
ЈА СУ НА РИ КА ВА БА ТА1

До бит ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 1968. 
го ди не, Ја су на ри Ка ва ба та, про шао је те жак жи вот ни 
пут. Ро ђен је 1899. го ди не код Оса ке. Остао је си ро че 
већ у дру гој го ди ни жи во та. Смрт ро ди те ља као го то во 
и свих бли жих ро ђа ка у до ба ра ног де тињ ства, оста-
ви ла је не из бри си ве тра го ве на чи тав Ка ва ба тин жи вот 
и књи жев но ства ра ла штво.

Кава ба та је, већ као пет на е сто го ди шњак, сво ју бо-
га ту књи жев ну ка ри је ру от по чео пи са њем днев ни ка, 
ко ји је не што ка сни је об ја вљен под на сло вом Днев ник 
пет на е сто го ди шња ка.2

У том би се ру у ни зу ње го вих де ла, Ка ва ба та нам 
пре но си се ћа ње на смрт сво га де де. По тре сно и са ду бо-
ким, већ раз ви је ним књи жев ним сми слом, Ка ва ба та 
опи су је по моћ и не гу ко ју је пру жао де ди на са мрт нич-
кој по сте љи. Го то во не схва тљив ре а ли зам за то ње го во 
жи вот но до ба. Овај днев ник по ка зао је да је реч о из у-
зет но об да ре ном пи сцу ко ји мо же ство ри ти де ла је дин-
стве не ле по те и не про ла зне вред но сти. Док је као гим-

1 Претходно објављено: Јасунари Кавабата (1899-1972) / 
Љиљана Марковић // Играчица из Изуа ; Месец на води / Јасунари 
Кавабата ; превела са јапанског Љиљана Марковић. - Београд : 
Либер : Логос, 2009 (Београд : Зухра). - Стр. 7-32.

2 Према традиционалном рачунању година живота у Јапану, 
сматра се да дете пуни прву годину живота у моменту када се рађа. 
Потребно је, дакле, увек умањити такав број за један.
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на зи ја лац жи вео код да љих ро ђа ка у то киј ској че твр ти 
Аса ку са, до жи вео је оно што је за тим опи сао у чу ве ној 
но ве ли Игра чи ца из Изуа. Ова Ка ва ба ти на из ван ред на 
но ве ла об ја вље на је у ча со пи су „Бун геи ђи даи”, чи ји је, 
са Јо ко ми цу ом Ри и чи јем, био осни вач, и где је 1925. го-
ди не ра дио као члан ре дак циј ског од бо ра. Ова но ве ла 
је пр ви из ван ред ни при мер Ка ва ба ти не бли ста ве ело-
квент но сти, али исто вре ме но и јед не уз др жа не, не жне 
про зе. Ка ва ба та нам Игра чи цом мај стор ски ожи вља ва 
до жи вља је сво је ра не мла до сти, и ту жне и сен зу ал не.

Кава ба та је 1920. го ди не по чео да сту ди ра ја пан ску 
ли те ра ту ру на То киј ском цар ском уни вер зи те ту. Већ 
на ред не го ди не по чи ње да об ја вљу је у ча со пи су „Шин-
ши ћо” (шест кра ћих на ста ва ка). У то вре ме се упо зна је 
са Ки ку ћи Ка ном, по зна тим књи жев ним кри ти ча рем, 
ко ји је 1923. го ди не осно вао ча со пис „Бун геи Шун ђу”. 
Ка ва ба та се тих да на упо знао и са Јо ко ми цу ом Ри и чи-
јем. По ди пло ми ра њу на То киј ском цар ском уни вер зи-
те ту 1924. го ди не, Ка ва ба та се при дру жио гру пи вр с-
них мла дих књи жев ни ка на че лу са Ка та о ка Те пе и јем, 
Јо ко ми цу Ри и чи јем и дру ги ма, ра ди осни ва ња ча со пи са 
„Бун геи Ђи даи” („Књи жев но до ба”). „Бун геи Ђи даи” је 
по стао ли те рар но гла си ло ове гру пе књи жев ни ка, сво-
је вре ме но по зна тих као нео сен зу а ли сти. Ти да ро ви ти 
пи сци су сво јим ра до ви ма озна чи ли је дан но ви књи-
жев ни пра вац, но ви вид ства ра ла штва, ши ре по знат под 
на зи вом „књи жев ност осе ћа ња”. Као и оста лим пи сци ма 
ко ји су при па да ли овом зна чај ном књи жев ном прав цу, 
и Ка ва ба ти је је зик слу жио у пр вом ре ду као сред ство за 
књи жев но-умет нич ко пре но ше ње до жи вља ја, ко ли ко је 
мо гу ће, из ван орга ни зо ва не све сти и ло гич ког си сте ма-
ти зо ва ња. Ка ва ба та је, уно се ћи дух и ми са о ност, сво јим 
из у зет ним та лен том ус пео да пре бро ди опа сно сти чи-
стог ево ци ра ња и обич ног опи си ва ња до жи вље ног. Та ко 
до жи вље но Ка ва ба ти слу жи са мо као по вод да се ис ка же 
осе ћа ње и ство ри ду хов ни од раз.
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Кава ба тин основ ни те о риј ски до при нос плат фор ми 
ове књи жев не гру пе био је рад Но ва стре мље ња аван-
гард них пи са ца, об ја вљен 1925. го ди не, у ко ме Ка ва ба та 
го во ри у при лог но вим схва та њи ма, но вој осе ћај но-
сти, но вом из ра жа ва њу и но вом сти лу. Ја ко на гла ша ва 
ва жност осе ћа ња пер цеп ци је, на ро чи то за про за и-
сту. Ка ва ба та се углав ном усред сре ђу је на ис ти ца ње 
по тре бе ра ђа ња но вог је зи ка ко ји ће за ме ни ти по сто-
је ћи, по ње му, бе жи вот ни објек тив ни, при по ве дач ки 
је зик. Ка ва ба та се у овом ра ду слу жи тер ми ни ма као 
што су: „да да и стич ки”, фрој дов ски”, „сло бод но асо ци-
ја тив ни”, „су бјек тив ни”, „ин ту и тив ни” и „сен зу ал ни”, 
али ни је дан од њих не де фи ни ше, та ко да ми оста је мо 
у не до у ми ци шта они ње му, кон крет но, зна че. Са свим 
је ја сно да се за ла же за је зик но вог ја пан ског ро ма на и 
про зе уоп ште, ко ји би био у ста њу да ди рект но пре но си 
и тран спо ну је ком плек сно ста ње чо ве ко вих ми сли, осе-
ћа ња и чул них ис ку ста ва. Ка ва ба та сма тра да уме сто 
син так сич ки са вр ше них ре че ни ца, при по ве дач сам, или 
ње го ви ју на ци, тре ба да. го во ре не ка да не до вр ше но, 
фраг мен тар но, што би, не са мо тач ни је тран спо но ва ло 
при по ве да че ву за ми сао у тој од ре ђе ној си ту а ци ји, не го 
би и чи та о цу да ло пу ни ју сли ку лич но сти, њи хо вог 
све та, њи хо вих вред но сти и њи хо вог по и ма ња жи во та 
уоп ште. У та квом је зи ку обје кат не би још био ра ста-
вљен од су бјек та, још не би би ло из вр ше но оно на сил но 
це па ње, по Ка ва ба ти ном осе ћа њу, при род ног је дин-
ства све та, чо ве ка и умет но сти. Да би учи нио ја сни-
јим оно што же ли да нам ка же и за што се овим сво јим 
ра дом за ла же, Ка ва ба та је дао не ко ли ко по јед но ста вље-
них, али ипак ве о ма ре чи тих, при ме ра. Та ко Ка ва ба та 
сма тра да је ре че ни ца „мо је очи су би ле цр ве не ру же”, 
из ра жај но и по ет ски у сва ком сми слу су пер и ор ни ја од 
ре че ни це „мо је очи су ви де ле цр ве не ру же”. Ка ва ба та у 
ово ме ни је био је ди ни из сво је гру пе, јер су се и дру ги, а 
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по себ но Ка та о ка Теп пеи, за ла га ли за, углав ном, слич не 
прав це ме ња ња по ет ског из ра за. Глав на те шко ћа, ме ђу-
тим, ле жи у то ме што се, што су они пред ла га ли, по себ но 
из ван окви ра ја пан ског је зи ка, ни је мо гло сма тра ти при-
хва тљи вим. А и у ја пан ском, и по ред свих ње го вих осо-
бе но сти ко је по го ду ју по ет ском из ра зу, као што су, да 
на бро ји мо са мо основ не, не пре ци зност, ва зду ша стост, 
че ста из о ста вље ност су бјек та, ве ли ка огра ни че ност гра-
ма тич ких вре ме на и про ме на ре чи, те шко да је то за шта 
су се они за ла га ли, мо гло би ти по стиг ну то, та ко на мер но 
или ве штач ки. Ипак, с об зи ром да се у то вре ме во ди ла 
оп шта бор ба за обра зо ва ње јед ног но вог сло ја, или сфе-
ре упо тре бе у окви ру ја пан ског је зи ка, ко ји би од го ва-
рао но вим по тре ба ма пре во ђе ња за пад не ли те ра ту ре 
и из ра жа ва ња све га оно га што су пот пу но про ме ње ни 
жи вот ни усло ви у Ја па ну до не ли, Ка ва ба та и ње го ви са-
бор ци да ли су зна ча јан до при нос ства ра њу но ве осе ћај-
но сти и но ве ле по те у ја пан ском је зи ку ко ји је та ко из ра-
стао и бо га тио се.

Инте ре сант но, иако је Ка ва ба та сма трао да се 
за јед но са оста лим нео сен зу а ли сти ма бо ри за не што 
што је, у су шти ни, до шло са За па да и за ње го во уво-
ђе ње у ја пан ску по ет ску реч, то је, у ства ри, би ло да ле ко 
ду бље уса ђе но у, да та ко ка же мо, ира ци о нал ној осе-
ћај но сти Ис то ка, по себ но у по ет ској тра ди ци ји са мог 
Ја па на. На при мер, Ка ва ба та се, у су шти ни, за ла гао да 
по ет ски је зик опле ме ни су ге стив но шћу и ево ка тив но-
шћу, на глим обр ти ма и сло бод ним по ре ђе њи ма, а све 
су то осо би не ко је са чи ња ва ју са му срж ја пан ске ха и-
ку и ва ка по е зи је. У том сми слу оне су упра во ја пан-
ске, и, европ ски над ре а ли сти су у ства ри, и тра жи ли 
сво је на дах ну ће и сво је мо де ле у тим ја пан ским тра ди-
ци ја ма. Чи ни се да су Ка ва ба та и дру ги нео сен зу а ли-
сти, у то вре ме још ве о ма мла ди и, упр кос свом оскуд-
ном оп штем зна њу и ци ви ли за циј ском по и ма њу, или, 
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мо жда баш због та квог оскуд ног по и ма ња, би ли пре-
ви ше окре ну ти мо дер ни за ци ји ја пан ске умет но сти и 
кул ту ре, да би схва ти ли пра ву вред ност ње не огром не 
на сле ђе не ри зни це. Ка да је Ка ва ба та то вре ме ном схва-
тио, као да је це лог жи во та по ку ша вао да ока је тај свој 
грех из мла до сти. Сре ћом, он је то ипак ре ла тив но бр зо 
уви део. С об зи ром на то, про сто је не схва тљи во по сма-
тра ти ка ко су он и ње го ви са бор ци из тог ра ног пе ри о да 
пре ви де ли чак и та ко очи глед не узроч но сти као што је 
од нос из ме ђу европ ског има жи зма и ја пан ске књи жев-
но сти, по себ но кин ских иде о гра ма.

Кава ба та се сам на ла зио под ја ким ути ца јем нео-
сен зу а ли зма не ких де се так го ди на по сле пи са ња овог 
свог те о риј ског ра да. По ме ну ће мо ов де са мо не ке ње-
го ве про зе ко је су ка рак те ри стич не за овај пе ри од хра-
брог ис ку ша ва ња ра зних из ра жај них мо гућ но сти: Дух 
ру же, об ја вље но 1927, Игла и ста кло и жа ба (1930), 
Кри стал на фан та зи ја (1931), Ју нак са хра не (1923) и 
Гру па Ку ре наи из Аса ку се (1929).

Поред на ве де них де ла пред рат ног Ка ва ба ти ног 
ства ра ла штва, ис ти чу се и Пти це гра бљи ви це и ди вље 
зве ри и Сне жна зе мља, ко ја су од мах до жи ве ла ве о ма 
за па же на при зна ња, ка ко књи жев не кри ти ке, та ко и 
ши ро ког кру га чи та ла ца и ис та кла се од лич ним сти лом 
и из ра зом зре лог ства ра ла штва та лен то ва ног пи сца, 
са ма ни ром из ра жа ва ња соп стве ног ду хов ног ви ђе ња. 
То ком Дру гог свет ског ра та Ка ва ба та је пи сао вр ло 
ма ло. По све тио се, углав ном, чи та њу де ла кла сич не 
ја пан ске књи жев но сти.

После ра та по чео је да пи ше мно го, раз ви ја ју ћи у 
но вим де ли ма ра ни је за по че ти на чин ду хов ног и књи-
жев ног из ра жа ва ња. У по сле рат ном пе ри о ду ње го вог 
ства ра ла штва на ста ло је ви ше зна чај ни јих де ла.

Кава ба та пи ше ро ман Хи ља ду ждра ло ва (1949. го-
ди не), Зву ке пла ни на (1953), Је зе ро (1954), Про лећ ни 
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дан (1954), Спо ред ну ули цу, Чо ве ка из То ки ја и Су пру-
зи не ми сли (1954).

Наста вља ју ћи ве о ма плод ну ак тив ност из 1954. го-
ди не, Ка ва ба та 1955. го ди не об ја вљу је Усред ро ђе ња јед-
ног чо ве ка, при чу Ро ман сат кан од сно ва, До ма шај ту ге 
и оста ло, Же ну у ко ли ма. 1954. и 1955. го ди не су из у-
зет но плод не Ка ва ба ти не го ди не. То је по лет ис ку сног 
пи сца сна жне еру ди ци је и суп тил них осе ћа ња, мај-
сто ра пре фи ње ног сти ла и сна жних ми сли ко је чи та о ца 
те ра ју да и сам поч не да раз ми шља о жи во ту, љу ба ви, 
про ла зно сти, суп тил ним људ ским осе ћа њи ма ра до сти 
и ту ге, о сре ћи и бо лу, о пат њи и бла го де ти, о при ја тељ-
ству и мр жњи. Све је то сна жно утка но у де ла овог ве ли-
ког мај сто ра пе ра. Сва Ка ва ба ти на де ла за јед но пред-
ста вља ју див ну књи жев ну це ли ну, це ли ну ко ја је на лик 
на низ ја пан ских би се ра где се сит ни ји сла жу са круп-
ни ји ма ства ра ју ћи за јед но из у зет ну, ис тан ча ну ле по ту.

Јану а ра 1956. го ди не об ја вљу је при чу Она зе мља, 
ова зе мља, у мар ту пу бли ку је Лав и де вој чи ца, а за тим 
Би ти же на, Ве чер ња ру мен, Јед ног да на.

У ав гу сту 1958. го ди не об ја вљу је де ло Евро па, а у 
ја ну а ру 1958. Град Хи у ра, за тим Др во ред и Оно што 
му шкар ци не ра де.

Вред но је по ме ну ти још из ве стан број при ча и 
но ве ла об ја вље них по след њих де се так го ди на Ка ва ба-
ти ног ства ра ла штва. Та ко је у то ку 1959. го ди не об ја-
вље но де ло Ве ли ки пе сник ко ји стре ми да љи ни, за тим 
Успа ва на ле по ти ца, ро ман Ле по та и ту га, Ста ри град. 
У ок то бру 1692. го ди не об ја вље на му је но ве ла Во де ни 
ток опа лих ла ти ца. Го ди не 1963. об ја вљу је но ве лу 
Ме ђу љу ди ма, а 1965. го ди не при чу Та ма ју ра и но ве лу 
Јед на ру ка. Ова ква де лат ност се на ста вља и не ко ли ко 
сле де ћих го ди на, го то во до пи шче ве смр ти.

У сво јој зе мљи, већ у пред рат ном пе ри о ду, сма тран 
је нај ве ћим жи вим ја пан ским про за и стом. Го ди не 1948. 
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Ка ва ба та је пред сед ник ПЕН клу ба; 1954. је иза бран 
за чла на Ја пан ске ака де ми је умет но сти, а 1958. за пот-
пред сед ни ка Ме ђу на род ног ПЕН клу ба. Го ди не 1960. 
до био је на гра ду фран цу ске вла де за књи жев ни рад, и, 
ко нач но, 1968, Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност. Мно-
ги ра до ви ово га ства ра о ца ја пан ске и свет ске књи жев-
но сти пре ве де ни су на стра не је зи ке и до бро су по зна ти 
и це ње ни ши ром све та.

Поред те жње за ори ги нал но шћу и фор ме и са др-
жи не, у Ка ва ба ти ном де лу се осе ћа ути цај из ве сних 
књи жев них прет ход ни ка, а и са вре ме ни ка. Нео п-
ход но је ис та ћи да На цу ме Сôсе ки (1867-1916) на след-
ник ро ман ти зма Ку ник нде Доп пôа (1871-1908) за у зи ма 
по себ но ме сто ме ђу њи ма. Ово ме осе ћај ном пи сцу 
оста ју стра не раз не шко ле на ту ра ли зма (Си за ма ки 
Тôсон, 1862-1943) и ан ти на ту ра ли зма (Мо ри Огаи, 
1862-1922), као и већ со ци јал но ори јен ти са ни ја пан ски 
пи сци (Ари ши ма Та кео, 1878-1923) и дру ги. Ма да је 
био, без сум ње, је дан од нај ве ћих иде а ли стич ких ро ма-
но пи са ца, На цу ме Сôсе ки ни је за со бом оста вио уче-
ни ка ко ји би на ста вио ње го во де ло. Си за ма ки Тôсон је 
пре у зео вођ ство књи жев не гру пе ‘’Ри ћи”. У том књи-
жев ном пре ви ра њу но ви ре а ли зам је пре тр пео јак ути-
цај иде а ли зма. До шло је до син те зе ових пра ва ца, па 
је ја пан ски ро ман по но во сте као ре ла тив но је дин ство 
сти ла. То про жи ма ње у ја пан ској књи жев но сти по ме-
ну тог пе ри о да до ве ло је до то га да ка рак тер ни ро ман 
до би је ауто би о граф ске еле мен те. Пре вла да ва при по-
ве да ње у ко је се уно се лич но ис ку ство и не по сред ни 
до жи вља ји. На ста је од ре ђе на скло ност и ка со ци јал ној 
те ми и ка пре пли та њу књи жев них и со ци јал но-по ли-
тич ких да то сти. По но во се бу ди те жња ка од ре ђе ном 
сте пе ну пси хо ло шке ана ли зе, у че му је На цу ме Со се ки 
био не над ма шан. Ова кво про жи ма ње ра зних пра ва ца 
и стре мље ња у ја пан ској књи жев но сти пр вих де це ни ја 
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ово га сто ле ћа, а по себ но ја сна при ме са иде а ли зма, усме-
ра ва ју, у то вре ме, из ра же ни ре а ли зам. Мно ги ја пан ски 
пи сци из пр ве по ло ви не ово га сто ле ћа од ли ку ју се овом 
усме ре но шћу. Не сум њи во, и де ло Ка ва ба те Ја су на ри ја 
ре зул тат је ових оп штих кре та ња у ја пан ској књи жев-
но сти без об зи ра на лич ну на гла ше ност сти ла, не по но-
вљи ви та ле нат и је дин стве но мај стор ство из ра за.

Кад год свм Ка ва ба та по ку ша ва да од ре ди су шти ну 

сво га умет нич ког уве ре ња, ње гов кре до оста је не у хва-
тљив. Та ко, на при мер, Ка ва ба та у би о граф ском де лу 
Мој жи вот пи сца, 1934, из бе га ва да се од ре ди, да се бе 
де фи ни ше као пи сца. Ка ва ба та да је са мо на го ве штај 
оно га што пред ста вља ње гов ли те рар ни кре до, ана-
ли зи ра ју ћи ефек те ко је је ра но са зна ње о смр ти про-
из ве ло на ње га и ње го ву ма шту. То је би ло са зна ње о 
смр ти ро ди те ља, ба бе и, по себ но, де де, ко ји га је по ди-
зао у да ни ма ра ног де тињ ства, као и вест о стра да њу 
дру гих ње му дра гих бли ских ли ца у ве ли ком зе мљо-
тре су у То ки ју и око ли ни 1923. го ди не (ве ли ки Кан то 
зе мљо трес). Он пи ше: ‘’Не мо гу ни ка да да се осло бо-
дим осе ћа ња да сам бес циљ на лу та ли ца. Стал но са њам, 
али ни ка ко не мо гу да уто нем у свој сан, увек сам бу дан 
док са њам.” Ка ва ба та сма тра да га та смрт што про-
го ни чи ни бли жим До сто јев ском, а уда ља ва се од Тол-
сто ја. Он за тим ис ти че: ‘’Љу бав је за ме не је ди на нит 
ко ја све др жи за јед но.” Сам Ка ва ба та на тај на чин ис по-
ља ва про ти ву реч но сти сво је фи ло зо фи је у од но су на 
пи сце ко ји су има ли ја сне ста во ве, сво ју иде о ло ги ју, као 
што су то би ли, ре ци мо, марк си стич ки ори јен ти са ни 
пи сци. Ме ђу тим, у Ка ва ба ти ним ми сли ма чак ни љу бав 
или ле по та не пред ста вља ју ап со лут не вред но сти ко је 
се мо гу од ре ди ти и ми са о но ја сно ухва ти ти. За Ка ва-
ба ту жи вот пред ста вља ве тар и во де ну стру ју низ ко је 
се мо же пу сти ти и са свим им се пре да ти”. Ову упор ну 
па сив ност, ко ја у нај ве ћој ме ри ка рак те ри ше и ње го ву 
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ми сао и ње го во де ло, а и ње гов стил, не де ли ве ћи број 
са вре ме них ја пан ских пи са ца, али она за у зи ма зна чај но 
ме сто у ја пан ској књи жев ној тра ди ци ји. Ме ђу тим, 
Ка ва ба та је ипак из вр шио сна жан ути цај на не ке мла-
де та лен то ва не ја пан ске књи жев ни ке, а у пр вом ре ду на 
Ми ши му Ју ки ја и Са ва но Хи са оа.

Дело ја пан ског но бе лов ца до ста се раз ли ку је не 
са мо од европ ске већ и од са ме ја пан ске про зне књи-
жев но сти ње го вог до ба.

Од вре ме на ка да се (по чет ком два де се тих го ди на 20. 
ве ка) на је дан по се бан на чин при дру жио ‘’нео сен зу а-
ли стич ком” по кре ту, Ка ва ба та је по стао по знат по свом 
је дин стве ном ли ри зму. Ње гов зна ча јан до при нос бо га-
тој књи жев ној тра ди ци ји Ја па на огле да се у из ра зи том 
по ет ском сти лу и де ли кат ној осе ћај но сти, ком би но ва-
ној са не ком вр стом хлад ног и по себ но дис тан ци ра ног 
по гле да на ху ма ност и пи та ња чо ве ка. Осе ћа ње уса мље-
но сти и оту ђе но сти, сте че но још у ра ном књи жев ни-
ко вом де тињ ству, отво ри ло је пут се ти ко јом оди шу и 
де ла на пи са на у зре лим го ди на ма ње го вог ства ра ла-
штва. Но, ова се та, на по се бан умет нич ки на чин упо-
тре бље на, као то пли и ме ки плашт, оба ви ја оштро ана-
ли тич ко, ду бо ко Ка ва ба ти но ми са о но-фи ло зоф ско 
по и ма ње све та и чо ве ко ве уло ге у ње му.

Кава ба та је у мла до сти же лео да по ста не сли кар. 
Ова же ља као да му се нај пот пу ни је оства ри ла пи са ном 
реч ју. Ка ва ба ти на ело квент ност се ства ра лач ки ускла-
ђу је са сен зу ал но шћу на на чин ко ји об је ди њу је од-
ли ке ха и ку пе сме и књи жев не про зе, и, ко ји их, исто-
вре ме но, пре ва зи ла зи. Пре ва зи ла зи их, јер Ка ва ба тин 
је дин стве ни књи жев ни про се де код чи та о ца ства ра, 
пре све га, из у зет но сна жну, го то во дво ди мен зи о нал ну 
оп тич ку ви зи ју све га оно га што ње го ве ре чи, би ра не 
по пут ре чи ка кве кла сич не ха и ку пе сме, ево ци ра ју; 
а за тим по чи ње да пле ни огром на ду би на и зре лост 
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Ка ва ба ти не ми са о но сти ко ја се, да та ко ка же мо, осло-
ба ђа у дру гом та ла су.

Кава ба ти на љу бав пре ма ка ли гра фи ји у при лич ној 
ме ри од ре ђу је ње гов естет ски из раз и је зик, јер су ова два 
еле мен та у ја пан ском не раз двој на због иде о грам ског пи сма.

Сли кар ска је и упо тре ба оби ља та ко ре ћи ире ле-
вант них по је ди но сти и при зо ра ко ји, у ства ри, ис пу-
ња ва ју Ка ва ба ти не стра ни це по пут сли кар ског плат на. 
Та ко се, на при мер, ни жу сли ке као што су уги ну ли 
мо љац, ке дров шу ма рак, ви ли ни ко њи ци, цве ће, ре ка, 
сре бр на сти цве то ви ка је, ру ска про да ва чи ца и слич не, 
ко је се ре ђа ју јед на за дру гом, ис пу ња ва ју ћи та ко ви ше 
уза стоп них па су са у Сне жној зе мљи, ко ја се пред на ма 
од ви ја по пут не ког ка ли граф ског, сли кар ског и пе снич-
ког свит ка, или сва три у јед ном, што је слу чај у ја пан-
ској умет нич кој тра ди ци ји. Ве-ли ки пе сни ци су ка ли-
граф ски ис пи си ва ли сво је сти хо ве, не ка да их чак и 
до пу ња ва ли сли ком ура ђе ном у су ми-е тех ни ци (ка ли-
граф ским ту шем), а сли ка ри су не рет ко до пу ња-
ва ли сво је де ло не ким при год ним сти хом, сво јим или 
ту ђим. У том сми слу је је дин ство раз ли чи тих умет нич-
ких из ра за да ле ко при сут ни је и да ле ко ду бље уко ре-
ње но у ја пан ској тра ди ци ји, не го што то на пр ви по-
глед из гле да. È у на чи ну на ко ји Ка ва ба та пред ста вља 
сво је ли ко ве, од ра жа ва се ја пан ска умет нич ка и сли-
кар ска тра ди ци ја у свом нај бо љем ви ду. На при мер, 
кроз лик Ко ма ко, Ка ва ба та као да нам до ча ра ва јед ну 
од Мо ро но бу о вих или Ута ма ро вих ле по ти ца са њи хо-
вих уки јое др во ре за, ко ји су у Ја па ну у 17. и 18. ве ку 
до сти гли вр ху нац. Се ти мо се са мо по зна тих др во ре за 
Чу ве не ле по ти це из шест нај бо љих ку ћа, Де сет ле по-
ти ца, Кур ти за на или Да ни и са ти де вој ке. Ко ма ко као 
да је упра во си шла са не ке од ових сли ка. Ка ва ба та је 
по себ но во лео др во ре зе из се ри је Се дам же на ко је се 
до те ру ју, и ни је ни ма ло слу чај но што је Ко ма ко то ли ко 
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на лик на њих и по сво јој чи сто ти (се и ке цу) ко ју Ка ва-
ба та то ли ко на гла ша ва, и по пот ки мо ни ма јар ких бо ја 
ко ји јој се ви де при по кре ти ма ру ку, и по око врат ни ку 
ки мо на ко ји она раз др љу је да би бри са ла сне жно бе ли 
за но сни врат... То су све мо ти ви ко ји као да су пра во са 
Се дам же на за ко ра чи ли у Ка ва ба ти ну про зу, ко јом он 
сје ди њу је сли кар ство са књи жев но шћу.

Зву ци и гла со ви су ве о ма ва жни за Ка ва ба ти но 
ства ра ла штво. Ка ко и сам Ка ва ба та ка же, он је нај-
леп ша де ла кла сич не ја пан ске књи жев но сти као што су 
Ле ген да о Ген ђи ју и Ма ку ра но со ши чи тао јед но став но 
због ле по те зву ка њи хо вих ре чи. Ни ка да ни је, ка ко 
ис ти че у сво јим се ћа њи ма, мо гао да пре ви ди, од но сно 
да не чу је, звук ре чи и хар мо ни ју ко ју је тај звук ства рао. 
То на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у ње го вом ра ном ства-
ра ла штву. Де да је на умо ру бол но за по ма гао. За Ка ва-
ба ту то је нај а де кват ни је су бли ми ра ло чи тав ње гов уса-
мље нич ки, очај нич ки ва пај за ро ди те љи ма ко је го то во 
и да ни је уоп ште пам тио. Ка ва ба та је ду бо ко осе ћао ту 
бес крај ну уда ље ност ко ја вла да ме ђу љу ди ма, и ко ја је 
при сут на у свим ње го вим де ли ма, а нај бо ље се очи ту је 
упра во гла со ви ма и ус кли ци ма ко ји као да на сто је да 
ову да љи ну пре мо сте. Он је ту да љи ну нај бо ље осе тио у 
соп стве ном де тињ ству и мла до сти, и схва тио да је ди но 
љу бав мо же од го во ри ти на очај нич ки зов ко ји из би ја из 
ње го вог пе ра. Та ко љу бав и ис пи ти ва ње ње не су шти не 
по ста ју сре ди шна те ма све га што је Ка ва ба та ство рио.

Темат ским из бо ром, Ка ва ба та по ку ша ва да ана ли-
зи ра про блем уло ге же не, ка ко у жи во ту уоп ште, та ко 
и у Ја па ну ње го ва до ба, ко ји про ла зи кроз пе ри од бр зе, 
али се лек тив но спро во ђе не евро пе и за ци је. По Ка ва ба-
ти ном схва та њу, же ни на уло га је кључ на у жи во ту уоп-
ште. Кроз же ну у жи вот ула зи љу бав, spi ri tus mo vens 
људ ског жи во та. Же на је љу бав; же на је ле по та, же на је 
са вр шен ство. У же ни ним се ру ка ма на ла зе сви кљу че ви 
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жи во та. Сто га је же на увек пред мет, увек ши те (глав ни 
ју нак) Ка ва ба ти них де ла.

Кава ба та по сма тра ја пан ску же ну у дру штве ном 
ми љеу, у ко ме, по ње го вом уве ре њу, она би ва још увек 
спу та ва на тра ди ци о нал ним нор ма ма по на ша ња и ока-
ме ње ном уло гом у жи во ту, и та ко, оне мо гу ћа ва на да 
сво ју жи вот ну енер ги ју укљу чи у пре о бра жај зе мље 
у тре ну ци ма ко ји су за Ја пан би ли од суд ни. Ка ва ба-
ти не ју на ки ње су че сто пот пу но без лич не. Ми не зна-
мо, у ства ри, ка кве су оне као осо бе, као да про сто не-
ма ју сво је по себ но ли це. За па жа мо је ди но јед ну вр сту 
та ко ре ћи деч јих жен ских ли ко ва. Деч јих у сми слу њи-
хо ве нео форм ље но сти и не спо соб но сти да ис ка жу сво-
ју лич ност кроз ак тив но уче шће у жи во ту ко ји их окру-
жу је. Та кве су на при мер, Јо ко у Сне жној зе мљи, Кјôко у 
Ме се цу на во ди, Фу ђи ко у По нов ном су сре ту, Ки ку ко у 
Зву ку пла ни не, и мно ге дру ге. Мо жда су њи хо ви ли ко ви 
та ко нео д ре ђе ни, не из ди фи рен ци ра ни за то што Ка ва-
ба ту, у ства ри, ви ше ин те ре су је њи хов по ло жај и функ-
ци ја у тра ди ци о нал ном дру штву ко је им и ни је до пу-
шта ло не ку ин ди ви ду ал ност. Та још нео форм ље на 
ин ди ви ду ал ност ко ја про ве ја ва кроз Ка ва ба ти на де ла 
кад год се по ја вљу ју жен ски ли ко ви, чи ни се да је упра во 
ње гов не на ме тљив, сли кар ски на чин да нам пред ста ви 
сву те жи ну по ло жа ја же не у Ја па ну ње го вог вре ме на.

Ба ве ћи се ма лим љу ди ма, Кава ба та сли ка дру штво 
у ко ме жи ви и ис пи су је ње го ве то ко ве. То нај ре чи ти је 
го во ри о Ка ва ба ти ном фи ло зоф ском и по ли тич ком 
опре де ље њу ко је он сам као да и ни је све сно ус пео да 
до вољ но ис кри ста ли ше, али ко је нам кроз ње го ва де ла 
по ста је са свим ја сно. Пре све га, очи гле дан је кон траст 
сме не ат мос фе ре Сне жне зе мље и уз бур ка них, ми ли та-
ри стич ких го ди на Ја па на у вре ме ка да је Сне жна зе мља 
на ста ја ла. У та квим дру штве ним усло ви ма по ја ва при-
ча, ко је су ка сни је сје ди ње не у Сне жну зе мљу, код ја пан-
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ске чи та лач ке пу бли ке иза зи ва ве ли ко уз бу ђе ње. Чи та-
о ци ма као да се кроз те при че ука зи ва ло осе ћа ње спа са, 
осе ћа ње да има из ла за из те шке ат мос фе ре жи во та око 
њих, ко ји их је про сто гу шио. Си ту а ци ја у Ја па ну је би ла 
по себ но те шка по сле по чет ка ра та у Ки ни. È сам Ка ва-
ба та је био све стан ути ска ко ји ње го ве при че оста вља ју 
на чи та лач ку пу бли ку, и то у нај ши рем сми слу. У сво-
јим се ћа њи ма, он пи ше: ,,У вре ме ра та, ка ко је то чуд-
но, че сто су ми пи са ли ја пан ски вој ни ци ко ји су би ли 
да ле ко од отаџ би не. Пи са ли су ми ка ко их мо је књи ге, 
ко је су им слу чај но до па ле у ру ке, ја ко уз бу ђу ју и ства-
ра ју огром ну че жњу за до мо ви ном. Они су ми за хва-
љи ва ли и из ра жа ва ли сво је ди вље ње. Из гле да да су им 
мо ја де ла ства ра ла ми сли о род ној зе мљи, о Ја па ну.»3

То Ка ва ба ти но опре де ље ње до ла зи од ње го вог мај-
стор ског от кри ва ња ду хов ног устрој ства чо ве ка и дру-
штва, и то не то ли ко кроз оно што је ви дљи во, ко-
ли ко кроз онај про стим оком не ви дљив жи вот. Та ко он 
за па жа и умет нич ки тран спо ну је оне, на из глед, не ва-
жне де та ље ко ји, за јед но и у ком би на ци ји са оним што 
је и на пр ви по глед уоч љи во, ства ра ју јед ну до тан чи на 
пре ци зну и вер ну, ле пу и пре фи ње ну сли ку жи во та.

*
Сне жна зе мља је по ет ски ро ман са љу бав ном те ма ти-

ком, чи ја је рад ња вре мен ски и про стор но од ре ђе на Ја па-
ном по чет ком три де се тих го ди на ово га ве ка. Овај ро ман 
је по себ но по ме нут при ли ком до де ле Но бе ло ве на гра де 
Ка ва ба ти, а од ли ку је га и ре кор дан број пре во да (до са да, 
ре ги стро ван 61 пре вод у зе мља ма ши ром све та).4

У овом ро ма ну Ка ва ба та сли ка жи вот то киј ског 

3 К. Рехо, Јасунари Кавабата „Прогрес“, Москва, 1971, страна 11.
4 Mo dern Ja pa ne se Li te ra tu re in Tran sla tion, A Bi bli o gaphy 

Co mi led by Ke In ter na ti o nal Ho u se of Ja pan Li bary, Ko dan sha In ter na-
ti o nal Ltd, To kio, 1979. str. 106-107.
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бо га та ша Ши ма му ре, рас тр за ног, с јед не стра не, љу ба-
вљу пре ма две ма же на ма, Јо ко и Ко ма ко, и, соп стве не 
не мо ћи да ја сно од ре ди пу та њу свог жи во та, с дру ге. 
Јо ко је за Ши ма му ру оли че ње не у хва тљи ве чи сто те 
и са вр шен ства, ко ме он, од мо мен та ка да је пр ви пут 
угле да у во зу, те жи да се не ка ко при бли жи, осе ћа ју ћи 
да је чи сто та упра во оно за чим он тра га ка ко би свој 
жи вот ис пу нио пра вим вред но сти ма.

Про ни кав ши до са ме ср жи Ши ма му ри них осе-
ћа ња пре ма Јо ко, Ка ва ба та тра га за су шти ном ле по те, 
ко ју он схва та као чу де сни спој чи сто те и са вр шен-
ства. От кри ти ову ле по ту и по и сто ве ти ти сво је би ће 
са њом, пред ста вља за Ка ва ба ту пра ви циљ чо ве ко ве 
ег зи стен ци је на Зе мљи. При то ме, чо ве ка овом ци љу 
во ди ис кљу чи во љу бав – аку му ли ра на укуп на жи вот на 
енер ги ја ко ја функ ци о ни ше као глав ни spi ri tus mo vens у 
људ ском жи во ту.

Испи ту ју ћи при ро ду Ши ма му ри них осе ћа ња пре-
ма Ко ма ко, Ка ва ба та нам из но си сво ју ви зи ју чи ни-
ла ца ко ји чо ве ку оте жа ва ју или оне мо гу ћу ју до сти за ње 
са вр шен-ства, ко је Ка ва ба та ви ди као пут до хар мо ни је 
из ме ђу чо ве ка и уни вер зу ма – тог основ ног ци ља, те 
фа тал не со лу ци је на чи јој нео п ход но сти по чи ва це ло-
куп но кон фу чи јан ско по и ма ње све та.

Кома ко во ли Ши ма му ру свим сво јим би ћем и 
спрем на је на сва ку жр тву ка да је он у пи та њу. Ме ђу-
тим, он ни је у ста њу да је истин ски во ли. Ме ђу њи ма не 
мо же да по те че она пра ва љу бав ко ја во ди ка по и сто ве-
ће њу чо ве ка са са вр шен ством и ње го вим сје ди ње њем са 
оп штом хар мо ни јом при ро де, јер се Ко ма ко ја вља као 
оли че ње свих там них, инерт них, не га тив них си ла ко је, 
у тер ми но ло ги ји фи ло зоф ских по сту ла та ји на и јан га, 
пред ста вља ју си ле ји на, ко је сто је иза све га оног што 
је не га тив но и инерт но у све ту, и из чи је се не пре ста не 
ди ја лек тич ке су прот но сти са си ла ма јан га, ко је су све 
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оно што је ак тив но и по зи тив но, ра ђа све, це ло куп на 
фе но ме но ло ги ја, ка ко људ ског дру штва та ко и укуп ног 
уни вер зу ма. Јин-јанг ди ја лек ти ка сто ји у осно ви ки не ске 
фи ло зо фи је као та кве, а по себ но у осно ви свих ви до ва 
кон фу чи јан ског и нео кон фу чи јан ског по гле да на свет, 
ко ји су би ли од пре суд ног ути ца ја за оформ ље ње Ка ва-
ба ти ног од го во ра на веч но ег зи стен ци јал но пи та ње, ко је 
се увек из но ва по ста вља у сва ком пра вом умет нич ком 
де лу, а то је, за што чо век, пре све га, уоп ште жи ви, а ако 
се жи ви са ци љем, за што он да жи ви та ко без вред но и 
ми зер но? Дру гим ре чи ма, Ка ва ба та у Сне жној зе мљи 
тра га за од го во ром на пи та ње ка ко да се чо век осло-
бо ди, ка ко да се уз диг не, ре а ли зу ју ћи огром не по тен ци-
ја ле ко ји умет ник осе ћа, у ње му жи ве, али, ко ји, оме та ни 
свим оним не ја сним, не у хва тљи вим не га тив ним си ла ма 
жи во та, те шко из би ја ју на по вр ши ну. Ка ва ба та нам ули-
ва ве ру у не ми нов ност ко нач ног три јум фа чо ве ко вог 
осло бо ђе ња ка да на кра ју Сне жне зе мље сли ка Ши ма-
му ру ко ји се, угле дав ши Јо ки но уми ру ће ли це, у Ко ма ки-
ном на руч ју (Јо ко је на стра да ла у по жа ру), то га мо мен та, 
на јед ном, и без и нај ма ње трун ке све сног на по ра, осло-
ба ђа сво је љу ба ви пре ма Ко ма ко. Осе ћа ка ко се све те 
го ди не муч не оп се си је ста па ју у бе зна чај ност тре на ко ји 
му ње ви том бр зи ном иш че за ва из ње го ве ду ше. Он је 
осло бо ђен, об у зи ма га си ла пра ве љу ба ви и осе ћа ње сје-
ди ње ња са ле по том и са вр шен ством ва се ље не. Он ди же 
по глед пре ма не бу овен ча ном зве зда ма Млеч ног пу та са 
ко ји ма је са да за у век јед но.

Сне жна зе мља об је ди њу је еле мен те Ка ва ба ти ног 
нео сен зу а ли зма и ње го вог ха и ку сти ла ко ји се од ли ку је 
су прот ста вља њем тре нут ног веч ном, не до ре че но шћу и 
мно гим дру гим по ет ским осо би на ма.

Кава ба та је у ја ну а ру 1935. го ди не на пи сао две 
ме ђу соб но по ве за не крат ке при че и об ја вио их у два 
раз ли чи та књи жев на ча со пи са. Пр ва је би ла Огле да ло 
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ве чер њег пеј за жа, а дру га, Огле да ло бе лог ју тра. Ове две 
при че, углав ном, од го ва ра ју по чет ним епи зо да ма Сне-
жне зе мље, и пред ста вља ју по че так ро ма на. Ка ва ба ти је 
тре ба ло 14 го ди на да уоб ли чи Сне жну зе мљу и да нам је 
да ру је у са да шњем об ли ку.

Кава ба та се у Сне жној зе мљи ве о ма ве што слу-
жи то ком до га ђа ја да би до ча рао го то во не при мет но 
али не у мит но про ла же ње вре ме на. То ме до при но си и 
по вре ме но вра ћа ње уна траг, а и по ми ња ње Ши ма му-
ри них по се та као ,,три у три го ди не», што је, у ства ри, 
хро но ло шки не тач но, али код чи та о ца ства ра још убе-
дљи ви ју сли ку ди фу зно сти вре ме на и ње го вог то ка. 
Овај ток вре ме на, ко ји пред ста вља је дан од те мат ски 
ва жни јих еле ме на та Сне жне зе мље Ка ва ба та уво ди већ 
на са мом по чет ку слу же ћи се чу ве ном сли ком огле да ла. 
Ши ма му ра се тру ди да се при се ти из гле да де вој ке ко ју 
ће уско ро по но во ви де ти. Он пре вла чи ру ком пре ко 
за ма гље ног про зо ра во за и ка жи прст ње го ве ле ве ру ке 
од јед ном „по ста је вла жан од ње ног до ди ра». У ли ни ји 
ко ју је та ко на про зо ру по ву као, по ја вљу је се јед но око, 
око де вој ке ко ја се ди на су прот ном се ди шту. Про шлост 
и бу дућ ност су та ко не раз лу чи во сје ди ње не.

Кава ба та се ве о ма не на ме тљи во слу жи сим бо ли-
ком, ка ко огле да ла та ко и именâ лич но сти. Та ко Јо ко 
зна чи „де вој ка ли шћа», и она је за и ста сим бол све-
га оног не до дир ну тог и нео ства ре ног, про ла зног као 
што је ли шће ко је у је сен опа да и од ла зи у не по врат. 
Ко ма ко, ко ја је сва од кр ви и ме са, зна чи „де вој ка као 
мла дун че», што сим бо ли ше ње ну жен стве ност и по ве-
за ност са плод но шћу и пол но шћу. Ши ма му ру при вла че 
обе, и то већ док са мо пре вла чи пр стом пре ко тог про-
зор ског ок на. Ме ђу тим, он ни до кра ја Сне жне зе мље 
ни је у ста њу да се у пра вом сми слу, по и сто ве ти ни са 
јед ном ни са дру гом.

На кра ју Сне жне зе мље по ми ње се сје ди ња ва ње 
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Ши ма му ре са зве зда ма Млеч ног пу та. На овом ме сту је 
не ја пан ски чи та лац у по себ но те шком по ло жа ју, и ни је 
у ста њу, и по ред нај бо ље во ље, да пра ти Ка ва ба ти ну 
сим бо ли ку. По јам Млеч ног пу та, у Ја па ну је не рас ки-
ди во ве зан са ле ген дом о Та на ба ти, у ко јој се го во ри 
о две ма зве зда ма, Кен гју и Шо ку ђо, ко је су се то ли ко 
во ле ле, да их је глав но бо жан ство, да би их не ка ко раз-
дво ји ло и обез бе ди ло да оба вља ју сво је ду жно сти, ста-
ви ло на два су прот на кра ја Млеч ног пу та и до зво ли ло 
да се са мо јед ном у го ди ни са ста ју. Тај њи хов са ста нак 
од ре ђен је за ноћ 7. ју ла, што се и да нас у Ја па ну сла-
ви. Ја пан ски чи та лац, ко ме је ова ле ген да по зна та од 
де тињ ства, од мах ће схва ти ти ње ну слич ност са суд-
би ном љу ба ви ко ја спа ја Ши ма му ру са Ко ма ко, али 
и Ка ва ба ти ну иро ни ју и сар ка зам. Јер, Ши ма му ра не 
ра ди ни шта, и ка да би то хтео, мо гао би да са во ље ном 
же ном бу де ка да за же ли. Ипак, он је до шао ,,три пу та у 
три го ди не». Ево ци ра њем ове ле ген де на кра ју ро ма на, 
Ка ва ба та као да же ли да ис так не да је че жња не рас ки-
ди ви еле ме нат љу ба ви, чак и он да ка да то, на из глед, не 
би мо ра ло да та ко бу де, и да је са мо ње на рет ка ис пу ње-
ност, у ства ри, не ми нов на.

Нешто ка сни је, Ка ва ба та об ја вљу је ро ман Ве ле мај-
стор. У ро ма ну Ве ле мај стор, ко ји има ка рак тер умет-
нич ки тран спо но ва ног днев ни ка или хро ни ке јед ног 
ве о ма спе ци фич ног шам пи о на та древ не да ле ко и сточ не 
игре го, ко ји је 1938. го ди не одр жан под по кро ви-
тељ ством два ју нај е ми нент ни јих ја пан ских днев них 
ли сто ва, Ка ва ба та пра ти, из по те за у по тез, игру јед ног 
од не над ма шних ве ле мај сто ра свих вре ме на и мла дог 
про тив ни ка. „Не по бе ди ви» ве ле мај стор свих вре ме на 
гу би фи нал ни меч на овом шам пи о на ту. По што се меч 
одр жа ва је ди но за то да би се удах нуо жи вот јед ној древ-
ној игри ко ја од у ми ре, у Ка жва ба ти ном де лу по раз ста-
рог мај сто ра до ла зи као сим бол нео др жи во сти тра ди-
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ци је и не ми нов но сти ње ног усту па ња пред не у мит ним 
за ко ни то сти ма мо дер ног до ба, ко је је по ло ви ном про-
шлог ве ка у Ја пан до шло на сил но и из не нажд но. Ка ва-
ба та овим сво јим ро ма ном – хро ни ком нај су штин ски је 
ис ка зу је сву ду би ну бол ног ја за ко ји је у ду ши Ја па-
на ца иза зва ла евро пе и за ци ја сре ди ном 19. ве ка на мет-
ну та као је ди ни мо гу ћи из лаз, као ма ње од два зла, у 
си ту а ци ји ка да је аме рич ка фло та, под прет њом упо-
тре бе си ле, ис фор си ра ла свој ула зак у То киј ски за лив. 
Ја пан се отво рио пре ма упли ву за пад не ци ви ли за ци је 
под су ро вом прет њом то пов ских це ви. Ка ва ба та у овом 
ро ма ну ана ли зи ра мно ге пси хо ло шке и кул ту ро ло шке 
од ли ке но ве, „евро пе и зи ра не» ја пан ске „кул ту ре» ко ја 
је на тај на чин ини ци ра на. У Ве ле мај сто ру, млад, агре-
си ван и аро ган тан иза зи вач (ка кав је био За пад) су ко-
бља ва се са ве ле мај сто ром, не жним, крх ким, ста рим и 
уса мље ним (ка кав је био Ја пан). До ла зи до ду е ла из ме ђу 
кла сич ног мај сто ра мир ног, су здр жа ног, пре фи ње ног 
сти ла и же сто ких, бр зих и до по дло сти су ро вих на па да 
ње го вог мла дог иза зи ва ча. Иако је меч из ме ђу њих дво-
ји це тра јао ме се ци ма, на зи ва мо га ду е лом, по што је од 
са мог по чет ка овог ро ма на аутор ја сно су ге ри сао да ће 
се овај фи нал ни меч шам пи о на та за ти ту лу ве ле мај-
сто ра или ње ну од бра ну, за вр ши ти крај њом фи зич ком 
ели ми на ци јом ста рог ве ле мај сто ра.

Нека да не над ма шни ве ле мај стор игре го, ста-
рац Шу саи, ни ка ко не мо же да се по ми ри са не у мит-
ном исти ном да је ње го во вре ме про шло и да се ја вља 
играч ко ји га по мно гим, иако по ње го вом ду бо ком 
убе ђе њу, не су штин ским, од ли ка ма во ђе ња игре пре-
ва зи ла зи. Шу саи чи ни све ка ко би што ка сни је са гле-
дао крај у овом пре суд ном ме чу. За вр ше так игре и дан 
не ми нов ног по ра за, за Шу са иа пред ста вља ње гов крај, 
ко ји је у ро ма ну по и сто ве ћен са смр ћу. Да кле, за вр шет-
ком шам пи он ске вла да ви не мо ра да се окон ча и сам 
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жи вот ве ле мај сто ра; до те ме ре су по ве за ни и по и сто-
ве ће ни по ло жај у објек тив ном све ту са са мим оп стан-
ком. Ка да из ра жа ва та кву ми сао, Ка ва ба та, као чо век 
ду бо ких па три от ских осе ћа ња, ов де пр вен стве но ми сли 
на суд би ну Ја па на ко ји је ба чен у аре ну за пад ног све та, 
при ну ђен да се бо ри за оп ста нак сво јих древ них вред-
но сти, упра во као што је Шу саи до ве ден у си ту а ци ју да 
бра ни ти ту лу ве ле мај сто ра ко ју де це ни ја ма ни ти је би ло 
ко ди рект но до во дио у пи та ње, ни ти му је оспо ра вао, 
иако он сам ни је све то вре ме уоп ште уче ство вао на тур-
ни ри ма. Ана ло ги ја је са вр ше на. Ја пан се два и по ве ка 
пре по ме ну тог на сил ног „отва ра ња» пре ма све ту, др жао 
пот пу но по стра ни од свет ских зби ва ња и раз во ја си ту а-
ци је у све ту, при ме њу ју ћи, ве ро ват но, је ди ну у исто ри ји 
чо ве чан ства, та ко успе шну стра те ги ју ком плет не по ли-
тич ке, еко ном ске и кул тур не изо ла ци је и за тва ра ња. А 
он да, на јед ном, За пад не у мит но ку ца на вра та Ја па на и 
ње му не ма из бо ра – мо ра да, ка ко зна и мо же, од го во ри 
на иза зов ко ји му је упу ћен. Иза зов је био бес ком про ми-
сан, др зак, ра ци о на лан – као Ота ке, а тра ди ци ја Ја па на, 
пре фи ње на, крх ка и уз ви ше на, као ве ле мај стор.

Међу тим, Ка ва ба та, као пи сац вр хун ских умет нич-
ких од ли ка ко је, по се жу ћи за до ку чи ва њем оно га што је 
уни вер зал но и по сво јој су шти ни пр вен стве но ду бо ко 
људ ско, схва та овај меч, ово су прот ста вља ње ста рог 
ве ле мај сто ра на па ди ма мла дог иза зи ва ча, и као сим бол 
стал ног кон флик та из ме ђу на чи на и сти ло ва, из ме ђу 
ге не ра ци ја, и, у крај њем ис хо ду, из ме ђу жи во та и смр-
ти. Сто га ово де ло под сти че чи та о ца на ду бо ка раз ми-
шља ња о про мен љи во сти и про ла зно сти жи во та, ко ји 
пред ста вља не пре ста ну бор бу – не ста ја ње по сто је ћег 
жи во та и ра ђа ње но вог у ди ја лек тич кој кон фрон та ци ји 
су прот них ег зи стен ци јал них си ла, кон фрон та ци ји ко ја 
бес по штед но обез бе ђу је про грес људ ског жи во та.
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*
Ка ва ба та је жи вот окон чао са мо у би ством. Ни до 

дан да нас се не зна са свим по у зда но за што. Он је у ви ше 
ма хо ва ис ти цао сво ју ве ру у жи вот, у ми си ју умет но-
сти и од ба ци вао са мо у би ство као из лаз из про бле ма 
жи во та. У свом есе ју Сан на са мр ти пи сао је:

„Ко ли ко год чо век био оту ђен од све та, са мо у би ство 
ни је об лик про све ће ња. Ко ли ко год вре дан ди вље ња 
чо век био, ако из вр ши са мо у би ство, он је да ле ко од 
до ме на све та ца или му дра ца.»5

Ове ре че ни це Ка ва ба та по ми ње и у свом го во ру при-
ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де и до пу њу је их сле де-
ћим: ,,Не ди вим се са мо у би ству ни ти осе ћам сим па ти ју 
пре ма они ма ко ји га из вр ше. Имао сам још јед ног при-
ја те ља ко ји је умро млад, као аван гард ни сли кар. И он је 
раз ми шљао ду го го ди на о са мо у би ству, а ја сам о ње му 
у истом есе ју6 на пи сао: ‘Чи ни се да је стал но по на вљао 
да не ма умет но сти ко ја је из над смр ти, да умре ти зна-
чи жи ве ти.’ Схва там, ипак, да за ње га, ро ђе ног у бу ди-
стич ком ма на сти ру и обра зо ва ном у бу ди стич кој шко-
ли, смрт као кон цепт пред ста вља не што са свим дру го 
од оно га што оно зна чи на за па ду. Ме ђу они ма ко ји 
ми сле, има ли и та квих ко ји не ми сле о са мо у би ству? 
Знао сам да је пи сац ових ре до ва, Икју (1394-1481) два 
пу та по ку ша вао да из вр ши са мо у би ство.»7

Кава ба та се, ме ђу тим, овим ре до ви ма до не кле из дао. 
Јер, с јед не стра не из ја вљу је да је про тив ник са мо у би-
ства као ко нач ног ре ше ња, и то се осе ћа и у ње го вим 
де ли ма. Ме ђу тим, с дру ге, као да га ису ви ше ве ли ком 

5 Ка ва ба та Ја су на ри, Ма цу го но мин, ча со пис „Бун геи шун-
ђу», ју ли 1933. год. То кио.

6 Ка ва ба та Ја су на ри Ма цу го но мин, (Сан на са мр ти), То кио, 
1933. год. у јул ском бро ју ча со пи са „Бун геи шун ђу»

7 Ка ва ба та Ја су на ри Уцу ку шии Ни хон но ва та ка ши, То кио, 
Ко дан ша, 1969, стр. 17-18.
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си ли ном при вла чи ја пан ска тра ди ци ја ди вље ња пре-
ма са мо у би ству и ми шље ња да је оно су пер и ор ни из лаз 
за чо ве ка од пе ра или од до сто јан ства, у свим си ту а-
ци ја ма ка да из гу би сва ку ви тал ну сна гу за да љу бор бу 
са те шко ћа ма овог све та. Ве ли ки број ја пан ских ис так-
ну тих лич но сти и го то во за бри ња ва ју ћи број ве ли ких 
про за и ста и пе сни ка, чак и са вре ме ног Ја па на, од лу-
чио се за окон ча ње жи во та са мо у би ством. Про сто је 
по ста ло уоби ча је но да пи сци у Ја па ну на тај на чин уми-
ру. Ка ва ба та сво је по тај но, под све сно ди вље ње пре ма 
том и та квом са мо у би ству из ра жа ва упра во ре до ви ма 
ко је смо ци ти ра ли из ње го вог го во ра при ли ком при-
ма ња Но бе ло ве на гра де, иако је сво је слу ша о це же лео 
да уве ри у су прот но.

Љиљана Марковић
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