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ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА 
И КЊИЖЕВНОСТИ



Зоран Пауновић

Данило Киш и Џејмс Џојс: 
случај Уликс



Предавање одржано на 3. скупу Одељења језика и књижевности, 
23. априла 2019. године.



Када говоре о својим узорима, односно о ствараоцима 
који су на њих највише утицали, писци неретко умеју да 
наведу на погрешан траг – понекад ненамерно, у случајеви-
ма кад ни сами нису свесни значаја и снаге нечијег утицаја 
на властито дело, а понекад и сасвим свесно, с намером да 
избегну нежељена, неретко непријатна поређења. Данило 
Киш, међутим, никада није скривао дивљење према ства-
ралаштву Џејмса Џојса, као ни приврженост његовом 
поимању уметности писања. Подсетимо, за почетак, на то 
да га спомиње већ у првој реченици аутобиографског текста 
названог „Извод из књиге рођених“, где каже: „Мој је отац 
угледао света у западној Мађарској а завршио је трговач-
ку академију у месту рођења извесног господина Вирага, 
који ће, милошћу господина Џојса, постати славни Леополд 
Блум“.1 Џојс је, уз Његоша,2 једини писац који је споменут у 
овом кратком тексту, што такође нешто говори о томе колики 
му је значај Киш придавао. Поврх тога, наведена реченица 
садржи и сасвим очигледну алузију на Џојсово најславније 
дело, роман Уликс, у коме је Киш видео роман који је више 
него иједан други обележио и обликовао прозну књижевност 
двадесетог века. О томе у једном интервјуу каже: „Сви смо ми 
модерни изашли не из Џојсовог шињела, него из џојсовског 
кошмара, из џојсовског величанственог пораза! Модерни 
европски роман заправо и не чини ништа друго него поку-
шава да Џојсов величанствени пораз претвори у мале поје-
диначне победе. Сви ми застајемо пред џојсовским амбисом 
амбигуитета и језичких кошмара, опрезно се нагињући над 

1 Mark Tompson, Izvod iz knjige rođenih, Clio, Beograd, 2014, str. 19.
2 Његош је, ваља рећи, споменут посредно, у реченици у којој Киш са-

општава да је његов ујак био „историчар, биограф и коментатор Његоша“ 
(Izvod iz knjige rođenih, стр. 19).
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понором вртоглавих могућности у који се стрмоглавио наш 
велики Учитељ!“3 

Величанствени пораз о коме говори Киш, сложене је 
природе. Пре свега, задивљујуће и помало застрашујуће 
делује чињеница да је Џојс читав свој живот утрошио на 
„две-три величанствене књиге“.4 У овој непрецизној Кишовој 
рачуници свакако налазе места Џојсови романи Уликс и 
Портрет уметника у младости: трећа књига (тачније, по-
ловина треће) могла би бити збирка приповедака Даблинци, 
или титански прозни експеримент под насловом Финеганово 
бдење. Или су то обе заједно – то и није претерано важно: 
важно је то да је Џојсово подвижништво било подстицано 
жељом да се књижевност ослободи сваке баналности и да се 
људски живот подигне на ниво паралелне стварности5. Такав 
подухват од самог је почетка осуђен на неуспех, пошто је 
људски живот сачињен од баналности – баналности коју уз-
вишеност уметности може да укине тек привремено. Због 
тога је пораз неминован исход сваке, не само Џојсове ствара-
лачке авантуре: нема те уметности која може да поништи ба-
налност живота. Џојсов је пораз величанствен због тога што 
се он на својим дедаловским крилима винуо у висине које 
су за већину остале тек далеки, недосањани сан. И потом се 
суновратио у амбис, као Икар.

Након подсећања на оваква Кишова размишљања, можда 
делује донекле и необично чињеница да међу његовим 
есејима о другим писцима нема ниједног који је посве-
ћен Џејмсу Џојсу. Тај је податак, међутим, варљив, пошто 
је Кишово промишљање Џојсове уметности уместо у есеј, 
уткано у форму приповетке. И то две приповетке. И то две 
врло ране приповетке: „Једна шетња господина Мака“ обја-
вљена је у часопису Видици почетком 1959. године,6 као једно 
од првих његових дела остварених у жанру кратке приче; пре 
тога, осим као изврстан студент Катедре за светску књижев-
ност (отворене, тачније обновљене – као да се отвара управо 
за њега – оне године /1954/ када је он уписао студије), био је 
запажен и по есејима објављеним у часописима (понајвише 

3 Danilo Kiš, Homo poeticus, Svjetlost, Sarajevo, 1990, стр. 262.
4 Danilo Kiš, Skladište, Prosveta, Beograd, 2006, стр. 176.
5 Ibid.
6 Danilo Kiš, „Jedna šetnja gospodina Maka“, Vidici, januar–februar, VII, 

Beograd, 1959, стр. 40–41.
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у Сусрету и Видицима), у којима је на проницљив и ориги-
налан начин промишљао неке од вечних књижевних, и не 
само књижевних тема, као што су природа уметничког на-
дахнућа или метафизика путовања возовима.

О многоструким аспектима Кишове повезаности са 
Џојсом код нас су писали различити аутори. Међу тексто-
вима који указују на овај однос, својим значајем издвајају 
сe редови које су исписали Јован Делић, Љубиша Јеремић и 
Божо Копривица: свако из свог угла, ови су аутори указали 
на танане, густо испреплетане нити које повезују два велика 
писца. Текст који следи замишљен је као почетак опсежнијег 
подухвата у коме ће те нити бити брижљиво расплетене, а 
онда поново уплетене у целину која ће испричати сложену 
причу о односу Киша и Џојса, и о њиховом узбудљивом ме-
ђусобном дозивању кроз време које, ево, још увек траје.

Та опсежна и дуга прича могла би, дакле, да почне од 
приповетке „Једна шетња господина Мака“, која је Кишовим 
раније објављеним, нефикционалним текстовима, блиска по 
томе што је у знатној мери есејистички интонирана. Нена-
метљиво назначена форма дијалога насловног јунака са не-
дефинисаном групом саговорника (писац их означава једино 
атрибутом „упућени“) већ у уводним реченицама претвара 
се у монолог господина Мака, наглас изговорен есеј који се 
бави неколиким уметничким темама. Извор надахнућа за то 
размишљање наговештен је већ у реченицама које претходе 
причи, у иронично анахроним најавама онога што следи у 
основном тексту приповетке. Из тих реченица сазнајемо коју 
је књигу господин Мак читао пре поласка у шетњу: то је, 
дабоме, Уликс Џејмса Џојса. Сазнајемо и то да се у шетњи 
упутио према обали мора, баш као што у поменутом роману 
радо чини Леополд Блум (повремено и Стивен Дедалус, коме 
није до шетње, коме заправо није ни до чега), те да је успут 
наишао на једну погребну поворку, која као да је у Макову 
причу доспела право из шестог поглавља Уликса, готово у 
целини посвећеног збивањима на погребу Блумовог позна-
ника Падија Дигнама.

Џојс је споменут и на самом почетку монолога госпо-
дина Мака, који наглашава да се неће „упуштати у џојсов-
ске анализе своје (под)свести“, односно да неће „описивати 
само стања, већ више факта“.7 А у свом приповедању чиниће 

7 Danilo Kiš, Varia, BIGZ, Beograd, 1995, стр. 35.



162 Приступна предавања дописних чланова

управо оно што најављује да неће. Штавише, џојсовска ће 
бити не само тематика, већ и начин излагања: јер, госпо-
дин Мак је непосредно пре шетње читао Уликса, а добре и 
моћне књиге разликују се од оних просечних поред осталог 
и по томе што нам сатима (каткад и данима) након читања 
обликују мисли у тоналитету у коме су написане – па нам се 
чини да размишљамо умом и реченицама писца који нас је 
опчинио.

Управо се таква, спонтана мисаоно-стилска мимикрија 
одиграва у свести господина Мака, коме се по глави роје џој-
совске мисли, обликоване на џојсовски начин. У том духу 
и тону, Мак своје неме и неименоване слушаоце упозорава 
на то да „сваки је тренутак крцат садржајем, ма колико нам 
се чини лишеним садржаја“.8 Једна оваква мисао, неколико 
деценија раније, била је клица из које ће нићи Уликс. Изрекао 
ју је, наравно, Џејмс Џојс, када се у једној шетњи са својим 
братом Станислаусом загледао у непознатог човека који је 
управо био прешао улицу. Да га је прегазио трамвај, тај по 
свему безначајни тренутак који ће одмах бити заборављен, 
постао би најважнији у његовом животу. Човек је, међутим, 
преживео прелазак улице и продужио даље; Џојс је гледао 
за њим, епифанијски прожет спознајом драгоцености сваког 
тренутка егзистенције и из те спознаје проистеклом свешћу 
о томе да сваки такав трен треба доживети и проживети уз 
настојање да му подаримо смисао и узвишеност. То није 
нимало лако у свету који је, хајдегеровски речено „пао у 
обично“ и огрезао у баналности и који нам, као такав, нуди 
много више средстава и начина за додатно банализовање, 
него оних која му могу повратити изгубљено достојанство.

Најпоузданији пут до такве рестаурације смисла води – 
дубоко су у то веровали и Киш и Џојс – кроз свет књижевно-
сти. Но, како је живот – хаос, и тај пут мора бити лавиринт. 
Али не лавиринт на чијем је излазу поново хаос, јер, како 
каже господин Мак, „Покушај повезивања свих асоцијација 
које су се јавиле у мојој свести и у мојој подсвести [...] то би 
био хаос пред којим сам унапред спреман да банкротирам“.9 
Начин којим намерава да избегне излазак из хаоса у нови 
хаос, потпуније него у приповеци о којој је овде реч, Киш је 

8 Ibid., стр. 36.
9 Ibid.
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објаснио у есеју „О ирационалном“.10 У њему се позива на ка-
питалан, за књижевност модернизма по много чему кључни 
есеј Вирџиније Вулф, под насловом „Савремена проза“.11 Ре-
алистичка литература, која писање схвата као подражавање 
стварности, припада прошлости, закључује у овом тексту 
Вирџинија Вулф, и нуди тужне примере даровитих писаца 
који то не умеју или не желе да схвате, попут Голдсвортија 
или Херберта Џорџа Велса. Њиховом анахроном, рационал-
ном поимању света, она супротставља ирационално, нудећи, 
према Кишовом суду, „најпотпунија тумачења тог појма у 
његовом савременом значењу“.12 Вирџинија Вулф наглашава 
како је у сваком тренутку постојања наша свест обасипана 
безбројним утисцима који се у њу урезују оштрином сечива 
и да је прави и једини задатак романописца да „прикаже раз-
нолики, непознати и неограничени дух, ма какве загонетке и 
комплексности садржао“.13 Део текста који следи након тог 
закључка, Киш наводи курзивом: „Бележимо атоме оним 
редом којим допиру до наше свести, следимо утиске, све-
једно како неповезани и разједињени изгледали, које сваки 
призор или догађај урезује у нашу свест.“14 Такав, како га он 
назива, „нови рационализам“, односно „реална ‘фантастика’ 
свести“, на делу је и у блумовској шетњи господина Мака. 
Слободно низање асоцијација које лежи у корену таквог ра-
ционализма одвија се у настојању да се пронађе онај један 
централни низ универзалних асоцијација који ће „латентно 
садржати у себи и све остале низове“15 – који ће, дакле, у 
себи садржати читав универзум.

Начин поимања идеје универзума још је једна спона која 
повезује два писца. Кишово свођење универзума на „три 
јабуке на Сезановом столу“16 природно проистиче из идеје 
о писању као „бележењу атома“: те три јабуке, то је онај низ 
асоцијација који у себи садржи све остале низове. Џојсова 
идеја универзума може се разазнати на темељу његовог 

10 Ibid., стр. 192-215.
11 „Modern Fiction“, у: The Common Reader, Hogarth Press, London, 

1933.
12 Varia, стр. 206.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid., стр. 36.
16 Ibid., стр. 37.



164 Приступна предавања дописних чланова

етимолошког објашњења имена Одисеј; етимологија је 
нетачна, али Џојсово тумачење грчке варијанте имена оног 
кога он радије назива Уликс (од латинског Ulixes) значајно 
је за разумевање његове концепције главног лика романа, 
односно места тог лика у микро- и макрокосмосу. Име 
Одисеј (енгл. Odysseus), дакле, по њему је сачињено од две 
старогрчке речи: outis, која значи „нико“, и zeus, која значи 
„бог“. Леополд Блум је, према томе, нико и бог у исти мах: 
он је нико у Даблину који га са сладострасном злурадошћу 
одбацује, нико је у својој професији рекламног агента која 
подразумева понизно додворавање могућим клијентима, 
нико је и у својој породици, са женом која га мање-више не-
скривено вара, кћерком која је отишла из родитељског дома 
на школовање, и утваром прерано преминулог сина која га 
готово ни на трен не напушта; он је на више начина нико, 
али је истовремено и бог свог малог света, у коме његова 
детиња простодушност и радозналост умеју да и најобични-
ји призор претворе у чудо, а његова урођена добронамерност 
и човекољубивост свако од тих малих и великих чуда којима 
је испуњен његов шеснаести јун оплемењују непорецивом 
узвишеношћу и дубоком хуманошћу: Блума господарем 
света чини његово непрестано настојање да живот учини 
бољим и лепшим и смисленијим – не само за себе, већ и за 
друге људе, али и за псе и мачке, и галебове, и сва жива бића.

Универзум је, проистиче из овога, искључиво у човеку: 
величина и лепота тог универзума зависе искључиво од спо-
собности појединца да тај свет, који је истовремено и микро- 
и макросвет, оплемени испуни смислом. Књижевност је заси-
гурно један од делотворнијих начина таквог оплемењавања 
и осмишљавања. „Стајати блумовски пред морем то значи 
бити вођен својим асоцијацијама кроз све тајне и дубине 
мора“,17 каже Киш, а „џојсовски пак се заронити у жељу да се 
опипа облина сваког таласа, сагледа боја свих дубина, осети 
укус свих корала – то значи таштину. Истина прометејску.“18 
Прометејска таштина је, може бити, нужан предуслов на-
стајања сваког вида уметности, но за настајање уметничког 
дела тој је таштини неопходан коректив у виду подсећања на 
крхкост и пролазност сваког људског подухвата: из таквог 

17 Ibid., стр. 38.
18 Ibid.
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подсећања рађа се енергија очајања која уметника нагони да 
својим делом покуша да добаци до вечности. 

Тај неопходни memento mori Киш у приповетку „Једна 
шетња господина Мака“ уграђује увођењем мотива сахране. 
Поткрај своје шетње, наиме, господин Мак стиже на раскр-
шће, на коме (јер „раскршће је место пред којим слободан 
човек осећа своју афирмацију“19) избором стазе демонстри-
ра чин слободне воље, опредељења које потврђује слободу 
његове личности, и убрзо схвата да је слобода избора по свој 
прилици само привид, пошто сазнаје да стаза коју је одабрао 
води на гробље. Реч је ту о животној иронији као негацији 
постојања слободне воље, сасвим налик оној која Џојсовог 
Леополда Блума у Уликсу приморава да схвати: „Мислиш, 
побегао си, па налетиш на себе. Најдужи пут којим желиш да 
умакнеш је најкраћи пут кући.“20 Додатна иронична димен-
зија – и додатна спона са Уликсом – остварује се Маковим на-
иласком на погребну поворку. У шестом поглављу Џојсовог 
романа, подсетимо, Леополд Блум присуствује сахрани свог 
познаника Падија Дигнама. На гробљу, током погребне цере-
моније, по глави му се роје, поред осталих, и овакве мисли: 
„Видео је он у животу доста њих како одлазе под земљу, како 
лежу око њега, једно поље за другим. Света поља. Било би 
више места кад би их сахрањивали у стојећем ставу.“21 А 
Кишов господин Мак размишља овако: „ ... будући мртваци 
носе мртваца...“ или „Запазио сам још – тек сада – да се 
мртваци носе с ногама окренутим напред“.22 Утисак о срод-
ности Блумовог и Маковог начина размишљања појачан је 
и навођењем разлога који је Мака навео да се прикључи 
поворци: допао му се осмех једне девојке која је корачала на 
њеном зачељу. Шта је то ако не алузија на путеног воајера 
Леополда Блума, који замишљањем љубавних авантура са 
многим женама с којима се среће током романа покушава да 
попуни голему празнину у свом емотивном и чулном животу. 
Најупечатљивија епизода те врсте свакако је она у 13. по-
глављу, у коме Блум на плажи крај мора остварује – изда-
лека и воајерски, али врло интензивно (толико интензивно 
да је тај призор многима служио као крунски доказ Џојсове 

19 Ibid., стр. 39.
20 Џејмс Џојс, Уликс, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 381.
21 Ibid., стр. 119–120.
22 Varia, стр. 40.
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бесрамности) – еротски доживљај са девојком по имену Гер ти 
Макдауел. Доживљај је, додајмо, обостран: чудновата ек-
сплозија страсти и имагинације у том призору повезује двоје 
људи који се никада нису срели, нити ће се икад више срести. 
Нису се срели, заправо, ни у самом том призору: њих двоје 
посматрају једно друго издалека, а чулно их повезују море и 
морска обала, који на тај начин попримају снажну еротску 
симболику. Отуд је некако сасвим природно то што се шетња 
господина Мака окончава тако што се овај поново прибли-
жава „топлој голотињи мора“, и види: „Лежало је на песку с 
челом зароњеним у небо. Међу ногама је носило смрт. Под 
пазухом је скривало звезду.“23 

Интертекстуална повезаност Кишове ране приче с Џој-
совим романом, дакле, вишеструка је и снажна – често нај-
снажнија управо тамо где се не види на први поглед. Тако 
је и у приповеци „Господин Мак се забавља“, такође обја-
вљеној 1959. године, и такође утемељеној на надахнућу под-
стакнутом читањем Џојсовог ремек-дела. У њој је, штавише, 
повезаност са Уликсом још јаче експлицитно наглашена и 
још више имплицитно присутна. За почетак, синтагма која 
отвара причу – „дозлабога досадна доследност тзв. реали-
стичке школе“24 – већ и својом формом подсећа на Џојсову 
склоност ка језгровитим изразима који у себи сажимају 
суштину неке појаве25, као и на његову љубав према алите-
ративним реченичним склоповима, нарочито изражену у 14. 
поглављу Уликса26, али и другде у роману. Значајније од тога, 
међутим, јесте оно на шта наведена синтагма указује, а то је 
отпор према реалистичкој књижевности, који повезује Џојса 
и Вирџинију Вулф, али и Џојса и Киша. Киша који овде још 
једном показује да је темељно прочитао есеј „Модерна проза“, 
пошто као пример досадног анахроног приповедача наводи, 
баш као Вирџинија Вулф у поменутом есеју, Џона Голсвор-
дија, а као пример продуховљеног и субјективног прозног 

23 Ibid., стр. 41.
24 Ibid., стр. 43.
25 Као, на пример, када закључи да је ирска култура „напукло огледало 

слушкиње“, а Ирска „крмача која прождире свој окот“, или када свој став 
о варљивости чулних доживљаја изрази речима „неминовна условност ви-
дљивог“.

26 Before born babe bliss had (Блажена беше беба и пре рођења) (Уликс, 
XIV), згодан је пример те склоности.



167Зоран Пауновић

писца, наравно – Џејмса Џојса. Оно што следи након тога 
највећим је делом фикционализовано, у форму приповетке 
упаковано критичко разматрање романа Уликс. Киш као да 
осећа потребу да објективно и непристрасно сведе рачуне са 
својим великим узором, па своју критику започиње указива-
њем на слабости. Критичност је ту присутна и на метатексту-
алном плану, пошто је тај део текста обликован као пародија 
џојсовске пародије, у форми катихизиса. На три пута варира-
но питање чега у Уликсу има сувише, он даје три занимљива, 
сложена одговора. Најпре истиче да има „сувише форме“27, и 
тиме гађа у једну од најосетљивијих тачака овог, али и сваког 
другог дела Џејмса Џојса, чија заокупљеност формом уме да 
заличи на нарцисоидни егзибиционизам и јалово уживање у 
властитој техничкој надмоћи. Истина, само на први поглед – 
но и то је понекад доста за негативну критику: правде ради, 
ваља истаћи да Џојсове формалне бравуре и вратоломије 
никада нису саме себи сврха: Киш то свакако зна, но ипак 
одлучује да укаже на „вишак форме“ у роману. Одмах потом, 
истиче и то да је у овом делу „сувише језика“. Одговор на 
ову примедбу сличан је аргументу супротстављеном прет-
ходном запажању – с тим што је овде реч о језичко-стилској 
виртуозности, чије је присуство у роману мање оправдано 
њеном раскоши, а знатно више њеном сврховитошћу: Џојс 
неуморно трага за савршеним прозним изразом у складу са 
максимом коју ће неколико деценија касније Сартр форму-
лисати, а Киш волети да цитира, али и да са њом полемише: 
„Човек не постаје писац зато што је одлучио да каже одре-
ђене ствари, него зато што је одлучио да их каже на одређен 
начин.“28 Потом, запажа господин Мак, Уликс је оптерећен и 
вишком подтекста: мисли се ту пре свега на количину про-
пратних, контекстуалних информација, које пут кроз роман 
понекад олакшавају а понекад наметљиво (или, још горе, 
неприметно) отежавају. Тим поводом, треба рећи следеће: 
значаја пропратних информација постајемо свесни тек кад 
се с њима сретнемо у ученим академским напоменама: 
Уликс се не само лакше, него и креативније чита без њих. 
Подтекст је сувишан пртљаг; важан је једино текст. У складу 
с том важношћу текста, понет звучношћу речи подтекст, 

27 Varia, стр. 44.
28 Видети, на пример, Homo Poeticus, стр. 245.
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Киш овај низ критичких примедаба наставља више по еуфо-
нијском, него по рационалном критеријуму, па каже како у 
делу има исувише секса, исувише текста, исувише теста. Па 
онда, заигран речима, исписује и малу пародију духовитих 
песмица којима је Уликс прошаран. 

Неколико реченица касније, пародија постаје кључна реч 
тумачења Уликса у приповеци „Господин Мак се забавља“. 
Уликс је, закључује господин Мак, „Пародија на све. На 
роман (без романа), на Уликса, на живот, на смрт, на умет-
ност, на филозофију, метемпсихозу, процес писања, Деда-
луса, Даблин, аријевце, Јевреје, Ирце, Енглезе, на Свест, на 
Подсвест, на секс, на текст, на полиглотију, на кулу Вавилон-
ску, на копно, на море, на човека, на жену, на Кирку, на мене, 
тебе, њега, нас, вас, пародија на Све и на Ништа.“29 Коначно, 
и пародија на пародију. Ово последње указује на још једну 
суштинску одлику Џојсовог „величанственог пораза“: од 
по четка решен да напише свеобухватну пародију којом ће у 
прах и пепео претворити све старе митове и од њихових кр-
хотина саградити нове, а са њима и нову књижевност, Џојс је 
знао да таквом пародијом мора да обухвати и властиту умет-
ност, и да је извргне ироничном подсмеху. Његова самосвест 
јесте подразумевала непоколебљиву увереност у властите 
списатељске моћи, али и оштар критички став према свакој 
речи коју би ставио на папир. Таквом самосвешћу, треба ли 
уопште подсећати, одликовао се и Данило Киш – ето још 
једне значајне сродности између двојице писаца. 

Поред тих, назовимо их дубинских, суштинских сродно-
сти, има и занимљивог подударања детаља у причи о Лео-
полду Блуму, и оној о Данилу Кишу – или, како Киш каже 
у пародичној најави радње приповетке „Господин Мак се 
забавља“, „постоје извесне генетичке коинциденције између 
господина Мака и господина Блума“30. Споменимо, на пример 
то да је фиктивни отац Леополда Блума рођен као Рудолф 
Вираг у Сомбатељију, у југозападном делу Мађарске, седам-
десетак километара далеко од места Керкабарабаш у коме 
је рођен Едуард Кон, стварни отац Данила Киша. И један и 
други променили су презиме: Вираг је одабрао да постане 
Блум, а Кон је постао Киш. Тих подударности има још31, но 

29 Varia, стр. 45.
30 Ibid., стр. 42.
31 Више о томе видети у: Tompson, 76–78.
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довољно ће бити да споменемо још само то да су и један 
и други прерано нестали из живота својих синова: Рудолф 
Блум се убио, Едуард Киш је одведен у Аушвиц. Литература 
и живот умеју да се испреплету на чудновате начине: као да 
је Џејмс Џојс пишући своју повест о нејуначком савременом 
Одисеју једним делом исписивао и живот Данила Киша, који 
ће отпочети тачно тринаест година и двадесет дана након 
објављивања Уликса. И исто толико дана након Џојсовог че-
трдесетог рођендана: Џејмс Џојс је рођен 2. фебруара 1822, 
Данило Киш 22. фебруара 1935. Има нечега и у тим бројкама 
и датумима. Но о томе, неки други пут.
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