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МЕ ТА ФИ ЗИ КА ЗЛА ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ
(Фи лип Да вид: Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва, Ла гу на, Бе о град, 2014)

„Ве ли ки исто риј ски до га ђа ји“, они ко ји су не двој бе но зна чај ни за чо ве чан ство и 
ко ји су прет ход но оби ла то те ма ти зо ва ни у умет но сти, из и ску ју, ви ше не го мно ге дру-
ге те ме, од го во ран и увер љив ау тор ски при ступ. Ако је тај при ступ за сно ван на кре-
а тив ном ди ја ло гу са прет ход ни ци ма и ако је у де ло ин кор по ри ра на и свест о то ме да 
су „ве ли ки на ра ти ви“ да нас са мо ана хро ни зми ко је је по жељ но из бе га ва ти, та да се 
су сре ће мо са за и ста успе лим књи жев ним тек сто ви ма. И као по не ка квом пра ви лу: 
што је до га ђај зна чај ни ји и што су ње го ве по сле ди це све о бу хват ни је и да ле ко се жни је, 
ве ћи је и ри зик да умет ност ко ја га те ма ти зу је по ну ди кли шее, па те ти за ци ју и ба на ли за-
ци ју, или са дру ге стра не: тен ден ци о зност и гран до ма ни ју. Хо ло ка уст, тај по раз ху ма но-
сти го то во без пан да на у исто ри ји, те мат ска је по за ди на но вог ро ма на Фи ли па Да ви да 
ко ји је ово го ди шњи до бит ник НИН-ове на гра де за нај бо љи ро ман го ди не на пи сан на 
срп ском је зи ку. На жа лост, Да вид ро ма ном Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва го то во на па ра диг-
ма ти чан на чин по ка зу је ка ко из гле да ли те ра ту ра ко ја не успе ва да на аде ква тан на чин 
„од го во ри“ ве ли кој те ми ка ква је Хо ло ка уст. 

Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва је ро ман ко ла жне фор ме и ба ви се суд би на ма че тво ри це 
Је вре ја ко ји су као де ца пре жи ве ли на ци стич ку оку па ци ју Ср би је: Ал бер та Вај са, Ми ше 
Вол фа, Ури је ла Ко е на и Со ло мо на Ле ви ја/Ру бе но ви ча. Сви ју на ци су та ко зва на „из гу-
бље на де ца“, љу ди ко ји су као са свим мла ди оста ли без ро ди те ља и ко ји су рат про-
ве ли у скри ва њу свог је вреј ског иден ти те та. Оквир но по ло ви на ро ма на, за кључ но са 
осмим по гла вљем, ис при ча на је до ми нант но из пр вог ли ца јед ни не, где је ау тор ко ри стио 
фор му днев ни ка Ал бер та Вај са. Днев ник је у овом слу ча ју као тех ни ка прак тич но „на-
мет нут“ у под на сло ву по гла вља, иа ко сам текст не ну ди ка рак те ри сти ке днев ни ка: 
ру ти ну пе ри о дич ног бе ле же ња ствар но сти, да ти ра ње тек ста и дру ге спе ци фич но сти 
ове фор ме. У дру гом де лу ро ма на при чу са оп шта ва објек тив ни при по ве дач, из тре ћег 
ли ца јед ни не, а ова кво при по ве да ње „ре ме ти“ се крат ком епи сто лар ном фор мом у 
ко јој су тек сту при кљу че на пи сма ко ја раз ме њу ју Ури јел Ко ен и Емил Нај фелд. Нај фелд 
не при па да по ме ну тој че тво ри ци цен трал них ли ко ва, али је при су тан на ви ше ме ста 
у ро ма ну, игра ју ћи ва жну ро лу сво је вр сног „гу руа“, ко ји је ста ри ји од глав них ју на ка 
и ко ји је ус пео да пре жи ви бо ра вак у Ау шви цу. У јед ном крат ком по гла вљу при по вед ни 
глас пре пу штен је и са мом Нај фел ду, а кроз цео ро ман, ути чу ћи до дат но на по ме ну ту 
ко ла жну фор му и фраг мен ти са ње тек сту ал них це ли на, да та су са свим крат ка, ква зи-
до ку мен тар на по гла вља-ве сти, слич на исеч ци ма из но ви на, ко ја се ба ве раз ли чи тим 
аспек ти ма јед не од цен трал них те ма Да ви до вог ро ма на, а то је при ро да зла.
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Стра те ги је пост мо дер ни зма: по ме ну ти од у ста нак од то га да се „ве ли ке те ме“ ис при-
ча ју што об у хват ни је, и те жња да се уме сто то га по тен ци ра су бјек тив ност, пр о бле ма ти-
за ци ја при по ве дач ке по зи ци је, фор мал на до ми на ци ја фраг мен та и де та ља, у ро ма ну 
Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва не а де кват но и не у ме шно су ис ко ри шће не и по ка зу ју сво је 
на лич је. По гла вља као при по вед не це ли не ве о ма су све де на и крат ка, и то до ме ре у 
ко јој не омо гу ћа ва ју при ча ма да ис пу не ми ни му ме сво јих по тен ци ја ла. Услед то га, 
ве ћи на по гла вља у чи та лач ком до жи вља ју де лу ју не до ре че на, она све до че тек о по-
тен ци јал но ре ле вант ним те ма ма ко ји ма се пи сац на жа лост ни је ба вио на на чин ко ји 
би био ма кар ма ло „вер ти кал ни ји“ од крај ње по вр ши не. У та квом тек сту ал ном ми љеу, 
ју на ци Да ви до вог ро ма на су ли ше ни су бјек тив но сти јер сво ја бол на лич на ис ку ства 
са мо пре при ча ва ју, и то све де но, ли не ар но и бу квал но, не оста вља ју ћи лич ни пе чат 
и пре по зна тљи вост тра у ма ти зо ва ног гла са у је зи ку, као ме ди ју ро ма на. То ме до при но-
си и стил ко јим је де ло оства ре но. У пи та њу је, ко ло кви јал но ре че но, „стил без сти ла“, 
од но сно јед но ста ван и уни вер за лан, го то во но ви нар ски је зик по све ћен си жеј ном 
из но ше њу чи ње ни ца. Та кав стил у овом слу ча ју ни је омо гу ћио ства ра ње пси хо ло шких 
про фи ла ју на ка, они оста ју тек ски ци ра ни и не у вер љи ви, као да су њи хо ви ста во ви и 
раз ми шља ња уна пред за да те тек сту ал не це ли не ко је не из ра жа ва ју њих са ме, већ 
ста во ве ау то ра ро ма на. По треб но је ис та ћи и да про ме на при по вед них тех ни ка, где 
се сме њу ју днев ник, из ла га ња на кон фе рен ци ји, објек тив но при по ве да ње, епи сто-
лар на фор ма и ква зи до ку мен тар ност, не ути че на про ме ну сти ла, ко ји оста је ујед на чен 
у це лом ро ма ну, што се ја вља као би тан фор мал ни не до ста так тек ста. Са дру ге стра не, 
струк тур но се на ро чи то ис ти че не функ ци о нал ност крат ких по гла вља-ве сти, до ку-
мен тар них упли ва ко ји се ба ве па ра пси хо ло шким по ја ва ма са аспек та но вин ских сен-
за ци ја и ква зи на уч них об ја шње ња. Ова по гла вља не до при но се рад њи ро ма на, а са 
дру ге стра не сво ју ди гре сив ност не прав да ју естет ским раз ло зи ма. Оправ да но је за то 
по ста ви ти пи та ње да ли би се ве о ма зна чај не и књи жев но по тент не те ме ко је је Да вид 
у свом ро ма ну ода брао, бо ље ре а ли зо ва ле упра во ма њом фраг мен тар но шћу, ве ћом 
кон цен тра ци јом на су бјек тив ност до жи вља ја ли ко ва, про ду бљи ва њем и про ши ри ва-
њем по је ди нач них при по вед них то ко ва и не што „бо га ти јим“ сти лом.

Две основ не те ме ро ма на Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва jeсу ис пи ти ва ње при ро де зла и 
пр о бле ма ти за ци ја ко лек тив ног је вреј ског, али и лич ног иден ти те та. Ове те ме оства-
ру ју се кроз исто риј ску кон кре ти за ци ју ис ку ства Хо ло ка у ста. Фи лип Да вид у свом 
ро ма ну, кроз гла со ве ју на ка кон стант но ин си сти ра на нео бја шњи вој, ира ци о нал ној и 
ме та фи зич кој при ро ди зла. Ме ђу тим, ова кав став го то во да се не ар гу мен ту је да ље 
од по зи ва ња на ми сти ци зам ко ји се у упро шће ном ви ду по зајм љу је из је вреј ске тра-
ди ци је, а ко ји мно гим епи зо да ма у Да ви до вом ро ма ну да је еле мен те фан та стич ног. 
Ме ђу ли ко ви ма не по сто ји ду бља су прот ста вље ност у ста во ви ма и ио ле ар гу мен то-
ва ни ја де ба та о фи ло зоф ској те ми при ро де зла у чо ве ку. Чак и ка да се, кроз крат ко 
са оп ште не ста во ве Ми ше Вол фа и под се ћа ње на иде ју о „ба нал но сти зла“ Ха не Арент, 
по ста ви про тив те за ира ци о нал ној при ро ди зла, го то во да не усле ђу је ни ка ква рас пра-
ва, па се раз ра да те ме за вр ша ва екс пре сно и без ика квог за кључ ка. Ина че, би нар на 
опо зи ци ја у схва та њу на ци стич ких зло чи на ни је но ви на и да нас је по зна та у до ме ну 
„ло го ра шке ли те ра ту ре“, где се на јед ном по лу на ла зе ау то ри као што је Имре Кер тес 



175

ко ји за сту па ју иде ју о дру штве ној под ло зи ових зло чи на, њи хо вој со ци о ло шкој, то та-
ли тар ној и по ли тич кој усло вље но сти, док су на дру гој стра ни ау то ри као што је Ели 
Ви зел, ко ји по ку ша ва ју да Хо ло ка уст пред ста ве као пре се дан у људ ској исто ри ји, као 
ира ци о нал ни до га ђај, из ван до ме на људ ског ис ку ства. Ме ђу тим, Да вид, од но сно ли-
ко ви ње го вог ро ма на овој ви ше де це ниј ској ди ле ми не до при но се, ни у ста во ви ма, ни 
у њи хо вој ар гу мен та ци ји. Та ко се тра ги чан до га ђај као Хо ло ка уст по ма ло ола ко из јед-
на ча ва са нео бја шњи вим и ира ци о нал ним злом, и кад год је по треб но раз ло жи ти и 
ана ли зи ра ти то зло, Да вид по се же за углав ном на ив но струк ту ри ра ном фан та сти ком. 
Као при мер те фан та сти ке не ин вен тив ног оп штег ме ста, мо же по слу жи ти и мо тив 
пти це ко ја се ја вља јед ном од ју на ка, као ду ша не срећ но стра да лог мла ђег бра та. Због 
све га то га ни је нео прав да но по ста ви ти пи та ње да ли је ова кав при ступ, на рав но из ван 
сва ке на ме ре пи сца, сво је вр сна ре ла ти ви за ци ја по ли тич ке и пси хо ло шке ди мен зи је 
зло чи на ко ји се при пи су ју нео бја шњи вом и ко ји, са мим тим, не за ви се од чо ве ка и 
ње го ве од лу ке и сло бод не во ље. На жа лост, кон се квен це свог ста ва о ме та фи зич ком 
злу Да вид не из во ди до кра ја, па се не су сре ће са овом етич ком ди ле мом. 

Ко ли ко ау тор ма ло ма ри за раз ра ду те ма ко је је ода брао мо жда се нај е кла тант ни је 
ви ди на при ме ру по ме ну те пр о бле ма ти за ци је иден ти те та и пат ње ко ја се за тај иден-
ти тет ве зу је, у оном по гла вљу ко је би тре ба ло да бу де кључ но и цен трал но и ко је 
но си под на слов иден ти чан на сло ву ро ма на. Ди ле ма је: да ли се од ре ћи соп стве ног 
иден ти те та и бол не про шло сти за рад ане сте тич ког бла жен ства за бо ра ва? Ал берт Вајс 
се у том по гла вљу ко је би рит мом, сти лом и увер љи во шћу тре ба ло да бу де сво је вр сни 
кре шен до чи та вог ро ма на, од лу чу је у све га 2-3 ре че ни це тек ста, оста вља ју ћи чи та о ца 
у не ве ри ци ка ко је мо гу ће у тој ме ри ола ко пре ћи пре ко та ко суд бин ских и су штин ских 
пи та ња. Цен трал но ме сто ро ма на оста је та ко са мо још је дан од ма ње успе лих фраг-
ме на та и да је ро ман дру га чи је на сло вљен „цен трал ност“ овог ме ста би по свој при-
ли ци би ла не у оч љи ва. Про блем кри ви це због спе ци фич но сти иден ти те та је не што 
ус пе ли је ре а ли зо ван у при чи о Ури је лу Ко е ну, где се сра змер но увер љи ви је до ча ра ва 
рас цеп ин ди ви дуе. За ни мљи во, упра во у овој, у ро ма ну нај у спе ли јој епи зо ди, по тен ци-
ра се дру штве ност, а не ира ци о нал ност зла: епи зо да те ма ти зу је ксе но фо би ју, зло чи не 
над же на ма као кри ти ку ма ску ли ни те та, со ци јал ну не при ла го ђе ност и пси хо ло шке 
ком плек се ни же вред но сти. Уз ову епи зо ду, дво сми сле ни крај ро ма на ко ји омо гу ћа ва 
раз ли чи та ту ма че ња ја вља се као још је дан од рет ких успе лих мо ме на та у ро ма ну.

Као што је већ ре че но, на мно гим ме сти ма ау тор ко ри сти фан та стич не де та ље у 
оства ри ва њу при по вед них то ко ва. Ме ђу тим, ути сак је да се фан та сти ка у ро ма ну ја-
вља ис кљу чи во као при до да ти стил ски ин стру мент ко ји би тре ба ло да ис так не и „од-
бра ни“ иде ју о ме та фи зи ци зла. По сво јим еле мен ти ма ро ман Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва 
ни је оства рен као де ло ма гиј ског ре а ли зма, па до дат но чу ди од нос ју на ка пре ма нео-
бја шњи вим до га ђа ји ма ко ји ма све до че. Ал берт Вајс се та ко не чу ди ка да се го ми ла 
нео ште ће них па пи ра у из го ре лом ста ну Со ло мо на Ле ви ја на ње гов до дир пре тво ри у 
прах, док Вајс и Волф са мо ус пут но по ме ну епи зо ду у ко јој их у ста ну „де мон ског де ча ка“ 
на пад ну ро је ви ин се ка та и мно штво па цо ва, гу ште ра и зми ја, ко ји се од јед ном по ја вљу-
ју из су сед не про сто ри је. Да ви до ви ју на ци, у јед ном ипак ре а ли стич ном ми љеу са вре-
ме ног гра да, го то во ћут ке при хва та ју ова кве нео бја шњи ве до га ђа је, пот цр та ва ју ћи 
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до дат но соп стве ну не у вер љи вост и ар ти фи ци јел ност. Та из ве шта че ност се на не ким 
дру гим ме сти ма у ро ма ну пре тва ра у па те ти ку, као у при чи о му зи ча ру Вол фу, ко ја је, 
из ме ђу оста лог си же на ко јем по чи ва је дан део рад ње фил ма Го ра на Па ска ље ви ћа, 
Кад сва не дан, за ко ји је Да вид на пи сао сце на рио.1 Јед на од по чет них сце на те при че 
у ко јој Волф на ви о ли ни сви ра ком по зи ци ју свог оца, ли ју ћи су зе, док чи та ва са ла ис-
пу ње на уче сни ци ма јед ног сим по зи ју ма у Њу јор ку слу ша ову му зи ку без да ха и уз 
је зу, на жа лост нео до љи во под се ћа на па те тич ни трет ман људ ске пат ње из не у спе лих 
хо ли вуд ских ме ло дра ма.

По ред свих на ве де них струк тур них и са др жин ских по те шко ћа са ко ји ма но ви ро-
ман Фи ли па Да ви да ни је ус пео да се „из не се“, ја вља ју се у тек сту и по је ди нач ни не-
при ме ре ни и не а де кват ни де та љи. Мо жда је, по сле све га, упут но скре ну ти па жњу 
са мо на онај у ко јем ау тор осе ћа по тре бу да са чи та о ци ма по де ли но тор не чи ње ни це, 
као што је об ја шња ва ње ко су Се фар ди, или као што је ви ше стру ко по на вља ње да су 
Је вре ји то ком оку па ци је око ру ку но си ли жу те тра ке. Ова квим ис ти ца њи ма оп ште по-
зна тих чи ње ни ца ни је ме сто у ро ма ну и оне ства ра ју ути сак да је на тим ме сти ма текст 
ро ма на тек еду ка тив на бро шу ра за не у пу ће не.

С об зи ром на епо хал ност, уни вер зал ност и зна чај те ма за чи ју се об ра ду у свом 
но вом ро ма ну Фи лип Да вид опре де лио, ја вља се још ве ћи чи та лач ки жал што ово 
де ло ни је ус пе ло да, на ни воу сти ла, ком по зи ци је и ор га ни за ци је књи жев ног тек ста, 
во ђе ња рад ње и мо ти ва ци је ли ко ва, те му Хо ло ка у ста „оти сне“ у књи жев ном тек сту 
као за и ста зна чај ну и бол ну ка ква она је сте. Да је у то ме ус пео, Да вид би се упи сао у 
ону ли ни ју ве ли ке свет ске ли те ра ту ре ко ја се ба ви Шо ом, а ко јој при па да ју Имре Кер тес, 
При мо Ле ви, или пак Д. М. То мас са ро ма ном Бе ли хо тел, В. Г. Зе балд са Ау стер ли цом 
и Да вид Гро сман са по тре сном књи гом Ви ди под: љу бав. Ка да је реч о до ма ћој књи-
жев но сти та слав на ли ни ја об у хва та зна чај не де ло ве опу са Да ни ла Ки ша и Алек сан дра 
Ти шме, али ни шта ма ње и ро ма не Суд би не Ми ро сла ва По по ви ћа и Гец и Ма јер Да ви да 
Ал ба ха ри ја.

Жи ри за до де лу НИН-ове на гра де је у свом обра зло же њу на вео и да је „ро ман Фи-
ли па Да ви да умет нич ки до сле дан, пре ци зно осми шљен и су пер и ор но на пи сан ро ман 
ег зи стен ци јал не је зе“. Уко ли ко је Да ви до во оства ре ње за и ста нај бо ље про зно де ло 
на пи са но на срп ском је зи ку у 2014. го ди ни, он да је оправ да но осе ћа ти зеб њу за са-
вре ме ну срп ску про зу. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду ни во оства ре но сти и умет нич ке ре-
ле вант но сти ро ма на Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва, осно ва но је и по сум ња ти да је жи ри 
од лу ку до нео на осно ву кри те ри ју ма ко ји ни су ис кљу чи во књи жев ни, што не би био 
пр ви пут. Али то су не ке дру ге те ме ко је не го во ре о ро ма ну Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва, 
већ о си сте му на гра ђи ва ња у Ср би ји и ко је ће, на дам се, уско ро би ти отво ре не. 

1 Ре ци кли ра ње соп стве ног де ла је са свим ле ги ти ман умет нич ки по сту пак, ме ђу тим оста је 
не ја сно за што ау тор ни је на пра вио ба рем крат ку на по ме ну у ко јој би на гла сио да је це ло куп на 
при ча о Ми ши Вол фу, да кле струк тур но от при ли ке јед на че твр ти на при по вед ног ма те ри ја ла 
ро ма на, пре у зе та из фил ма Кад сва не дан.




