
век – што, раз у ме се, ни је но ва иде ја – рас по лу ћен из ме ђу 
свог сва ко днев ног, ба нал ног бив сто ва ња и оно га што му је 
фи ло зоф ско и етич ко на сле ђе ан ти ке оста ви ло у ама нет, док 
упра во Ки на – та ко ба рем не ки, укљу чу ју ћи и Кра сна хор ка
и ја, сма тра ју – пред ста вља „по след њу древ ну ци ви ли за ци
ју”, од но сно по след ње ме сто на зе маљ ској ку гли, на ко јем, 
упр кос сна жном упли ву ма о и стич ке ин док три на ци је, још 
по сто је ка квита кви усло ви да чо век бив ству је у жи вом до
ди ру са оста ци ма јед не из у зет но бо га те древ не кул ту ре и да 
жи ви у скла ду са фи ло зоф ским на че ли ма ко је су му оста ви
ле нај ве ће фи ло зоф ске шко ле ки не ске ста ри не – кон фу ци
јан ство и та о и зам. А ако се има у ви ду да кон фу ци јан ство 
и та о и зам пред ста вља ју „прак тич на” фи ло зоф ска уче ња у 

3 Ис црп ну ана ли зу тог Кра сна хор ка и је вог по е тич ког за о кре та дао је 
Мар тон Си ла ђи (Szilágyi Márton). Ви де ти у: Szilágyi M., Kritikaiberek
[Критички кутак],  Бу дим пе шта 1995, стр. 130–137. 
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сми слу ин те грал ног жи вот ног ста ва, он да се за и ста чи ни да 
је Ки на  пра во ме сто на ком би тре ба ло тра га ти за одав но 
распад нутом „Це ли ном”, за хар мо ни јом жи во та и ми шље
ња, за „про жи вље ним ми шље њем”, за жи вот ним сти лом ба
зи ра ном на древ ном уче њу. Ни је на рав но Кра сна хор каи баш 
то ли ко на и ван да у по след њој де це ни ји два де се тог ве ка, са 
јед ним већ одав но ела бо ри ра ним и кри тич ки са гле да ним са
зна њем о за пад њач кој по мо дар ској по ма ми за ис точ њач ким 
уче њи ма, од но сно за сми ре њем у (ни хи ли стич ком?) за гр ља
ју зенбу ди зма (Битлси и то ли ки дру ги), та ко ла ко по ве ру је у 
ово сво је уна пред по ста вље но оче ки ва ње, у ову сво ју хи ме
ру, у овај фан та зам ко ји је очи то мно го ви ше ре зул тат јед не 
осо бе не ства ра лач ке кри зе и же ље за (ауто)по е тич ким пре
о сми шља ва њем соп стве ног при сту па књи жев но сти и умет
но сти уоп ште, не го истин ске ве ре у би ло ка кво „про све
тље ње”. Уна пред је на рав но ја сно и то да се ова ква по тра га 
на про сто мо ра за вр ши ти раз о ча ра њем, ан ти кли мак сом, јер 
та мо где са вре ме ни дух кон зу ме ри зма про дре, те шко да ви
ше мо же би ти ика кве шан се за про ми шље ним жи во том као 
та квим. Зиг мунд Ба у ман (Zygmunt Ba u man) је то, у сво јој са
да већ кла сич ној де фи ни ци ји „људ ске си ту а ци је” по тро ша
ча уну тар по тро шач ког дру штва, од ре дио на сле де ћи на чин: 
„По тро шач у по тро шач ком дру штву је из ра зи то дру га чи је 
ство ре ње од по тро ша ча у свим дру гим до са да шњим дру
штви ма. Ако су фи ло зо фи, пе сни ци и про по вед ни ци мо ра ла 
ме ђу на шим пре ци ма про ми шља ли пи та ње да ли ра ди мо да 
би смо жи ве ли или жи ви мо да би смо ра ди ли, ди ле ма о ко јој 
се да нас нај че шће раз ми шља је да ли тре ба да кон зу ми ра мо 
да би смо жи ве ли или жи ви мо да би смо мо гли кон зу ми ра ти. 
То јест, ако смо још увек у ста њу и ако осе ћа мо по тре бу да 
раз ли ку је мо жи вље ње од кон зу ми ра ња”4.

Кра сна хор каи је у Ки ну пу то вао ви ше пу та. Сво је пр во пу
то ва ње (тран сси бир ском же ле зни цом пре ко СССРа и Мон
го ли је, у је сен и зи му 1990–91 го ди не) опи сао је у ро ман си
ра ном пу то пи су Azurgaifogoly (ЗаточеникизУрге, 1992).5  

За тим је у Ки ну пу то вао и 1998. го ди не, да би сво је на ред
но пу то ва ње у ову зе мљу, у ма ју 2002. го ди не, ове ко ве чио у 

4 Ба у ман З., Туристиивагабунди, у: Глобализација–митилистварност, 
при ре дио Ву ле тић В., Бе о град 2003, стр. 254.

5 Ур га је град у Мон го ли ји, крај ње си ро ма шно и де при ми ра ју ће ме сто у 
ко јем се при по ве дач, сти ца јем не срећ них окол но сти, у по врат ку са свог 
пу та по Ки ни за др жа ва ду же не го што би тре ба ло. Ур га ту за пра во слу
жи као стра хо вит кон тра пункт при лич но ро ман тич ној сли ци ко ју при
по ве дач има о Ки ни као пра ста рој им пе ри ји ко ја ни је из гу би ла кон такт 
са сво јом древ ном тра ди ци јом – ма да је ова кав суд, раз у ме се, крај ње 
по јед но ста вљи ва ње ком плек сне и про тив реч не сли ке ко ју овај ро ман о 
Ки ни пру жа.   
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књи зи по е тич ног на сло ва RombolásésbánatazÉgalatt (Ру
ше ње и ту га ис под Не ба), ко ја је об ја вље на 2004. го ди не. 
По е тич ност на сло ва је, чи ни се, у при лич ном кон тра сту са 
жан ров ским опре де ље њем ауто ра ове књи ге. Она је кон тра
пунк ти ра на и ауто ро вим гор ким раз о ча ра њи ма и си сте мат
ском из не ве ра ва њу оче ки ва ња на ко ја ће стал но на и ла зи ти. 
Не фик ци о нал ност са да, ви ше не го у би ло ко јој прет ход ној 
Кра сна хор ка и је вој књи зи, из би ја у пр ви план. Рад ња овог 
де ла би се на и ме у нај гру бљим цр та ма мо гла пре при ча ти 
на сле де ћи на чин: аутор са дик та фо ном у ру ци оби ла зи Ки
ну, од ла зи у бу ди стич ке хра мо ве, му зе је, би бли о те ке, тра
ди ци о нал не ки не ске вр то ве, ка фее, при ват не ста но ве сво јих 
по зна ни ка и при ја те ља, где раз го ва ра са мо на си ма, управ
ни ци ма и ди рек то ри ма ин сти ту ци ја, пи сци ма, пе сни ци ма и 
тзв. „обич ним све том”. Су штин ско пи та ње, ко је аутор сво
јим са го вор ни ци ма по ста вља, сво ди се у осно ви на сле де ћих 
не ко ли ко ди ле ма: Да ли ми сли те да је са вре ме на (тзв. Но ва) 
Ки на за и ста за др жа ла ве зу са сво јим древ ним на сле ђем? Да 
ли мла ди љу ди чи та ју де ла ста рих ми сли ла ца и, уоп ште, да 
ли се за ни ма ју за древ ну ки не ску књи жев ност? У ко јој ме
ри древ на ки не ска фи ло зо фи ја (у пр вом ре ду кон фу ци јан
ство) ути че на жи вот са вре ме ног Ки не за? Да ли ми сли те да 
је мо гу ће ускла ди ти „фи ло зо фи ју” по тро шач ког дру штва и 
жи вот у скла ду с древ ним уче њи ма? Ми сли те ли да умет
ност и ху ма ни стич ке ди сци пли не има ју ика кву пер спек ти ву 
у Но вој Ки ни?

Јед на од глав них не во ља ова квог при сту па ле жи, ме ђу тим, у 
то ме што аутор (на ро чи то има ју ћи у ви ду сво ја ис ку ства са 
прет ход ног пу то ва ња из 1998. го ди не, ка да је тран сфор ма
ци ја зе мље у прав цу нај не ми ло срд ни је тр жи шне при вре де 
и ка пи та ли стич ког ду ха већ узе ла ма ха) оче ку је и на про сто 
под ра зу ме ва да ће на сва ов де на ве де на (по лу ре то рич ка) пи
та ња од сво јих, раз у ме се и те ка ко про бра них са го вор ни
ка, до би ти на рав но из ри чи то не га ти ван од го вор (шта ви ше, 
у скла ду са це ло куп ним сво јим већ по твр ђе ним по е тич ко
идеј ним опре де ље њем јед ног то тал ног ан тро по ло шког пе
си ми зма, депримирајућенегативанод го вор). А по што се у 
ве ћи ни слу ча је ва то не ће де си ти (на про тив, љу ди, на ро чи то 
они на ру ко во де ћим ме сти ма др жав них слу жби и вер ских 
обје ка та, не ће се сла га ти са њим и да ва ће му, као што ће мо 
ви де ти, ла жно оп ти ми стич не и дог ма тич ки за ту ца не, фра
зер ске од го во ре), то ће ауто ра још ви ше раз гне ви ти и ба ци ће 
га у још ве ће оча ја ње, док ће је ди ни кри тич ки „гла со ви ра
зу ма” у тој пу сти њи јед но у мља до ла зи ти из уста мар ги на ла
ца и уса мље ни ка ко ји ће по твр ди ти ауто ро ве цр не слут ње о 
тра гич ном и не по пра вљи вом рас це пу из ме ђу жи во та и ми
шље ња у са вре ме ној Ки ни. 
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Ипак, и по ред свих сла бо сти ове књи ге, ко је пре све га про
из и ла зе упра во из јед не ова кве ису ви ше ши ро ко и уоп ште но 
по ста вље не ди хо то ми је са им пли ци ра ним од го во ри ма ко
ји не ну де ни ка кво ре ше ње, као и из не по пра вљи во евро
по цен трич не пер спек ти ве из ко је аутор овим про бле ми ма 
не ми нов но при ла зи,6 де ло ни је пот пу но ли ше но из ве сних, 
ти пич но кра сна хор ка и јев ских ква ли те та, оли че них ре ци мо 
у кон тра сти ра њу је згро ви тих, крат ких, од сеч них ре че ни ца 
сни мље них на дик та фон (раз го во ри о ме сту и зна ча ју, тј. о 
бе зна чај но сти древ не ки не ске кул ту ре у сва ко днев ном жи
во ту са вре ме не Ки не) и ду гих, ви ју га вих, ви ше стру ко сло
же них ре че ни ца у оста лим де ло ви ма на ра тив ног тка ња, ко је 
под се ћа ју на нај бо ље мо мен те Кра сна хор ка и је вог при по ве
дач ког уме ћа из ње го вих прет ход них, знат но за па же ни јих 
де ла. Већ пр вом ре че ни цом пр вог по гла вља овог не фик ци о
нал ног пу то пи са (ко је но си ефек тан на слов Уводутмину), 
пу то пи сац Кра сна хор каи да је сја јан, прем да на рав но крај ње 
де пре си ван по чет ни акорд за пи си ма ко ји сле де, те је сто га, 
без об зи ра на ње ну ду жи ну (ре че ни ца, већ „по на ви ци” ка
да је овај пи сац у пи та њу, за пре ма чи тав је дан ду жи па сус) 
вре ди ци ти ра ти:

„Не ма на овом све ту ни чег без на де жни јег од та ко зва не Ју го
за пад не Ре ги о нал не Ауто бу ске Ста ни це у Нан ћин гу, 5. ма ја 
2002. го ди не, не што по сле се дам са ти из ју тра по ки ши што 
ро ми ња кроз на ле те не у кро ти вог, ле де но хлад ног ве тра, и 
при зо ра јед ног про вин циј ског ауто бу са у не пре глед ном ха
о су сил них по ла за ка, ка ко, кре нув ши са пе ро на број пет и 
те шком му ком про кр чив ши се би пут пре ма ме те жу ули це, 
је два се про бив ши кроз нео д луч ну ма су бед ног, смр дљи
вог и пр ља вог све та што се у та ла си ма те ту ра из ме ђу во зи
ла и ба ри ца на пу ту, на по кон из ла зи на бед не, смр дљи ве и 
пр ља ве ули це, и не ма ни чег без на де жни јег од ових ули ца, 
овог бес крај ног ни за ба ра ка ска ме ње них у веч ној при вре
ме но сти, јер не по сто ји реч ко јом би се мо гла опи са ти ова 
без над на бо ја, ова си во сме ђа ни јан са што по ла ко уби ја, док 
ово га ју тра тромо пре кри ва град, јер не по сто ји реч за ову 
без из глед ну га ла му ко ја се за о ри сва ки пут ка да се ауто бус 

6 По себ но је симп то ма тич но што и по сле то ли ко вре ме на про ве де ног у 
Ки ни, Кра сна хор каи ни ку да не кре ће без пре во ди о ца. По ма ло је па ра
док сал но што овај пи сац, упр кос за ди вљу ју ћем зна њу ко је о ки не ској 
исто ри ји, кул ту ри и умет но сти не сум њи во по се ду је – што се ви ди го то
во на сва ком ко ра ку – ни по сле то ли ко вре ме на про ве де ног у Ки ни ни је 
по ку шао да ба рем на еле мен тар ном ни воу са вла да стан дард ни ман да
рин ски иди ом. Кон тра ар гу мент би на рав но мо гао гла си ти да је за ни
во ап стракт не ко му ни ка ци је ко ји ње га је ди но мо же за до во љи ти, та кву 
је зич ку ком пе тен ци ју го то во и не мо гу ће сте ћи, па ипак, по ма ло го рак 
укус иза зван тим па ра док сом оста је. 
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на крат ко за у ста ви на не кој ве ћој рас кр сни ци или ста ја ли
шту, ка да кон дук тер ка на бо ра ног ли ца отво ри вра та, наг не 
се и, у на ди да ће упе ца ти још ко јег пут ни ка, из вик не, по
пут не ке про му кле пти чу ри не, крај њу де сти на ци ју, јер не ма 
те ре чи ко јом би се су штин ски мо гла опи са ти чи ње ни ца да 
ме сто ка ко јем хи там, у дру штву при ја те ља ко га сам за мо
лио да ми бу де ту мач, сто ји не ка ко на су прот све ту, па смо 
ми ти ко ји из ње га из ла зи мо, а свет се све ви ше уда ља ва 
од нас, све нам ви ше оста је иза ле ђа, док ми иде мо на пред, 
др му са во и труц ка во, кроз ову све гу шћу, нео пи си ву ма глу 
смеђ ка стог си ви ла, не ку да где је за и ста те шко по ве ро ва ти да 
осим ове за стра шу ју ће ту роб не сме се сме ђег и си вог уоп
ште још и има не че га, док се ди мо на зад њем се ди шту раз
дрн да ног ауто бу са, об у че ни она ко ка ко ме се цу ма ју, до ду ше 
не ком дру гом ма ју, при ли чи, па се смр за ва мо и цво ко ће мо 
и на сто ји мо да по гле да мо кроз про зор, али је два да се ишта 
на зи ре кроз умр ља но ста кло, те са мо по на вља мо у се би, па, 
до бро, у ре ду је, не ка ко ће мо већ из др жа ти ове усло ве, са мо 
не ка ова пр ља ва и без на де жна ма глу шти на што се и спо ља и 
из ну тра над ви ла над нас не про гу та и сам циљ на ше га пу та, 
не ка ме сто на ко је нас овај ауто бус на вод но во зи, не ка јед на 
од нај ва жни јих бу ди стич ких све тих пла ни на, не ка Ћу ху а
шан ипак на ста ви да по сто ји”7. 

И ка ко за и ста не би би ло ни ка кве за бу не, пут ник ће од мах, 
већ на овом пр вом пу то ва њу у бу ди стич ки храм, до жи ве ти 
не при јат ност: ка да, по ло кал ном оби ча ју, он и ње гов са пут
ник (и пре во ди лац) за мо ле пут ни ке ко ји се де ис пред њих 
да про сле де но вац за кар ту во за чу, на кра ју пу то ва ња ће се 
ис по ста ви ти да је ре дов ни ца ко ја се ди у пр вом ре ду укра
ла (!) њи хов но вац за кар ту.8 Тај ма ли, ма да вр ло нео би чан 
ин ци дент по ста ће, на из ве стан на чин, ме та фо ра ши зо фре не 
си ту а ци је ду хов ног ста ња чи та ве мо дер не Ки не, чи ја ће де
таљ на ела бо ра ци ја усле ди ти у на став ку књи ге.9 Исто вре ме
но, храм Ћу ху а шан, пре пла вљен ту ри сти ма, пред ста вља ће 
тек бла ги увод у оно што ће Кра сна хор ка и ја и ње го вог са
пут ни ка на сва ком ко ра ку њи хо вог пу та кроз Ки ну оче ки
ва ти – све ти ли шта пре тво ре на у јеф ти не или ма ње јеф ти не 

7 Кра сна хор каи Л., RombolásésbánatazÉgalatt [Рушење и ту га ис под 
неба],Бу дим пе шта 2004, стр. 7–8. 

8 Исто, стр. 19–20.
9 Ина че, мо тив пу то ва ња ма сов ним пре во зним сред ством (воз, ауто бус) 

има ва жно ме сто на по чет ку још два Кра сна хор ка и је ва де ла (пу то ва ње 
го спо ђе Пфла ум пр ља вим ло кал ним во зом у Меланхолијиотпора или 
ни шта ве се ли ји опис пу то ва ња тран сси бир ском же ле зни цом кроз Мон
го ли ју у ЗаточеникуизУрге). Алу зи ја на дан те ов ски си ла зак у па као 
са свим је очи глед на и то, на рав но, та ко ђе ни је про ма кло мно гим ту ма
чи ма. 
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ту ри стич ке атрак ци је, исто риј ске ло ка ли те те пре и на че не у 
ва шар ски ша ре на ви кендиз ле ти шта, спо ме ни ке древ не ки
не ске ци ви ли за ци је сро за не у не у ку сно ре ста у ри са не, не
зграп не гра ђе ви не, се ла пре тво ре на у ко лек ци ју згу сну тих 
су ве ниршо по ва. 

Дру ги, ве ро ват но још зна чај ни ји, слој овог Кра сна хор ка и је
вог де ла пред ста вља ју, као што смо већ на го ве сти ли, мно го
број ни раз го во ри ко је пи сац во ди са ра зним љу ди ма о за пра
во јед ном је ди ном су штин ском про бле му мо дер не Ки не  о 
од но су тра ди ци је и са да шњо сти. Кра сна хор ка и јев кри зе о
ло шки при ступ под ра зу ме ва, на рав но, и ду бо ко уве ре ње да 
би је ди но оја ча на ху ма ни стич ка ин те ли ген ци ја мо гла би ти у 
ста њу да ство ри ду хов ну кли му у ко јој би до истин ски про
жи вље ног спо ја ста рог и мо дер ног мо гло до ћи. У том кон
тек сту, пр ви ње гов зна чај ни ји са го вор ник је ТхангХсјаоту,10 
уса мље ник и скеп тик, ко ји пу то пи сцу от кри ва у ка квом се 
не за вид ном по ло жа ју на ла зе ху ма ни стич ки ин те лек ту ал ци 
у гро зни цом све оп штег при вред ног ра ста за хва ће ној Но вој 
Ки ни: „Ин те лек ту ал ци су по де ље ни. Оно што се на За па ду 
на зи ва тех но крат ском ин те ли ген ци јом, код нас је у из у зет
ном за ма ху и је два да одр жа ва ика кве ве зе са ху ма ни стич
ком ин те ли ген ци јом. А ни са тра ди ци јом, са ху ма ни стич ком 
тра ди ци јом. Али, мо рам ти ре ћи да ово за пра во и ни је но
ва ствар. Си ту а ци ја ху ма ни стич ких ми сли ла ца у Ки ни од
у век је би ла дра ма тич на. Истин ски ори ги нал ни ми сли о ци 
и умет ни ци од у век су се су о ча ва ли са слич ним те шко ћа ма 
као и да нас: жи ве ли су уса мље ни и по тла че ни у свом вре
ме ну, баш као што су и да нас по тла че ни и уса мље ни.”11 У 
све тлу оно га што сле ди, ове ће ре чи зву ча ти про ро чан ски, 
и пред ста вља ће ре дак кри тич ки глас у мо ру дог ма тич них 
ба нал но сти, на ко је ће пут ник све вре ме на и ла зи ти. Ка ко 
сам пу то пи сац ка же: „Јер усле ди ће чи та ве не де ље, усле ди ће 
је дан ду ги ко шмар ме ђу ру ше ви на ма по след ње древ не ци
ви ли за ци је”12. То што ове про ро чан ске ре чи из го ва ра је дан 

10 Срп ска тран скрип ци ја ки не ских име на из ве де на је уз по моћ тзв.  пин
јин си сте ма тран сли те ра ци је ки не ских вла сти тих име на и то по ни ма, 
зва нич ног си сте ма ла ти нич не тран сли те ра ци је у На род ној ре пу бли ци 
Ки ни.

11 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 53. Овај ис каз ве о ма до бро ко ре спон
ди ра са по да ци ма ко је у свом тек сту Не за профитиз но си Мар та С. 
Нус ба ум, ка да го во ри о то ме да на ро чи то у зе мља ма у раз во ју и у оним 
др жа ва ма ко је у по след ње вре ме до жи вља ва ју ве ли ки еко ном ски бум 
(Ин ди ја, Ки на), ху ма ни стич ке ди сци пли не не са мо што гу бе на пре сти
жу, већ би ва ју и ин сти ту ци о нал но си сте мат ски по ти сну те. Ви де ти у: 
Nus sba um М. C., Не за про фит: за што је де мо кра ти ји по треб на ху ма ни
сти ка,  Речбр. 82, Бе о град 2012, а та ко ђе и на сај ту Пешчаника: pe sca nik.
net/2012/03/nezapro fitza stojede mo kra ti jipo treb nahu ma ni sti ka/.  

12 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 54.
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презрени уса мље ник, са ста но ви шта дру гих Кра сна хор ка
и је вих де ла, уоп ште ни је слу чај но. Ње го ви ана ли тич ки на
стро је ни, ма да му ши ча ви и уса мље ни ли ко ви, пу ни скеп се у 
ла жне про ро ке и у ве ли ке обе ћа ва ју ће на ра ти ве (не што по
пут Ор ве ло вог Ма гар ца из Животињскефарме) као да по
твр ђу ју те зу Јо си фа Брод ског да је екс цен трич ност је ди ни 
ва ља ни на чин су прот ста вља ња Злу.13

Као што је већ на го ве ште но, ва жну око сни цу тог ко шма ра 
пред ста вља чи ње ни ца да су све иоле ве ће кул тур не зна ме
ни то сти пре тво ре не у ту ри стич ку атрак ци ју. Тре ће по гла
вље књи ге, зна ко ви тог на сло ва У канџама туризма, да је 
из вр стан, по ма ло (ауто)иро ни чан, опис ру ше ња илу зи је о 
аутен тич но сти:

„У по кра ји ни Ћанг су, не по сред но ис под је зе ра Тхај ху, от
при ли ке на про сто ру оме ђе ном Шан га јем, Ханг џо у ом и 
Ша ох син гом, про сти ре се јед на огром на, ван вре мен ска им
пе ри ја. [...]14 от при ли ке иза сва ке тре ће ауто бу ске ста ни це 
кри је се по јед но ма ло се ло и та се ла су до каз да вре ме ни је 
кон ти ну и ра но, јер ова се ла су, при ме ћу је мо за па ње но, на
ста ла не где у до ба ди на сти је Минг, и оста ла су у ње му, ока
ме ње на у том до бу, у њи ма је, што но се ка же, вре ме ста ло 
[...] и од мах са оп шта вам ту ма чу да оста је мо ов де, да су сви 
оста ли пла но ви бе сми сле ни, не иде мо ми одав де ни ку да, 
оста је мо, од го ва ра ми и он у нај ве ћој са гла сно сти – и са мо 
ба за мо да ље овим се о це том по име ну Џо у џу анг, и упа да
мо у не ку слат ку ме лан хо ли ју, док по сма тра мо же ну ка ко 
из ла зи из ку ће и до зи ва сво ју де цу ко ја се игра ју на оба ли 
по то ка, са оп шта ва им да је ве че ра го то ва, и Џо у џу ан гом вла
да не ки не из ре ци ви, не зе маљ ски мир, стар ци се де на клу
пи и ово га пу та нас не по сма тра ју, ка ко то у ствар но сти већ 
би ва, са уоби ча је ним по до зре њем, не го нас од ме ра ва ју од 
гла ве до пе те са не мо же би ти до бро на мер ни јим по гле дом, 
ка ко се ваљ да у ова квом сну и под ра зу ме ва [...]15 Ују тро у 
осам са ти сти же пр ви лук су зни ауто бус са кли мом из прав
ца аутопута, и он да без пре стан ка до ла зе и до ла зе и до ла зе 
ауто бу си је дан за дру гим, а из њих по чи њу да ку ља ју, као 
из не ка квог не пре су шног гро тла, ту ри сти, и ши кља, та ла са 
се, с му ком се про би ја си ле си ја пут ни ка, сто ти не и сто ти не 
но вих гру па ко је не за др жи во, по пут не ке ју ри ша ју ће вој ске, 
у не ве ро ват но крат ком ро ку за у зи ма ју ово ме сто са кра ја 
епохе ди на стије Минг или с по чет ка епо хе ди на сти је Ћхинг, 

13 Брод ски Ј., Ге не ра ци ји ти су ћу де вет сто о сам де сет че твр те (го вор с про
мо ци је на Wil li ams Col le geu), blog.ve cer nji.hr/dar komi lo sic/2012/06/26/
jo sifbrod skiiliren dezvo ussazlom/. 

14 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 93.
15 Исто, стр. 95.
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и ту ри стич ки во ди чи оним сво јим огав но та ну шним гла си
ћи ма по чи њу да ур ла ју у ме га фо не, и док дла ном о длан, већ 
је пре пун све та Џо у џу анг, али до те ме ре пре пун да се у по ла 
де вет ви ше до слов но не мо жеш ни по ма ћи у уским ули чи ца
ма, пот пу но смо пре стра вље ни, не зна мо шта се то до га ђа, 
тек што смо се про бу ди ли и се ди мо у чај џи ни ци, оној од 
си ноћ, и на је да ред се про ло ми стра хо ви та дре ка, ту ри сти су 
срећ ни, и они ур ла ју и дер ња ју се и на ср ћу на све на шта 
се још на ср ну ти мо же, на ва љу ју на пре кра сне ку ћи це са ко
јих се са да љу шти онај са вр ше ни мир од си ноћ, и ис по ста
вља се да се оне са сви та њем пре тва ра ју у про дав ни це, а у 
њи ма мно штво пул то ва и го ми лом ро бе: хра на, слат ки ши, 
су ве ни ри, би се ри, су ше на ри ба, ЦДи с на род ном му зи ком, 
сто ти не игра ча ка на по ли ца ма, па шта се то до го ди ло ов де?, 
згле да мо се за па ње но и упла ше но се опра шта мо од ста рог 
вла сни ка ко ји нам још у од ла ску до ба цу је да ни слу чај но не 
про пу сти мо по се ту ре зи ден ци ја ма Џен, Џанг и Шен, уско ро 
отва ра ју, до ви ку је нам, али ми се већ про би ја мо кроз гу сту 
све ти ну, не ку да на по ље, тач ни је, ни ми не зна мо ку да, не 
зна мо ка ко се одав де из ла зи, би ло ка ко би ло, про би ја мо се 
на пред, на су прот го ми ли, јер из ње ног кре та ња за кљу чу је мо 
да се мо ра мо кре та ти су прот но од сме ра ко јом она иде”16. 

Слич но раз о ча ра ње до жи ве ће пу то пи сац и у на из глед за ба
че ним бу ди стич ким хра мо ви ма, где ће уме сто цен та ра ду
хов ног ми ра и усред сре ђе но сти на и ла зи ти на не стр пљи ве 
опа те на иви ци нер вног ра строј ства, ко ји ма без пре стан ка 
зво не мо бил ни те ле фо ни пре ко ко јих уго ва ра ју по сло ве ку
по про да је и ко ји, сход но то ме, ни ма ло не жи ве у скла ду са 
уче њи ма сво је ве ре. 

Дру ги ва жан еле мент ове књи ге и не сум њи ви до при нос ко
нач ном ру ше њу пут ни ко вих илу зи ја је су „ди ја ло зи” ко је 
он во ди са љу ди ма од ко јих би се оче ки ва ло да су до вољ
но ком пе тент ни да му пру же аде кват не од го во ре на глав но 
пи та ње, на цен трал ну ди ле му ко ја га му чи: има ли древ но 
ки не ско кул тур но и ду хов но на сле ђе ика кав ути цај на жи
вот мо дер них ста нов ни ка Ки не и, ако не ма (а он, на осно ву 
све га ви ђе ног, ве ру је да не ма), да ли је још мо гу ће ожи ве ти 
древ ну ки не ску тра ди ци ју и уне ти је у сва ко днев ни жи вот 
да на шњих Ки не за, или са том илу зи јом ва ља јед ном за сваг
да рас кр сти ти и по ми ри ти се са не по пра вљи вим, са чи ње ни
цом да је гло бал на иде о ло ги ја „ње го ве све то сти Тр жи шта” 
за да ла и де фи ни ти ван уда рац ве ро ва њу да Ки на пред ста вља 
по след ње ме сто на све ту где је древ на тра ди ци ја још увек 
жи ва? Реч „ди ја лог” је, раз у ме се, ста вље на у на вод ни ке из 

16 Исто, стр. 97–98.
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про стог раз ло га што ов де о ди ја ло гу не ма ни го во ра. На и ме 
љу ди ма на ра зно ра зним од го вор ним (па и ру ко во де ћим) по
ло жа ји ма са ко ји ма пу то пи сац раз го ва ра – реч је о глав ном 
игу ма ну јед ног бу ди стич ког хра ма, о јед ном мла дом уни
вер зи тет ском про фе со ру и о ди рек тор ки Шан гај ског му зе
ја – за јед нич ко је то што упра во на ово глав но пи та ње, на 
пи та ње због че га је на стао кра так спој у од но су са вре ме не 
Ки не са сво јим бо га тим ду хов ним на сле ђем, да ју крај ње ба
нал не, ша бло ни зо ва не и дог ма тич не од го во ре, ко ји се сво
де на то да њи хов гост ни је у пра ву и да сво јим европ ским  
(„у ма те ри јал но огре злим”17) очи ма ни је у ста њу да ви ди ка
ко се у да на шњој Ки ни срећ но пре пли ћу тра ди ци ја и дух 
гло ба ли за ци је.18 Све сно ве ро ва ње у ту вр сту ла жи по ста је 
из гле да, ба рем у од но су пре ма стран ци ма (Евро пља ни ма), 
пи та ње лич ног по но са, али и на ци о нал ног до сто јан ства, 
што као да по твр ђу је пост ко ло ни јал ни ре флекс да на шњих 
Ки не за пре ма стран ци ма, чак и ако до ла зе из зе ма ља не ка да 
при ја тељ ског, Ис точ ног бло ка.

Са мо у тре ну ци ма крај ње искре но сти (а по не кад чак и лич
ног оча ја ња) над ле жни ма се омак не по ко ја озбиљ на, кри тич
ка ми сао или опа ска. Та кав слу чај има мо у сед мом по гла вљу 
књи ге, иро нич но на сло вље ном као Невидљивабиблиотека. 
Реч је о ста рој, ве ле леп ној би бли о те ци у при мор ском гра ду 
Нинг поу, ко ја је сва са ста вље на од пре кра сних па ви љо на и 
див но сре ђе них вр то ва. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што на 
са мом кра ју бо га тог и са др жај ног раз го во ра са ди рек то ром 
о исто ри ја ту би бли о те ке, пу то пи сац схва та да се књи ге за
пра во већ одав но фи зич ки не на ла зе у би бли о те ци, већ да се, 
због тех но ло шких пре и мућ ста ва мо дер ног на чи на по хра њи
ва ња, чу ва ју у не кој хи пер мо дер ној згра ди на дру гом кра ју 
гра да. Згра да би бли о те ке да кле по сто ји, али ли ше на сво је 
основ не функ ци је, цар је за и ста го, али, као по оби ча ју, не ма 
баш мно го љу ди ко ји су спрем ни да му то и ка жу. На кра
ју, аутор ди рек то ру ове одав но ис пра жње не би бли о те ке (ко
ји ов де функ ци о ни ше по пут не ка квог „Јо ва на без зе мље”) 

17 Уза луд се хро ни чар тру ди да сво је са го вор ни ке уве ри у ко ли кој су за
блу ди што европ ску кул ту ру enblocод ре ђу ју као ма те ри јал ну, они као 
да све сно игра ју на кар ту ба на ли за ци је и вул гар них ци ви ли за циј ских 
уоп шта ва ња ове вр сте. 

18 Њи хо ви су од го во ри дог ма тич ни го то во исто као и пре че тр де се так го
ди на, ка да је о тој спе ци фич ној за тво ре но сти ки не ске интелигeнције 
пре ма стран ци ма го во рио (до ду ше на во де ћи туђ при мер) Ханс Маг нус 
Ен цен сбер гер (Hans Mag nus En zen sber ger). Ви де ти у: Ен цен сбер гер Х. 
М., Немачка,Немачка,измеђуосталог, стр. 310–311. Је ди но што је са да 
ма о и стич ка дог ма за ме ње на сле пим ве ро ва њем (на рав но, крај ње не у те
ме ље ним, те сто га у осно ви мно го ли це мер ни јим од ма о и зма) да Ки на, 
ова ква ка ква је сте, заистапред ста вља нео бич но сре ћан и пло до тво ран 
спој ста рог и но вог.
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поста вља пи та ње ко је се ти че про ме на у чи та лач кој кул ту ри 
то ком ве ко ва. Вре ди ов де по но во на ве сти не што ду жи ци тат:

„[...] и не ка ми опро сти што ћу га на ив но упи та ти: какосу 
пи сме ни љу ди не ка да чи та ли? А ка ко да нас је дан ки не ски 
ин те лек ту а лац чи та? Има ли раз ли ке у на чи ну, раз ло зи ма и 
фор ми чи та ња?

Ди рек тор са да сни жа ва тон да га оста ли не чу ју, обра ћа 
се са мо ме ни, и на јед ном се чи ни као да се по но сни, фор
мал ни ди рек тор пре тва ра у по ма ло ту жног и раз о ча ра ног 
директора.

Гонг: Има ства ри ко је се не ме ња ју. По не кад је чи та ње нео
п ход но због по сла, а по не кад је пак на су шна ду хов на по тре
ба. Кат кад је и ствар рас по ло же ња: ју че сам, ре ци мо, имао 
во ље да чи там, а да нас је не мам. Та ко је то да нас, а та ко је 
би ло и не ка да дав но. Ми слим да се про ме на не од но си то
ли ко на са мо чи та ње, ко ли ко на свет у ко јем су љу ди не ка да 
чи та ли и у ко јем да нас чи та ју. У ста ром све ту чи та ње је не
сум њи во под ра зу ме ва ло пот пу ни мир. Тај мир и та нео ме
та ност у не ком па ви љо ну, у не кој ба шти, то да чо век узме 
у ру ке не ку књи гу, сед не пред отво ре на вра та па ви љо на, а 
кроз ти ши ну му до уши ју до пи ре по не ки птич ји цвр кут или 
хук ве тра – е, то га не ма и то га ви ше не ће би ти, вре ме на су 
се про ме ни ла, го спо ди не Ла сло, свет се про ме нио, зна те, и 
ту по мо ћи ви ше не ма”19.

„Без ум на дог ма тич ност” (или, мо жда, са пост ко ло ни јал не 
тач ке гле ди шта, у сми слу од но са „по но сних” до ма ћи на пре
ма ра до зна лом пут ни ку из Евро пе, лу ка во сми шље на дог ма
тич ност чи ји циљ је сте да са го вор ни ка до те ме ре из нер ви ра 
да он од у ста не од да љег про пит ки ва ња) при ви ле ги ја је да
кле дру штве но ета бли ра них, са мо по у зда них љу ди на ру ко
во де ћим по ло жа ји ма. Не све до чи ли, ме ђу тим, то пе не трант
но из но ше ње ове вр сте (ан ти)кул тур не дог ма тич но сти пред 
чи та о це, и о дог ма тич но сти са мог при по ве да ча, у сми слу да 
чу је са мо оно што же ли да чу је, а у скла ду са сво јом уна
пред по ста вље ном хи по те зом о то тал ном кра ху „по след ње 
древ не ци ви ли за ци је”? Дру гим ре чи ма, не би ли се мо жда 
и Кра сна хор каипу то пи сац мо гао пре по зна ти у ква ли фи ка
ци ји „про ро ци зле суд би не” ко ју у сво јој кри ти ци при сту па 
са вре ме ним фе но ме ни ма попкул ту ре из но си про во ка тив
ни ту мач Би бли је Ро ланд Бо ер, ка да ка же: „[...] по пу лар ној 
кул ту ри је по треб но не што ви ше од про ро ка зле суд би не 
(не ке вр сте ели ти зма ко ји на гла ша ва ис ква ре ност ма сов не 

19 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 156–157.
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кул туре) и ње них на ви ја ча (оних ко ји су по не сени ан ти ин
те лек ту а ли змом и по пу ли змом са ме по пу лар не култу ре?”20

То што од го вор на ово пи та ње ни је баш са свим и де при
ми ра ју ће по твр дан, што се да кле Кра сна хор каи не укла па 
потпуно у ша блон (по ма ло злу да рог?) „про ро ка зле суд би
не”, има се за хва ли ти чи ње ни ци што глас са мар ги не, та ко 
ка рак те ри стич но ва жан у це ло куп ном ства ра ла штву овог 
пи сца, ни ово га пу та ни је пот пу но по ти снут. Оне пра ве, 
истин ске „од го во ре” на све оп шту ду хов ну кри зу у са вре ме
но сти, Кра сна хор каи на и ме и у овој књи зи на ла зи код нео
бич них, рет ких по је ди на ца, ма хом са дру штве не мар ги не, 
чи ме се још јед ном по твр ђу је цен трал ни зна чај „гла со ва са 
мар ги не” у ње го вој про зи. Шта ви ше он те гла со ве мар ги на
ла ца не са мо што ста вља на пи је де стал, не го их вр ло че сто 
уз ди же на ни во сим бо ла, ка ко у сво јој фик ци о нал ној про
зи, та ко и у до ку мен та ри стич ки по ста вље ним пу то пи си ма: 
у том сми слу, ка да је ова књи га у пи та њу, мо гла би се из
дво ји ти два та ква ли ка. Пр ви је ди рек тор тра ди ци о нал ног 
по зо ри шта кхунгћхи у Ханг џоу, јед не не ка да ве ли чан стве не 
умет но сти у ту жном од у ми ра њу, ко ја ма ло ко га у са вре ме ној 
Ки ни мо же да за ин те ре су је. Уса мље ни Ди рек тор јед не не ка
да цве та ју ће драм ске фор ме ов де као да пред ста вља тра гич
ни сим бол умет ни ка у са вре ме ној, тр жи шно ори јен ти са ној, 
гло ба ли зо ва ној Ки ни ко ја се до бро вољ но од ри че сво је тра
ди ци је и ста рих ду хов них вред но сти за рад уни форм не ко мо
ци је и ле жер но сти ко ју јој За пад – у сво јим нај ба нал ни јим и 
нај по вр шни јим ма ни фе ста ци ја ма ко је на рав но је ди не и мо
гу да се с ла ко ћом „из ве зу” – ну ди. У по гла вљу Последњи
мандаринпу то пи сац, у јед ном скром ном рад нич ком ста ну 
пе ри фе риј ског стам бе ног бло ка у Тјен ћи ну, до ду бо ко у ноћ 
раз го ва ра са ста ри јим чо ве ком чи ји је де да био ман да рин. 
Али Јанг Ли ен, ин те лек ту а лац ста рог ко ва (да кле, „не про
фит ни”) не сла же се са су ро вим ме то ди ма ко је је ње гов де да 
пре ма сво јим под ре ђе ни ма прак ти ко вао; на про тив он је, по 
соп стве ном све до че њу, це лог жи во та по ку ша вао да при ме ни 
оно нај бо ље од ре ли гиј ских и фи ло зоф ских уче ња са ко ји ма 
је до ла зио у до дир: од кон фу ци јан ства док три ну да мо рал но 
де ла ње ни је ну жно усло вље но стра хом од ка зне и по ти ски
ва њем, већ мо же би ти и ствар сло бод ног људ ског из бо ра, 
као и да мо рал увек мо ра би ти прет по ста вљен дру штве ном 
успе ху; од бу ди зма ме та фи зич ку уте ху ко ја про из и ла зи из 
чи ње ни це да је цео овај свет на стао из ни шта ви ла и да ће 
се у ње га јед ног да на нео по зи во вра ти ти, а од хри шћан ства 
пак им пе ра тив да љу бав, на ро чи то љу бав пре ма соп стве
ној де ци, ва ља на не дво сми лен на чин увек пока зивати и 

20 Бо ер Р., Каодакуцамнарајскаврата, Бе о град 2008, стр. 20.
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потврђи ва ти. Ис по ста вља се та ко да је истин ски спој ста рог 
и мо дер ног ипак мо гу ће оства ри ти, али не са пи је де ста ла 
дру штве но санк ци о ни са не мо ћи би ло ко је вр сте, ни ти у ам
би јен ту зве че ће шу пљих фра за дру штве но при зна тих кул
тур них по сле ни ка и ру ко во ди ла ца, већ у скром ном рад нич
ком до му чо ве ка ко ме до ду ше ни је би ло пот пу но ус кра ће но 
да „ви ди све та”, али ко ји је да ле ко од би ло ка кве по зи ци је 
мо ћи. И за и ста, као да је Кра сна хор ка и јев глав ни, а мо жда и 
је ди ни циљ (би ло да на сту па с по зи ци је „све зна ју ћег” при
по ве да ча или „објек тив ног” пу то пи сца) тај да, ба рем у окви
ру ко ри ца сво јих књи га, вра ти тим гла со ви ма до сто јан ство 
ко је би они, у не ком ни ка да до са ња ном, нео ства ри во ху ма
ни јем дру штву, сва ка ко за слу жи ва ли. Мо жда је тај фан та
зам, тај по не кад и „лу дач ки” на и ван ан тро по ло шки оп ти ми
зам ко ји из та квих па са жа Кра сна хор ка и је ве про зе из би ја, 
је дан од глав них раз ло га што чак и ње го ва ма ње за па же на, 
ма ње ус пе ла де ла, ипак вре ди чи та ти и ту ма чи ти. 
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Abstract

Travelogues about the Far East are an important part in the work of the 
contemporary Hungarian writer László Krasznahorkai (1954), despite 
the fact that they went relatively unnoticed compared to the wide 
international recognition of his earlier books, especially his first two 
novels, Satantango(1985) and TheMelancholyofResistance(1989). 
This article deals with some cultural aspects of  Krasznahorkai’s non
fictitious travelogue DestructionandSorrowUnderneaththeSky(2004) 
in which the author/narrator gives an account on his third journey to 
China undertaken in May 2002. He goes there with the presumption 
that China is the only country in the world where a productive 
symbiosis of the ancient cultural and spiritual heritage on one hand and 
the (post)modern way of life on the other is still possible. However, as 
the journey progresses, his disappointment grows bigger and bigger. 
He realizes that in today’s market and businessoriented China all the 
important historical sights (even the seemingly most hidden, once 
inapproachable Buddhist monasteries) have been ruthlessly turned 
into vulgar touristattractions. The vast majority of the interviewed 
subjects (mostly directors of major national cultural institutions) give 
irritatingly shallow and dogmatic answers to almost all the questions 
posed by the narrator. The only genuine and honest answers about the 
irreparable and tragic gap between the traditional values of the ancient 
Chinese civilization and the contemporary westernized lifestyle based 
on consumerism and comfort, come from marginalized individuals 
without any influence on the society or the decisionmakers. Stressing 
the importance of these marginalized voices seems to remain one of the 
greatest values of Krasznahorkai’s writing, along with the trademark of 
his earlier books – the extremely long sentences – which give his works a  

unique and inimitable pulsating rhythm.  

Key words: connection between ancient and modern, travelogue,
dogmaticviews,marginalvoices


