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Та мо где по сто ји от пор, та мо по сто ји и кул ту ра. У ти ши ни и по ко
ра ва њу кул ту ра не ста је, а оста ју са мо це ре мо ни је и об ред. Чак и ако је у 
тој чу до ви шној дис про пор ци ји сна га са мо не ко ли ко сто ти на по је ди на ца 
оста ло при вр же но сво јој по бу ни, та при вр же ност је до каз по сто ја ња 
кул ту ре. 

Пе тер Вајс, Есте ти ка от по ра

Чи та ње у мрач ним вре ме ни ма

Ни је све јед но ка да, у ком тре нут ку се чи та не ка књи га. Ни ка да, у ком тре нут ку и исто-
риј ском ча су се о њој пи ше. Ре зо нан ца из ме ђу тре нут ка чи та ња не ке књи ге/пи са ња о 
њој и исто риј ског тре нут ка ко ји се на то чи та ње и пи са ње над ви ја по не кад је пре суд на 
за ре цеп ци ју књи ге и ње но раз у ме ва ње. Још бит ни је: пре суд на је за ње но при хва та ње.

Мо гла сам на при мер чи та ти Есте ти ку от по ра Пе те ра Вај са у оном тре нут ку ка да 
су соц ре а ли стич ке скулп ту ре кра си ле улаз број них згра да и ин сти ту ци ја у СФРЈ, чи-
ни ло се да су по ста вље не у не у ме ре ном бро ју сву да на о ко ло, под у пи ру ћи сна гу јед ног 
ми та. Мо гла сам, та ко ђе, чи та ти овај еп ски ду гач ки ро ман у три то ма у тре нут ку па да 
Бер лин ског зи да за ко јим је усле ди ло укла ња ње свих спо ме ни ка по све ће них по бе ди 
ко му ни зма ши ром Ис точ не Евро пе: у Бу дим пе шти су ти спо ме ни ци скло ње ни на јед но 
ме сто и од њих је на пра вљен не ка кав за бав ни ме мо ри јал, пост ко му ни стич ки лу на-парк 
у ко ме су се ту ри сти са свих стра на све та (па и они из Ис точ не Евро пе) мо гли упо зна-
ти са по сто ја њем јед ног, чи ни ло се, по ра же ног и прог на ног ми та. Игра је слу ча ја што 
Есте ти ку от по ра ни сам чи та ла то ком ра то ва на про сто ри ма бив ше СФРЈ ка да је 
укла ња ње спо ме ни ка – ка ко соц ре а ли стич ких та ко и оних ви со ко мо дер ни стич ких, 
ап стракт них али по све ће них ан ти фа ши стич кој бор би и по бе да ма НОБ-а – узе ло ма ха 
ши ром уни ште не др жа ве да би се на ста ви ло до да на да на шњег. Ипак, чи ње ни ца да га 
чи там у 21. ве ку ко ји се су о ча ва са озбиљ ним по сле ди ца ма уни шта ва ња ми та о ре во-
лу ци о нар ној ко му ни стич кој бор би не чи ни ми се слу чај ним. Као и сви ми то ви, и овај 
се те ме љи на ар хе тип ским обра сци ма бор бе за (дру га чи ји, бо љи?) жи вот и ње ној 
не по ре ци вој, са мо об на вља ју ћој ну жно сти. У Есте ти ци от по ра кла сна бор ба по но во 
(за)до би ја сво је за бо ра вље не еп ске и хе рој ске обра сце ко ји по твр ђу ју хра брост оних 
ко ји су у сво је име и у име по тла че них и екс пло а ти са них уста ли про тив не са гле ди во 
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над моћ ни јег про тив ни ка. И од лу чи ли се, ка ко то ви де ју на ци Вај со вог ро ма на, да се 
при дру же Хе ра клу, том је ди ном смрт ни ку ко ји се др знуо да по др жи бо го ве у њи хо вој 
бор би про тив Ти та на. 

Вај сов ро ман има, у сво јој еп ској во лу ми но зно сти, не што од мо ну мен тал не при-
ро де спо ме ни ка ко ји ау тор по ди же ју на ци ма бор бе про тив кла сног тла че ња ка ко би 
та бор ба за др жа ла сво ју мит ску сна гу и зна чај, свој по ли тич ки сми сао ко ји је то ком 
дру ге по ло ви не два де се тог ве ка си сте мат ски фраг мен та ри сан, чи ме му је од у зе та 
дру штве на и кул ту ро ло шка мо би ли за циј ска моћ. Па ра докс је да се тај си сте мат ски 
уни шта ван по ли тич ки мит из не на да ис по ста вио по треб ни јим не го ика да – ка ко Евро-
пи 21. ве ка, та ко и це лом све ту. Вајс оту да по све ћу је свој ро ман оним ју на ци ма чи ји су 
спо ме ни ци укло ње ни или се укла ња ју ши ром Евро пе, а име на бри шу из уџ бе ни ка 
исто ри је: ма ло број ни ма али ода ни ма, чи ја хра брост, упр кос по ра зу њи хо ве по ли тич ке 
бор бе, мо ра оста ти за пам ће на ка ко би се та бор ба на ста ви ла. 

У том сми слу Есте ти ка от по ра је сте ро ман-спо ме ник, ко ји на ста је у окви ру кул-
ту ре се ћа ња и де ло ва ња Мне ме „ко ја се на ла зи под за шти том бо ги ње Мне мо си не и 
на дах њу је нас на умет нич ко ства ра ње“. Са мо је умет нич ко ства ра ње, сма тра Вајс, 
си ла ко ја је ре зул тат „мне стич ких функ ци ја мо зга, ко је у ње го вим ау ди тив ним и ви зу-
ел ним цен три ма, у цен тру за вре мен ску и про стор ну ор га ни за ци ју, чу ва ју све што смо 
опа зи ли и ко је нам под деј ством нер вног уз бу ђе ња отва ра ју вра та без ко јих се, при-
ли ком се ци ра ња, ни ка да не би мо гли от кри ти тра го ви те спо соб но сти ми шље ња са-
ста вље не од успо ме на“. Оту да Есте ти ка от по ра по ку ша ва да отрг не од про це са за-
бо ра вља ња и про па да ња је дан мит ко ји се ис по ста вља као есен ци ја лан и нео п хо дан 
ка ко за ак ту ел но по ли тич ко де ла ње та ко и за исто риј ско раз у ме ва ње из не на ђу ју ће 
ре пре сив ног све та ко ји смо не при мет но гра ди ли од Дру гог свет ског ра та до да нас. 
Из у зет но је дра го це но чи та ти овај ро ман у са да шњем тре нут ку, ка да смо бол но су о-
че ни са пост по ли тич ким све том гло бал ног нео ли бе ра ли зма и ње го вим по сле ди ца ма 
од ко јих је, чи ни се, нај те жа упра во не мо гућ ност аде кват не по ли тич ке ак ци је. Тре ба ло 
би се из тих раз ло га по себ но за хва ли ти из да вач кој ку ћи „Кон траст“ ко ја је смо гла сна ге 
да из да обим но Вај со во де ло у пре да ном пре во ду Сло бо да на Дам ња но ви ћа ко ји нам 
пре до ча ва бо га ту ин тер тек сту ал ну гу сти ну не у мор ног Вај со вог при по ве да ња што 
хр ли ка свом ци љу не освр ћу ћи се ни на ка кве ко мер ци јал не зах те ве ве за не за иде ју 
о то ме шта би књи жев ност ко ја се ра до чи та мо гла и мо ра ла би ти. Уздам се у то да ће 
тре ну так у ко ме је код нас Дам ња но ви ћев пре вод Есте ти ке от по ра угле дао све тлост 
да на до при не ти аде кват ном раз у ме ва њу и све срд ном при хва та њу ове на да све по-
треб не и за чу ђу ју ће уз бу дљи ве књи ге ко ја по ста вља пи та ња на ко ја као да не ма пра-
вог од го во ра: шта је от пор и ка ко он за пра во из гле да? Ка ко га пре по зна је мо и ко ја је 
ње го ва есте ти ка, ње гов пре по зна тљи ви го вор и стил? 

Пер гам ски фриз и есте ти ка спо ме ни ка

Ни је слу чај но што Есте ти ка от по ра по чи ње чу де сном сце ном ис пред Пер гам ског 
фри за у ко јој три из у зет но мла да ју на ка ро ма на (што ни ка ко не би тре ба ло смет ну ти 
са ума) у свом не у мор ном про це су (са мо)обра зо ва ња про у ча ва ју при каз бор бе бо го ва 
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и Ти та на, чу ве ну при чу по зна ту под на зи вом Ген то ма хи ја. Пер гам ски фриз по ја вљу је се 
у ро ма ну као по себ но зна ча јан умет нич ки обра зац по ко ме као да је пи сан ро ман сâм. 
Хо мо ло ги ја из ме ђу Пер гам ског фри за и Вај со вог ро ма на Есте ти ка от по ра ви ше стру-
ка је: она је ве за на ка ко за на ста нак Пер гам ског фри за та ко и за ње го во ар хе о ло шко 
ло ци ра ње и ре кон струк ци ју. Пер гам ски фриз не пред ста вља са мо нај зна чај ни је ре-
љеф но де ло ан тич ког све та већ и нај ре фе рент ни ји ан тич ки ре љеф. Име на бо го ва 
ис пи са на су на фри зу ка ко би се по у зда но ре кон стру и сао мит ски на ра тив у свој ње-
го вој ком плек сно сти и по тре сним про ти ву реч но сти ма. Тај фриз је, та ко ђе, три јумф 
не мач ке фа сци на ци је ан тич ком и рим ском тра ди ци јом: ско ро уни штен, па жљи во је 
ре кон стру и сан, а ње го ви су де ло ви до не ти са да ле ких ар хе о ло шких де сти на ци ја ка ко 
би, упр кос ра зор ном ра ду вре ме на и за бо ра ва, био са ста вљен ко мад по ко мад. Да би 
се фриз са чу вао од да љег про па да ња за ње га је са гра ђен чи тав је дан му зеј. Бор ба за 
очу ва ње про шло сти или, бар, све до че ња о њој, исто је та ко дра ма тич на као и бор ба 
бо го ва и Ти та на при ка за на на фри зу. Раз у ме ва ње и ре цеп ци ја Пер гам ског фри за ве-
за на је (као и при хва та ње и ту ма че ње Вај со вог ро ма на) за при хва та ње кла сне бор бе 
и от по ра као дис кур зив но ра зно ли ке и стил ски про ти ву реч не есте ти ке чи ји се на ра-
ти ви ме ђу соб но под у пи ру, али и оспо ра ва ју: на ра тив Ген то ма хи је, ко ји би тре ба ло 
при хва ти ти као са мо ра зу мљив мит ски обра зац, су прот ста вља се по тре би за што 
пот пу ни јим пра ће њем и раз у ме ва њем мит ског на ра ти ва. Про на ла же ње ар те фа ка та 
про шло сти и њи хо ва ре кон струк ци ја као да се опи ре по тре би за ре кон струк ци јом 
про шло сти са ме, док Вај со во не у мор но при по ве да ње, ко је осци ли ра од по тре сне 
ис по ве сти уче сни ка рад нич ких по кре та у Евро пи с по чет ка два де се тог ве ка до су во-
пар ног то на исто риј ског уџ бе ни ка и ен ци кло пе диј ског шти ва, је сте ре зул тат не пре-
кид не бор бе про тив ра да вре ме на и хо ти мич ног или не хо тич ног за бо ра вља ња...

По пут тво ра ца Пер гам ског фри за и Вајс у Есте ти ци от по ра по ми ње и за пи су је 
сва зна чај на име на европ ских, а по гла ви то не мач ких, ко му ни стич ких и со ци јал де мо-
крат ских по кре та то ком пр ве по ло ви не два де се тог ве ка као што су Ле њин, Троц ки, 
Ро за Лук сем бург, Мин цен берг, Кац, Вех нер, Мер кер итд. (од ко јих су мно ги на ве де ни 
под сво јим кон спи ра тив ним, иле гал ним име ни ма), тру де ћи се да кроз ру кав це, фрак-
ци је и су ко бе њи хо ве по ли тич ке бор бе до ча ра исто риј ски не у спех Евро пе у бор би 
про тив фа ши зма. Ова је при по вед на ре кон струк ци ја стр пљи ва и пре да на, по пут по-
нов ног са ста вља ња Пер гам ског фри за. Кроз ана ли зу овог по ра за Вајс ука зу је на пи-
та ње ко је нас из не на да по но во пре сре ће, а ко је је по себ но ва жно за де ла ње но вих 
ко му ни стич ких по кре та да нас: шта пред ста вља ве ћу опа сност, са чим би се тре ба ло 
нај пре об ра чу на ти – са ка пи та ли змом или са на до ла зе ћим фа ши змом? Не сла га ње 
по во дом овог пи та ња до ве ло је до раз до ра из ме ђу ко му ни стич ких и со ци јал де мо-
крат ских сна га, спре чив ши ства ра ње са ве за ко ји би оне мо гу ћио по ли тич ки успон 
на ци о нал со ци ја ли ста у Не мач кој. По сле ди це овог не у спе ха су по зна те, али Вајс их још 
јед ном об на вља у се ћа њу чи та о ца, тру де ћи се да са чу ва и ре кон стру и ше ан ти фа ши-
стич ку бор бу ко ју су не мач ке иле гал не гру па во ди ле то ком Дру гог свет ског ра та (као 
и пре ње га) у са мој Не мач кој и ван ње, а ко ји ма при па да ју и ју на ци Вај со вог ро ма на. 

На са мом по чет ку Есте ти ке от по ра Вајс де мон стри ра жи ву ди ску си ју ко ју о Пер-
гам ском фри зу во де ње го ви ју на ци, а ко ја по сту ли ра два глав на аспек та ау то ро вог 
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при по ве да ња: кри тич ко-по ле мич ки дис курс у ко ме се су ко бља ва ју раз ли чи та ви ђе ња 
за јед нич ке по ли тич ке бор бе за осло бо ђе ње рад нич ке кла се, с јед не, и жи во пи сан 
есе ји стич ки стил ко ји не по сред но по ве зу је ин тер пре та ци ју умет нич ког де ла са кон-
крет ном дру штве ном и по ли тич ком прак сом, као и са ег зи стен ци јал ним ста њи ма ју-
на ка ро ма на, с дру ге стра не:

Али још ни смо ви де ли Хе ра кла, је ди ног смрт ни ка ко ји се, пре ма ми ту, при дру жио бо
го ви ма у њи хо вој бор би про тив Ти та на. (...) Од ње га смо за те кли са мо име и ла вљу ша пу 
са огр та ча ко ји је но сио. То је би ло све што је оста ло на ме сту на ко ме је он био при ка зан, 
на ме сту по ста вље ном из ме ђу Хе ри ног че тво ро пре га и Зев со вог атлет ског те ла. Ко пи 
је ту чи ње ни цу схва тио као знак, јер не до ста је са мо онај ко ји ли чи на нас и од ко га смо 
на пра ви ли за ступ ни ка оних ко ји ра де.

При по ве дач са сво јим при ја те љи ма, Ко пи јем и Хај лма ном, по се ћу је Пер гам ски 
му зеј у Бер ли ну 1937. го ди не, тик уо чи свог од ла ска у Шпан ски гра ђан ски рат по сле 
ко га ће за у век мо ра ти да на пу сти Не мач ку и на ста ви иле гал ну по ли тич ку бор бу као 
из бе гли ца у Швед ској. Нај мла ђи од тро ји це при ја те ља, пет на е сто го ди шњак Хај лман, 
већ но си на ци стич ку уни фор му ко јом успе шно скри ва сво ју иле гал ну ан ти на ци стич-
ку ак тив ност. По след ња Хај лма но ва пи сма упу ће на при по ве да чу ро ма на опи си ва ће 
Хе ра кла као оног ко ји је уснио лу ди сан, сан са ко јим се Хе ра кле не пре ста но бо ри и ко ји 
је узро ко вао ње го ву при вид ну мах ни тост. Тај сан але го риј ска је пред ста ва по ли тич ке 
уто пи је чи ји по раз Хај лман, Ко пи и при по ве дач жи ве, а Хе ра клов бес у Хај лма но вом 
сну је сте бес рад нич ке кла се ко ја из но ва гу би исто риј ску бит ку са екс пло а та то ром, 
као и бит ку за обра зо ва ње и кул ту ру. 

За вр шни ца ро ма на вра ћа нас раз го во ру ко ји мла ди ју на ци во де у по чет ној сце ни, 
као и фи гу ри Хе ра кла, ко ји је и да ље при су тан на Пер гам ском фри зу кроз сво је од су ство.

...и ја ви дим да усред гу жве и ме те жа на фри зу по сто ји јед но сло бод но ме сто, оно на 
ко ме је не ка да би ла ла вља кан џа, и све док се они ко ји се до ле гр че ви то бо ре не одво је 
јед ни од дру гих, не ће ви де ти ша пу од ла вље ко же, и ни ко им не ће при те ћи у по моћ ако 
са ми си ло ви тим ге стом не зба це са се бе ту стра шну си лу ко ја их при ти ска и ло ми.

На тај на чин Вајс ус по ста вља чу де сну кру жну струк ту ру ко ја је за пра во – за хва љу-
ју ћи оби љу гра ђе, по да та ка и исто риј ских чи ње ни ца ко ји ма пи сац за си па чи та о ца – 
сна жни при по вед ни вир ко ји моћ ном је зич ком ма сом гу та сво је ју на ке за хва ће не 
исто риј ским бор ба ма и по ра зи ма ле ви це два де се тог ве ка да би их, исто вре ме но, 
из ба цио на по вр ши ну, обе ло да њу ју ћи за бо ра вље ну бор бу оних чи ја је име на и те ла 
та ко не ми ло срд но про гу тао. До га ђа ји то ком Шпан ског гра ђан ског ра та и суд би на 
ње го вих уче сни ка на кон по ра за Ре пу бли ке да ли су мла дом при по ве да чу мно го раз-
ло га за пре и спи ти ва ње исто риј ске, со ци о ло шке и фи ло зоф ске при ро де кла сне бор бе, 
као и уло ге умет но сти у сва кој ре во лу ци ји. Ово пре и спи ти ва ње на тре нут ке во ди 
чи та о ца стра шним по но ри ма при по ве да че ве сум ње у соп стве но по ли тич ко и умет-
нич ко опре де ље ње, сум ње ко ја је на из глед са свим да ле ко од бор бе про тив на ци зма 
ко ју Хај лман и Ко пи, при по ве да че ви са бор ци с по чет ка ро ма на, хра бро во де у Бер ли ну. 
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При по ве да че во кри тич ко са гле да ва ње исто ри је ко му ни стич ке бор бе у Евро пи у освит 
Дру гог свет ског ра та и соп стве не уло ге у тој бор би као да ба ца у за се нак по сто ја ње 
ових мла дих иле га ла ца. Хај лма но ва и Ко пи је ва суд би на би ће от кри ве на чи та о цу тек 
на кра ју ро ма на, по сле ни за до га ђа ја кроз ко је је при по ве дач про шао и ко ји су га одво-
ји ли од при ја те ља и са бо ра ца са ко јим нас упо зна је опи су ју ћи Пер гам ски фриз. Вајс, 
та ко, мај стор ски по ен ти ра ро ман упра во при чом о Ко пи је вој и Хај лма но вој тра гич ној 
суд би ни. Опис смрт них ка зни и му че ња ко ја Ко пи и Хај лман, са сво јим ма ло број ним 
али ода ним са бор ци ма, до жи вља ва ју у на ци стич ким за тво ри ма не са мо да под се ћа 
чи та о ца на за бо ра вље не жр тве ан ти фа ши стич ке бор бе у на ци стич кој Не мач кој већ 
пред нас бу квал но по ла же те ла тих жр та ва, из ви ку ју ћи њи хо ва име на и при че. То су 
име на и при че ко ји се не сме ју за бо ра ви ти, а ко је Вај сов је зич ки при по вед ни вир из ба-
цу је на по вр ши ну, осло ба ђа ју ћи их сво јим при по ве да њем од за бо ра ва у ко лек тив ном 
не све сном.

За тва ра ју ћи на ова кав на чин свој ро ман Вајс ука зу је, с јед не стра не, на дра го це ност 
жр тве ко ја не сме би ти пре ћу та на, док с дру ге, ис ти че да кла сна бор ба ни из да ле ка 
ни је за вр ше на и да мит о Хе ра кло вој сна зи, сна зи рад нич ке кла се, још увек ни је од бра-
њен. Пи та ње због че га нас је та ко ла ко тла чи ти ка да смо то ли ко број но над моћ ни ји 
– ко је се про вла чи кроз све рас пра ве што се то ком ро ма на во де о бу дућ но сти и при роди 
ко му ни стич ке и кла сне бор бе – оста ло је отво ре но. Ме сто на фри зу, тач ни је спо ме ни-
ку ко ји је Вајс ис пи сао спрем но је, али га ни ко још ни је за и ста за у зео. Два де се ти век, 
исто као и два де сет пр ви, још че ка ју пра вог пред став ни ка исто риј ски пре суд не рад-
нич ке бор бе за оп ста нак и жи вот. За пра во на сло бо ду ди са ња. Што би, дру гим ре чи-
ма, зна чи ло да је Есте ти ка от по ра на пи са на у уто пиј ској на ди да ће овај ро ман тек 
на ћи ду го иш че ки ва ну ре во лу ци о нар ну свр ху, а ти ме оства ри ти и ме мо ри јал но-по-
уч ну есте ти ку спо ме ни ка по све ће ног жр тва ма не мач ке и европ ске ан ти фа ши стич ке 
и кла сне бор бе.

Брех то ва би бли о те ка и есте ти ка спи ска

Низ ре ми ни сцен ци ја и ин те р тек сту ал них ве за од Есте ти ке от по ра тво ри ен ци-
кло пе ди ју дру штве них и умет нич ких по кре та у Евро пи пр ве по ло ви не два де се тог 
ве ка чи је ме ђу од но се при по ве дач по ку ша ва да раз у ме и рас пле те. Ен ци кло пе диј ска 
струк ту ра овог ро ма на од ли ку је се по ле мич ким дис кур си ма ко ји об у хва та ју три ве-
ли ке те ме ко је су од ва жно сти за при по ве да че во са зре ва ње: исто ри ју кла сне бор бе 
са сво јим за мр ше ним и че сто при кри ве ним пар тиј ским пу те ви ма и по ли тич ким раз-
ре ше њи ма, за тим фа сци на ци ју ви зу ел ном кул ту ром евр оп ских му зе ја ко ја отва ра око 
и ум при по ве да ча за раз у ме ва ње дру га чи јих, не про грам ских и не пар тиј ских об ли ка 
кла сне бор бе, укљу чу ју ћи ту и кла сну бор бу про шлих епо ха, и, ко нач но, пре да но ис-
пи ти ва ње књи жев ног европ ског на сле ђа у ко ме по гла вље о Брех ту за у зи ма ве ћи део 
дру гог то ма. У Есте ти ку от по ра упи са на су број на умет нич ка име на ко ја су се за но-
си ла иде јом ре во лу ци је или дру штве не по бу не, без об зи ра на сво ју ме ђу соб ну стил ску 
или иде о ло шку про ти ву реч ност: Де ла кроа је ту ра ме уз ра ме са Же ри ко ом и Број ге лом 
упр кос очи глед ној при по ве да че вој фа сци на ци ји Же ри ко о вим ау тен тич ним бун тов-
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ни штвом, ко ју овај, као чо век са дру штве не мар ги не, де ли са Рем бо ом и Ван Го гом. 
При по ве да че ви есе ји о кључ ним ви зу ел ним де ли ма европ ске кул ту ре ме ђу нај бо љим 
су стра ни ца ма ро ма на, а онај по све ћен Же ри о о ко вој сли ци „Сплав Ме ду за“ сва ка ко 
је је дан од нај у пе ча тљи ви јих. 

Сво ју во ка ци ју пи сца мла ди при по ве дач от кри ва већ у да ни ма по ра за Ре пу бли ке 
у Шпа ни ји да би је ко нач но по твр дио то ком су сре та са Брех том у Сток хол му где има 
при ли ку да уђе у за тво ре ни ин те лек ту ал ни круг око чу ве ног пи сца ко ме по ма же у 
пи са њу исто риј ских дра ма, са ку пља ју ћи за ње га ар хив ску гра ђу. При по ве да че во све-
до че ње о Брех ту пра ви је при мер ал тер на тив не исто ри је у ко ме Вајс ра за ра не при-
ко сно ве ност Брех то вог ли ка, као што ра за ра и мит о швед ској не у трал но сти то ком 
Дру гог свет ског ра та. На бра ја ју ћи све ка пи та ли стич ке кон цер не по пут Мер це де са, 
Шко де, BМW-а ко ји су уче ство ва ли у пре но су и тр го ви ни оруж јем и оста лим за рат 
нео п ход ним по треп шти на ма, мла ди при по ве дач са ве сно бе ле жи сплет ин те ре са и 
са рад ње ко ји су ус по ста вље ни из ме ђу Не мач ке, Швед ске, Ру си је и та ко зва них са ве-
зни ка, ука зу ју ћи на по себ не про пи се и пра ви ла ко ји су ва жи ли у „не у трал ној“ Швед ској 
у ко јој су мно ги ко му ни сти умр ли или од гла ди или од оча ја. Брехт успе шно жон гли ра 
у цар ству ових пра ви ла, усред сре ђен пре све га на сво је де ло, не за ин те ре со ван за 
кон крет ну по ли тич ку бор бу, ра за ра ју ћи пред ста ву о ан га жо ва ном умет ни ку: при по-
ве дач да је нео р то док сни по ли тич ки и до ку мен та ран увид у исто ри ју Брех то ве умет-
нич ке са мо во ље. 

Али тре ну так Брех то ве се лид бе, тач ни је ње го вог из гнан ства из Швед ске у Фин ску, 
от кри ва нам тај не Брех то ве би бли о те ке. При по ве дач, на бра ја њем на сло ва ко ји чи не 
Брех то ву би бли о те ку, не хо ти це сле ди есте ти ку спи ска Ум бер та Ека, от кри ва ју ћи кроз 
њу тај не Брех то вог жи во та и ства ра ња, као и соп стве ну спи са тељ ску бу дућ ност. По ред 
спи ска зна чај них по ли тич ких име на ко ја обе ле жа ва ју исто риј ска де ша ва ња у Евро пи 
то ком пр ве по ло ви не два де се тог ве ка, и ни за зна чај них де ла европ ске ви зу ел не кул-
ту ре ко ја ин тер пре ти ра, Вајс у ро ман упи су је и спи сак ко ји пред ста вља не ти пи чан и 
на о ко ха о ти чан низ ка нон ских де ла европ ске књи жев но сти. Ве зу из ме ђу на бро ја них 
на сло ва и књи га мо гу ће је на слу ти ти, али не и по у зда но утвр ди ти: О при ро ди ства ри 
Ти та Лу кре ци ја Ка ра, Ови ди је ве Ме та мор фо зе, Пин да ро ве По бед нич ке оде, Ци це ро но ва 
Пи сма, два то ма Хо ра ци је вих са ти ра, Та ци то ви Ана ли, пе сме Хел дер ли на и Ше ли ја, 
Три страм Шен ди, Џој сов Уликс, До жи вља ји до брог вој ни ка Швеј ка од Ха ше ка, Гри гов 
ко мад Па ри ска ко му на, при че Ед га ра Ала на Поа, Успо ме не Све тог Ав гу сти на, Каф ки ни 
ро ма ни Про цес и Аме ри ка, Рил ке о ве Де вин ске еле ги је...

Им по зан тан спи сак де ла ко ја се от кри ва ју пред мла дим при по ве да чем на во ди нас 
да за ми сли мо бор хе сов ско цар ство не про чи та них и још не на пи са них књи га, као и 
страст чи та ња ко ја Брех та не на пу шта ни у мрач ним вре ме ни ма из гнан ства. Јер чи та-
ње је жи вот сâм. Ма гиј ски ри ту ал из го ва ра ња име на ау то ра и на зи ва књи га Брех то ве 
би бли о те ке као да упо зо ра ва на мо гу ћу апо ка лип су ко нач ног на ци стич ког спа љи ва-
ња свих књи га, на Фа рен хајт 451 и не за ми сли ву бу дућ но сти без књи га, у ко јој ће за 
очу ва ње људ ско сти би ти нео п ход но за пам ти ти бар на зи ве књи жев них де ла и ау то ра 
из Брех то ве лич не би бли о те ке. Та ко књи жев ност, по ред мо ну мен тал них де ла европ-
ске ви зу ел не кул ту ре, спа са ва при по ве да че ву ду шу од па кла сум ње у свр сис ход ност 
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по ли тич ке бор бе и об ли ку је је на ду гом пу то ва њу у ко ме пре по зна је мо тра ди ци о нал-
ни обра зац обра зов ног ро ма на не мач ке књи жев но сти.

Умет ност, от пор и есте ти ка (са мо)уби ства

Вај со ва ве шти на „ожи вља ва ња” умет нич ких де ла не ве ро ват на је: чи ни се као да 
де ша ва ња ро ма на ду бо ко про жи ма ју ин тер пре та ци је умет нич ких де ла и обрат но, као 
да је не мо гу ће по ву ћи ја сну гра ни цу из ме ђу ужи ва ња у умет нич ком де лу и ње го вог 
ту ма че ња од жи во та са мог. То умет но сти у Вај со вом кон цеп ту ре во лу ци о нар ног де-
ла ња и обра зо ва ња да је по се бан ста тус, а мла дог при по ве да ча во ди ка спо зна ји о 
истин ској мо ћи пи са ња и умет но сти. Оно што не успе ва да ује ди ни у свом по ли тич ком 
де ла њу Вај сов при по ве дач по сти же у умет нич кој ак ци ји, јер умет ност, по ре чи ма при-
по ве да че вог жи вот ног и ду хов ног учи те ља Хо да на, „по чи ње та мо где пре ста ју фи ло-
зо фи ја и иде о ло ги ја“. Као ле кар, Хо дан не пре кид но ука зу је на ис це ли тељ ску моћ 
умет но сти ко ја, по ред то га што пред ста вља моћ но оруж је ре во лу ци о нар не бор бе, 
има свој ство да на док на ди на не ту ште ту: „Она је плод ен те ле хи је, оне та јан стве не 
си ле свој стве не све му што жи ви, си ле ко ја во ди умет ност и у слу ча ју на не те ште те 
об на вља оно што је оште ће но.“ Ова по у ка би ће пре ко по треб на ка да се при по ве дач 
су о чи са де пре си јом сво је мај ке и са мо у би ством сво је и ње не при ја те љи це, мла де 
Ка рин Бо је. Ова два жен ска ли ка озна ча ва ју у Вај со вом ро ма ну тач ку су о че ња са пот-
пу ном исти ном о злу и од ри ца ње од жи вот не и кла сне бор бе ко ја је на из ве стан на чин 
увек и са мо уто пи ја. Род на по де ла уло га у овом ро ма ну-спо ме ни ку у ко ме су упра во 
же не те ко је се спрем но од ри чу уто пи је бор бе и су о ча ва ју са злом ин те ре сант на је и 
за слу жу је по се бан есеј. Исти на је да ће и те шки аст ма ти чар Хо дан, ис ку сни ко му ни ста 
и уче сник Шпан ског гра ђан ског ра та, из му чен сво јим не из ве сним ста ту сом у по сле-
рат ној Швед ској, при бе ћи са мо у би ству и та ко ко нач но од у ста ти од по ли тич ке бор бе 
и то упра во у тре нут ку ка да се чи ни да је свет осло бо ђен зла фа ши зма. Али, да ли је? 
Ко се бо рио про тив ко га, а ко је по бе дио ако ста ри Хо дан не ма пра во на мир при стој-
ног швед ског жи во та? Кла сну бор бу су окон ча ли и ућут ка ли исти они са ве зни ци у 
ко је су се сви узда ли, и то пре не го што је и за по че та. У том сми слу Вај сов ро ман мо гао 
би се чи та ти и као де таљ на исто ри ја ка пи та ли стич ких и им пе ри ја ли стич ких тај них 
са ве за, ко ји су скла па ни по по тре би и у скла ду са ин те ре си ма екс пло а та то ра.

Сва ка сле де ћа смрт, а још ви ше са мо у би ство, по твр ђу је при по ве да че во убе ђе ње 
да тек тре ба из у ме ти је зик и књи жев ну фор му ко јом ће би ти мо гу ће пре до чи ти оно 
што је ње го ва мај ка зна ла пре свих: „Она је схва ти ла оно што нас че ка још он да ка да 
су ма се кли ца ле уби ца ма, ка да су им же не ли ца об ли ве ног су за ма пру жа ле де цу да 
их до так ну и бла го сло ве.“ У тој сли ци де ша ва се оно не појм љи во, чу до ви шно у сво јој 
не појм љи во сти. Хо ће ли се то чу до ви шно по но ви ти? По на вља ли се већ? Кли чу ли 
мај ке уби ца ма, при но се ћи им сво ју де цу на бла го си ља ње? Ову чу до ви шност Вајс је 
же лео да пој ми и, мо жда, пред у пре ди. Али за то је би ло по треб но од го во ри ти на пи-
та ње ка ко је та ква чу до ви шност уоп ште би ла мо гу ћа, за што ни ко ни је пру жио от пор 
и ка ко би от пор тре ба ло да из гле да. Очи то је да Пар ти ја, ко ја у це лом ро ма ну ни ка да 
не ма ни ка кву на ци о на ли стич ку од ред ни цу, ни је уме ла да пре до чи и пред ви ди ту 
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чу до ви шност. Про грам ски пар тиј ски и по ли тич ки от пор ни је до во љан, ни не ко рум-
пи ран. „Умет ност и по ли ти ка на ла зе се у истом про сто ру, али (...) по ли ти ка се уда љи ла 
од све га што се по кла па са на шим же ља ма да ње не па ро ле до жи вља ва мо као по гре шне 
и на сил нич ке.“ За раз ли ку од по ли ти ке, умет ност је за др жа ла свој ре во лу ци о нар ни 
ка па ци тет и по тен ци јал: мла ди при по ве дач тек тра га за фор ма ма ко је ће у бу дућ но сти 
мо ћи да пре до че оно што је ње го ва мај ка та ко ја сно ви де ла. Јер „умет ност тре ба бар 
де ли мич но да на док на ди оно што по ли ти ка ни је ура ди ла“.

У за вр шној сце ни ро ма на при по ве дач из но ва ви ди сво је при ја те ље ис пред Пер-
гам ског фри за: Хај лман ре ци ту је Рем боа, док Ко пи ци ти ра Марк сов Ко му ни стич ки 
ма ни фест – ова нео бич на сим би о за из вор ног и анар хи стич ког Рем бо о вог от пад ни-
штва ста па се у при по ве да че вој ви зи ји са Марк со вим пла ме ним, али про грам ским 
по зи вом на ор га ни зо ва ну по ли тич ку бор бу. Сво јом за вр шном ви зи јом при по ве дач 
из но ва ука зу је на раз ли чи те, че сто су ко бље не и про ти ву реч не на чи не от по ра ко ји се 
мо ра ју удру жи ти у по ли тич кој бор би за бо ље чо ве чан ство: „...што ви ше по ја ва овог 
све та утвр ди мо, ви ше ће мо би ти у ста њу да их по ве зу је мо у бо га те ком би на ци је, у ону 
ра зно ли кост на осно ву ко је се мо же уста но ви ти ста ње у на шој кул ту ри“. У том удру-
жи ва њу ко лек ти ви зам и ин ди ви ду а ли зам мо ра ју ући у ак ти ван емо тив ни ди ја лог, а 
по ли ти ка мо ра ода ти при зна ње умет но сти, од ри чу ћи се сво је ко ри сто љу би ве ти ра-
ни је. От пор ни ка да ни је са мо је дан и уса мљен. От пор је увек plu ra lia tan tum. Име ни ца 
ко ја има са мо мно жи ну.

Јер са мо ако са чу ва мо то ле ран ци ју за ра зно вр сност и про жи ма ње раз ли чи тих 
об ли ка от по ра са чу ва ће мо кул ту ру, ко ја је пре ма Вај со вом ми шље њу основ от по ра, 
са ма ње го ва мо гућ ност. У су прот ном, на сту пи ће мрач на вре ме на бе за ко ња и беш ча-
шћа, ха о са и збу ње но сти, без истин ске по ли тич ке ори јен та ци је и ак ци је у ко ји ма ће мо 
мо ћи са мо да по на вља мо на сло ве и ау то ре Брех то ве лич не би бли о те ке ка ко не би смо 
по лу де ли. 


