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Bosnyák István 

A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉ-
ZETE, Ú J V I D É K 

Közlésre elfogadva: I98I. nov. 10. 

„. . . két elnyomó rendszer, két véres történelmi valóság, a test és a lélek 
elpusztítására létesített két táborrendszer kortársának lenni úgy, hogy 
könyveimben csak az egyik (a fasizmus) kapjon teret, miközben a másikon 
(a sztálinizmuson) a lelki vakfolt mechanizmusának hatására keresztül-
nézünk — ez az intellektuális rögeszme, ez a morális és moralisztikus 
lidérc olyan súllyal nyomasztott az utóbbi időben, hogy kénytelen voltam 
ahhoz a bizonyos „lírai érvágáshoz" folyamodni. [ . . . ] szégyenérzet 
és lelkiismeret-furdalás fogott el arra a kitartóan kísértő gondolatra, 
hogy többé-kevésbé mindannyian úgy viselkedünk, mint a pavlovi 
kutyák, hogy feltételes reflexeink az egyetlen tényleges spiritus movensei 
még a lírai és epikai (értsd: irodalmi) eljárásainknak, hogy mint azok 
a kutyák, ugyanúgy taknyozunk, amikor megkondul a lélekharang, s 
amikor felharsan a danse macabre a tábori (az auschwitzi) zenekarok 
hangszerein, márpedig ugyanilyen, feltételes reflexszerű viselkedés és 
gondolkodásmód diktálja azt a gyakorlatot is, amely sztereotip gondolatok, 
vélemények, figurák, viszonyok ismételgetésében merül ki, aminél — 
az irodalomra nézve — nincs veszedelmesebb." 

(Danilo Kis: Cas anatomije. A részletet Borbély János ford.) 

Érték és mérték 

Danilo Kis elbeszélésfüzére, a Borisz Davidovics síremléke nem valami 
„vadonatúj" témát ragad meg, dokumentum-epikája nem „szűzi" területeket 
tör fel. Egy Szolzsenyicin, Iszaak Deutscher, Arthur London, Karlo Stajner, 
Arthur Koestler, Sinkó Ervin, Déry Tibor vagy Lengyel József — hogy csak 
a számunkra legismertebbeket említsük — a történelemtudományi, emlékirat-
-irodalmi és belletrisztikus művek sorával—a maguk módján — meghódították 
már ezt a világot. Ám épp ez volt a lényeges valamennyiük, s Danilo Kis 
esetében is: az összetéveszthetetlenül egyéni látószög és alkotásmód. Ez kép-
viselte ugyanis azt az újdonságot, nóvumot, amelyet a reménykeltően — mert 
mindenek ellenére is! — sorjázó könyveik hozzá-hozzáadtak az előzményekhez, 
az előzetes szellemi/alkotói vívmányokhoz. Miközben az új látószög, új 
módszer, új írástechnika természetszerű tematikai és szemléleti tágulást is 

1 



392 B O S N Y Á K I S T V Á N 

eredményezett: az ismételten megragadott történelmi alapanyag egyre gazda-
gabban és sokrétűbben tárult fel. 

A Borisz Davidovics síremléke ezt a tágulást — mint előző tanulmányaink-
ban körvonalaztuk* — négy főirányban szorgalmazza: a sztalinisztikus moz-
galom jogi-morális, kriminológiai, metafizikai és „teatralógiai"elidegenedésé-
nek, öneszméjétől és lehetséges jobbik gyakorlatától való katasztrofális eltéré-
sének föltárása irányába. 

Eközben pedig, mint utaltunk rá, az elbeszélések epikus alapelve követ-
kezetesen a non-fiction-forma, illetőleg a sajátságos dokumentarizmus érvénye-
sítése maradt. Főbb módszertani velejárójuk pedig a szakforrások (és „forrá-
sok") szabad variálására alapuló montázstechnika, a holt dokumentumok 
fokozott intenzitású megelevenítésére képesítő epikus stigmatizáció, az „üres", 
palimpszesztus-szerű dokumentum-keret epikus kitöltése és a vizuális források 
neomanierista leolvasása volt. Nem utolsósorban pedig a szakforrások azo-
nosítására csábító ál-filológusi pedantéria, olvasót aktivizáló „borgesi csel" 
és a hagyományos pszichológiai realizmus eszköztárát elvető dokumentarisz-
tikus meta-pszichológia érvényesítése. 

Szerintünk Danilo Kis elsősorban ezzel a négy alap-irányba tartó temati-
kai/szemléleti tágítással, s e korszerű epikus eljárások, eszközök, módszertani 
kellékek és fogások új témakörre — a sztalinizálódott történelemre — való 
szuverén alkalmazásával vívta ki magának a saját helyét korunk mítoszrom-
boló baloldali irodalmában. S épp e viszonylagos személyi nóvumok megléte, 
kétségtelensége miatt volt képtelen a vád, miszerint Kis elbeszélésfüzére 
pusztán a „hetedik bőrt húzza le" a közismert témáról. . . Hisz e „bőrnek" 
immár végleges kisi pecsétje is van, mint ahogy a „bőrlehúzás" szépírói 
módszertanába is újdonságot vitt be ez a kötet, a más történeti témák epikus 
megragadásában már meghonosított, ám e speciális témakörben még nem, 
vagy csak alig alkalmazott dokumentarista vívmányok beiktatásával. 

Karlo Stajner állapította meg annak idején az egyik interjújában, a 
szibériai 7000 nap förtelmeinek súlyát jelezve: „A képzelet aligha találhatna 
ki olyan jeleneteket, amelyekbe nem csöppentem bele magam is." Nos, a 
pontosabb műszó híján „borgesinek" mondott dokumentumpróza vívmánya-
inak az Új-Atlantisz, illetve a kutyaól világára való alkotói vonatkoztatásával 
Danilo Kis voltaképpen e stajneri e/ertapasztalat művészi konzekvenciáit 
vonta le: ezt a világot legadekvátabb módon szintén önmagával, nyers, doku-
mentáris valóságával lehet megnevezni, s nem pedig az epikus képzelet puszta 
„kitaláló" műveletével. . . 

Ám láttuk, ez mégsem azt jelenti, hogy ebben a prózában elenyésző 
szerep jut az alkotófantáziának. Ellenkezőleg: a fiktív és valóságos dokumentu-
mok, igaz és ál-tények fantasztikus kombinálásával, illetőleg a minden lehet-
séges történelmi elvének esztétikaira való átváltása révén az alkotói képzelet 
itt is jelentős szerepet kap. Mégpedig leginkább a fantasztikus történelem 
színfalak mögötti valóságának demitizálása, s nem holmi patetikus drapéri-
ájának fölmutatása közben. 

Ha tehát a szóban forgó epikus eljárás alkalmazását az Új-Atlantisz, 
illetve a kutyaól világára most irodalomtörténeti nézőpontról akarnánk méltat-• 

* Anatómiai lecke jelen- és utókornak. Híd, 1980/9. és 1981/2. sz, 
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ni, akkor arra a közismert „versenyfutásra" kellene hivatkoznunk, amely 
különös intenzitással főleg Dosztojevszkij fellépése óta tart a fantasztikus 
irodalom és fantasztikus valóság között. . . S amelynek eredményeként nap-
jainkra immár alighanem az egyféleképp ugyancsak „tudományos-fantasztikus" 
történelmi dokumentumpróza lett az egyetlen igazi, a valóság elvalószínűt-
lenedésével még úgy-ahogy lépést tartó valóságepika. Minden más pedig csak 
szükségképpeni, kisebb-nagyobb lemaradást tanúsító irodalmi csetlés-botlás 
az egészében fantasztikussá váló valóság mögött. . . Legalábbis a történelmi 
epika műfajterületén. 

S ugyancsak egyedi alkotóerénynek kell minősíteni a kisi demitizálás 
mélységét, hőfokát. Mert természetesen ennek is van mértéke: korunk baloldali 
alkotó-eretnekei maguk is különböző mértékben vállalják az eretnekséget, 
a történelem- és emberszemléleti kriticizmus tekintetében egyaránt. 

Márpedig az az alkotó, aki művészetében ilyen illúziótlanul képes 
szebenézni világunk, a mi világunk — a XX. századi baloldal — történelmi 
rondabugyrával, mint Danilo Kis, az természetszerűen nem lehet más, mint 
intenzíven-demitizáló. Akinek még a halandzsa-sztorijai mögül is — a törté-
nelem halandzsái. Egészen közönségesen és kisszerűen, kisbetűsen. . . S aki 
a minden lehetséges döbbenetével a történelmi paranoia zűrzavarának ad méltó 
hangot, miközben esze ágában sincs ún. történelmi optimizmust sugallni. 
Ellenkezőleg: elbeszélésfüzérének valamennyi darabja az önmagát dehistori-
záló, időtlenítő és önismétlő történelem képzetét építi, az egyetlen középkori 
tematikájú elbeszélés félelmetesen e századi kicsengései pedig ezt külön is 
nyomatékosítják. 

A pusztán történő, tartó, levő történelem víziója sejlik föl tehát e kötet-
ből, s nem a minőségileg is fejlődőé. S ez nem is lehet másként: a végső dezillú-
zióval számba vett baloldali valóság rondabugyra nemcsak a konkrét történel-
mi idő — a harmincas-ötvenes évek — vonatkozásában kérdőjelezi meg a 
minőségi fejlődés egykoron kötelező hitét, s teszi valósággal gyalázatosan 
szemérmetlenné az olyan kegyeletes ideológiai eufémiákat, mint amilyenek a 
,törvénysértések", „személyi igazságtalanságok", „szubjektív hibák" és egye-
bek; e kutyaóli történelemvízió általában is felperzseli a fejlődés gondtalanul 
optimista, tizenkilencedik századian naiv, s korunkra, sajnos, már-már hallu-
cinánssá is váló reményét. S hogy mi marad ezután? — Az egyik elbeszélés 
explicite is kimondott ítéleteként: „az idő ciklikus körforgása", klasszikus 
és modern, Marcus Aurelius-i és borgesi meghatározásában: „Aki látta a 
jelent, mindent látott: azt is, ami a legrégibb múltban történt, és azt is, ami 
a jövőben fog történni. "Illetve: „A világot koronként elpusztítja a tűz, melyből 
vétetett, de ezután újból megszületik, hogy ugyanazt a történelmet élje át." 

Ha pedig az idő ciklikusan ismétlődik, ez azt jelenti-e, hogy az ember 
is puszta körforgást végez ún. nembeliségének labirintusában? Más szóval, 
van-e az emberinek minőségi fejlődése, ha már a történelminek nincs? — 
Apodiktikus kérdésfeltevés és ugyanilyen válasz helyett ismét csak az elbe-
szélésfüzér immanens sugallatára kell hivatkozni: korunk emberisége, még 
az igazság balján székelő is, atavisztikusan vissza-visszahull a kutyaól szintjére 
. . . S noha a Kis-elbeszélésekben az emberi bukásoknak jórészt társadalmi 
okrendszere van, nem kisebb illúziómentességgel kap bennük hangot az az 
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alkati, biológiai komponens sem, amelyet az Anatómiai lecke egy helyen a 
homo sapiens paranoid viselkedésmódjának, sőt szkizofiziológiai sajátságának 
nevez. . . 

Nyilván innen van az, hogy az elbeszélésfüzér szereplőinek abszurd 
tragikumát nem valamiféle morális pátosz övezi, hanem a „konokul" hűvös 
epikus tárgyilagosság. . . Hisz e könyvben nem arról van szó, hogy itt van 
a rossz, embertelen, atavisztikus Hatalom, amott meg a jó, szolidáris, ember-
séges Ember, akit abszurd tragédiájában csakis és csupán holmi angyalian 
ártatlan szenvedő alanynak lehetne minősíteni; hatalom és áldozat, rendszer 
és egyes ember, történelem és individuum ezeknek az elbeszéléseknek a 
világában is kölcsönös viszonyban áll egymással, együttesen hozván létre a 
„tökéletes bűnösség" létállapotát. S akit aztán megcsap e történelmileg/embe-
rileg egyaránt determinált fertő atavisztikus „szele", az alighanem óvatosan, 
sőt jókora félszegséggel fogja majd kiejteni az olyan magasztosan fennkölt 
fogalmakat, mint a „megemberiesülés", „rehumanizálódás", „dezalienáció" 
és egyebek... 

A Borisz Davidovics síremléke nem pedagógiai célzattal íródott, hanem 
a tanulmányunk élén mottóul kiemelt alkotói tanúságtétel kényszerével. S 
mégis van immanens, ha akarjuk: pedagógiai célzata is. Vitakönyvében, az 
Anatómiai leckében, a szerző ezt ugyancsak érinti, mondván, elbeszélésfüzéré-
nek egyetlen „üzenete" a világgyalázás. . . Azt viszont, hogy elég „érett"-e 
ez a világ a gyalázásra, az író hallgatólagosan az olvasóra bízza. Döntse el 
maga, a történelmi múlttal és jelennel kapcsolatos saját tapasztalatai, illetve 
a jövővel kapcsolatos elő-tapasztalatai, magán-futurológusi előrejelzései 
alapján. . . Ő, az író viszont csak annyit tehet, hogy kenotáfiumot — jelképes 
irodalmi síremléket — állít e világ kutyaóljaiban nyomtalanul és jeltelenül 
elmerült milliók emlékének. 

Többet, szolidárisabbat aligha is tehetne a mégoly illúziómentesen szem-
lélt és demitizáló kritikával megrajzolt e századi emberért. 

Ars epika 

Közhelyszerű irodalomtörténeti igazság, hogy a legfontosabb és legtel-
jesebb írói alkotásprogram — maga az alkotás. A műben testet öltött gyakorlati 
hitvallás író és irodalom, irodalom és élet, mű és történelem viszonyáról. . . 

Ennek az axiómának az igazát követve azt mondhatnánk, Danilo Kis 
legújabb epikus programja — maga a Borisz Davidovics síremléke. . . Hisz az 
elbeszélésfüzér problémalátása, szellemisége, múlt-, jelen- és jövő-élménye, 
elbeszélőmódszere, poétikája és stilisztikája érzékletesen szemlélteti szerzőnk 
jelenlegi ars epikájának lényegi vonásait is. Hogy ezekről az alábbiakban 
mégis külön szólunk, annak az az indítéka, hogy az elbeszélésekkel kiváltott 
maratoni vita egy kisebb könyvnyi explicit programot is kiprovokált írónkból, 
s ennek körvonalazása talán teljesebbé teheti a magyarul még meg nem jelent 
Őas anatomije méltatását. 

E programnak a — jobb híján mondjuk így — személyiségontológiai 
alapja az az individuum-eszmény, amelyet vitakönyvében epikus hőseiről 
szólva maga a szerző fogalmaz meg a legközvetlenebbül: „erős, magukat a 
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történelmi események sodrába vető személyiségekről van szó", akik azonban 
„meg akarják őrizni önnön individualitásuk szembeötlő jelét és ismertető 
jegyét, „árral szemben" akarnak úszni, mindenek ellenére, kiválni az ellen-
-individualista kor áttekinthetetlen tömegű egy húron pen dűlői közül, vagyis, 
akiknek a kétség az alapvető iránytűje, ha ez még egyáltalán iránytű lehet". . . 

Ezzel a személyiség-eszménnyel rokonul aztán az írástudói tartás eszmé-
nye is: „opponálás az általánosan elfogadott, automatizált gondolkodás-, 
létezés- és írásmódokkal". . . 

A szembeszegülés történelmi és politikai objektumai pedig, mint a mottó-
nak megtett könyvrészletben már láttuk: a fasizmusok és sztálinizmusok 
e századi változatai, „a test és a lélek elpusztítására létesített két táborrendszer" 
valamennyi megnyilvánulása. 

Ennek az írástudói magatartásnak viszont szükségképpen kockázatvál-
laló az etikája: Kis szerint a vérbeli író korunkban is „szabadságos börtön-
töltelék", s épp e kockázatos léthelyzet vállalása különbözteti őt meg a betű-
vetés kufáraitól, akik továbbra is, ma is dédelgetett védencei az intézménye-
sített társadalmaknak. . . 

Az Anatómiai leckében programtételként vállalt opponálás irodalmi 
objektuma mindvégig kettős: a szembeszegülés egyrészt az epikus konstru-
álásra, a puszta „képzelményre", „kitalálmányra" irányul, másrészt pedig a 
hagyományos — napjainkra immár realizmusát-vesztő — pszichológiai 
„realizmusra". Előbbi korszerű, korhű, valódi maisággal telített epikus alter-
natívájának Kis a fantasztikumban immanensen bővelkedő dokumentarizmust 
minősíti, mivel hogy maga is Michel Foucault nézetét vallja: „a fantasztikum 
gazdagsága a dokumentumokban rejtőzködik". . . Utóbbinak, a „kiürült" 
hagyományos pszichologizmusnak a pótlását viszont az elbeszélő nézőpont 
funkciójának gyökeres megváltoztatásával szorgalmazza: a mai epikus a szerep-
lők és helyzetek lélektani motiválása közben se legyen az olvasó „istenien" 
mindent tudó informátora, hanem ilyen vonatkozásban is vállalja a dokumen-
tumokra (és „dokumentumokra") támaszkodó azon „irattáros" és „jegyző-
könyvvezető" szerepét, aki a korszerű prózafigurák klasszikus lélektant meg-
haladó, jórészt fantasztikus, paranoid, szkizopszichikai stb. indítékait és 
reakcióit „pártatlanul", „tárgyilagosan", „mások szemével" láttatja — a 
valószerűsítés, azaz, a befogadás-esztétikai hatás fokozása céljából. . . így 
találkozik Kisnél a dokumentarizmus igénye az azonos averzióval elvetett 
„kitalálmány" és a hitelét vesztett, hagyományos lélektani „realizmus" közös 
ellenszereként. 

S e dokumentarizmus kisi gyakorlatának előzetes vázolása után nyilván 
már nem is kell túlságosan hangsúlyozni, hogy ennek a szerző programjában 
sem valamiféle pozitivista „valóságtisztelet", naturalisztikus „megfelelés-igény" 
a szinonimája. Ellenkezőleg: olyan dokumentarizmusról van szó, amely a 
legszabadabb — az elbeszélés valóságanyagán és immanens logikáján belül 
maximálisan szabad — írói kreativitással párosul. Amely tehát közel sem puszta 
átvevése, hanem újrateremtése, új valósággá szervezése a dokumentumok és 
„dokumentumok" törmelékének. S e teremtő átváltoztatás módja az Anató-
miai lecke szerint egyféle írói „alkímiához" hasonlatos: 

5 



396 B O S N Y Á K I S T V Á N 

„Az írás alkímiai folyamat, transzmutáció, s e teremtő eljárásra eszményi 
metaforaként és lehetséges definícióként vonatkoztatható a voltaképpeni 
alkímia meghatározása: »Az alkímia a fémek arany-előállítás céljából 
történő transzmutálásának a művészete« ( . . . ) Azonban az írásfolyamat, 
analóg módon az alkímiai folyamatokkal, egyúttal misztérium és misz-
tifikáció is: minden az alkotó titkos laboratóriumában zajlik le, ebben 
az alkímikus műhelyben, ahol a céh mágikus formuláit őrzik ( . . . ) , 
amelyekhez azonban hozzá kell adni tulajdon felfedezéseinket is, e 
minden titkok legfőbb titkát. Mert a végső cél, tulajdonképpen, a szellemi 
transzformáció. . . " 
Az individuális teremtő átváltoztatás, a dokumentáris nyersanyagok 

(irodalmi „fémek") átlényegítésének művészete mint „legfőbb titok", amely 
azonban nem a pusztán-egyedi alkotóleleményre és -képességre alapul, hanem 
„a céh mágikus formuláinak", vagyis: az írói „szakma" mesterségbeli, techni-
kai-technológiai és módszertani tapasztalatainak az ismeretére is: az Anatómiai 
leckének e metaforikus szóhasználata átvezet bennünket egy újabb program-
tételhez, az irodalmi hatások tudatos befogadásának igényéhez. 

Az irodalmak nemzetközi hatás-folyamatát szerzőnk a szó művészetének 
természetes élettartozékaként értelmezi, s példák hosszú sorával teszi nevet-
ségessé a „barbarogeniális eredetiség" illúzióját és provinciálisán beszűkölő 
valóságát. Eközben — ellentétben a szimplifikáló komparatisztikával — nem 
az egyes írók „irodalmi atyját" keresi, aki, úgymond, eleve megpecsételi az 
illető „utód" alkotóegyéniségét s puszta epigonságra ítéli; Kis az irodalmi 
alkotások egymásra való, az alkotói szenzibilitás-típusok rokonságára épülő, 
láncolatos történelmi hatását tartja igazán jelentősnek. S természetesen ön-
magára is vonatkozónak — az irodalmi kánonoktól való eltérés képességeként 
értelmezett alkotó tehetség jogának fenntartása mellett: 

„. . . nem mondhatnám, hogy csupán Njegost meg [Crna Gora-i] nép-
dalt olvastam, illetve a nagyanyám meséit hallgattam. Tehát én nem taga-
dom a hatásokat, hanem azt kérdem magamtól, vajon a hatások bizonyos 
teljességén belül sikerült-e kiváltanom — az illető hatásokhoz viszonyítva 
is — ama hírneves „különbözőség-érzetet", más szóval: mennyiben 
sikerült a hatás kereteiben [ . . . ] megteremtenem saját hiteles alkotá-
somat. . ." 

Az Anatómiai leckében az így értelmezett hatás egyrészt az írói szellemi-
ség-típusok rokonságán alapuló spirituális rokonulásként konkretizálódik, 
másrészt pedig az irodalmi eljárások, kifejezési eszközök, technikák és techno-
lógiák közös tárházából való szuverén merítésként, „kölcsönzésként". S ez 
utóbbi hatás-változat befogadását szerzőnk nemcsak hogy nem tartja alkotói 
„amoralitásnak", de csakis ennek révén véli lehetségesnek a kifejezésbeli 
konzervativizmus és anakronizmus elkerülését. 

Mert az Anatómiai lecke írója hisz az irodalmi technológiák — ha nem 
is az esztétikai teremtőképesség — fejlődésében, evoluálásában: 

„Noha az irodalom nem (egzakt) tudomány, tehát a műalkotások [ . . . ] 
nem haladnak valamilyen felfelé ívelő irányba, valamiféle művészeti 
evolúció logikája szerint, a művészetben, s különösen az irodalomban 
mégiscsak érvényesek a fejlődés bizonyos törvényszerűségei, akarom 
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mondani: a művészi, az irodalmi kifejezésmódnak — mégiscsak — van 
fejlődési íve, nemcsak a szenzibilitások változnak, hanem az irodalmi 
kifejezés eszközei, technikája {prijóm-ja), ha akarjuk: technológiája is, 
tehát mindaz, amivel az irodalomtudomány foglalkozik, s aminek az 
írók, amennyiben valamelyest is tehetségesek, nagyon is tudatában van-
nak." 
Saját alkotóterületére, a korszerű epikára vonatkozóan az így felfogott fej-
lődés törvényszerűségéből szerzőnk az alábbi fontos konklúziót vonja le: 
„Ma tehát nem lehet elbeszélést vagy regényt írni a XVIII . vagy XIX. 
századi eszközökkel és módszerekkel, és alig lehet egy Maupassant, 
Csehov vagy O'Henry módján: a kifejezés anakronizmusa az irodalomban 
ugyanaz, mint a tehetség hiánya. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a 
literatúrában, a próza „technológiájában", retorikájában csupán egyetlen 
módszer, a legújabb, a legmodernebb létezik, amely mintegy garantálja 
a mű hitelességét és korszerűségét; ám ennek ellenére is marad a tény: 
bizonyos dolgok e korszerű próza-retorika tárgyköréből ma már többé-
-kevésbé ismeretesek valamennyi, az írás mesterségével nem-dilettáns 
módon foglalkozó író számára; hisz az író irodalmi öröksége, mint 
Sklovszkij mondja, »éppúgy a saját kora technikai lehetőségeinek az 
összességéből áll, mint a feltaláló hagyományai . ." 
Ezeknek a lehetőségeknek a számbavétele után az Anatómiai lecke írója 

a hagyományos és korszerű elbeszélőművészet mai vízválasztóját J. L. Borges 
epikus módszerének a segítségével húzza meg, miközben annak novátorságát 
egyebek közt a realitás határvonalainak a fantasztikum irányába történő 
tovább-tágításában és a dokumentáris anyag mesterien-fortélyos felhasználás-
módjában jelöli meg. Mindenekelőtt azonban a Maupassant-Csehov-O'Hen-
ry-féle realista elbeszélés részletező és induktív módszerének meghaladásában 
— „egy bűvészi és forradalmi vállalkozás", ti. a dedukció révén. Értve ez 
alatt azt a sajátságos epikus szimbolizmust, „amelynek elméleti és gyakorlati 
következményei nem kisebbek azoknál, amelyeket ugyanez a szimbolizmus 
a költészetben váltott ki Baudelaire jelentkezésekor." 

E radikális újítás szabad, szuverén felhasználásának programatikus 
elkötelezettje az Anatómiai lecke írója is. Azzal a megszorítással, hogy szerinte 
Borges módszertani újítása elsősorban ahistorikus/metafizikai szinteken érvé-
nyesül, míg a Borisz Davidovics síremléke a történelmire összpontosít. . . 

Hogy miként és hogyan, azt láttuk. S az epikus programtól, ars epikától 
ezzel vissza is tértünk a kisi elbeszélő-gyakorlathoz. 

A szellemiségében forradalmian radikális és módszertanában következe-
tesen modern kisepikai megvalósuláshoz, amelyet a mai jugoszláviai elbeszélő-
irodalmak nyilván méltán tehetnek meg saját „borgesi" vízválasztójuknak. 

REZIME 

„BORHESKA" PREKRETNICA U JUGOSLOVENSKOJ EPICI 

Studija se bavi analizom knjiga Danila Kisa (Grobnica za Borisa Davidovica; Gas 
anatomije) i nadovezuje se na prethodne dve studije autóra na istu temu (Anatómiai lecke 
jelen- és utókornak. Híd, 1980/9, str. 1108-1118. i 1981/2, str. 193-206.) 
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U pogledu tematsko-sađržinske novine Kiševe epike u nas, autor ističe umetničko 
oživotvorenje pravno-moralne, kriminološke, metafizičke i „teatrološke" otuđenosti sta-
ljinizma od ideje socijalizma, a u pogledu pripovedačke tehnike osnovne novine vidi u stva-
ralačkom koriščenju montažne tehnike; u ispunjavanju palimpsestičkih okvira sižea; u 
necmanirističkom „očitavanju" vizuelnih dokumenata; u „epskoj stigmatizaciji"; u kvazi-
-filološkoj pedanteriji kao „borheškoj zamci"; u suprostavljanju epskom konstrukcionizmu 
i tradicionalnom psihološkom realizmu pomoću stvarnog i fiktivnog dokumentarizma i 
meta-psihologizma. 

U okviru prikaza stvaralačkog kreda knjige Čas anatomije, studija skicira ontološke 
osnove Kiševe „ars epike", te spisateljski stav i stvaralačku etiku koja svesno prihvaća eg-
zistencijalni rizik, a opisuje se i neki karakteristični pojmovi Časa anatomije (ugao pos-
matranja u savremenoj epici; stvaralačka „alkimija"; dedukcija i epski simbolizam itd.) 

Studija se završava konkluzijom da je „ars epika" Danila Kiša delotvorno primenji-
vana i u zbirci Grobnica za Borisa Davidoviča, koja se zbog svoje radikalno revolucionarne 
duhovnosti i konzekventno modernog pripovedačkog postupka može smatrati „borheškom" 
prekretnicom u savremenoj jugoslavenskoj epici. 

SUMMARY 

T H E „BORGESIST" T U R N IN T H E YUGOSLAV EPIC POETRY 

This study deals with the analysis of Danilo Kiš's books (Grobnica za Borisa Davi-
doviča; čas anatomije), and is related to two former studies by this author on the same 
topic (Anatómiai lecke jelen- és utókornak. Híd, 1980/9, p. 1108-1118. and 1981/2, p. 193-
206.). 

Treating Kiš's novelty with respect to the themes and contents of his epic poetry, the 
author emphasizes the artistic realisation of juridical, moral, criminological, metaphysical, 
and „theatrological" alienation of Stalinism from the idea of socialism, and with respect 
to the narrative technique, the basic novelties are observed in the use of the montage tech-
nique; in filling the palimpsestical subject frames; in the neo-maniristic „reading" of 
visual documents; in the „epic stigmatization"; in the quasi-philological meticulosness 
as a „Borgesist trap;" in opposing to the epic constuctionism and the traditional psycholo-
gical realism by making use of the real and the Active documentarism and meta-psycho-
logism. 

In presenting the creative credo of the book čas anatomije, the author has outlined 
the ontological bases of Kiš's „ars epicae", and the writer's attitude and creative ethic 
which accepts the existential risk consciously; some particular notions of the book Čas 
anatomije have also been described. 
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