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Сажетак: Данило Киш је последњи велики књижевник с наших просто ра 
који је, и кад су се земља и језик почели распадати у крви, за себе говорио да 
је „југословенски писац”. Свестрано образован (најбољи студент у историји 
катедре за светску књижевност београдског Филолошког факултета), и са 
талентом за савладавање сродних и несродних језика, он се суверено кретао 
кроз белетристичка и књижевнотеоријска штива настала на различитим 
меридијанима. Преводио је са пет језика (највише с мађарског, францу-
ског и руског) и написао романе, приповетке, есеје и стихове који су га увр-
стили у водеће писце епохе. Био је у најужем избору за Нобелову награду у 
години у којој је умро (1989). Писао је и сањао на српском, језику на коме је и 
постао писцем. Био је неуморан у борби за највише стилске вредности срп-
ског језика и српске културе. Овај језик је његова права отаџбина. Вукући 
за собом наслеђе локалних битака, победа и пораза, Данило Киш (који је 
последњих десетак година живота провео у Паризу, где је и умро од карци-
нома плућа), мирисе нашег поднебесја учинио је блиским и оним читаоцима 
који не познају изворно „матерњу мелодију” српског језика.

Кључне речи: ЛИТЕРАТУРА, КЊИГЕ, БИБЛИОГРАФИЈА, ИНТЕР ТЕКСТУ-
АЛ НОСТ, ЖИВОТ, СМРТ.

* Контакт: mpavlovic@nezbit.edu.rs
** Текст је део обимнијег рукописа под насловом „Данило Киш у друштву мртвих пес-

ника”, настао увидом у Кишову личну библиотеку.

ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ДАНИЛА КИША
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И данас ме у кућама неодољиво привлачи свака полица с књигама, 
јер ми изгледа као радосни прозор у свет, као добро сведочанство о духу 
и животу укућана.

(Иво Андрић у „Знаковима поред пута”)

Увод

Личне библиотеке писаца извориште су појединости битних за ре-
кон струкцију стваралачких биографија њихових власника. Богатство и 
структура ових „кућа памћења” помаже нам да проникнемо у друштве-
ни и духовни амбијент у коме је писац живео и стварао, а повремено и 
у дубљи, често скривени или затамњени смисао света идеја које су га 
окупирале. У понеком случају, на основу мапе читања могу се преци-
зније рестаурисати линије сродних тема и елементи мапе писања, одно-
сно етапе и нивои стваралачке транспозиције некадашњих историјских, 
културних, социопсихолошких и књижевних слојева. Књиге на пишче-
вом радном столу, или у личној библиотеци, могу бити путокази који 
читаоца воде ка бољем разумевању хипертекстуалног карактера дела и 
прецизнијем тумачењу фузије различитих гласова – у тексту, на марги-
ни, у фусноти и у изванлитерарном окружењу.

Као симбол универзалних знања о људима, свету и повести, библио-
теке су за писца извор имена, догађаја, цитата, асоцијација и поступака 
који чекају кишовску „милост уобличења”. Борхес је писао да се једна 
књижевност разликује од друге мање по тексту него по начину читања. 
У савременој књижевној феноменологији читање неретко задобија еле-
менте конструктивног и конститутивног чина. А у постмодернистичким 
играма писаца који су истовремено и добри познаваоци (чак и творци) 
књижевних теорија – попут Умберта Ека у „Имену руже” – библиотека 
може постати и лавиринтско средиште занимљиве филозофске, а не 
само детективске загонетке.

Моје књиге (које не знају да постојим)
Толики су део мене као и ово лице.

Борхес, „Моје књиге”

Иако је у својој прози свесно бежао од терета аутобиографских еле-
мената, Данило Киш није крио да је за њега библиотека култно место, 
односно, да су књиге које је читао нека врста ерудицијске подлоге свету 
његових живописних јунака; његовом свету, такође. У прози и у интер-
вјуима Киш говори о библиотекама као о месту настанка најлепших ус-
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помена. Најстарија од тих успомена везана је за откриће кућне библио-
теке Кишовог ујака Риста Драгићевића, који је после рата био директор 
Музеја на Цетињу (у пријатељском окружењу познат као „управник Ње-
гошевог гроба”). Будућег писца посебно су фасцинирали речници и ен-
циклопедије, међу њима и „Larousse illustré” из 1923, са својим естампа-
ма и снимцима у боји. Та библиотека, говорио је Киш, посејала је у њему 
„семе опасне радозналости”.

У сећањима на Киша из студентских дана у Београду – објављеним 
на претходним страницама – честа је слика штркљастог младића који 
излази из Народне библиотеке (тада на Калемегдану) с бременом књига 
у наручју (каткад и слика студента који показује своју читалачку супер-
иорност пратећи литерарне новитете на неколико светских језика).

За Киша као писца, библиотеке су фреквентна тема, честа реторичка 
фигура и функционално стилско средство.

Књиге се срећу у насловима неколиких Кишових прича са или без ау-
тобиографских алузија („Књига краљева и будала”, „Пси и књиге”, „Енци-
клопедија мртвих”). На другим местима, књиге и библиотеке указују на 
дубље интертекстуалне и метатекстуалне релације Кишових јунака, ако не 
и самог писца; чак и кад те књиге нису из области белетристике. На првим 
страницама романа Мансарда, на пример, главни јунак набраја читаву 
библиотеку књига које ће усмеравати асоцијације и читалаца будућих, 
још ненаписаних Кишових романа (поред осталог, читаоце Пешчаника). 
На првом месту тог списка је, не случајно, Спинозина „Етика”, на латин-
ском. Следи „Свето писмо” на хебрејском, потом „Дон Кихот”, за јунака 
Мансарде, и за њеног писца, можда најзначајније дело. Сатирична основа 
„Дон Кихота” утицала је на духовну оријентацију Орфеја с мансарде, као 
и на одлуку писца да – у време кад се још колебао између поезије и прозе – 
у поднаслов овог романа стави за многе збуњујућу жанровску одредницу: 
„Сатирична поема”. Спинозина „Етика”, која у Кишовој карактеризацији 
ликова посредовањем књига које читају треба да споји латинску и јеврејс-
ку духовност, среће се и у Пешчанику. У оба романа, који припадају истом, 
породичном циклусу, међу књигама које нису ни белетристичке ни фило-
зофске, очекивано се појављује „и један интернационални ред вожње” 
(налик оном који је својевремено написао Кишов отац); као нескривени 
знак космополитске природе јунака и романсијера, као симбол жудње за 
путовањима, даљинама и новим световима и људима.

Књиге су за Киша извор знања, лепоте, моралности и милости, али и 
безакоња и злочина. У осамнаестом одељку приче „Књига краљева и буда-
ла” приповеда се о опасној књизи која је извршила снажан утицај не само 
на негдашњег сликара-аматера (писца чувене књиге „Mein Kampf”), него и 
на дух анонимног грузијског семинаристе који ју је, за дугих ноћи сибир-
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ског заточења, био пригрлио снажније но Јеванђеље. „Многе књиге нису 
опасне. Опасна је само једна” – цитира Киш неименованог мудраца у Post 
scriptumu Енциклопедије мртвих. И сама новела „Енциклопедија мртвих”, 
која је позајмила наслов читавој збирци, може се читати као парабола о 
писању, читању и стваралаштву уопште. У новели се појављује фантастич-
на библиотека као књига-каталог људских живота из новије светске по-
вести: додуше, без имена славних људи, пошто су они већ јунаци других 
енсиклопедија. И новела и збирка су, можда, вешта алегоријска варијанта 
борхесовске библиотеке. Киш је Борхеса пажљиво читао, што се сада може 
видети и из садржаја његове личне библиотеке. У фрагментима о Борхе-
су (обједињеним трудом Мирјане Миочиновић у Складишту), Киш пише 
како се овај писац највише приближио „једном немиметичком идеалу 
приповедања”. Борхесовска мистификација није, по Кишу, ништа друго 
до потреба да уверимо читаоца да ништа нисмо „исисали из малог прста”, 
него да је све то о чему пишемо тако било: „јер, ето, ми поседујемо доку-
мента, књиге и исповести, књиге староставне, које треба да нашим опсе-
сијама и нашим фантазмима дају легитимитет уверљивости”.

У књигама, као што посведочује Кишово целокупно дело, сударају се 
и потиру бројни токови смисла и различити типови дискурса. У неким 
причама и романима (нпр. у Пешчанику), распростиру се читава поља 
тзв. историјске метафикције; успомене постају документи, а документи 
успомене. Затим, постоје и лажни извори, и непостојећи писци, лажна 
датирања, лажне атрибуције и „приватни пријатељи као писци”: све те 
мистификације не служе да би се подвалило несрећним професорима 
који се углавном држе „приземља фуснота” (Кишова опака синтагма из 
времена оштрих полемика с Драганом М. Јеремићем), већ да се радозна-
лом читаоцу створи илузија да се приче које му управо причају темеље 
на чињеницама које су изнели сведоци или очевици.

Фрагменти о Борхесу са снажном аутопоетичком димензијом про-
нађени су у Кишовој заоставштини. Написани су поводом оспоравања 
једне књиге (Гробница за Бориса Давидовича), у време кад је полемички 
одговор на хајку, између корица друге (Час анатомије), у Београду био 
доживео већ четврто издање.

На трагу борхесовске мисли да писац, у тренутку кад приступа пи-
сању, не седа пред празну хартију, него је у њу утиснуто, попут палимп-
сеста, читаво искуство литературе, „Сви гени мојих лектира и мојих ба-
вљења књижевничком работом сваке врсте”, Киш је, са својим компара-
тивистичким образовањем, лингвистичким знањима и компетенцијама 
најбољег студента београдске катедре светске књижевности, стварао и из 
књига, из библиотека, из текстова и паратекстова, из књижевног наслеђа 
низа претходних нараштаја.
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Није крио стратегије свог нелинеарног читања, подвлачења и нагла-
шавања, нити заташкавао изворе својих читалачких уживања; понекад 
се с њима поигравао на начин који доноси главобољу.

1.Скњигамапрекорекесмрти

Књиге које је Данило Киш читавог живота, а посебно од студентских 
дана у Београду, вукао за собом, пратиле су кругове његове радознало-
сти и брушење његовог књижевног укуса и стила. Током честих селид-
би од Београда до француских градова у којима је живео или радио као 
лектор тада јединственог српскохрватског језика (Стразбур, Бордо, Лил, 
Париз), многе књиге су, вероватно, погубљене. У зрелијем добу, Кишова 
лична библиотека расла је захваљујући поклонима пријатеља и знанаца, 
најчешће с посветама. Кишовом смрћу, 15. октобра 1989, те књиге су пр-
ви пут доспеле у стање мировања; део у Београду, а други део у Паризу, 
у стану у коме је, током последње деценије живота, боравио заједно с 
Паскал Делпеш.

Месец дана пред смрт, тестаментом писаним руком, Данило Киш одре-
дио је да књиге и слике у Паризу и Београду споразумно поделе „Паскал Д. 
и Мирјана М.” – осим портрета који је својевремено наслик ала Слободана 
Матић, супруга Мирка Ковача; портрет је намењен госпо ђи Паскал Дел-
пеш, коју писац ближе одређује као „садашњу животну са пут ни цу”. Као 
некадашња студенткиња Данила Киша, потом плодни пре во ди лац, она је 
с једне на другу језичку обалу превезла највећи део ње гове ро ма нескне 
продукције. Мирјана Миочиновић, с којом се Киш вен чао 1962. а развео 
1981. године, у овом документу ословљава се као „мо ја бивша жена”. Две 
године раније, у посвети на примерку Енциклопедије мртвих („За Миру”), 
Киш је, парафразирајући редове из последње приче у књи зи, написао да 
је она „извор све моје инспирације” и да је „бабичила свим мојим књиже-
вним трудовима”.

То „бабичење”, као у нас редак пример посвећености делу и животу 
бившег супруга, с необичном посвећеношћу траје, ево, и четврт века од 
Ки шове смрти. Колико нам је познато, примерну оданост делу Данила Ки-
ша исказује и Паскал Делпеш. Обе су, иначе, тестаментом овлашћене да 
брину о објављивању и адаптацијама Кишових романа, прича и драма – 
Мирјана за издања на српском и југословенским језицима, а Паскал за 
преводе на светске језике. Њима равноправно припадају и ауторска пра-
ва, уз додатак који се, кад је реч о делима објављеним у (некадашњој) Југо-
славији, једном трећином односи на ћерку и сина Кишове сестре Данице 
Митровић (умрла у међувремену).
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Ништа логичније него да књиге почивших чланова Академије, пого-
тову оних чија се лоза гаси, заврше у трезорима ове установе. Београдске 
антикварнице показују да не оскудевамо у најразличитијим искуствима, 
чак и бизарним. Многе личне библиотеке значајних људи, с посветама не 
мање истакнутих стваралаца, продате су на кило или се, распарчане, по 
престоничким плочницима могу купити на комад.

Киш је у том погледу прошао знатно боље. Вољом Мирјане Миочиновић 
и Паскал Делпеш, књиге које је писац њима оставио завршиле су у САНУ, за 
чијег је дописног члана – на основу предлога Антонија Исаковића, Предра-
га Палавестре и Борислава Пекића – Киш изабран на Скупштини одржаној 
15. децембра 1988. године. Још у време кад је управник Библиотеке САНУ 
био Никша Стипчевић (сада је на њеном челу романсијер Миро Вуксановић, 
библиотекар с најдужим стажом у земљи), књиге су смештене у три засебна 
ормана просторије која се зове „Читаоница за академике”. Подељене су у три 
скупине означене словима A – Б – Ц, и обједињују Кишова дела на српском и 
страним језицима, дела других аутора о Кишу и, у трећој групи, новоприс-
тигла, постхумно објављена дела. Овај трезор нема статус јавне библиотеке, 
али је, у начелу, доступан озбиљнијим истраживачима живота и дела Данила 
Киша. Уз књиге, у орманима се чува Кишова писаћа машина марке „Olimpia 
Monica” (купљена у Немачкој 1963), потом његова месингана перница, мала 
шиваћа машина коју често срећемо на фотографијама из зрелог доба Ки-
шовог живота, затим менора (свећњак за седам свећа у низу, за седам дана у 
недељи), пешчаник и две скулптуре у дрвету које је Киш лично извајао. Ове 
предмете поклонила је Мирјана Миочиновић 2001. године.

Лична библиотека Данила Киша у САНУ садржи 1633 књиге. То је, при-
мера ради, знатно мање од Андрићеве библиотеке, затечене у стану на (са-
дашњем) Андрићевом венцу број 8, преко пута Пионирског парка у Београ-
ду.1 Према попису из 1985, на који Жанета Ђукић Перишић упућује у „Све-
скама Андрићеве задужбине” број 11 из 1995, иза Андрића остало је 4500 
књига, од чега њих 3381 спада у личну библиотеку. Једно од објашњења ове 
разлике могло би бити у следећем: Андрић је поживео знатно дуже (умро је 
у 83, а Киш у 55. години), а током дугих послератних деценија није мењао 
место боравишта.

Осим књига које су поклониле госпође Миочиновић и Делпеш, у Ки-
шову библиотеку у САНУ укључени су и томови које је он – као одговор на 

1 Истакнути „славено-сербски” списатељи Јоаким Вујић и Милован Видаковић сами 
су, тридесетих година XIX века, пописали своје личне библиотеке. Његош је имао 
у својој библиотеци око 500 књига, чијој су се разноврсности и богатству дивили 
многи оновремени путописци кроз Црну Гору. О Његошевој лектири својевремено 
су писали Андра Гавриловић и Љубомир Дурковић Јакшић, а у новије доба Милоје 
М. Ракочевић. О персоналној библиографији инструктиван прилог доноси Алек-
сандра Вранеш у монографији „Библиографија”, објављеној у Београду 2013.
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обавештење да је изабран за дописног члана САНУ – сам почео да доста-
вља Библиотеци Академије. О томе је обавестио Мила Жегарца, генерал-
ног секретара САНУ, писмом послатим авионом из Париза 6. октобра 1989. 
Тих дана Киш је библиографском одељењу Академије упутио допуне и 
исправке своје биографије, незадовољан верзијом која је претходно разас-
лата академицима. Иако је, новембра 1986, кад се већ знало да је озбиљно 
болестан (карцином плућа), у интервјуу с једном бразилском новинарком 
цитирао као себи блиске Хајнеове стихове „Верујте, више волим загрљај 
једне читатељке него славу после смрти” – Киш није био сасвим равноду-
шан према ономе што ће остати после њега. „У исто време” – напоменуо 
је – „није немогућно да бих, приликом преласка реке смрти у Хароновој 
барци, волео са собом понети своја целокупна дела. Питам се да ли би било 
лакше тако умрети”.

2.Речницикао„многогласнихор”

Кишова лична библиотека, добро очувана и обезбеђена двоструким 
кљу чем (једним се улази у „Читаоницу за академике”, а другим се отва-
рају ормани), садржи књиге штампане на десетак језика. Осим на матер-
њем, највише их је на језицима с којих је Киш преводио – на француском, 
мађарском и руском. Није мало књига на енглеском и немачком језику, које 
је такође познавао (и понешто преводио), као ни на латинском, ита ли јан-
ском, шпанском, португалском и румунском језику, које је као фран ко фил 
могао да разуме. Добро су заступљени сви словенски језици, укључујући и 
македноски (антологија мађарских песника у препеву Паскала Гилевског). 
Тематска и језичка ширина Кишове библиотеке биће од користи истражи-
вачима извора имагинације, али и линија подударности, сродности или 
утицаја.

Занимљиви су и подаци о старости појединих књига из Кишове ко-
лекције. Најстарија датира из 1917. године; реч је о студији Ђуре Керб-
лера о животу и раду португалског „Јеврејина луталице” Дидака Пира, 
који је у другој половини XVI века доспео у Дубровник. За многе неоче-
кивано, друга по старости је књига Драгише Васића „Приповетке”, штам-
пана у СКЗ 1929. Следе две Крлежине књиге из 1937. – „Новеле” и „Пјесме 
у тмини”, обе у издању Библиотеке независнох писаца. Ту су и скоро све 
новије књиге овог писца кога је – уз Андрића и Црњанског – Киш уврстио 
у своје књижевно родитељство. Код Крлеже, Киш је посебно ценио стил-
ске домете, радиност и ерудицију. „У његовој реченици увек има ветра, 
његова застава стално трепери”, казао је Киш Б. Кривокапићу о Крлежи. 
Остарели писац сматрао је Киша најталентованијим у његовом нараш-
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тају, а кад су у Београду настали проблеми око оригиналности Гробнице 
за Бориса Давидовича, поручио му је: „Нису Вам опростили таленат!”

Још 1965, у интервјуу М. Влајчићу за „Младост”, Киш – поводом мла-
ког пријема „Банкета у Блитви” у Паризу – каже како је Крлежа већи писац 
и већи филозоф од Сартра. Вероватно од тада датира блискост двојице 
херетика. У време почетка афере око Гробнице, Киш се обратио Крлежи 
писмом од 30. септембра 1976. године. Крлежа му је одговорио после шест 
дана саветом да не драматизује превише „ствар саму по себи сасвим на-
равну и логичну”, пошто ће та „олујица у чаши воде” брзо проћи. Стварне 
размере афере, за коју многи данас верују како је озбиљно начела Кишово 
здравље, показале су да се искусни Крлежа малчице преварио у процени. 
У истом писму он овако види корене анимозитета према Кишу:

„Својим пером Ви дражите свијет око себе, више од тога, Ви га раз-
дражујете намјерно, па шта се чудите томе као поп Јоцина Фрајла?”

Значајну скупину у Кишовој личној библиотеци чине енциклопедије и 
речници. Убеђен да је први задатак писца да савлада свој језик, Киш је при-
бавио све релевантније речнике српскохрватског језика, укључујући и реч-
нике синонима, варијанти и иначица (Лалевић, Клајн, Ћирилов, итд.). Као 
данас за Горана Петровића, и за Киша су речници „многогласни хор”, „груд-
вица квасца”. Још од студентских дана, Киш је вукао за собом Баијев речник 
синонима француског језика, штампан у Паризу 1947, као и Ларусов реч-
ник старофранцуског, из исте године. На њима је Данилов потпис уобичајен 
у студентским данима на Филозофском факултету у Београду: Д. Е. Киш. 
Касније, као писац код кога је престало „подмукло дејство биографије”, није 
имао обичај да у потпису употребљава средње слово (по оцу Едуарду).

У једном фрагменту насталом вероватно 1978, који је Мирјана Мио-
чиновић постхумно уврстила у Складиште, Киш пише како „сваки реч-
ник, свака енциклопедија, па и најгора, знају више од тебе”. „Нема, да-
кле, ниједног узалудног ,свезнадара’”, поентира Киш, у чијој се личној 
библиотеци данас налазе бројне старе и новије енциклопедије на разним 
језицима и на најразличитије, наоко бизарне теме: о инсектима, птицама, 
звездама, рибама, воденим сисарима, љускарима, опнокрилцима, сви ло-
кош цима, пау ка рима, пршљенарима, чекињастим круноглавцима, пото-
нулим световима, митовима, бајкама, травама и – цветовима. Та је грађа 
неопходна преводиоцу који не преноси само с једног језика на други, већ 
и из једне асоцијативне сфере у другу. На пример, у бестијаруму („у бити 
лотреамоновском”) мађарског песника Ференца Јухаса, чију је подужу 
поему „На гробу Атиле Јо жефа” Киш превео још 1966, спомиње се више 
од шездесет животиња. Имена животиња код Јухаса су заиста необична, 
употребљена „некад као именице, некад као придеви”: риноцерос, пегава 
мачка, јастреб, рак, паук, хијена... У тој поеми расте и цвета више од два-
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десет врста дрвећа и разног биља: нарцис, љиљан, бурјан, коприва, Исусо-
ва брада, драч, сунцокрет, руј, лишај, босиок, маховина, трнова ружица... 
Тај шарени свет биљака и животиња, „читав један живот што га песник 
супротставља инвентару гробља и ништавила људске пролазности”, Киш 
би без енциклопедијаи речника теш ко пренео са мађарског на српски, и 
поред свог осведоченог талента за језике.

Стихове попут ових, из исте поеме,

Јер тебе није запало чак ни то, гробље завичајно, о Ти Безгробниче, 
ти који си био отац Савршенства, немаш раку чак ни у себи, 
тебе нису запали руј, ни зова, багрем, ни топола, нити Христос,  
               из утробе 
згрчених прамајки израсли руј, из бркатих предака поникла 
зова, зањихана кућа птичјих гнезда, то пљускање паперјасто, 
крваво-слузава празнина разбијених птичјих јаја...

читалац прима као да су написани на његовом језику.
Реч је, иначе, о једној од најдискутованијих песама новије мађарске 

литературе, из пера аутора рођеног 1928. У белешци уз превод, Киш на-
помиње да је треба читати као „грозни и тријумфални посмртни марш” 
негдашњој феудалној Мађарској, једној заувек мртвој класи, „читавој К. 
унд К.”, читавом свету „неке огавне земље из Гримове бајке”.

Мађарски је Кишу у младости био други језик; по Предрагу Чудићу, 
можда и први, јер је са 7 година, бежећи од „хладне зиме” у којој су Јев ре-
је гурали под дунавски лед, из Новог Сада пребегао у југозападну Мађар-
ску, у очев завичај. Киш је почео да преводи с мађарског кад му је било 
осамнаест година; најпре Адија, у чијој је лирици нашао „по једну песму 
за свако душевно стање”. Међу сачуваним књигама Кишове личне библи-
отеке, 34 наслова припадају мађарској књижевности (не рачунајући реч-
нике и енциклопедије).

3.Дивнабесмртност

Од страних писаца, утемељивача модерне литературе, Кишова библио-
тека није оскудевала ни у једном; ту су, готово комплетни, и Кафка, и Џојс, 
и Пруст, и Томас Ман. У више паралелних превода, као и на језику ори-
гинала. А тек Борхес! Витрина означена словом Б („Дела других аутора”) 
садржи 22 Борхесова наслова, претежно на француском и шпанском 
језику. Од преводилаца на српски односно хрватски, Киш је преферирао 
Бранка Анђића и Тонка Мароевића. У есејистичким белешкама о Борхе-
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су Киш је посебно подржавао начин на који велики Аргентинац комбинује 
есеј и фикцију, рушећи раније доктринарно поимање жанрова. У борхе-
совској литератури човек се губи у игри историје и фикције, литературе и 
филозофије. Штета је, вели Киш, што Флобер није имао снаге да огромну 
грађу својих романа сажме у форму фиктивне приче; онда се не би морало 
чекати стотину година до појаве Борхесових „Маштарија”. Кишу се, такође, 
допало што је Борхес мајсторски показао како се хибридност романескног 
жанра може применити на приповетку.

„Писцу је дозвољено да измисли фабулу, али не и да до дна прозре 
њену поруку!” – узвикнуо је Киш изашавши из Борхесовог лавиринта и 
огледајући се у Борхесовом зрцалу, најпостојанијим од бројних његових 
митова. После Борхесове смрти, на вест да је сахрана такође била фик-
тивна (у сандуку је, наводно, лежало тело једног глумца), Киш је записао: 
„Дивна бесмртност!”

Владимир Набоков, руско-амерички романсијер и есејиста који је 
после Октобарске револуције избегао у Берлин, потом у САД, у Кишовој 
библиотеци заступљен је са 14 наслова; реч је о преводима с енглеског на 
француски, изузев књиге „Позив на погубљење” која је 1988. објављена 
у Београду на српском, у преводу Љиљане Мојсов и с предговором Да-
вида Албахарија. Набоковљеву концепцију света и човека Киш види као 
идеалистичку: свет је само привид, а уметност слика изгубљеног раја. 
Сродност између Набокова и Киша огледа се, можда, и у томе што се 
емотивни набој њихове уметности темељи на искуствима из првих два-
десет година живота. За Набокова, то је Русија његовог детињства (Киш 
каже: „изгубљени рај”), а за нашег писца – сиромаштво, прогон, селид-
бе и добровољно изгнанство. Литературу једног и другог писца те слике 
храниће до краја живота (Набоков је умро 1977).

Боравећи од 1973. до 1976. у Бордоу, као лектор нашег језика, Киш је 
своје студенте (који су, изгледа, све одреда биле студенткиње, на челу с 
Паскал Делпеш), покушавао да уведе у српску духовност посредовањем 
романа Маргерит Јурсенар у којима се спомињу наши стварни или изми-
шљени јунаци. У Кишовој библиотеци остало је десет њених књига, осам 
на француском и две на српском („Хадријанови мемоари” и „Црна мена”), 
обе у преводу Иванке Марковић и с белешкама власника на маргини. 
„Мајстор Сингер”, како је Киш ословљавао великог прозаисту Исака Ба-
шевиса, заступљен је са седам књига прозе на енглеском, немачком и срп-
ском језику. Противећи се покушајима да му прикаче етикету „јеврејског 
писца”, односно, мањинског аутора, Киш је као супротан а позитиван 
пример наводио Кафку и Сингера. Код њих је, вели наш писац, литера-
тура првостепена, а проблем јеврејства појављује се тек као метафора, да 
би се илустровало трагично осећање света и живота.
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Од страних прозаиста, у Кишовој витрини налазе се и девет књига 
Томаса Мана, четири Бабељеве, три Фокнерове, по две Маркесове и Ап-
дајкове, Еково „Име руже” на француском, и такође по један роман Петера 
Хандкеа и Исмаила Кадареа, на француском.

Индикативно је и богато присуство књига Рејмона Кеноа, француског 
математичара, надреалисте, лингвисте и литерарног сладокусца чије је 
дело жанровски веома тешко одредити.

У витрини Б чува се девет Кеноових књига, почев од збирке коју му 
је париски „Галимар” објавио 1952, преко „Цаце у метроу” и „Стилских 
вежби” (обе у преводу Д. Киша), до импровизација са синтаксом францу-
ског академског језика из 1963. које се могу сматрати зачетком комбина-
ционе (компјутерске) књижевности. Киш примећује да је Кено, правећи 
исказе који се одржавају искључиво снагом свога стила, иако „накљукан 
математиком”, сачувао лајбницовски укус за уметност комбинаторике. 
„Стилске вежбе” појавиле су се у Француској 1947, а Киш их је код „Но-
лита” објавио 1964. Преводећи запис о једном безначајном догађају на 
99 различитих начина, дајући предност стилским играма над грађом, 
Киш је, према бројним оценама компетентних познавалаца оба језика, 
сачувао „гигантску архитектуру” и тонове оригинала. Паралелно с Ми-
рољубом Тодоровићем, оснивачем сигнализма, и преводиоцем Драго-
славом Андрићем, састављачем „Речника жаргона”, Киш је, преводећи 
Кеноа, аргументовао тезу о естетској, а не само комуниколошкој носи-
вости „ексцесних облика” језичке праксе, пре свега средњошколског и 
студентског жаргона.

За верно преношење смисла изворника, Киш се, претпостављамо, ос-
лањао и на три речника који се и данас находе у његовој библиотеци у 
САНУ: „Речник аналогија” П. Боасјеа, објављен 1936, потом „Етимолошки 
речник француског језика” Албера Дозаа из 1938, и „Историјски речник 
француског аргоа” Гастона Есноа из 1965 (све три књиге објављене су на 
француском, у Паризу).

У тематском одељку резервисаном за свете књиге и религијске списе, 
најстарије је лондонско издање Библије у преводу Ђуре Даничића и Вука 
Караџића (1945). Налазимо и издање Светог писма из 1974, и Библију на 
француском из 1981. Пада у очи, у два тома, издање Курана на францу-
ском (1980), с обележеним цитатима које је Киш уносио у прозу. Чувена 
прича „Легенда о спавачима” (у збирци Енциклопедија мртвих) била је 
првобитно замишљена као романсијерски „пастиш на свете књиге”. Та је 
концепција касније напуштена, али су остали трагови иницијалне идеје. 
Као мото завршне верзије приче употребљен је стих из Курана (Право-
пис допушта и облик Коран) преведен на српски са странице 359. фран-
цуског издања муслиманске свете књиге, с прецизним лоцирањем:
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    Остадоше у шпиљи триста година, 
којима треба додати још девет.

(Коран, XVIII, 25)

Киш у Post scriptum-у не скрива да легенда о седморици спавача из 
Ефеса потиче из Курана, као и да је варирана у Талмуду и обрађена од 
арапског писца Тауфика ал-Хакима и пољског романсијера Јана Потоц-
ког („Рукопис нађен у Сарагоси”). Наводи и објашњење загонетке из мо-
тоа. „Ових је девет година придодато како би се успоставила равнотежа 
између лунарне и соларне године”.

Тако је, уместо замишљеног романа, на трагу легенде из Курана настала 
приповетка, тачније, новела која се може читати као контракњига легенди 
из свете књиге, ако не и књизи самој.

У Гробници за Бориса Давидовича неколико јунака повремено чита 
Талмуд, јеврејску свету књигу (зборник предања настајалог вековима), 
а у причи „Пси и књиге” Талмуд се иронично назива Књигом нечасти-
вог. Прича је посвећена Филипу Давиду, а њена основна тема је прогон-
ство и покрштавање Јевреја у време инквизиције (XV век). У напомени 
на крају текста Киш обавештава читаоца да је прича заснована на пре-
ради и обради једног старог документа из инквизиторског регистра. Тај 
документ пронађен је после писања приче о Борису Давидовичу, која је 
дала наслов целој збирци. Овај податак може бити важан за истражива-
че Кишове књижевне лабораторије, као и сазнање да се на примерку Та-
лмуда, сачуваном у витринама библиотеке у САНУ, виде бројне Кишове 
белешке на маргини; јасно су означени пасуси из предговора који говоре 
о забранама и спаљивању талмудских књига (и прогону оних који су их 
користили, такође). Реч је о преводу Талмуда с хебрејског и арамејског 
језика који је сачинио познати преводилац и глумац Еуген Вербер, а обја-
вио „Отокар Кершовани” на Ријеци 1982. године. Вербер је аутор историје 
Талмуда и обимних бележака уз њу. На књизи је и Верберова посвета Ки-
шу, исписана фебруара исте године у Паризу.

4.СрпскиписциуКишовојбиблиотеци

Иако у утемељењу сваке приватне библиотеке, па и библиотеке писца, 
и случајности имају извесну улогу, код Киша се, у највећој мери, ради о 
намерном, селективном приступу безобалном мору литературе и мета-
литературе. Тешко је поверовати да би Киш сваку књигу до које би дошао, 
или ју је добио на поклон, деценијама вукао са собом током честих селид-
би, и носао је од Београда до Париза или Бордоа, и натраг у Београд преко 
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Дубровника и Цетиња. Задржавао је књиге које имају значајнију функ-
цију у профилисању његове (ауто)поетике и уобличавању његових тео-
ријских ставова о књижевности, уметности и друштву. Данас, и убудуће, 
попис Кишове лектире, и сигналне белешке које је остављао на маргина-
ма, не помажу нам само у интерпретацијама деликатног односа између 
књижевног лика и писца, већ и у тумачењу размера перманентног сукоба 
Данила Киша са собом и са светом. Како је сам говорио у више наврата, 
бити професионални писац и читалац за њега је значило – имати литера-
туру као једину страст и вокацију.

На овај закључак упућује ширина тематских скупина, као и скрупулоз-
ност у избору књига с посветом које ће бити сачуване.На известан начин, 
о томе сведочи и листа писаца чијих књига у Кишовој личној библиотеци 
нема.

У тематском блоку о логорима ХХ века, на пример, налазе се 24 нас-
лова на различитим језицима, укључујући и стрип Енкија Билала из 1983.
Ту су и дела Солжењицина, Гросмана, Пољакова, Ланцмана, Жолта, Кар-
ла Штајнера и других, широј јавности мање познатих аутора.Четири то-
ма Солжењицинових логорских записа, штампаних на руском у Паризу 
седамдесетих година прошлог века, и још три књиге истог аутора на срп-
ском, француском и енглеском.Сибирски мемоари Карла Штајнера на хр-
ватскосрпском, с бројним белешкама на маргини, као подлога за предго-
воре француској и енглеској верзији исте књиге, које је Киш написао на 
захтев издавача. Књиге о Аушвицу на више језика, и у нас мање познато 
сведочење Драгомира Стевановића о прихватном логору у Земуну (1942-
44), објављено на српском у Лондону 1967...

Занимљиве закључке донеће истраживачи кад пажљивије прегледају 
књиге у тематским скупинама „Изгнанство”, „Танатос”, „Живот, литература”, 
„Централна Европа”, „Психологија”, „Идеологија, политика”, „Филозофија”, 
„Јудаика”... Аналитичар профила Николе Милошевића (чије се књиге тако-
ђе налазе у Кишовој библиотеци), Владете Јеротића, Ивана Настовића или 
Бојана Јовановића нашао би драгоцену грађу за психографију Данила Киша, 
објашњење његових архетипова и снова, као и поступака његових књижевних 
јунака, у скривеним кутовима тематског блока о самоубиству: Фројд, Фуко, 
Франкл, Мишима, Берл, Монестје и деликатан наслов Клода Гијона из осам-
десетих година („Suicidе, mode d'emploi: historie, technique, actualité”)... Без 
амбиције да уведем у поједностављена или вулгарна закључивања, сведочим 
да ми је Киш, приликом последњег боравка у Београду, 1989, кад се опака 
болест са плућа пренела и на грло, прозуклим гласом говорио како, упркос 
јаким боловима, за самоубиство нема снаге. Један други његов блиски при-
јатељ тврди да зна како је Киш био позајмио пиштољ и држао га под јастуком, 
за ситуацију у којој би га болест натерала да прекрати себи живот...
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„Романсијер на умору треба да размишља и о смрти, а не само о 
роману”, одговорио је Киш, тада, на питање о новим рукописима и изда-
њима старих књига по Француској и свету.

Киш је читао с оловком или налив-пером у руци. Своје утиске непо-
средно је стављао на маргину: негде читаве пасусе, који пут само усклични-
ке или знакове питања... Да је био пажљив читалац, и да није увек пред-
стављало привилегију имати своју књигу у Кишовим рукама, види се и по 
томе што је исправљао не само стилске и језичке, већ и штампарске грешке 
у делима других аутора.На пример, у тексту Петра Колендића о песмама 
Дидака Пира, објављеном 1961.у Зборнику историје књижевности (САНУ), 
Киш руком исправља годину рођења овог врло занимљивог Португалца о 
коме је планирао да напише роман: није 1571. – као што је, вероватно гре-
шком – објављено код Колендића, него 1517! Да је реч о грешци може се 
закључити и на основу године Пирове смрти (1599. у Дубровнику); другима 
то, по свему судећи, није било очигледно, Кишу јесте. (У својој „Историји 
дубровачке књижевности”, објављеној прошле године, Злата Бојовић пише 
да се Пир доселио у Дубровник „око 1558.” и, као професор грчког језика у 
гимназији, брзо уклопио у тамошњи културни и књижевни живот.)

Од књига својих београдских колега и пријатеља, које је вероватно 
обилато добијао, Киш је сачувао релативно мали број из пера оних који 
су му по нечему били блиски. Посвете Кишу, као и Кишове њима, говоре 
о природи тих веза.Ту такође нема места случајностима.

Најпре, индикативна је листа писаца чије се књиге не налазе у Ки-
шовој личној библиотеци: нема Булатовића, Павића, Ћосића, Ж. Павло-
вића, В. Стевановића, Басаре, чак ни Албахарија... У једном исказу који 
није кафански, Киш је Павића сматрао хвалисавцем без покрића; кад је 
„Хазарски речник” постигао светски успех код читалаца и критике, Киш 
је кисело напоменуо пријатељима како је од њега позајмљена идеја о „из-
губљеном народу”. Добрици Ћосићу Киш није опростио некадашње пу-
товање „Галебом” (1961), о чему је исписао ефектну сатиричну поему. С 
данашње тачке гледишта, може се казати да је Киш превидео чињеницу 
да Ћосић није могао знати шта га све чека на „Галебу”; кад је видео рас-
кош и атмосферу на председничком броду, почео је да се постепено дис-
танцира.2 После тог путовања Ћосић је од титоисте постао антититоиста 
(то што је злоупотребљен и од једних и од других, засебна је тема).

2 Из писма које је 15. маја 1961, после повратка с путовања „Галебом”, упутио Титу, 
види се да је Ћосић стишавао и прикривао своје нерасположење оним што је током 
дуге пловидбе чуо и видео. Али, сумње у Броза почеле су да се умножавају, о чему 
сведоче Ћосићеве интимне дневничке белешке од наредне године. У поглављу о 
Титу, објављеном у књизи „Огледало Добрице Ћосића” под (међу)насловом „Тито-
латрија без мере и укуса”, доносим опширан разговор који сам с великим писцем 
водио 3. фебруара 2014. године у његовом стану. Уз бројне позитивне и негативне 
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ИЗБОР ПО СРОДНОСТИ

Уз неколико антологија српске прозе и поезије (Љубише Јеремића, Ради-
воја Микића, Душана Костића и Драшка Ређепа), знаковита је и листа песника 
чије је књиге, с дедикацијом „Кишу, с поштовањем”, наш писац сачувао и на-
менио будућим истраживачима. Од старијих, ту су песничке збирке Душана 
Матића, Скендера Куленовића и Васка Попе, а од припадника његове генера-
ције, и нешто млађих, књиге Љубише Јо ци ћа, Милована Данојлића, Љубоми-
ра Симовића, Матије Бећковића, Бране Петровића, Мирољуба Тодоровића, 
Предрага Чудића, Ибрахима Хаџића, Љиљане Ђурђић, Раше Ливаде, Симона 
Симоновића, Крстивоја Илића, Веселина Мишнића, Милорада Грујића и Нине 
Живанчевић.

Посебно су занимљиве опаске поводом „Сонета за куртизане” Крстивоја 
Илића, објављених у „Видицима” у клими коју је омогућио Кишов Бордел муза. 
„Ово је европска поезија, штета што још није преведена на француски. Ти као 
да бежиш од славе?!” – рекао је Киш аутору сонета на заједничкој књижевној 
вечери у Студентском културном центру у Београду.

Од прозаиста, најзаступљенији су, с раскошним посветама, писци њего-
ве генерације и пријатељи (Пекић, Давид, Ковач, Д. Михаиловић, Данојлић). 
Од песника, највише је Бећковићевих књига с посветама које се могу тума-
чити и као скривени вид епистоларне књижевности. Поему „Рече ми један 
човек” (1970) Бећковић посвећује Кишу „у име ујчевине”; шест година касни-
је, књигу „Међа Вука манитога” Бећковић дарује Мири и Данилу Кишу с 
опаском да је реч о „плагијату у коме нема ниједне моје ријечи”.

Роман „Уста пуна земље” Бранимира Шћепановића Киш је добио с по-
светом од сликара Радомира Рељића, који је аутор илустрација и решења 
омота. На задњој страни корица, међу цитатима из критичарских оцена, 
Киш је подвукао и означио упитницима две реченице.У првој, НИН-ов кри-
тичар пише да је овај роман „врхунско дело, после којег читалац остаје с 
утиском да је све њиме речено”. Други фрагмент је из пера такође неимено-
ваног рецензента швајцарског листа „L'essor”: „Критика једнодушно сматра 
Б. Шћепановића једним од најбољих словенских писаца ове генерације”.

На примерку Шћепановићевог романа „Искупљење”, објављеног код 
„Про свете” 1980. године, подвлачења, упитници, ускличници и, чак, псовке 
на лазе се на скоро свакој страници. Нпр., на страни 113, где јунак фркће јер 

оцене Брозовог учинка, Ћосић, у одговору на последње питање, каже, поред оста-
лог, и ово: „С искуством које данас имам, а оно је знатно богатије него 1961, могу 
да кажем да Броз спада у велике политичке преваранте ХХ века. Он је у великој 
мери изиграо поверење и љубав лакомислених српских комуниста и наивност срп-
ског народа”. У књизи се објављује и факсимил дотле необјављеног и непознатог 
Ћосићевог писма Брозу после боравка на комунистичком пловећем двору и скоро 
тромесечног дружења с дворјанима.
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је изгубио неку драгоценост, Киш дописује на маргини: „Шта би радио да је 
изгубио Багдад?” На маргини стране 229, незадовољан описом неке сцене, 
Киш записује: „Аој, Бране, јабуко са гране!?”

ПОСВЕТЕ ЉУБАВИ И ПРЕЗИРА

Данило Киш сачувао је у својој личној библиотеци две врсте књига: оне 
с посветама, исписаним речима пријатељства, љубави и оданости, и оне које 
су му биле потребне за његов књижевни и преводилачки рад.

Од првих, међу најтоплијима су посвете руске песникиње Беле Ахмаду-
лине и хрватске песникиње (која је неко време живела у Београду), Марије 
Чудине. Занимљива је и посвета чувеног француског писца Клода Авлина 
(који је био и у преписци с Андрићем); у посвети на библиофилском пример-
ку своје књиге „A /... ou les apprêts de l’Après”, објављене у Паризу 1982, Авлин 
октобра 1985. Киша назива енциклопедистом...

На примерку књиге „Време чуда”, објављене код „Просвете” 1965, Бори-
слав Пекић пише Кишу како је уверен „да ће бити исто тако неуништив и 
велики као његов величанствени отац Едуард”.

У посветама које је сам писао, Киш се сећа ранијих дружења и износи 
ставове о разним питањима, понекад полемишући с онима којима књигу 
поклања. Тако, нпр., у посвети Драшку Ређепу на Раним јадима из 1970, Киш 
подсећа новосадског критичара и пријатеља на давну позитивну рецензију 
романа у рукопису, и несебичну помоћ да књига, после много перипетија, 
изађе из штампе (као и на случајност да Ређеп живи у улици у којој је за вре-
ме Другог светског рата становао Киш).

После успешног окончања „лингвистичке авантуре” с Кеноовим „Стил-
ским вежбама“, које је 1964. ре-креирао на српском, Киш, поигравајући се у 
кеноовском маниру, пише овакву посвету свом пријатељу и колеги-преводи-
оцу Николи Бертолину:

   Биколи Нертолину,
   пругу и дријатељу,
   с љоштовањем и пубављу
       Канило Диш
       У Геобраду 28. илити 26. септ. 1469.

У поговору издању „Стилских вежби“ из 1986. (очигледно незадовољан 
поговором издању из 1964. у коме Јован Христић и не спомиње преводиоца 
нити његов истински подвиг), Киш се јасно опредељује за биографску методу, 
односно, сматра – као и Кено – да однос човека према делу, према књизи, није 
од оне врсте истраживања која треба занемаривати, још мање презирати...

Много су повољнији коментари на примерку књиге „Политикиног” 
новинара и сатиричара Владе Булатовића Виба „Шта је писац хтео да каже” 
(1982), коју му је аутор уручио 24. марта исте године у Паризу, потписавши 
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се са: В. Булатовић Виб – „човек који је донео Кишу књигу”, и с напоменом 
испод наслова: „Свака сличност с романом Сола Белоуа је намерна”.

Бројне Вибове афоризме Киш је подвукао или коментарисао с одобра-
вањем, на пример овај са стране 165:

   Дивно је имати своје људе,
   знаш тачно ко ће те сахранити.

Да је опроштај с овим светом, како је карцином напредовао, била Ки-
шова опсесивна тема, види се и из максима о смрти подвучених у књизи 
Екерманових разговора с Гетеом (издање загребачке „Зоре” из 1950). О то-
ме драматично сведоче и обележене мисли у књигама Иве Андрића, кога 
је уважавао као писца, и чији је продор ка француској публици помогао 
пишући 1986.поговор издању „Госпођице” код париског „Белфона”. У том 
роману се, по Кишу, „бука историје најмање чује”. На Андрићевим ро-
манима, причама и есејима писац може да бруси сопствени књижевни 
стил, понављао је Киш, посебно на „Знаковима поред пута” које је, као и 
Миро Вуксановић данас, сматрао врхунским кратким причама, упркос 
есејистичком еросу. У овим записима уочљиве стилске и тематске не-
сродности, плодови имагинације задобијају статус документа, а стварна 
архивска грађа, па и обични новински мали огласи, бивају артикулисани 
на начин који ће им донети иронијску или пародијску димензију.

На примерку „Знакова” сачуваном у Кишовој библиотеци (сарајев-
ско издање из 1978), посебно су назначени делови који се могу узети и као 
фраг мен ти сли ке о епохи у којој је умрла земља чији је Киш последњи 
ве ли ки писац који се сматрао југословенским уметником, и за кога Ју-
го сла ви ја није била реликт једне потрошене опсене. На страни 213, сад 
већ помало избледелим фломастером, уоквирена је ова Андрићева ми сао 
настала, по свему, у часу док, болестан, очекује ударац коме „неће одо ле-
ти”:„Само мртав песник добива прави и коначни лик, а ретко се дешава да 
га савременици још пре смрти потпуно сагледају и право оцене. Зато је 
нестанак његова права мета”.

Према једном исказу који се, можда апокрифно, раширио међу Кишо-
вим париским и београдским пријатељима, он је 15.октобра 1989. умро 
заклопивши управо страницу с овом максимом. Андрићевски речено, сви 
гени Кишове лектире, посебно пред крај живота, потврдили су животвор-
ност уверења да мисао о смрти вреба на крајњим изданцима сваког вели-
ког сна.
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Summary: Danilo Kiš was the last great writer from our region, who claimed 
to be a „Yugoslav writer” even when the country and the language began to fall 
apart dramatically. Being well-educated (the best student ever of the Department 
of world literature at the Belgrade Faculty of Philology) and extremely good at 
mastering related and unrelated languages, he moved confidently through fic-
tion and literary works of art created on different meridians. He translated from 
five languages   (mostly from Hungarian, French and Russian) and wrote novels, 
short stories, essays and poems that made him a leading writer of the period. He 
was shortlisted for the Nobel Prize in the year when he died (1989). He wrote and 
dreamed in Serbian language. He was tireless in his fight for the highest value 
of style in Serbian language and Serbian culture. The Serbian language is his 
true homeland. Dragging along the heritage of local battles, victories and defeats, 
Danilo Kiš (who spent the last ten years of his life in Paris, where he died of lung 
cancer) made the smells of our region close even to those readers who do not know 
the original "native melody " of Serbian language.
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