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ТРА ГЕ ДИ ЈЕ СА СРЕЋ НИМ КРА ЈЕМ
(Хај ми то фон До де рер: Штрудлхоф шти ге или Мел цер и ду би на го ди на ко је 

про ла зе, пре вео са не мач ког Ан ди Јел чић, Leykam in ter na ti o nal, За греб, 2013/14; 
Осве тље ни про зо ри или по ста ја ње чо ве ком кан це ла риј ског са вет ни ка 
Ју ли у са Ци ха ла, пре вео са не мач ког Ре ља Дра жић, Ној зац, Но ви Сад, 2015)

По ве ћа но – и упа дљи во на на шим про сто ри ма по след њих го ди на – ин те ре со ва ње 
за књи жев но на сле ђе Ау стро у гар ске мо нар хи је има сво је ко ре не у не ко ли ко кул тур-
но-исто риј ских и еко ном ско-по ли тич ких чи ње ни ца: нај пре, сто го ди шњи ца Пр вог 
свет ског ра та, чи је је обе ле жа ва ње мо би ли са ло глав ни ну рас по ло жи вих је ди ни ца 
ко је деј ству ју на кул тур ном фрон ту; по том, бо га та мре жа фон да ци ја са не мач ког го-
вор ног под руч ја ко је по др жа ва ју ове пре во ди лач ке про јек те, а без чи јег нов ца ти 
про јек ти те шко да би би ли фи нан сиј ски одр жи ви; ко нач но, и ваљ да нај ва жни је – цео 
низ зна чај них де ла књи жев но сти не мач ког је зи ка из про шлог ве ка ко ја су до да нас 
оста ла не пре ве де на на наш је зик. У да том кон тек сту, До де ре ро ви ро ма ни чак и ни су 
нај ва жни ји; пре би се то мо гло ре ћи за ма ги страл ну дра му Кар ла Кра у са По след њи 
да ни чо ве чан ства, ко ја се, ко нач но, по сле чи та вог ве ка од об ја вљи ва ња, по ја ви ла 
про ле тос у За гре бу пр ви пут пре ве де на у це ло сти. До де ре ро ви ро ма ни, ме ђу тим, 
са мо јед ним де лом при па да ју овом кон тек сту, док га дру гим, и за са мог пи сца зна чај-
ни јим, пре ва зи ла зе. 

Кра ус ни је ни у ком слу ча ју ов де тек на су мич но по ме нут: овај ве ли ки ау стриј ски 
пи сац, за јед но са Брех том сва ка ко нај зна чај ни ји на ле вом по ли тич ком кри лу ме ђу-
рат не не мач ке књи жев но сти, је сте и не ка вр ста До де ре ро вог ан ти по да. Уко ли ко Кра-
ус у свом кључ ном де лу све рас по ло жи ве ли те рар не сна ге усме ра ва на бес по штед ну 
кри ти ку беч ке и ау стро у гар ске ма ло гра ђан шти не, ко ја сво јом мо рал ном и ин те лек-
ту ал ном ту по шћу и пред во ђе на нај ни жим стра сти ма но ви нар ских, чи нов нич ко-вој них 
и ари сто крат ских кру го ва у ко нач ни ци про из во ди Пр ви рат, а не што ка сни је и на ци зам, 
до тле До де рер, у из ве сном сми слу, ста је у од бра ну тог (ма ло)гра ђан ства, ње го вих 
скром них и сим па тич них, без о па сно људ ских стра сти и жи вот них про кли за ва ња узро-
ко ва них тим стра сти ма.

До де ре ро во де ло се та ко мо же раз у ме ти и као јед на од по след њих ета па у раз во ју 
европ ског гра ђан ског ро ма на, ко ји на пре су дан на чин об ли ку је европ ску књи жев ност 
и уоп ште европ ску кул ту ру по чев од Бал за ка и Фло бе ра по ло ви ном де вет на е стог ве ка, 
па све до дру ге по ло ви не про шлог ве ка и об ја ве пост мо дер ни зма. У осно ви, реч је о 
кла сич ној ре а ли стич кој про зи, ко ја, по пра ви лу без ве ли ких фор мал них пре тен зи ја, 
пред ста вља сли ку јед не епо хе и од ре ђе не сре ди не, и то у свој сло же но сти дру штве-
но-по ли тич ких и емо ци о нал но-пси хо ло шких од но са ко ји ту епо ху и сре ди ну об ли ку ју. 
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Па ипак, До де рер на би тан на чин тран сфор ми ше, а у из ве сном сми слу и па ро ди ра овај 
ро ма неск ни мо дел ти ме што све сно пре не бре га ва или у нај ма њу ру ку за то мљу је исто-
риј ско-по ли тич ки кон текст епо хе о ко јој го во ри. О то ме се ар гу мен то ва но и пре ци зно 
го во ри у по го во ри ма Да ни је ла Кел ма на (за гре бач ко из да ње) и Кла у ди ја Ма гри са (но-
во сад ско), али са вр ло суп тил но на зна че ним раз ли чи тим вред но сним пред зна ком: док 
Кел ман са не скри ве ном на кло но шћу пот цр та ва До де ре ро ву те о ри ју по ве сти, ко ја увек 
ис ти че оно не про мен љи во, оно јед на ко у свим ме на ма људ ског по сто ја ња, по пут „Хо-
ме ро вог сун ца ко је и на ма си ја“ из Ши ле ро ве пе сме, до тле Ма грис, са јед на ко до брим 
раз ло зи ма, ис ти че ка ко „по ста ја ње чо ве ком“, та основ на (ме та фи зич ка) ли ни ја До де-
ре ро ве при по ве дач ке умет но сти „оста је у гра ни ца ма лич ног, ин тим ног ис ку ства: опет 
се ау стро у гар ском чо ве ку из ми че кон крет но исто риј ско удру жи ва ње“.

Ма грис До де ре ро ве по сле рат не ро ма не до во ди у ве зу са Му зи лом и та ве за, ма кар 
и не из рав на, де лу је са свим ло гич но: у сво јој про зној три ло ги ји (ко јој, по ред ве ли ког 
ро ма на Штрудлхоф шти ге и ма нов ски по ду же но ве ле Осве тље ни про зо ри, при па да 
још је дан ве ли ки ро ман – Де мо ни) овај пи сац сли ка беч ко и ау стриј ско дру штво по сле 
рас па да мо нар хи је, да кле, та мо где је Му зил стао. Па ипак, чи ни се да је Кел ма но во 
ука зи ва ње на Ро та, Пру ста и На бо ко ва, као на бли же До де ре ро ве срод ни ке ба рем за 
ни јан су уте ме ље ни је. Са Ро том До де рер де ли но стал ги чан од нос пре ма Ау стро у гар-
ској мо нар хи ји, ко ји тре ба раз у ме ти као жал за вред но сти ма јед не про ху ја ле епо хе, а 
ма ње у по ли тич ко-иде о ло шком сми слу. Са дру ге стра не, са Пру стом га спа ја „ра фи-
ни ра но ци ти ра ње ми ље ом усло вље них по је ди но сти, на чи на из ра жа ва ња, на по ме на 
о на ви ка ма и оби ча ји ма“, док му је На бо ков, из ме ђу оста лог, бли зак по дис крет ном 
пре зи ру пре ма по ли тич ким и иде о ло шким си ла ма ко је об ли ку ју од ре ђе ну епо ху.

Ег зи стен ци јал но-ме та фи зич ки им пе ра тив – по ста ја ње чо ве ком – је сте исто вре ме-
но и основ на те мат ска око сни ца оба ова де ла. Све оста ло: струк тур но-фор мал ни план, 
ком по зи ци ја, мо тив ски склоп, рас плет, ко нач но и умет нич ка ам би ци ја ко ја ка рак те-
ри ше ове ро ма не је су пот пу но раз ли чи ти. Штрудлхоф шти ге или Мел цер и ду би на 
го ди на ко је про ла зе иа ко пра ти жи вот ни пут на слов ног ју на ка, за пра во је ши ро ка па-
но ра ма по сле рат не, а де лом и пред рат не епо хе, са ре ла тив но ве ли ким бро јем ли ко ва 
ко ји сту па ју у сло же не и по пра ви лу вр ло за мр ше не од но се. Сам (бив ши) офи цир Мел-
цер на ла зи се у пре се ку не ко ли ци не по ро дич них ску по ва и по је ди нач них суд би на, уз 
чи ју по моћ, у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма и љу бав но-при ја тељ ским од но си ма 
у ко је сту па, пре ва зи ла зи сво ју „офи цир ску пре де сти ни ра ност“ и учи се жи вот ној 
спон та но сти и отво ре но сти. Ње го ва суд би на је суп тил ним ег зи стен ци јал но-ме та фи-
зич ким ни ти ма уско по ве за на са на слов ним то по ни мом – сте пе ни штем Штрудлхоф, 
ко је у та да шњем Бе чу пред ста вља гра нич ну тач ку из ме ђу сфе ре ви со ког и ни жег гра-
ђан ства. Он се, да кле, као и овај град ски то по ним, на ла зи из ме ђу ових две ју сфе ра, а 
ње го во „опре де љи ва ње“ за ни же гра ђан ство на кра ју ро ма на, же нид бом за Теу Ро ки-
цер, пред ста вља и не ку вр сту ме та и сто риј ског ко мен та ра: сви ли ко ви ро ма на ко ји 
при па да ју ви шем гра ђан ском сло ју, ко ји свој углед и бо гат ство ду гу ју пред рат ној епо-
хи, на овај или онај на чин тра гич но скон ча ва ју. 

При по вед ни по сту пак, на тра гу Кел ма но вих уви да, мо гао би би ти од ре ђен као 
ана р хич ни ре а ли зам, што мо же по мо ћи да се уо чи фи на раз ли ка из ме ђу До де ре ро вог 
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и Пру сто вог при по вед ног мо де ла: Пру сто ва ми ну ци о зност, на и ме, не оста вља ни шта 
не до ре че но, сва ка сце на и си ту а ци ја по сма тра се са свих мо гу ћих стра на, што на кра ју, 
на кон што сви ли ко ви за вр ше на су прот ној тач ки сво јих ег зи стен ци јал них ам пли ту да, 
до во ди до ма ги страл не спо зна је о про ла зно сти и вар љи во сти људ ских уви да и зна ња; 
До де рер пак, овај мо дел под ри ва упра во пре те ра ном ми ну ци о зно шћу у при по ве да њу, 
ко ја до во ди до то га да са ми до га ђа ји о ко ји ма се при ча оста ну не до ре че ни, отво ре ни 
и тек на кон ви ше сто ти на стра ни ца до при ча ни. Овај пре о крет мо же се ту ма чи ти у 
нај ма њу ру ку дво ја ко: епо хал но-исто риј ски, као пре ла зак из јед ног ре ла тив но утвр-
ђе ног по рет ка у до ба не ста бил но сти, бр зи не и ра су те па жње; и по е тич ки, као по вла-
че ње мо дер ни зма пред ег зи стен ци ја ли змом. У са мом при по ве да њу, овај пре о крет се 
не дво сми сле но очи та ва кроз су пер и ор ну иро ни ју, чи ја ба рем и бле да сен ка леб ди 
над бу квал но сва ком ре че ни цом овог ро ма на, да кле у оби му ко ји по сто ји ваљ да још 
са мо код Ма на, а то за пра во и на ми кро пла ну пот цр та ва иде ју о све оп штој ре ла тив-
но сти. До де ре ро ви ју на ци због то га не рет ко де лу ју ка ри ка ту рал но, или ба рем као 
лут ке у ру ка ма не ке не до ку чи ве си ле ко ја упра вља њи хо вим жи во ти ма. 

Нај ва жни ја се ман тич ко-сим бо лич ка ли ни ја ро ма на ти че се град ског то по ни ма из 
на сло ва, ко ји не пред ста вља са мо до дир ну тач ку из ме ђу ста рог и но вог Бе ча, ви шег 
и ни жег гра ђан ства, већ и ме сто су сре та и укр шта ја људ ских суд би на, чи ме се чи та ва 
ро ма неск на кон струк ци ја на им пре си ван на чин ме та фи зич ки над сво ђу је. Од по себ не 
је ва жно сти чи ње ни ца да се опи си сте пе ни шта Штрудлхоф не на ла зе на уо би ча је ним 
се ман тич ки по вла шће ним ме сти ма у ро ма ну, већ он де где се дис крет но и го то во слу-
чај но, као што су сре ти на град ском сте пе ни шту мо гу би ти слу чај ни, пре ла ма ју суд би-
не ли ко ва, а да ти ли ко ви то га у том ча су и ни су до кра ја све сни: „(...) Но ова ко, ка ко су 
ства ри ста ја ле са да, Мел цер се вје ро јат но при бли жио Ре не о ву од но су пре ма то ме 
мје сту. Па ако баш у тим сту ба ма и те ра са сто уз диг ну тим рам па ма у бла гом успо ну и 
ни је ви дио по зор ни цу жи во та, ду би на вла сти та, ма кар и та ко скром на и не ва жна по-
сто ја ња, на ше га је Мел це ра ов дје већ не ка ко ди ра ла./ Про ма трао је то дје ло – јер 
та квим се учи ни ло и ње го ву јед но став ном ду ху – пр ви пут с ма ло по зор но сти, у се би 
се одва ја ју ћи од бес ко нач не ри је ке про ла зни ка ко ји днев но га зе по оно ме што упра-
во због тог раз ло га ни ка да ни су до бро ви дје ли. Из ра ста ло је или се за пра во спу шта ло 
у об ли ку раз ди о бе на глог и по при ро ди без о сје ћај ног и од сјеч ног па да те ре на, раз-
ла жу ћи ње гов го то во бе зна ча јан и пре на гљен ис каз у број не дра же сне за о кре те, дуж 
ко јих по глед ви ше ни је крат ко кли зио на до ље, не го је па дао по ла ко, по пут је сен ског 
ли ста, ко ји се окли је ва ју ћи љу ља у зра ку. Ов дје је по ста ло ви ше од из ре ци во га, од но-
сно по ста ло је зор но ви дљи вим да је сва ки пут и сва ка ста за (та ко и у на ше му вр ту) 
ви ше од спо ја дви ју то ча ка, од ко јих јед ну на пу шта мо да би смо сти гли до дру ге, не го 
има вла сти то би ће и ви ше од јед ног усмје ре ња ко је га тек озна ча ва, као из го вор што 
мо же не ста ти још док по ње му хо да мо. Он дје го ре, гдје де сно за га си то жу та, по је ди нач-
на, тор ње ви ма на лик к пла во ме не бу по диг ну та ра ме на ма ле не, ду бо ко у уну тар њу 
шут њу уто ну ле па ла че над ви су је и за со бом оста вља ви со ка, у гран чи це раз ло же на 
кро шња др ве та на љет но ме не бу, он дје по чи ње си ла зак ка пр вој рам пи, до сто јан ствен, 
за хва ћа ју ћи у др ве ћем об ра слу па ди ну, с плит ким, а не стр мим, жур ним и на пор ним 
сту ба ма. (...) И ње га сту бе во де, спу шта ју ћи се ве леб но, и уви јек су ту, и ни ка да се не 
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умо ре го во ре ћи нам да сва ки пут има сво је вла сти то до сто јан ство и да је он у сва ком 
слу ча ју ви ше од ци ља. Гра ди тељ сту ба из ву као је ко ма дић на ших ми ли јун ских пу те ва 
у ве ле гра ду и по ка зао нам ко ли ко се до сто јан ства и де ко ра кри је у сва ко ме ме тру. А 
ка да рам пе рав но и уко со на пу сте цр ту спу шта ња и уко со се про тег ну па ди ном, ни је-
чу ћи свр хо ви ти кра так пад и све на ше дим ња чар ске ље стве; ка да на тим на сла га ним 
по зор ни ца ма пут по ста не дик ци јом, а чо вјек ко ји је из гу био до сто јан ство учи ни се 
упра во при си ље ним свој си ла зак ипак из ве сти оп шир ни је уна точ свој ни ско сти, та да 
се ис пу ња ва нај ду бља во ља гра ди тељ ства, а та је да су гра ђа ни ма и по том ци ма ука же 
на је дин стве ност свих њи хо вих пу те ва, ци је ло га жи во та. Та ду га, оп шир на фра за про-
во ди се у ка ден ца ма – као при си ла ска ку ћу ћим ср да шци ма и не спрет ним чи зма ма – све 
до до ље, до од мо ри шта, гдје се око на кла па ња и го вор ка ња вре ла оку пља гу ста љет на 
уса мље ност, или по све до ље до ва зе и ма ске, ко ја гле да у то плу, ти ху ули цу и јед на ко 
је не схва тљи ва као да је жи ва, иа ко је од ка ме на.“

У овом, по свим естет ским па ра ме три ма ма ги страл ном од лом ку са же та је су шти на 
До де ре ро ве при по ве дач ке умет но сти, али и ње го ва на кло ност пре ма свом глав ном 
ју на ку, ко ја вр ху ни на кра ју ро ма на Мел це ро вом же нид бом са ле пом Те ом Ро ки цер. 
Тај хо ли вуд ски хе пи енд, ко ји са ра фи ни ра ном иро ни јом под ри ва иде ју о до жи вље ној 
са мо спо зна ји, јед на ко као и у слу ча ју по ве сти Осве тље ни про зо ри, мо же се ту ма чи ти 
и као ау тор ски са мо све сно ме ша ње ви со ких и ни ских књи жев них жа нр о ва, већ и као 
при хва та ње ма ло гра ђан ског уку са као кул тур но ре ле вант не и не по ре ци ве чи ње ни це. 
Ва жно је на по ме ну ти, ме ђу тим, да у оба До де ре ро ва де ла ова кви за вр ше ци не де лу ју 
уси ље но и на пад но, де лом за то што су на го ве ште ни прет ход ним до га ђа ји ма, а још 
ви ше не пре ста ним по и гра ва њи ма и стал но ис ти ца ном и упа дљи вом при по вед ном 
иро ни јом. 

Осве тље ни про зо ри, као што је већ ре че но, је су по све дру га чи јег за ма ха и на ме ре 
у од но су на Штрудлхоф шти ге и мо гли би се украт ко ока рак те ри са ти као сту ди ја слу-
ча ја. Глав ни ју нак по ве сти је тек пен зи о ни са ни кан це ла риј ски са вет ник Ју ли ус Ци хал, 
чо век ко ји је, као и Мел цер, чи тав век про вео жи ве ћи по јед ном утвр ђе ном ре ду, да 
би по том, по од ла ску у пен зи ју, до жи вео не ку вр сту „про све тље ња“ по сма тра њем 
осве тље них про зо ра иза ко јих се пре свла че и та ко ре ћи са мо по сма тра ју згод не и при-
влач не су гра ђан ке. Ат мос фе ра но ве ле, при ча о слат ком по ро ку ко јем под ле же Ци хал, 
као и сре ћан крај уне ко ли ко под се ћа ју на Ка не ти је ву За сле пље ност, али ту где се 
Ка не ти пре пу шта при по вед ном са мо за довљству, ко је да на шњем чи та лач ком слу ху 
ну жно де лу је ана хро но и до сад но, До де рер је са вр ше но на ра тив но кон цен три сан, 
еле ган тан и бо гат без су ви шних де та ља. Раз вој Ци ха ло ве лич но сти и ње гов „пад“ из 
ег зи сти ра ња по пра ви ли ма Слу жбов не праг ма ти ке у жи вот под ре ђен љуп кој ма ни ји 
(без о па сног) во а је ри са ња је сте исто вре ме но и До де ре ро во „збо гом“ епо хи мо нар хи-
је. Ци хал се на кра ју ро ма на, као и Мел цер, же ни сим па тич ном и те ле сно из да шном 
ма ло гра ђан ком Ро зи ком Опла тек, а су гра ђан ке са дру ге стра не ули це оста ју не до сти-
жне и хи ме рич не. Овим кра јем се за пра во на го ве шта ју за вр шне ре чи ро ма на 
Штрудлхоф шти ге: „Сре тан је, на про тив, онај чи ја мје ра вла сти тих ам би ци ја то ли ко 
за о ста је за ви шим од лу ка ма у том сми слу, да он да при ро дом ства ри на сту па зна ча јан 
ви шак за до вољ ства.“
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Уто ли ко се чи ни да би Ма гри со ву те зу о До де ре ро вом опу су тре ба ло до не кле ни-
јан си ра ти и ко ри го ва ти. При вид но од су ство ме та и сто риј ске све сти код До де ре ро вих 
ју на ка не зна чи и од су ство те све сти уну тар До де ре ро вих ро ма неск них це ли на. Тај 
при вид је про из вод са ме струк ту ре ро ма на: ма ло гра ђа ни, на и ме, и је су ма ло гра ђа ни 
упра во због од су ства или за кр жља ле ме та и сто риј ске све сти, те би из тог раз ло га дру-
га чи ја струк тур на ре ше ња мо гла де ло ва ти умет нич ки не у вер љи во. Би ло ка ко би ло, 
по ја вљи ва ње ових До де ре ро вих де ла, син хро но у Хр ват ској и Ср би ји по сле по ла ве ка 
од пр вог и је ди ног ње го вог пре во да на наш је зик, мо же се сма тра ти ма лим књи жев-
ним пра зни ком. Ко ји ће би ти још ве ћи ка да иза ђе и за вр шни део ове ве ли ке про зне 
три ло ги је. И тре ба се на да ти да се на то не ће опет че ка ти по ла ве ка.




