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Роман

Да ни ло Киш
Ра ни ја ди (избор)

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Под се ти те се де ло ва Ки шо вог ро ма на Ра ни ја ди: Де чак и пас, Ве ре ни ци и Ли
ва да у је сен, ко је по зна је те из основ не шко ле. Про чи тај те у це ли ни ро ман ко ји 

пред ста вља по вест Ан дре а са Са ма на пре ла зу из све та де тињ ства у свет од ра слих. 
Уо чи те ка ко су при ка за на де ша ва ња у ро ма ну и бе ле жи те сво ја за па жа ња. Имај те на 
уму да пред ва ма ни је ро ман у кла сич ном сми слу. Не ки про у ча ва о ци, због фраг мен-
тар не ком по зи ци је ка рак те ри стич не за Ки шо ву про зу, ово де ло свр ста ва ју у збир ку 
при по ве да ка, а не ки у збир ку но ве ла. Раз ми шљај те о Ки шо вим Ра ним ја ди ма као о 
ро ма неск ној струк ту ри са чи ње ној од при ча о Андреасовом де тињ ству. За па зи те 
по ко јим осо би на ма се Ра ни ја ди ипак мо гу сма тра ти ро ма ном. При пре ми те се за 
раз го вор на ча су.

Ули ца ди вљих ке сте но ва

Го спо ди не, да ли би сте зна ли да ми ка же те где се на ла зи Ули ца 
ди вљих ке сте но ва? Не се ћа те се? А мо ра да је не где ов де, име на се 
ви ше не се ћам. Али знам по у зда но да је не где ов де. Шта ка же те, не ма 
ов де ниг де ули це с др во ре дом ке сте но ва? А ја знам, го спо ди не, да она 
ту мо ра да по сто ји, не мо гу ће је да успо ме не то ли ко ва ра ју.

Да, још пре ра та... На углу се на ла зи ла шко ла, а пред шко лом  
ар те ски бу нар. Не ми сли те, ваљ да, да сам све то из ми слио. У тој шко-
ли сам ишао у пр ви раз ред, а пре то га у за ба ви ште. Учи те љи ца се зва-
ла го спо ђи ца Фа ни. Мо гу вам, го спо ди не, по ка за ти јед ну фо то гра-
фи ју где смо сви на оку пу: го спо ђи ца Фа ни, на ша учи те љи ца, да, тај 
што се ди по ред ње, то сам ја, Ан дре ас Сам, мо ја се стра Ана, Фре ди 
Фукс, во ђа на ше бан де... Да, го спо ди не, од лич но, са да сам се се тио. 
Ули ца мо ра да се зва ла Бе мо ва ули ца, јер ја сам био бо рац у бан ди 
чу ве них бе мо ва ца, чи ји је во ђа био Фре ди Фукс (зва ни Аца Ду го ња), 
фолк сдој чер. Сјај но го спо ди не, да ни је би ло овог на шег раз го во ра, ја 
се уоп ште не бих се тио да се та ули ца зва ла Бе мо ва ули ца, по чу ве ном 
пољ ском ге не ра лу, че тр де се то сма шу. Да ли вам, мо жда, го спо ди не, 
то име го во ри не што: Бем, Бе мо ва ули ца. О, да, из ви ни те, на рав но 

Данило Киш (1935–1989)

Срп ски књи жев ник, пре во ди лац 
и до пи сни члан СА НУ. Ро ђен је у Су
бо ти ци, жи вео је у Но вом Са ду са ро
ди те љи ма и се стром до 1942. го ди не, 
за тим пре ла зи у Ма ђар ску, у очев 
род ни крај. По што му је отац од ве ден 
у Ау швиц 1944, по ро ди ца је мо ра ла да 
оде на Це ти ње (мај чин за ви чај), где ће 
Киш жи ве ти до кра ја шко ло ва ња. За
вр шио је сту ди је оп ште књи жев ности 
у Бе о гра ду. Жи вео је и ра дио у Бе о гра
ду, Стра збу ру и Па ри зу. Са хра њен је у 
Бе о гра ду у Але ји ве ли ка на. При па да 
ин те лек ту ал ним то ко ви ма са вре ме
не про зе. Нај ва жни ја де ла – ро ма ни: 
Ман сар да, Пса лам 44, Ба шта и пе пео, 
Пе шча ник и Ра ни ја ди; збир ке при по
ве да ка: Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви-
ча, Ен ци кло пе ди ја мр твих, Ла у та и 
ожиљ ци и Скла ди ште; есе ји: Поети-
ка, Ho mo po e ti kus и Час ана то ми је.
Та ко ђе је пи сао за по зо ри ште и те ле
ви зи ју. Киш је је дан од нај пре во ђе ни
јих пи са ца, до бит ник је ни за углед них 
до ма ћих и пре сти жних ме ђу на род них 
на гра да (фран цу ских, ита ли јан ских, 
аме рич ких и не мач ких).

фолксдојчер – у првој половини 20. века 
овим изразом су означавани Немци који 
су живели ван граница Немачке.
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ви се не мо же те се ти ти, уко ли ко ни сте ту жи ве ли пре ра та, но бар 
би сте мо гли зна ти да ли има ту не где не ка ули ца с др во ре дом ди вљих 
ке сте но ва? Ти су ке сте но ви цве та ли с про ле ћа, та ко да је це ла ули ца 
ми ри са ла по ма ло оту жно и те шко, осим по сле ки ше. Та да је, из ме шан 
са озо ном, ми рис ди вљег ке сте но вог цве та леб део сву да на о ко ло.

Ох, ја сам се за при чао, опро сти те, мо ра ћу да пи там још не ког, 
мо ра да има не ког ко ће се се ти ти те ули це, пре ра та се зва ла Бе мо ва, 
а би ла је за са ђе на др во ре дом ди вљих ке сте но ва.

Зар се не се ћа те, го спо ди не? Ни ви? Ето, све што још мо гу да вам 
ка жем, то је да је на углу био је дан бу нар, ар те ски, ис пред шко ле. У 
бли зи ни је би ла ка сар на, ле во, иза угла, на дру гом кра ју ули це. Ми, 
де ца, до тле смо сме ли да од ла зи мо. Ту са о бра ћај ни је био жив. А на 
углу, код ка сар не, по чи ња ле су ши не (ма ли жу ти и пла ви трам ва ји). 
Да, го спо ди не, за бо ра вио сам вам ре ћи да је по ред др во ре да ке сте-
но ва, с де сне стра не, би ло уо чи ра та ис ко па но скло ни ште, у цик цак. 
Ту је бо ра ви ла на ша бан да. Да вам, мо жда, тај по да так не ће по мо ћи 
да се се ти те: би ло је ис ко па но ве ли ко скло ни ште. На рав но, сву да је 
би ло скло ни шта, али до бро се се ћам да ди вљих ке сте но ва ни је би ло, 
осим у на шој ули ци. На рав но, све су то де та љи, но хо ћу са мо да вам 
ка жем да се са свим по у зда но се ћам да је та ули ца би ла за са ђе на ди в-
љим ке сте ном, а ово, го спо ди не, ово је ба грем, бу нар ниг де не ви дим, 
па ипак ми се чи ни да је то не мо гу ће, мо жда сте ви по гре ши ли, мо ра 
да се не ка ули ца зва ла Бе мо ва, ова ми се чи ни пре ма ла. Уо ста лом, 
хва ла вам, про ве ри ћу. За ку ца ћу на не ка вра та и пи та ћу: Да ли се ова 
ули ца пре ра та зва ла Бе мо ва ули ца, јер све ми је то вр ло сум њи во, 
го спо ди не, не ве ру јем да би то ли ка ке сте но ва ста бла не ста ла, ма кар 
би јед но оста ло, др ве ће, ваљ да, има ду жи век, ке сте но ви, го спо ди не, 
не уми ру тек та ко.

Ето, не ве ру јем, го спо ђо, сво јим очи ма. Ни ко ни је у ста њу да ми 
об ја сни где су не ста ли ти ке сте но ви, и да ни је вас, ја бих по сум њао 
да сам све то из ми слио или са њао. Јер, зна те, та ко је то са успо ме-
на ма, чо век ни кад ни је си гу ран. Ве ли ко вам хва ла, го спо ђо, идем да 
по тра жим ку ћу у ко јој сам жи вео. Не, хва ла вам, ви ше бих во лео да 
бу дем сам.

Он да он при ђе јед ним вра ти ма, ма да то ни су би ла она вра та, и 
при ти сну звон це. Из ви ни те, ре че са свим обич ним гла сом, да ли ту 
ста ну је Ан дре ас Сам? Не, не, ре че же на, зар не уме те да чи та те? Ов де 
ста ну је про фе сор Смер дел.

Да ли сте си гур ни, по но ви он, да ов де не ста ну је Ан дре ас Сам? 
Пре ра та је ста но вао ов де, знам по у зда но. Мо жда се се ћа те ње го вог 
оца? Еду ард Сам, с на о ча ри ма. Или се, мо жда, се ћа те ње го ве мај ке. 
Ма ри ја Сам, ви со ка, ле па, вр ло ти ха. Или ње го ве се стре, Ана Сам, 
увек с ма шни цом у ко си. Ето, ви ди те, он де где је она ле ја с лу ком, та мо 
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је био њи хов кре вет. Ви ди те, го спо ђо, ја се са свим до бро се ћам. Ту је 
ста ја ла ши ва ћа ма ши на ње го ве мај ке, Ма ри је Сам. Би ла је то син гер 
ма ши на, с но жном пе да лом.

О, ни шта не бри ни те, го спо ђо, са мо ево ци рам успо ме не, зна те, 
по сле то ли ко го ди на све не ста је. Ето, ви ди те, на мом је уз гла вљу из-
ра сла ја бу ка, а син ге ри ца се пре тво ри ла у бо кор ру жа. Од ке сте но ва 
пак, го спо ђо, ви ди те, не ма ни тра га. То је за то, го спо ђо, што ке сте но-
ви не ма ју сво је успо ме не.

Чу ли сте, ку ће не ма. На мом је уз гла вљу из ра сла ја бу ка. Јед но квр-
га во, по ви је но ста бло без пло да. Со ба мог де тињ ства пре тво ри ла се 
у ле ју с лу ком, а на ме сту где је ста ја ла син ге ри ца мо је мај ке – бо кор 
ру жа. По ред ба ште се уз ди же но ва тро спрат ни ца, у њој ста ну је про-
фе сор Смер дел. Ке сте но ве су по се кли, рат, љу ди или про сто – вре ме.

А ево шта се ту зби ло, у Бе мо вој два де сет се дам. Пре два де се так 
го ди на, ко је сам хтео да пре ско чим јед ним лир ским ско ком уна пред. 
Ула зи мој отац, два-три ме се ца по на шем од ла ску, у ку ћу број 27 у Бе-
мо вој и из но си на ше ства ри: два ор ма ра, два кре ве та, син ге ри цу мо је 
мај ке. Кад су из не ли и по след њи део на ме шта ја, а то је био онај ото-
ман у ко јем пе ва ју фе де ри, ево – го спо ђо Смер дел, ја још увек с ва ма 
го во рим – шта се зби ло: „ка да смо из не ли и по след њи део на ме шта ја, 
дра га мо ја Ол га, а то је био онај ото ман у ко јем пе ва ју фе де ри, ку ћа се 
сру ши ла као ку ла од ка ра та. Не знам ни сам ка квим сам чу дом ус пео...” 
(Из пи сма Еду ар да Са ма, мо га оца, сво јој се стри Ол ги Сам-Ур фи.)

Са да је ту по са ђен лук, ле пи зе ле ни пра зи лук, го спо ђо...

 Из вор: Да ни ло Киш, Ра ни ја ди, Но лит, Бе о град, 1990. 

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Размислите о наслову романа Рани јади. Ако бисте се из садашње 
перспективе подсетили свог раног детињства, онда бисте могли да разу-
мете наслов овог Кишовог дела.  

d Има ли у књизи више лиричности или епски обликованих догађаја? 
Потврдите на примерима из књижевног дела.

d Каква је „слика света” у причи Улица дивљих кестенова? Писац не 
приповеда о  догађајима који су у позадини сећања него о сликама које су 
ти догађаји оставили у свести детета. Шта он каже о својим осећањима и  
успоменама?  
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d Које временске равни обухвата прича? Ко приповеда? Зашто Андре-
ас Сам о себи говори у трећем лицу? Објасните преплитање прошлог и 
садашњег времена у приповедању.  

d Којим се уметничким поступком служи Киш при обликовању при-
че Улица дивљих кестенова? Из чега произилазе његови танани опажаји 
(прича је допуњена мирисима и звуцима)? Пронађите у тексту све чулне 
опажаје који стварају симболично значење.

d Како Киш гради основну тематско-мотивску структуру приче? Запази-
те систем асоцијација којима се писац служи у њеној структури. Са ка квим 
мотивом истражује и за чим трага Андреас Сам?

d Како се врши карактеризација јунака? Какву функцију у њиховој карак-
теризацији има дескрипција? Која је функција редукованог дијалога? Када 
и зашто се уводи унутрашњи монолог у приповедање?

d Шта може из ове приче да се сазна о особинама дечака Андреаса Сама 
и његовог одраслог двојника – наратора?

d Киш у овом роману, као и у другим делима, потврђује своју литерарну 
посебност у српској прози. Докажите ово тврђење анализом приче Улица 
дивљих кестенова. 

УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВАЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

Ро ман је велика епска прозна врста са развијеном фабулом и лико-
вима. Прати судбину више ликова и више упоредних радњи са великим 
бројем појава и односа. Роман је постојао још у античко доба, када је имао 
забавни карактер, а данашњи назив је добио у XII веку у Француској. Све 
до XVIII века романом су именоване форме које су имале различите садр-
жаје (писане народним језиком, махом љубавне или авантуристичке те-
матике). Романи су првобитно писани у стиховима, а касније у прозном 
облику.

Током времена уносе се многе новине у наративну технику и начин 
представљања стварности, па је тако измењена структура романа, хро-
нологија догађаја, композиција, језик и стил, карактеризација јунака и сл. 

Данас је роман један од најпопуларнијих књижевних жанрова. Разуђе-
ност форме одговара ширини света и обиму проблема који приказује 
приповедачки поступак романа. Мења се перспектива приповедања, а 
тежња ка свеобухватности и енциклопедичности мења и приповедачке 
одлике нарације.

Пре ма те ма ти ци ко ју ро ман об ра ђу је раз ли ку ју се: ви те шки, де тек
тив ски, по ро дич ни, пси хо ло шки, дру штве ни, љу бав ни, исто риј ски, 
би о граф ски, аван ту ри стич ки (пу сто лов ни), на уч нофан та стич ни и 
ау то би о граф ски ро ма ни.
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ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

Без не да ћа свог ратног де тињ ства, без сум ње  
не бих по стао пи сац

Це ло мо је де тињ ство је илу зи ја, илу зи ја ко јом се хра ни мо ја има ги на-
ци ја. И ка ко сам о тој те ми „ра них ја да” на пи сао две-три књи ге, са да ми се 
чи ни да је сва ко сво ђе ње те има ги на ци је на та ко зва не би о граф ске чи ње-
ни це – ре дук ци о ни зам. Жи вот се, знам, не мо же све сти на књи ге; али се 
ни књи ге не мо гу све сти на жи вот. Ка ко сам сво је де тињ ство дао у не кој 
лир ској, је дин стве ној и ко нач ној фор ми, та је фор ма по ста ла са став ним де-
лом мог де тињ ства, је ди но мо је де тињ ство. И ја сам сад и сâм је два у ста њу 
да на пра вим раз ли ку из ме ђу те две илу зи је, из ме ђу жи вот не и књи жев не 
исти не; оне се про жи ма ју у то ли кој ме ри да ту по ву ћи ја сну гра ни цу је два 
да је мо гућ но.

Ли те ра ту ра, на рав но, те жи оно ме што је по себ но, да би кроз то по себ-
но до спе ла до оп штега, с дру ге стра не, сва ка по себ ност, сва ка жи вот на 
чи ње ни ца, оно што вас раз ли ку је од дру гих, оно што је у крај њем слу ча ју 
при ват но, „осо бе ни зна ци” из лич не кар те, из ван ли те рар не тран спо зи-
ци је де лу ју као ка ква из ра сли на на ли цу или те ле сна ма на. Ли те ра ту ра 
се хра ни по себ ним, ин ди ви ду ал ним, на сто је ћи да ту осо бе ност, не за не-
ма ру ју ћи је са свим, ин те гри ше у оп ште. Ода тле од ре ђен мој от пор пре ма 
по ку ша ју сво ђе ња де ла на жи вот, ода тле мој от пор и пре ма сва кој књи-
жев ној би о гра фи ји ко ја од већ ис ти че то по себ но и ко ја ни је ус пе ла да тај 
„осо бе ни знак” ин те гри ше у оп штост људ ске суд би не, ода тле и мој от пор 
пре ма сва кој „ма њин ској” ли те ра ту ри, пре ма сва ком књи жев ном ге ту...
Бе з не да ћа свог рат ног де тињ ства, без сум ње не бих по стао пи сац.

Пр ве чул не им пре си је мог де тињ ства по ти чу из Но вог Са да, ко ји се 
на ла зи не ких сто ки ло ме та ра ју жни је од Су бо ти це, низ Ду нав. Ми ри си, 
уку си, бо је. Ми рис ке сте но вог цве та, ру же у ва зи, ка ми ли це, ма шин ског 
уља у ме ха ни зму ши ва ће ма ши не, оче ве ци га ре те, ко лоњ ске во де на вра-
ту мо је мај ке, чи сте кре вет ни не, мо кра ће, му ше ме на сто лу, ка фе, са пу на, 
за чинâ, ко жне тра ке на оче вом ше ши ру, се ди шта фи ја ке ра, же ле знич ке 
ста ни це, апо те ке, пра зног ку пеа пр ве кла се, ре ме на за по ди за ње про зо ра 
у ва го ну, ко жног ко фе ра. Укус ри бљег зеј ти на, ме да, бе ле ка фе, ци ме та, 
др ве них бо ји ца, леп ка, ма сти ла, хар ти је, ка у чу ка, бом бо на, кр ви из пр ста, 
јод не тинк ту ре, су за, си ру па про тив ка шља. Бо је ке сте но вог ли ста: там-
но зе ле но ли ца и бле до зе ле но на лич ја, ва тро мет ка ле и до ско па, пре ли ва 
ду ге у кли ке ри ма – ста клен ци ма, руј ве ње ња, не бе ско пла вет ни ло, бе ли-
на обла ка, пр ља во жу то кућ них фа са да. И сли ке, као кад се пре ли ста ва ју 
ста ре раз глед ни це: ар те ски бу нар на углу ули це, зи ми об ло жен сла мом; 
др во ред ке сте но ва чи ји пре вр тљи ви ли сто ви пре те ћи шу ме пред олу ју; 
при зем не ку ће ко је гле да ју на дво ри шта; ни ски про зо ри са бле до ру жи-
ча стим и јар ко цр ве ним цве то ви ма ге ра ни ју ма; пра шња ви трав њак пред 
ку ћом; шкри па ва шпе ди тер ска ко ла и за љу ља ни фи ја ке ри ко ји пло ве ули-
цом као гон до ле; си ро тињ ска дво ри шта; ве шплав ко ји се рас тва ра у во ди 
ли ме ног ко ри та ис пред ве шер ни це; слив ник што за у да ра на тру леж и у 
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ко ји се це ди са пу ња ва во да; ка сар на и гро бље; ка те дра ла и си на го га; пра-
во слав на Ус пен ска цр ква у ко јој ме у пе тој го ди ни кр сте (све ште ник ми 
си па во ду на те ме, ја тра жим по гле дом сво ју мај ку ко ја ме за час пре пу сти-
ла бри зи кр сно га ку ма; ми рис та мја на, за пе ва ње све ште ни ка, тре пе ре ње 
све ћа, ли ца све та ца на ико на ма); трам ва ји са ли ром; фо то граф ски ате ље 
са ве штач ким цве ћем и са пра вом пти цом у ка ве зу; чип ка из над се ди шта 
од бар шу на у ку пе и ма пр ве кла се; мај чи на син ге ри ца на лик на ка те дра лу.

Те иди лич не сли ке, као у ка квом ал бу му, ту се пре ки да ју на гло: из сна 
ме тр же пуц ња ва под на шим про зо ром...

Из вор: Киш, Да ни ло. Гор ки та лас ис ку ства, пост хум но, при ре ди ла 
Мир ја на Ми о чи но вић, БИГЗ, СКЗ, На уч на књи га, Бе о град, 1990.

ПРО ВЕ РИ ТЕ ЗНА ЊЕ Шта ка рак те ри ше ро ман као умет нич ку/ау тор ску еп ску про зу?
Да ли је свет књи жев них де ла исто ве тан са пи шче вом би о гра фи јом? 

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

По ка жи те на тек сту Без не да ћа свог рат ног де тињ ства, без сум ње не 
бих по стао пи сац тач ност кон ста та ци је књи жев не кри ти ке: „Чул ност 
је основ но по ла зи ште Ки шо вог при по ве да ња у Ра ним ја ди ма.” (Ми
хај ло Пан тић) 
У свом освр ту на Ки шо во ства ра ла штво Ми хај ло Пан тић ка же и ово:
„Ра ни ја ди Да ни ла Ки ша, уз Ба шту сље зо ве бо је Бран ка Ћо пи ћа, сва
ка ко су нај по е тич ни је про зно оства ре ње срп ске књи жев но сти дру ге 
по ло ви не XX ве ка, из раз су оног це ло ви тог, не ви ног дрх та ја де ти њег 
би ћа су о че ног са за го нет ним ли цем ствар но сти.” На осно ву Ки шо вих 
Ра них ја да и Ћо пи ће вих при ча из Ба ште сље зо ве бо је (ко је по зна је те 
из основ не шко ле), по ку шај те да на пи ше те до ма ћи за да так на те му 
по из бо ру: 
• Ра ни ја ди мо га де тињ ства или 
• Је дан но стал ги чан сан из мо га де тињ ства.


