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Сажетак: Проблем пролазности, или несталности, тематско
мотивскивеомајезаступљенкакоусредњовековнојјапанској,та
коиустаројсрпскојкњижевностиприближноистограздобља.
Иакосеонеготовопосвемуразликују,обемакњижевностимаза
једничкесуметафизичкабригазачовековобићеусветуискло
носткауспостављањуприсногодносапрематрансцендентално
ме.Овом својом онтолошком радозналошћу, амањеформалним
сличностима, „квалификују” се ове две традиције за упоредно
проучавање.Изистогразлогасматрамодасуједнадругојмеђу
собноближенегоштосутоданашњојкњижевностиматичних
земаља,тедадовођењемузаједничкудијалошкураванстичемо
јаснијусликуоњиховојвредности,засебеиуодносунанашевре
ме.Пролазностуњиманејављасетеккаожалзаживотом,већ
сељудскаконачностбеспоштедноразоткриваиувекизнована
глашава.Референтнатачкатумачењатеконачностиуобаслу
чајаналазисеванконвенционалногиантропоцентричногсисте
мавредности.Одсуствотаквеупоришнетачкечовекамодерног
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добадовело једоизбегавањанепосредногсуочавањаспитањем
могућностиутемељењаегзистенцијеувременскомтоку.Уовом
раду показаћемо, полазећи од универзалности оветеме, како су
различитеметафизичкеперспективе јапанскерелигије,поглави
то будизма, и, с друге стране, исихастичке праксе православне
цркве, условилеразличито,аопетузајамно упоредивои сродно,
искуствонесталностиљудскогбивствовањаусвету.

Кључнеречи:средњивек,јапанскакњижевност,Хођоки,стара
српскакњижевност,будизам,хришћанство,исихазам

Темапролазности1свеприсутна јеуисторијичовечанства,
у тој мери неминовно и, судећи по њеном значају већ у
древномЕпуоГилгамешу, толикодугодаби се свакода
љебављењењомемоглосматратиузалуднимпребирањем
појаловомпољутруизамачовечанства.Очигледнанужност
трајнеинезаустављивепроменесвегапојавногакаодаобе
смишљаваисвакинапордасетомсветскомнесталношћу
даљебавимо.Није,дакако,менамаподложансамосвет,већ
ичовекуњему–штавише,речпролазноствећозначавасу
бјективновреме,онокојесемериуодносунакраткуљудску
егзистенцију.Другимречима,опажањепролазностимогуће
јесамоуодносунадоживљенитоквремена,штојенужно
праћеночовековиммисаонимиафективнимодговором.

Овимесмозагазилиупитањевременитостиегзистенције,о
којојје,опет,немогућеразмишљатидругачиједокаооод
носучовековогбићаисмрти.Унутартројствабиће(човек)–
пролазност–небиће(смрт),највећистепенобјективности,
додушетекудихотомијскојрелацијипремаживоту,посе
дујесмрткаоапсолутнанегацијабића.2Доживљавањепро
лазности,каопотмулесвестиовластитојконачности,афек
тивни је одговориндивидуалне егзистенције на увекпри
сутнупретњусопственогпоништења.Тајодговорангажује
целокупне човекове интелектуалне и духовне снаге, па и

1 РадовиутематскојцелиниокултурисредњегвекаСрбијеиЈапанапро
истеклисуизусменихизлагањананаучномскупу„Штајетосредњи
век:дијалогИстокаиЗапада”,одржаног14.августа2017.године,участ
посетепроф.дрМићитакеСузукија,угледногјапанскогвизантологаи
историчарауметности.

2 Зенбудизам тежиће не трансценденцији у есхатолошком смислу већ
управоукидању,овдеисада,овогутилитаристичкимотивисаногиздра
воразумског,дихотомијскогмишљења,којеуводинепомирљиврасцеп
измеђуживотаисмрти.Утехаинадаузенунеполажусенаживотбуду
ћегвека,негосенадвременојединствоовихисвихдругихсупротности
настојиостваритивећуовомтренуткуиунутарконкретнихегзистен
цијалнихдатости.Отудасезен,изаспектахришћанства,можечинити
драстичнимпримеромљудскегордостииприкривеногнихилизма,јер,
укидајућиулогубожанскогначела,тражиодчовекадасампосебибуде
аутономнослободнобићеи,чак,Надумвасељене.
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физичке,постајућитаковечитипокретачусвимобластима
живљења.Уповестиљудскемислипроналазимозапажања
попутоногадаисторијапредстављазаписсвегаоногашто
човекчини са смрћу (Хегел), те да је човек створио смрт
(Јејтс).ОстрахуодсмртивећјеЕпикурговориокаооузро
кусвеколикељудскепатњеисталногнезадовољстваживо
том3аужасчовекасуоченогсасвешћуосопственомнестан
купомињеиБуда.Иакострахпредсмрћунеможемоодмах
иусвемупоистоветитисасвимманифестацијамаосећања
пролазности у светској књижевности имисли, неутешиви
–аданаснајчешћеприкривениисублимирани–жалзбог
коначностисвевременијеизворкакопоезије,такоимета
физичкемисли, представљајућинереткочакиоправдање
хедонистичкогначинаживота.

Таквожаловитоосећање,сасвимизвесно,основнијесенти
ментдубљегсубјективногсагледавањаживота,некадиса
да.4Оночакможе,каоштојеприметиоиЕпикур,умањити,
паионемогућитирадосноискуствосвакодневногживљења,
те навести човека да се, у антиципацији будућег губитка,
унапредидобровољно одрекне сваке везаности којаможе
узроковатитугуубудућности.5Свакапроменамоглабивећ
представљати предукус смрти и стога тражи суочавање с
тамномстраномсвести.6Исама свесткао таква, чини се,
усвакомтренуткунужно јестеинекимодалитетсвестио
неизбежности смрти. Управо поводом смрти човек често,
макариневољно,увекизновазапочињенеуспешнукомуни
кацију са сопственимбићем.Несупешнаостаје стогашто
упркоссвимизвесностиманакојимасвакодневнонастојида
утврдисвојуегзистенцијуитакојеучиниизвеснијом,остаје
несигурноступравоупогледуправогидентитетатогнајвла
ститијегбића,докојега,испостављасе,увекдолазимотек
посредноинакнадно–крозсимптоматологијуипатологију

3 Jalom,I.D.(2011)Gledanjeusunce:prevazilaženjeužasaodsmrti,Novi
Sad:Psihopolisinstitut.

4 Лако би се могло закључити да интензитет акутног бола и тескобе
пред коначношћу врхунац достиже тек с пунимиспољавањеммодер
неиндивидуалности.Несмемо,међутим,средњовековногчовекаолако
прогласитинеспособнимзаоваквадубокасубјективнапроживљавања
сопственогусуда.Изразиндивидуалностиуњеговомстваралаштву,до
душе,јошјесуспрегнутиштур,теотудаитежњакаобјективизацијии
посредномисказивањуунутарњетескобе.

5 Отаквојантиципацијиболауследнеминовнепропастисадашњеформе
говори,например,иФројду есеју „Опролазности”, у којемописује
меланхолијусвогмладогпријатељапесника(вероватноРилке)предсве
уништавајућомстихијомвремена.

6 О „земљисмртног сјена” говоривећпророкИсаија (Ис9, 2) а Јалом
стално„сећањенасмрт”називачовековомтамномсенкомодкојесеон
никаднераздваја.
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унутарњихзбивања.ЧедомилВељачић(убудизмуBhikkhu
Nāṇajīvako),парафразирајућиречифилософаОртегаиГа
сета(OrtegayGasset),изперспективебудистичкогкалуђера
потврђуједајељудскобићетек„пројекат”којинепрестано
бива„катапултиран”изпрошлостиубудућност.7Ибудизам
се, у Вељачићевом густом философском дискурсу, препо
знаје као прототип егзистенцијализма,8 будући да се бави
онтологијомнеесенцијеживота,већегзистенцијесхваћене
каопатња.Изоваквогразумевањабивстовањаодсуствује
сваканадаувечност.

Унеколикоскраћенимпутем,одпитањаљудскепролазности
дошлисмодобудизмакаорелигиознофилософскогсистема
најпознатијегбашпотомештојесвојусотериологијууте
мељионаучењуонесталностиинесупстанцијалностибића
светаичовека.Управојебудизамидеолошкиипојмовноу
Јапануобликоваосвестоономештољудскиродунаслеђе
завештавасвакомновомпоколењу–нужностсуочавањас
пролазношћу. Споменик те будистичке философије заоде
вене у књижевно рухо у средњовековном Јапану предста
вљаделоХођоки(1212),чијијеауторзамонашенипесники
несуђенишинтоистичкисвештеникКамоноЋомеи(Kamo
noChomei,1155?–1216).Управојераздобљесредњегавека,
чијесетрајањеуЈапанусмештаизмеђугодина1192.и1573,
периодкадасебудистичкоучењеопролазности(муђокан)
дубокоукорењујеујапанскомдруштвуисветоназору.

Укорењује се, међутим, не толико у свом првобитном бу
дистичком значењу, наиме трезвеног и, чак, рационалног
духовног увидашто непосредно води спасењу из ропства
у тамници постојања, већ као преовладавајући сентимент
према животним неизвесностима уопште. Штавише, са
времени аутори, као што је Караки Ђунзо (Karaki Junzo,
1904–1980),убудистичкојпролазностиреинтерпретираној
унутарјапанскекултурнематрицевидеитемељниестетски
принципкојиједаљеизнедриочитавниздругих,поопштој
сагласности данас, особено јапанских начела у поимању
лепога.9 Овакву продуктивну улогу у култури будистички

7 Bhikkhu,N.(2006)Anicca:TheBuddhistTheoryofImpermanence–AnAp
proachfromtheStandpointofModernPhilosophy,in:TheThreeBasicFacts
ofExistenceI:Impermanence(Anicca),TheWheelPublication202,Kandy:
BuddhistPublicationSociety,стр.21.

8 Veljačić,Č.(1997)Budizam,Beograd:Opus.
9 Каснијијапанскиестетскиконцептсаби,например,рађасеуправоиз

емоционалнеспознајенесталностисвета,којисеприхвататаквимкакав
јесте,одакледаљепроистичесагледавањелепогауутишаномиоскуд
ном,несавршеномаспектупојава.Оманифестацијиидејеопролазно
стиујапанскојкњижевностисредњегавека,вишеукњизи:唐木, 順三
(2013) 『中世の文学　無常』, 東京: 中央公論新社.
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схваћенанесталностстичетекуЈапану.Токомсредњегвека,
иподутицајемпоглавитозена,насличанначинпродуктив
нимћесепоказатиибудистичкоучењеопразнини,изкојега
онтолошкиусловљенанесталностиисходи.Унаставкуће
моукраткорамотритиуправосхватањепролазностиуделу
Хођоки,ипокушатидаизведемоосновнопоређењесодго
варајућимпредставамаустаројсрпскојкњижевности.Као
егземпларниреферентнитекстуовомпокушајупослужило
намјепрозноделоЕпистолијекирСилуанове,насталовеки
покаснијеодХођокија(око1371.године).

Ваљаодмахпризнатидапокушајупоредногпромишљања
овихдвејустарихкњижевностинепроистичеизњиховели
терарнеблискостиуформалномсмислу–јеронанепосто
ји.Системжанроваиисходиштакњижевногстварања,каои
општанаменакњижевностиСрбијеиЈапанаутовремераз
личитисуоноликоколикоразличитемогубитидвекултуре
укојимасуопстајале.Осимтога,старасрпскакњижевност
ауторуовоградапознатајесамоуопштимцртама,упрево
дунасавременисрпскијезикинатемељутекелементарног
познавањањенепоетикеипојединихводећихстваралаца.10

Оношто нас је навело на ово одступање с примарног ја
панолошког поља рада јесте уверење да иза добре рецеп
цијекласичне јапанскекњижевностиданаси,уодносуна
њу, слабије заступљености одговарајућег српског наслеђа
чакиуматичнојземљи,теупркоснепобитнојсверазличи
тостиовихдвејукњижевнихтрадиција,ипакстојипоређе
њавредансредњовековниетоскојиихповезује.Овајетос
назвалибисмостарањемобићу.11Речје,дакако,ометафи
зичкој укотвљености оновремених књижевних стваралаца
у својимдоминатним системима веровања– хришћанству
ИсточнецрквеРомејскогцарстваодноснонекојодгранабу
дизмауЈапану.Доданасјенастаовеликибројстудијакоје
изперспективањиховесличностиилиразличитостидоводе
хришћанство и будизам умеђусобнополемичку позицију.
Средњовековнистваралац,међутим,водиосењемупозна
тимиблискимпојмовимаиконцептимаспуномсвешћуи

10Свасазнањаостаројсрпскојкњижевностидугујемопонајвишенепро
лазниммонографијамаДимитријаБогдановића,ЂорђаТрифуновићаи
ИренеШпадијер.

11Ову тезу о дистинктивној одлици средњовековне епохеизванредно је
изложиоС.С.Аверинцев.Онкажеследеће:„Првосачимморадара
чуна тумач средњовековног гледишта, јесте за наснеочекиванпоглед
набићекаонапредност,наукупностсвихсавршенстава,укојаулази
иестетскосавршенство”;Аверинцев,С.С.(1982)Поетикарановизан
тијскекњижевности,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.53.Исто
семожеказатиизамисаојапанскогасредњегвека,ипоредутискада
будизамуформиучењаопразнининаместобићауводинебиће.
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убеђеношћуунеопходностизбављењаизовогасветакоји
је,какоуправославномхришћанствутакоиусвимглавним
токовимајапанскогбудизма,схваћенкаогубилиштедушеи
местоњеногнајсуровијегтуђиновања.Овадвапута,стога,
нужноисамобитноступајуумеђусобнукомуникацијусве
доклепостојеоникојиихсповерењемследе.Такаввидко
муникацијеуносиједандругачији,мадасасвимнесавремен,
квалитетуодносунапојмовнасучељавањанапољуакаде
мизма,којимасепостижемногоиуглавномсвеосимоснов
ногзаједничкогциља–достизањапросветљењакаознања
овишимстварима.

Кажемо да је, дакле, средњовековни човек склон старању
забиће,којегасенајприснијетиче,итонеуданашњемап
страктномиразређеномспиритуалномсмислу.Биће јесте
вишенегоштојестепојединачнасубјективнаипсихолошка
егзистенција–ухришћанствујетоБогЛогос,оваплоћење
старозаветногЈахвеакојивечитостсвогприсустваобјављу
јеречима„Јасамонајкојијесте”(2Мој3,14).Убудизму,с
другестране,вечитајејединопросветљујућаистинапроја
вљенакрозБудиноучење(дхарма)отомедајесвелишено
сопства(шохомуга)и,будућитакво,билокакветрајнесу
штине (шогјомуђо) – дакленестално јеипролазно.Хри
шћански доживљај пролазности, међутим, праћен је пре
свега тугом због човековог пада у грех – отуда и његова
смртност – те губитка првобитне славе и достојанства.О
томенајбољеговореречиизпогребногопелакојесеприпи
сујусв.ЈовануДамаскину:„Плачемиридамкадапомислим
насмрт,ивидимугробугдележипообразуБожјемсазда
нанашалепота,безоблична,беславна,безлична,којанема
обриса(...)”.12

Одовогхришћанскога,будистичкомпоимањупролазности,
барспољашњимодјеком,сличнијесу,чинисе,чувенеувод
не речи из старозаветне Књиге проповедникове. Иако тај
текстнијелишенодређенихпротивречности,основнитон
задатјевећнапочетку.

Таштина над таштинама, вели проповједник, та
штинанадташтинама, све јеташтина.Каква је
користчовјекуодсвегатрудањегова,којимсетру
диподсунцем?Нараштајједанодлази,аземљасто
јиувијек.(...)Свејемучнодачовјекнеможеисказа
ти; око се неможе нагледати, нити се ухоможе
наслушати.(Пр.2,3,4и8)

12Флоровски, Г. (1990) О смрти на крсту, Теолошки погледи бр. 13,
Београд:„Православље“,стр.6995.
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Док се у Дамаскиновим речима јасно огледа хришћанска
антропологија која човеков првобитни лик види у образу
Божјем,повратаккојемујединиможепоништитичовекову
смртност,Проповедниковеречиговоретекоузалудности,
неиоспасењу.Нанекиначин,такоћеостатидосамогкра
јаовогнеобичногтекста,чијипесимистичкиодноспрема
егзистенцији одзвања и у философијама Шопенхауера и
Ничеа.Поричућиконцептспасењакаоповратказавечност
створенедушесвомапсолутномизворуизаговарајућига
шењепостојања,клицунихилизмаипесимизманосиусеби
ибудизам.Такоје,уосталом,веомачестоитумачен,наро
читоизсотериолошкеиесхатолошкеперспективехришћан
ства.Будистичкиодноспремаегзистенцијиилуструјесле
дећистих,којисеиданасрецитујетокомпогребногобреда
уземљаматхеравадабудизма.13

Несуштаствена су сва састављена бића – поста
ју и престају, таква им је природа. Долазе у по
стојање, па одлазе – избављење отуда врховно је
блаженство.14

Премабудистичкомучењу,човекје,каоисвакадругатвар,
сачињенодпетелемената(скандха)чијимраздвајањемне
стаје и индивидуално постојање као привремени агрегат.
Нека врста носиоца свести, међутим, преживљава и рађа
сеуновометелу,чимесенепродужаватрансцендентална
индивидуална егзистенција у виду душе, већ се наставља
егзистенцијалнапатњаускладуспрошлимделима.Врхов
нотрансценденталнобићекаотаквоупрвобитномбудизму
није постојало. Иако, дакле, будизам и хришћанство деле
мучноискуствоништавностиегзистенције,основнаразли
калежиутомештоухришћанствупорицањеовосветовнога
неминовно проистиче из сотериолошке свести о неопход
ности повратка Извору и пратеће аскетске методологије.
Премдаварљив,овајсвет,будућиодБогастворен,неможе
битилошпосеби,јер„видеБогдаједобро”(1Мој1,25)
оношто јестворио.15Таквабожанскаонтолошкаосновау

13Овајтипбудизмасматрасеближимпрвобитномеиданасопстајеузе
мљамајужнеАзије,каоштосуТајланд,Мјанмар,ШриЛанкаидр.На
супротњему,махајанабудизамшириосесеверноодИндиједокрајева
средњеАзије,идаљенаИсток,доКине,КорејеиЈапана.

14Piyadassi,T.Thefactofimpermanence,in:TheThreeBasicFactsofExisten
ceI:Impermanence(Anicca),р.5.

15ДостојанствотваринадахнутовраћаП.Флоренски,којипише:„(...)То
јеБогомстворенатвар.Живетииосећатизаједносасвимештојество
рено,алинекаоонатваркоју јеоскрнавиочовек,већкаоонакоја је
изашлаизрукуТворцаСвога”;Флоренски,П.(2008)Стубитврђава
истине: оглед о православнојтеодицеји у дванаестписама, Београд:
Логос,стр.191.
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будизмунепостојиасветивременемајунипочетакникрај,
већјеисторијаорганизованауциклусекојисесмењују.

Јапанскибудизам,међутим,израстаиз традицијекаснијег
будизмамахајане,обогаћеногсложенимпантеономипред
ставамаорају,те,последично,иверовањемутрајноинди
видуалнопостојањенекеврсте,којестремиуправорођењу
урајскимземљама.Иакојеједнаодтемељнихдогматских
тврдњитогкаснијегбудизмаидаљетода јебићелишено
сваке суштаствености и стога испразно, уводи се недво
смисленаподелапланапостојањананижесветове,којима
припадаиовајљудски,и вишитрансцендентални, који је
слободанодпатњеинечистоће.ДосредњегвекауЈапанусе
већразвилоововиђењељудскогсветакаонечистогипре
зрењадостојног(онриедо),насупротчемустојинекиодбу
дистичкихрајева,најчешћеонајзападнеЧистеземље,којом
господарибудаАмида.Свестоовомдуализмуземаљскоги
рајскогуЈапанупостојивећодвременапринцаШотокуТа
ишија,16комесеприписујуречикојекажудајесветлажанa
Будајединаистина(секенкоке–јуибуцузешин).17

До времена средњег века, када живи Камо но Ћомеи, у
претходним епохама већ однеговани доживљај ништавно
стисветаинтензивирасеипостајеосновноосећањекојим
аристократскаиклерикалнабудистичкаинтелигенцијаод
говаранадруштвенунестабилностиучесталератове.Увод
нидеоЋомеијевогХођокијапредстављавероватнонајчуве
нијипрогласопролазностиуцелокупнојисторијијапанске
књижевности:

Токрекекојапротиченезастаје,аводањенаника
данијеонаиста.Пенаштосестваранаместугде
бујицауспоравачаснестајечаснастаје,ноникада
не оста задуго. Такви су и светскиљуди ињихова
станишта.Убисерградунижуимсетеменаиуви
синикрововасвојихнадмећуседомовиблагородних

16ШотокуТаиши(ShotokuTaishi,574–622),другисинцараЈомеија,лич
ностјеоднајвећегзначајау јапанскојисторијиикултури.Својимна
поромдауградибудизам,тадановурелигијууЈапану,усаметемеље
државе,тезаконскимактимачијемусеауторствоприписује,каоибро
јним легендама које га прате, може се упоредити са значајем светога
Савезасрпскудржавностикултуру.Сличнопретходновећнаведеним
речима овог царског сина у Јапану, у свомеКарејскомтипику (1199)
Немањинсинзаписаћеследећеречи:„Јерпутјекратак,браћомојаљу
бљена,којимходимо.Димјеживотнаш,пара,земљаипрах;замалосе
јављаибрзонестаје.Малијетрудживотанашег,авеликоибесконачно
доброкаонаграда.”

17УЈапанусенационалнимблагомсматраручновезенасликарајакоје
гасепринцпосвојојсмртиудостојио.Овајрадприписујесењеговој
супрузи,принцезиОоирацуме.
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иониходнискарода,иреклобиседаимкрајанема
крозмногапоколења,алипогледашликакојеуисти
ну,реткесуонештостојеодавно.Илиизгорелани,
асадсеобнови,иливеликапропаде,анастадемала.
Такојеисажитељимањиховим.Местоистоимно
жинаљуди,алионихштоихнекадасретасмосада
јетекдвојеил’тројеоддвадесет,тридесетдуша.
Изјутраумиру,асвечерисерађајуизаконовајнали
кујеводенојпени.Незнаномијеоткудадолазеику
даодлазељудитишторађајусеиумиру.Инезнано
мирадикогадушусвојумучепривременимсврати
штима,чемулисеочињиховерадују.Домаћинидом
његов,непостојаниинезнашкоћепрвиотићи,баш
к’ороса нацвету ладолежа.Часросаоде, а цвет
остане.Остане,ал’најутарњемсунцуусахну.Час
увенецвет,аросапреоста.Преоста,новечерине
дочека.18

Хођокиседанассматраједнимодтринајважнијаделатзв.
есејистичке књижевности (зуихицу бунгаку) јапанскога
средњегвека,временакадасуносиоцикњижевногствара
ња често били будистичкимонаси. Будистичко замонаше
њеуЈапанунијеувекподразумевалопотпуноповлачењеиз
друштва,већсумонаси,углавномизредоваплемства,не
реткоостајалиудодирусасветом.Књижевностварање,по
правилупесничко,билојеважанначинуправодруштвеног
ангажовањачакипозамонашењу.Оваквапраксанаставља
традицијудревнеКине,кадајепесништвопредстављалова
жанвидинтеракцијеобразованогпојединцаидруштва.Та
социјалнафункцијакњижевностизадржаласеиуЈапану.

Ове замонашене личности које живот проводе луталачки
илиукаквојколиби,ауобаслучајаваноквираухрамовље
ног институционалног будизма, називају се пустињацима
(интоншаилитонсеиша)ањиховакњижевностпустињач
ком(интонбунгаку).Напрагусредњегвека,Ћомеијевне
посреднипретходникуовомсмислубиојеСаигјо(Saigyo,
1118–1190), чувени песник и замонашени самурај, који у
песничкипоступакуводиснажнуииндивидуалнудуховну
интроспекцију.ДокСаигјоживи луталачки, пишућимно
ге песме с мотивом пролазности, Ћомеи од своје педесе
те годинеживи анахоретскимживотом у брдима надомак
престоницеКјота.ИзХођокијасазнајемодатонијењегово
првопустињачкостаниште–његовеколибесмањивалесу
сесведоовепоследње,покривенетравомиповршинене

18Кличковић, Д. (2016)Између речи и просветљења: будизам и стара
јапанска књижевност, Београд:АлбатросПлус, стр. 188.Са староја
панскогоригиналапревеоД.К.
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веће од окошеснаест квадрата. Каошто показује наведе
ниуводнидео,Ћомеијевосхватањепролазностинијесамо
сетноосећањесопственеконачности,нитисепаксагледава
искључивособзиромнавишутрансценденталнуперспек
тиву.Оноимаизраженупросторнуисоцијалнудимензију,у
намеридаселичнидоживљајпотврдииоправданамакро
планудруштва.Испразностљудскогживотапосредованаје
ту,преописадруштвенихкатастрофакојиследе,мотивом
стаништакаосимболаудомљењабивствовањаусветуи,за
Ћомеија,узалуднељудскеташтинеинадања.

ЗаразликуодсвогсавременикаФуђивараноТеике(Fujiwa
ranoTeika,1162–1241),најчувенијегаристократскогпесни
ка тог времена, који објављује своју равнодушност према
главнимдруштвенимзбивањима,Ћомеиунаставкувизију
несталностипоткрепљујеупечатљивимописимапетнесре
ћа које су задесиле престоницу тих година.Пожари и зе
мљотреси, глад и разорни ветрови претворили суКјото у
жалосноибесмисленостратиштељудскихживота,аполи
тичкимотивисанипокушајпресељењапрестонице,незами
сливјошодвременањеногустановљења794.године,иза
зваојепустошнесамоуградувећиусамомсрцудворске
културеињенихносилаца.

Колико год ови описи људских страдања у окриљу света
били болни и саосећајни, Ћомеи после тога с ништа ма
њомстрашћуиуживљавањемговориолепотамавластитог
усамљеничкогживотанапланиниХиноипредностимата
квогживљења уопште.Наводимо добропознатоместо из
његовогбогатогописапланинскогборавишта.

Спролећа,гледамкакосеталасаглицинија.Попут
љубичастихоблакаје,свекраснијихтамоказапа
ду.Лети, чујемкукавицу.Свакипојњезинобећање
јепратњенапутуПланиномсенки.Сјесени,заглу
шујепесмацврчака.Каодаионитужезаовимис
празним светом. Зими уживам у снегу. Напада па
нестаје–људскимгресимасличан.19

Ранији радови већ су показали семантичку слојевитост
овихописасменегодишњихдоба,представљенихкаракте
ристичниммотивимасвакогаодњих.Конвенционалнимо
тиви,каоштосукаскадецветаглициније,пурпурниоблак
иликукавичјипојчинеинтертекстуалнумрежукојазахвата
какоукњижевнупрошлостКинеи Јапана, такоиубуди
стичку религиозну симболику. Запад је, на пример, јасна

19康作, 安良岡 [全訳注] (1991)『方丈記』東京: 講談社学術文庫,p.
137.СастаројапанскогоригиналапревеоД.К.
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асоцијацијанарајЧистеземљебудеАмиде,докљубичасти
облакпредстављасликускојомсесуочаваспасенадушана
исходуизтелаутренуткусмрти,кадајемноштводуховних
бићадочекујеиодводиурај.Кукавичјипој,сдругестране,
гласјесећањанасмрт,којепозначајуубудистичкојаскети
циЈапананезаостајезаважношћууправославнојаскетској
пракси.Планинасенкиместојекојимдушаразрешенателе
снихсвезамора,понекимверовањима,проћинасвомепуту
каоностраноме.

ВизијапролазностикодЋомеијаутемељенајенатадасве
присутнојидејиотомедајенаступилакрајњаетапаупро
цесудеградацијеипропадањабудистичкогучењаупослед
њим временима, због чега и он одустаје од света а своја
надањавезујезапресељењеурајсканасељаЧистеземље.
Уовомсмислу,Хођокијеправипримерсредњовековненео
двојивостикњижевнихмотиваодметафизичкихидеала.И
метафизичке тежње и књижевно деловање остварују се у
специфичнодалекоисточнојформиповлачењауидилично
станиште,некуврстуутопијештоштитипојединцаоддру
штвенихзалаинедаћа.Оваквапраксаповлачењапостојала
јеуКиниоддревнихвремена,ибилајезасновананаконфу
цијанскимитаоистичкимидеалима,дабиуЈапанудобила
јошједну,изразитобудистичкудимензију.Пустињакјеса
даискључивозамонашеналичносткоја јепрезреласвету
мањеиливишепесимистичкомрасположењу.Усвоме,пак,
књижевномраду,уколикоганаставља,оннајвећепоштова
њеисказује према дотадашњој литерарној традицији, која
неманепосредневезесабудизмом.

Код Ћомеија примећујемо утицај кинеског песника Баи
Ђујиа (Bai Juyi, 772–846), ињеговихидејаизнетиху тек
стовимаЧишангпиен (Chishangpian), оизградњивртова, и
Цаотангђи (Caomangji), о идиличномживоту на планини
Лушан.20Осимтога,структуромивизијомидеалногживље
њавандруштвенихконвенцијаистега,Хођокиодајеиути
цајкраткогесејаЋитеикииз982.године.АуторЈошишиге
ноЈасутанетуописујесвојслободниизаспољашњадеша
вањанезаинтересованиживотутадазапустеломзападном
делуКјота,уколибикојуградипремасопственомукусуи
у складу с личним будистичким и интелектуалним идеа
лима.Овакавначинживота,дакле, јошодвременадревне
Кинеодражаваојенезадовољствопојединцаизредовадру
штвенеелитенестабилношћусветаивластитогположајау
њему,којесетакоразрешаваповлачењемнаместолепшег

20田, 云明(2008)『方丈記』の白楽天詩文摂取に見られる中国隠逸思
想の変容, 言葉と文化 9, 名古屋:名古屋大学大学院国際言語文化研
究科日本言語文化専攻,рp.3351.
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илакшегживљења.Тубибиломогућедаљегајитинадуу
остваривањесвојихполитичкихидуховнихназора,пачак
ипредатисесвојеврсномкултивисаномхедонизму,узвино
иуметност.

Овимсвојимодликама,Хођоки,уширимкњижевнимокви
рима,припадатипуделасмотивомидиличногместа,locus
amoenus.21Ћомеијевпесимизампремасветуизадовољство
планинскимстаништемсавремениауторисклонисудапри
пишупркосуосујећеногчовекакојиличнуодбојностпрема
друштву изражава бунтовним повлачењем, подижући свој
друштвениressentimentнанивоопштевредности.Премата
квимтумачењима,иЋомеијевобудистичкоискуствопрола
зностипрејепроводникличногразочарењаимотивважан
задаљеразвијањефабуле,негоштопроистичеизорганског
развојаиприменебудистичкеидеје.22Сматрамо,међутим,
даоваквастрогатумачењапотичудонеклеиодпотребеда
сеунесенекаквановаперспективаупроучавањеХођокија,
каоделакојесетрадиционалносматратипичнимпримером
средњовековнекњижевностина темупролазности.Карак
тер Ћомеијеве религиозности у таквим интерпретацијама
такође јеподвргаванподозривомиспитивању,новерујемо
дауправоодређенадуховнаамбивалентностинесигурност
јесуоноштоомогућаванастанаковаквогкњижевногдела.
Тамо,наиме,гдесерелигиозниидеалнепоколебљивоследи,
немаместазакњижевностварањеусмислусамосврховите
делатности.23Оваквогкњижевногделовањакодпустињака
(отшелника)православнеаскетскетрадицијенеможебити.
Јапанскакњижевност,ипоредпонекаднапетогодносаиз
међустваралачкеиподвижничкесвести,утомсмислупо
седујевећистепенаутономије,чакиуданашњемсмислуте
речи,негоштојетобиослучајсасредњовековномсрпском.

Старасрпскакњижевностнеодликујеседоминацијомиде
јесветскепролазностизначајнепосеби,нарочитонеуне
каквим посебним тематским оквирима, као што би се то
моглоказатизаХођокиидруге јапанскетекстовеизистог
раздобља,укојимаонапревазилазичакизначајсамогбу
дизма.Мотивнесталностиу Јапану је општеприсутанбез

21Постојекомпаративнапромишљањатемеусамљеничкогживотаупри
родикодЋомеијасонимуделуWalden,америчкогкњижевникаТороа
(HenryDavidThoreau,1817–1862).

22長崎, 健(2005)無常感の文学『方丈記』日語日文学25,大韓日語日文
学会.

23Окарактеруифункцијисрпскекњижевностиуодносунавладајућуепи
стемолошкуидуховнупарадигмутогвременавишеукњизи:Богдано
вић,Д.(1980)Историјастаресрпскекњижевности,Београд:Српска
књижевназадруга.
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обзира нажанр и предуслов је сваке мудрости, готово на
истиначинкаокадсеујудеохришћанскомконтекстукаже
дајепочетакмудростистрахБожји(ПричеСоломонове1,
7).КњижевностЈапанасредњегавекаможесе,ипак,читати
инезависноодрелигијскихсврхаиконотација,ондакада
суважећеепистемолошкеионтолошкепретпоставкеутек
стутекимплицитноприсутнеилипотисунутеудругиплан.
Другимречима,онанијеподлеглаобавезидабудеотворе
ноу службиверовања, већ јепоредакбиоуправообрнут:
приматдуховноганалестивицивредностинијеседоводио
упитање,алијекултурнапарадигма,преузетанекоћизста
реКине,предностдавалакултивисањудухакрозлитерарно
усавршавање. Ово је био заједнички далекоисточни вред
носни образац с коренима у конфуцијанској друштвено
политичкојфилософији.24

Усрпскојкњижевностираздобљакојејеусредиштунаше
пажње,међутим,наделујебиладругачијапарадигма.Си
стемжанрова, којему је та књижевност припадала, био је
тесноповезансбогослужбенимлитургијскимживотом–у
тојвезиисцрпљивалисусеисврхаиобрасцикњижевног
стварања.ДокјеКамоноЋомеимогаода„заборави”сво
је монашке дужности, да би тек на самом крајуХођокија
приметио да се везивањем за своје планинско станиште
огрешиообудистичканачеланевезивања,такволутањепо
овоземаљскимбеспућима писцу наше старе књижевности
није било дозвољено.УКини, а та хијерархија прихваће
на је и у Јапану, књижевност је претходила будизму, који
се тек вековима касније постепено прилагођавао већ по
стојећојтрадицији.Уоквирувизантијскепоетике,превас
ходно оне сакралног карактера, идеје и израз хришћанске
вереграђенисутакођенатемељупретходећег,античкоги
позноантичкогнаслеђа,које јенатајначинпрерађиванои
подређиваносврхамахришћанства.Нарушевинамаантике,
хришћанскоделовањебилојемоћнијеирадикалнијеношто
јетослучајсбудизмомкојисенашаоупољуделовањаживе
конфуцијанскетрадиције.

Стара српска у својим главним токовима следила је упра
во византијску сакралну књижевност, с њеним системом
жанрова, тесно везаним за литургијскоаскетску прак
суисточнеЦркве.Бављењепролазношћуимало јесмисла
текуодносупремаесхатону,анипоштокаонеобавезујући

24Овакванеодређеност,пачакинеобавезност,уисповедањуипредава
њурелигиознимнормамаможесеповезатисхетерогенимкарактером
источноазијскерелигиозностипаисамогбудизмамахајане,којичакс
поносомистичесвојуприлагодљивост,уциљуизбављењасвихживих
бића,премањиховиммогућностима.



178

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ

сентимент25 или оправдање личног ескапизма,што је био
честслучајмеђуинтелектуалцимасредњовековногЈапана.
Даљеиспитивање,међутим,показалобитодапромишљање
мучнепролазности,иухришћанствуиубудизмуподједна
ко,заправопредстављакапијузасозерцавањавишедуховне
стварности,штојеизворнајвишенасладе–вечнимуместо
пролазним.Путтаквогдуховногнаслађивањаиумиљењана
нашимпросторимабиојеисихазампозновизантијскеепохе,
којијеугодинамапреипослеКосовскебитке,углавномде
ловањемученикавеликогисихастичкогучитељаГригорија
Синаита(1260–1346),„освајао”српскеземље.

Пример текста исихастичког усмерења ка вечним вред
ностима с дубоком свешћу о испразности овоземаљскога
представљајуЕпистолије кир Силуанове,26 настале, према
Д.Богдановићу,уоквирупрепискевођенеудеценијикоја
јепретходилаМаричкојбици(1371).Богдановић,којијеи
откриојединипостојећипрепис(изгодине1418)Епистоли
јауманастируСавина,уСилуановимписмимапрепознаје
историјикњижевностивећпознатогпесникаСилуана,све
тогорскогмонаха.Полазећиодсадржинесамихписама,чи
јиадресатостајескривен,Богдановићреконструишемогуће
окружењеСилуановоизакључуједањегачиневодећелич
ности српскога, и не само српског, исихазма тог времена:
старацИсаија,РомилоРаваничкииГригоријеСинаитМла
ђи(Горњачки).Дискурсопролазностикојисејављауово
метексту,реткомидрагоценомузоркусрпскеепистоларне
прозе,доброодражававећназначенеразликеправославно
исихастичкогијапанскогпоимањапролазности.

ЋомеисижејнитоксвогХођокијаводисистематскиисле
дећи одређену логику, тј. повезујући узрочнопоследично
свечиниоцекоји суусловилињеговоповлачењеиз света.
Трансценденталнабудистичкаперспективасе јаснопоста
вља, али не на тај начин да се у њој потпуно исцрпљује
смисаоњеговоганахоретства.Нашавшиутехудушидубо
ко у планини,Ћомеи ликује, као да је већ добио духовни
рат–заповести,каже,лакојенепреступитијертунемани
поводазапреступ,асветесписечитапремарасположењу,
неометано и не полажући рачуне никоме. Тек на крају се
његовасамодовољнатачкагледиштадестабилизујеаусрце

25Ћомеи,например,уХођокијупишекакоможеалиинеморадаизговара
молитвуненбуцу,јерганиконатонеприморава.

26КаоизворомподатакаоСилуануињеговомделупослужилисмосесту
дијамаИсторијастаресрпскекњижевностиДимитријаБогдановића
иСветогорскабаштинаИренеШпадијер.Приликомчитањаослонили
смосенаБогдановићевпреводобјављенукњизиШестсрпскихписаца
(Просвета/Српскакњижевназадруга,1986).
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мусеувлачизебња,ондакадпримећуједасезасвојуколибу
исувишевезаоитимесеогрешиоовеликенестјажатељне
светитељебудизмаисвојеузоре.27

Оваквеопијеностисамосврховитнимудаљавањемодсветау
старојсрпскојкњижевноститешкодаможебити.Иакоћемо
тунаићинаболанибезнадежануздахнадљудскомпрола
зношћу,какавјеПесмасмртинепознатогаутора,28честеме
дитацијеосамртничкојсудбиниљудскојнеостајулишене
наде.НиСилуановеЕпистолијенисуплодсубјективенемо
ћипредживотнимстихијаманитијадиковказбогкрхкости
инемоћиљудскогбића.КакокажеИ.Шпадијер,онесу„зах
тевноепистоларноштивоинајтананијарефлексивнапрозна
свогдоба.”29НасупротконкретностиЋомеијевогХођокија,
садржајписамајераздвојеноддруштвеноисторијскогкон
текста,теотудаиапстрактнији;тимеје,сдругестране,уни
верзалануквалитетусвојихобавезујућихувидаудуховни
смисаољудскогживотаизахтевакојеауторпостављапред
себеисвогневидљивогмонашкогсаговорника.30

ВећнапочеткупрвогписмазацртаваСилуаноквирунутар
којега се креће свањеговамисао, када свомеученикупо
ручује:„Желеосамдатесталногледам:несамовидљиво
телеснообличје,којесвимогугледати,већоноштојеневи
дљиво,удуши,штомалобројнипрепознајупомислимакоје
душапокреће(...).”31ЋомеиуХођокијутакођепредностдаје
духовномдоживљајуиумномпогледукојимсеизунутра
шњостидухапосматра спољашњост.Утомеон,међутим,
остајестатичан,докСилуанодмахунаставкуговориоусхо
дустепеницамакаБогудосједињењасњим,каизворусла
достикојапремашујесвеосталонанебуиземљи.Онкасни
јеуваријацијамаизлажеовакозадатухијерахијувредности,
пројављујућичассвојупросветљеност,часнедостојности
бојазандабигамрежесветамоглеповућиопетнатраг,тамо
јебиоповређениодаклејеједваумакао.

ИакојеЋомеинаизгледпрезреосвет,видимодасеонјошувек
стидидасемеђуљудимапојавикаонеугледнипустињак–

27Управослављу,познатпримерпустињакакојипролазностсветаживи
такоштосвоједрвенекаливијеуподножјуАтосаспаљујеусвомеве
читомкретањуканебескоме,представљаМаксимКапсокаливит (XIV
век).

28Витић, З. (2014) Нови препис „Песме смрти” из XVII века, Прило
зи за књижевност, језик историју и фолклор, књ. LXXX, Београд:
Филолошкифакултет,стр.149159.

29Шпадијер, И. (2014) Светогорска баштина: манастир Хиландар и
старасрпскакњижевност,Београд:Чигојаштампа,стр.104.

30Исто.
31ШестписацаXIVвека,стр.77.
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онјесветпрезрео,алиганијепобедио.УХођокијуБудајош
увекнијециљкојемонтежисвимсрцем,иако јекањему
окренут. Зато је ињегова победа над светом непотпуна и
самопроглашена,будућиданедостиже јединствос„оним
којијепобедиосвет”(Јн16,33).Силуанјерадикаланибес
компромисан:веруједасенијемогућебавитиземаљским
инебескимистодобно,теотудаиповлачењеизсвета.Своје
разлогеоноваконаводи:„Иникодаминеговорикакосе
тимежелимоиздвојитиизовогсветакаогубавци.Напро
тив,љубавсвојемиленудислаткимјелом:штајеслађенего
битисталносБогом.”32Српскиписацнеоправдавамона
шкиживот,барненапрвомместу,тегобамаизалимасвета.
Јер,надпролазнимнепрестаносијанепролазно.Једнадруга
врстасветлости,неоваисихастичка–нетварна,водиЋоме
ијауњеговомпантеизмомзачињеномобожавањуприроде.
Иакоауторсугестивнимописимачакиданашњегчитаоца
убедљивоводисведопрагатрансценденцијепројављенеу
природи,сусретсБудомизостаје,аостајунезадовољствои
стидзбогнеуспеха.

Кодобојицеаутора,дакле,пролазностсветаконтрастирасе
снепролазнимузвишенимистинама.Светјелажаниупро
пашћујеонекојигаљубе–оваСилуановатезамоглабијед
накопотицатииодјапанскогаутора.Тешкоје,међутим,ре
ћиштајесврханастанкаЋомеијевогесеја.Речје,такође,о
вредном,мождаинајбољем,примерурефлексивнејапанске
прозеXIIIвека,којанас,ипак,удуховномсмислунанеки
начиностављаунедоумици.НијелиЋомеијевциљдоиста
утомедасезабавијадикујућинадсудбиномсвојомисвет
ском,налазећинакрајуутехуусвомземаљскомрају?Тек
ћеследећењеговоделоХошиншу(1214),антологијаприпо
веткиобудистичкимподвижницима,показатијасноисказа
нунамерудасеукаженасветлеузореипримереонихко
јисуукротилиипреобразилигрешноинепоузданољудско
срце.Итује,међутим,приповедачкиоптимизам,ускладу
сосновномдидактичкомнамеромжанра,далековедријии,
уодносунаисихастичкусвест,мањеболанусагледавању
оногаштоухришћанствунебибилабедаљудскогживота
каотаквогавећвластитанедостојност.

Силуанове епистолије нису поетизовани есеј о свету или
приповествластитогживота,33већпоучнолитерарношти
водругачијеврсте–онокојеучитељуозбиљностиупућује
свомедуховномчеду.Осимтога,хришћанскиаскетскидух

32Исто,стр.81.
33Захваљујући Хођокију много аутобиографскога сазнајемо о његовом

аутору,докјеоСилуанубилоштасасигурношћунемогућеказати.
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мањејеготоводјапанскогбудистичкогадапрогласиконач
нупобедунадсветом.ИсихастичкиЈерусалиммораостати
горњи,инедостижануовомживоту,иакоподвижникније
лишенсозерцањаипредукусадобарабудућегвека.Прола
зносветско,стога,остаћеуправото–вештаственоинедо
стојнотрајнепажњеосимупролазу,каоупозорењеиповод
за покајање, и то увек у опозицији према есхатону. Ова
кваперспективапрожимакакоЕпистолије,такоицрквену
књижевностуопште,остајућиодсутнауХођокију.

Јапанскакњижевностсредњегвека, требаопетистаћи,по
своме карактеру није претежно и експлицитно сакрална,
нисвојомсврхомнитиусмерењем.Социјалнаисекуларна
литерарна функција одржавала се вековима, док су мета
физичкоирелигиозно,убудистичкомилишинтоистичком
смислу,остајаличестоневидљивгносеолошкииширире
ферентни оквир. У неким случајевима када се књижевни
текст не бави експлицитно религијским34 темама, идеоло
шки мотивисане интерпретативне стратегије накнадно су
„учитавале”итаквависокодуховна значења,чакиакосе
самодело,например,ограничаванакаквуљубавнутемати
ку.Утаквимусловима,будистичкинаглашенапролазност,у
јапанскојкњижевностиприсутнајошодVIIIвекаипоетске
антологијеМан’јошу,постајеусредњемвекунекомврстом
обавезног књижевноинтелектуалног топоса, или, у више
философскомсмислу,својеврснимпредикатомовогасвета
чијијеправиидентитетпразнина.

Свет,каонисамакњижевност,међутим,нећебитипрепу
штен пуком нихилизму нити порицању.Несклон утапању
уметафизичкоиплатонистичкиидеално,јапанскидухис
користиће монистички потенцијал будизма, који се мири
с књижевношћу на начин да обоје задржавају своју ауто
номију ифункције.Доживљај пролазности и сам ће бити
преображенодонтолошкогувидаупрвобитномбудизмуу
предикатскоодређењесвета,каоентитетабезјединственог
утемељујућег идентитета. Тако схваћена пролазност мо
глајепослужитикаоосновнимотивиподстрекозбиљном
подвижникуили,пак,каопсеудофилософскитропкојимће
некидругипустињаклитерата уоквирити своје књижевно
дело, без обавезе да раствори своје постојање у нирвани

34Билодајеречоаутохтономјапанскомшинтоизмуили,пак,окинеском
конфуцијанству,ритуалисууобаслучајаималирегулишућусоцијалну
функцију,устројавајућиодносеуоквирусамогдруштваиливезеизмеђу
друштвеногживотаинепознатогсветадуховнихсила.Иакосуметафи
зичкаи„антикултурна”веровањауЈапанстиглавећскинескимтаои
змом,текбудизамуводијаснусотериолошкудимензију,тј.учењеонео
пходностиизбављењаизовогсвета.Затоисампојам„религиознога”у
оваквојхетерогенојсрединитребасхватитивеомаусловно.
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непостојања. Велики јапански будистички философи тог
времена,нарочиточувенизенбудистичкисвештеникДоген
(1200–1253),трагаћезаначиномдаседуализампролазног
овосветовногивечнеистинеБудиногучењапревазиђе.Због
оваквеширокезаступљеностиујапанскомдруштвутогвре
мена,нереткојетешкоутврдитиукојојјемеримотивпро
лазноститек„орнамент”исредњовековнаконвенција, ау
којојпоказатељсврховитогангажовањабудистичкихидеја.

Док је за сам будизам оваква популаризација појмамуђо
кан(несталност)иупотребаукњижевностибилачакштет
на,будућидајезамагљивалањеговопрвобитнозначење,у
књижевностиикултурибилајепродуктивна,доприносећи
настанкудругихестетскихидеала, како средњегавека та
коикаснијихепоха.Ухришћанскојкњижевностисрпског
средњовековљасвеопштапролазностнијесамосталанпред
метпесничкогбављењајерпутидедаље,премациљукоји
је утврђену вечности.Визијепролазностии смрти, какве
видимо,например,у„МолитвамаБогородици”Димитрија
Кантакузина,представљајуплодпокајничкесвестииупозо
рењенемарнопроведеномживоту,дабисепогледврлобрзо
управиоканадиуживотбудућегвека,којавећсадаразве
јава смртну таму.У оваквој разлици у разумевању вечите
темепролазностиживотаисветаизмеђујапанскеисрпске
књижевности средњег века огледају се не само различита
учењахришћанстваибудизматогвремена,већиразличите
књижевнеиуопштедруштвенепраксе.

Резимирајући претходно казано, рецимо још једном да је
књижевностКинеиЈапанапредстављаладелатностзасе
бе,остајућичестотекимплицитноинеодређеноудодирус
хетерогенимдуховнимидеалимакојисучинилиепистемо
лошкуиидеолошкупоткудруштва.Сдругестране,пока
зујутоиСилуановеепистолије,билокакавактрефлексије
укњижевностиисихастичкеоријентацијемогаосебавити
јединоиискључивочовековимназначењемзавечност,док
јењеговобивствовањеуовомсветуништадругодоташто
и краткотрајно туђиновање. Књижевни израз таквог духа
био јеуслужбидостизања„оног јединопотребног”,Цар
стванебескога.Мотивчежњекабудистичкомрајуобилато
језаступљениуЋомеијевомделу,ноличнасубјективнамо
тивација,тетрадицијомнадахнути,поетизованииидеали
стички ескапизамусловљавају какоприповеднипоступак,
тако и тематскомотивски регистар Хођокија, чији аутор
блаженствотражиуокриљуприроде.

Погледнаљудскупролазностсинхронизоваосеипоистове
тиоуЈапанусдоживљајемменауприроди,којесу,нашав
шисвојнајвишиизразутрадиционалнојпоезији,поучавале



183

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ

припаднике дворске културе како да поетски сублимирају
иискажусвасвојаосећања,патакоиакутноосећањежа
лости због пролазности живота. Може се додати и то да
сеискуствопролазностиу Јапану, већ сасвимудаљеноод
оригиналногбудистичкогучењаонесталности,нанекина
чинублажаваикрозпредставуонеуништивостиживотног
начела.Такваверовањаделомпроистичуизаутохтоногја
панског анимизма, а делом се заснивају на пантеизму бу
дизмамахајане.Хришћанскиужаспредсмрћуиндивидуе,
каооскрнављенеираспадањемунакаженеиконеБожје,не
утрализујесеунутарјапанскемислимеханизмимазаштите
створенимуоквириматрадиционалнекултуреисинкрети
стичкерелигиозности.Упролазностисечакоткривалепота
аљудскаконачностпрепуштасевеликојтајниживота,који
наистиначинпостојикакоуживимбићима,такоиунежи
вим.Индијскебудеукључујусеуовупоетизованувизијуи
честосегуби,каоштовидимоикодЋомеија,драматично
осећањенеопходностиизбављењаизовогасвета,којејесте
јединициљпостојањабудизма.Утомележиосновнаразли
кауприступупроблемунесталностисветаизмеђустрогог
исихастичког модела и пантеистичкога махајанабудизма
токомсредњегвекауЈапануиСрбији.
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Abstract

The issue of impermanence of this worldly existence, not only in
humansbutsharedbyallsentientbeings,hadbeen,bothasathemeand
amotive,ubiquitouslypresentinthemedievalliteratureofbothSerbia
andJapan.Althoughverydifferentbyalmostallformalliterarycriteria,
bothofthemhaveincommonaninherentinclinationtothecareofthe
metaphysical status of thisworld and all its creatures.A seriousness
in theirrelationto the transcendental is themain traitbywhichtheir
heritagediffersfromtheliteratureoftheirrespectivecountriestoday.
Thatistheveryreasonwhytheycanbetreatedinthesamedialogical
context.Contemporaryconsciencewithitsbeliefthatnothingisleftto
sayabouttheevanescenceoftheworld,gaveupthisissuetobefurther
dealtwithonlyaccordingtoindividualneedsandrandomly.But,both
SerbianChristianandJapaneseBuddhistmedievalmindtendedtoput
thisproblemrightinthemiddleofalmosteveryliterarytext.Farfrom
onlydeploringthetransienthumanfate,peopleareencouragedtofoster
everlastingmemoriesofdeath,justtobeabletogetsaved–eitherby
returningtoGod,orinJapan,bybeingrebornintheBuddhistparadise
ofthePureLand.Yet,therearesomesignificantdifferencesintheway
impermanence is treated in these two traditions. This paper tries to
elucidatehowthesedifferenceswererootedintheirrespectiveliterary

andreligiouspraxis.

Key words: Middle Ages, Japanese literature, Hojoki, old Serbian
literature,impermanence,Buddhism,Hesychasm


