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„МР ТВИ НАС НЕ ЋЕ РЕ ХА БИ ЛИ ТО ВА ТИ“
(Да ша Дрн дић: Април у Бер ли ну, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад и 

Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2020)

„По смрт на ре ха би ли та ци ја“ на слов је пе сме Та де у ша Ру же ви ча, ко ју у пре во ду 
Пе тра Ву ји чи ћа Да ша Дрн дић упи су је у свој ро ман Април у Бер ли ну. Пе сма се за вр ша-
ва ре чи ма из на сло ва овог тек ста, ре чи ма ко је не пре те, већ кон ста ту ју оно што за бо-
ра вља мо у по ку ша ју да жи ви мо у ми ру. Оне из вр ћу на ли це на о па ку иде ју о се ћа њу 
на мр тве, опо ми њу ћи да се мр тви се ћа ју нас, на шег ћу та ња, на ше рав но ду шно сти, 
на ших ре чи. Да кле, да наш мир ни је мир, да за бо рав, слу чај ни или на мер ни, ни је крај, 
већ по че так но вог не ми ра, но вог зла. Ако би се мо ра ла од ре ди ти (по)етич ка кон стан-
та не де ла, већ чи та вог жи во та Да ше Дрн дић, она би упра во ста ла у сти хо ве те пе сме.

Да се ћа ње ни је ли не ар но, струк ту ри са но и ко хе рент но, ја сно је, као што су по зна-
та и деј ства ње го ве ско ко ви то сти на ана леп тич ну ком по зи ци ју књи жев них де ла ко ја 
га узи ма ју за свој за ма јац. Ме ђу тим, жан ров ска хи брид ност и фраг мен тар ност у ма њој 
или ве ћој ме ри за сту пље не су и у дру гим де ли ма ове спи са те љи це, за јед но са по ступ-
ком уза јам ног осве тља ва ња фик ци је и фак ци је, сво је вр сном „увр та њу до ку ме на та“ у 
ко ме је Дрн ди ће ва, по соп стве ној тврд њи, као ау тор не из мер но ужи ва ла. У Апри лу 
ко лаж упот пу њу ју и исеч ци при ча ствар них и фик тив них ли ко ва, ме ди та тив ни и есе-
ји стич ки па са жи, ра зно вр сне ме мо ра би ли је. И спи ско ви. Стра шни, ду ги спи ско ви. У 
ро ма ну Son nen schein на ла зе се 42 стра ни це са 9000 име на Је вре ја де пор то ва них или 
уби је них у Ита ли ји, у Bel la do ni се на се дам на ест стра ни ца, у два ступ ца сит ног сло га, 
про те же ли ста име на де це де пор то ва не и стра да ле у Хо лан ди ји, као и 1050 име на 
ју го сло вен ских Је вре ја уби је них у ло го ру по ред Шап ца, док у ро ма ну EEG сре ће мо 
че сто ци ти ра ну тврд њу о исто ри ји ко ја пам ти име на зло чи на ца, док за бо ра вља име-
на жр та ва. Обим ну фак то граф ску нит ње них ро ма на са чи ња ва ју из ве шта ји о те ре ту 
во зо ва за Тре блин ку, фо то гра фи је про сто ри ја у ло го ри ма и за тво ри ма, це ле кар то те ке 
оте те имо ви не у За гре бу у вре ме НДХ, са име ни ма бив ших, ма хом је вреј ских вла сни ка. 
Све ове по ступ ке на ћи ће мо и у Апри лу у Бер ли ну, ко ји сво јом днев нич ко-ме мо ар ско-
-пу то пи сном, услов но ре че но, фор мом, до зво ља ва мон та жу, ко лаж, фраг мен тар ност, 
уоп ште јед но на мер но и свр сис ход но опи ра ње тек ста сва кој кон тро ли. Та ко ђе, не 
сме мо смет ну ти с ума ни чи ње ни цу да Да ша Дрн дић, ка ко је че сто и у ин тер вју и ма, 
али и у не ким ау то по е тич ким па са жи ма твр ди ла, има из ра зит от пор пре ма ау то би о-
гра фи зму. Ка ко, да кле, не ко с та квим ста вом пи ше бе ле шке о ме се цу ко ји је про вео 
као пи сац сти пен ди ста у јед ном стра ном гра ду? „Oво мо је ни је днев ник. Ни је ни пу то пис, 
ни ро ман. То је не што из ме ђу. То је ше па во, са ка то ска ку та ње кроз згу сну то ври је ме 
(...) Ска ку та ње из ме ђу. Април је мје сец из ме ђу, и Бер лин је из ме ђу, и Беч и Бе о град су 
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из ме ђу, и Ри је ка. Ја сам из ме ђу.“ Од го вор на на ше пи та ње ве ро ват но се на ла зи упра-
во у том ска ку та њу из ме ђу. Чи тав ро ман на пи сан је у пр вом ли цу јед ни не, с из у зет ком 
пр вог и по след њег по гла вља, ко ја су у тре ћем ли цу. У њи ма је те ма ти зо ва на бо лест, 
де ге не ра тив но обо ље ње ко је рас та че ју на ки њин ске лет, узро ку ју ћи је зи ве бо ло ве. 
Она по ку ша ва да их пре ва зи ђе под вр га ва ју ћи се још бру тал ни јим ме ди цин ским за-
хва ти ма, ло мље њу ко сти ју на спра ва ма ко је под се ћа ју на оне за му че ње, све док не 
до ђе до осе ћа ја рас по лу ће но сти, рас па да ин те гри те та. На пу ту до те дез ин те гра ци је, 
ју на ки ња се кре ће ска ку ћу ћи, ше па ју ћи, раз ги ба ва ју ћи уко че ну кич му по ули ца ма 
гра до ва ко ји су не где из ме ђу, са љу ди ма ко ји су, као и она, не где из ме ђу, кроз при че 
ко је су оста ле не ис при ча не, не где из ме ђу.

Бо ра вак у ви ли на Ван зеу (Wan nsee), у пан си о ну за пи сце, до во ди ју на ки њу у до дир 
са ко ле га ма пи сци ма и пе сни ци ма, кроз чи је се пор тре те про вла чи јед на од две те мат-
ске око сни це Апри ла у Бер ли ну. Реч је о се о ба ма. Се ћа ју ћи се се лид би сво јих ро ди те ља, 
спи са те љи ца згу шња ва њи хо ву сим бо ли ку у нео бич не пред ме те ко је су сву да но си ли 
са со бом, као што су оче ве кан те за мед. У је згру свих ми гра ци ја сто ји те ма но стал ги-
је, ко јој је Да ша Дрн дић по све ти ла вр ло ин спи ра ти ван есе ји стич ки екс курс. Ау тор ка 
по вла чи па ра ле лу из ме ђу остал ги је – жа ла за Ис точ ном Не мач ком и ју го но стал ги је. 
Се ћа ју ћи се из бе гли ца ко је је сре та ла у Ка на ди, пи ше о но стал ги ји као бо ле сти про-
стор не и на ци о нал не из ме ште но сти ко ја по не кад ожи вља ва на про бле ма ти чан на чин 
не ке, пре све га на ци о нал не иден ти те те. Спи са те љи ца се окре ће иро ни ји, као уни вер-
зал ном ле ку за ира ци о нал ну но стал ги ју, бу ду ћи да она „по сје ду је сви јест о вре мен ској 
дис тан ци“, те ми сао о оно ме што Бах тин на зи ва „по ви је сном ин вер зи јом“. Ко ри го ва на 
иро ни јом, но стал ги ја пре ста је да бу де ја лов ла мент, и по ста је јед на трај на озна ка 
иден ти те та, те то ва жа, ка ко ка же Дрн ди ће ва, не кад бес ко ри сна по пут оче ве кан те за 
мед, али ле па, ва жна и не за мен љи ва.

Кроз Април у Бер ли ну ау тор ка че сто про вла чи ли ко ве из сво јих дру гих ро ма на, 
за вр ша ва ју ћи њи хо ве при че, про ши ру ју ћи их, или их, што је по себ но нео бич но, укљу-
чу ју ћи као „ре ал не“ ли ко ве с ко ји ма се на ра тор ка сре ће и гра ди из ве стан од нос. У 
кор пус ро ма на ко ји сто је у ре ла ци ји са Апри лом мо гли би смо да под ве де мо Can zo ne 
di gu er ra, Tot ten wan de, Le i ca for mat и Son nen schein. Ханс Тра у бе, ју нак ро ма на Son nen
schein, сре ће ју на ки њу на ули ци, и њи хов од нос раз ви ја се у, ка ко на ра тор ка ка же, 
опа сну пар ти ју ша ха. Ха ја Те де ски, ју на ки ња истог ро ма на, за вр ша ва сво ју при чу, бу-
ду ћи да је пи смо са за о кру же њем по ве сти о ње ном тра га њу за си ном, ко га је из гу би-
ла у окви ру на ци стич ког про јек та Le ben sborn, сти гло на кон што је ро ман Son nen schein 
оти шао у штам пу. Ве зу са ро ма ном Le i ca for mat на ла зи мо у ли ку Лее Мо сер, од но сно 
Тее Ко лер, ју на ки ње ко ја оста је без отаџ би не, на ци је, је зи ка, те је, као и дру ги ју на ци 
Апри ла, при ну ђе на да ска ку ће не где из ме ђу. У том ро ма ну та ко ђе је де таљ но опи са на 
бол ни ца „Ото Ваг нер“, прет ход но по зна та под на зи вом „Ам Штај нхоф“. Април у Бер ли
ну раз ви ће мон стру о зну при чу о би зар ним ме ди цин ским про јек ти ма, ко ји су та мо 
спро во ђе ни. На ра тор ка по но во по се ћу је исто ме сто, и на ње му про на ла зи мо зак де-
ча ка Фри дла, за ко га ка же да га је „по лу и зми сли ла“ у ро ма ну Le i ca for mat. „Он ме је 
гле дао, а ја сам се ле ди ла“ – то је опис стра ве ко ју иза зи ва по сту пак на ко јем Дрн ди-
ће ва ин си сти ра: пре тво ри ти број ку у име, а име у при чу. По ми њу ћи сти хо ве Ви сла ве 
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Шим бор ске: „По ви јест за о кру жу је ле ше ве на ну лу“, ау тор ка као да ре кре и ра и мо то 
ро ма на Son nen schein: „Иза сва ког име на се кри је при ча.“ „По лу и зми шља ју ћи“ те при-
че, као што је она о де ча ку Фри длу, Дрн ди ће ва бро је ве на њи хо вим ру ка ма пре во ди 
у при че ко је ле де крв. 

Иа ко дис пер зив но, при по ве да ње се кат кад кон ден зу је око мо ти ва ко ји ис пр ва 
де лу ју као на су мич но ода бра ни де таљ у сти хи ји ути са ка. Го во ре ћи, ре ци мо, о ци пе-
ла ма, ју на ки ња и на ра тор ка укр шта лич ну при чу о ци пе ла ма са по ве шћу сво је при ја те-
љи це Иза бе ле, исто риј ском епи зо дом о Хам су но вим ци пе ла ма ко ји ма су се ди ви ли љу ди 
из вр ха Тре ћег рај ха, ди ја лог са Гом бро ви чем, да би за о кру жи ла овај асо ци ја тив ни 
ро лер ко стер при чом о спо ме ни ку Је вре ји ма стре ља ним на Ду нав ском ше та ли шту у 
Бу дим пе шти – ре ду пра зних гво зде них ци пе ла. Слич ни су па са жи о бер лин ским, бео-
град ским и ри јеч ким про сти тут ка ма, чо ко лад ним бом бо на ма, шо пин гу у Бер ли ну, 
ко ји се на кон ни за исто риј ских па ра ле ла не рет ко по ен ти ра ју при ме ром из Хр ват ске у 
вре ме ну са да шњем или бли ско про шлом. На о ко обич ни, ско ро ту ри стич ки сва ко днев-
ни ути сак во ди нас до мрач них угло ва по ве сти, као што су по че ци ком па ни је „Ху го 
Бос“, ко ја је кре и ра ла цр не уни фор ме SS вој ни ка. Не ма, да кле, бе ниг них ути са ка. Не ма 
ле жер них шет њи и фо то гра фи са ња еле гант них се це сиј ских фа са да. Сва ка од њих мо жда 
кри је при чу о ста рим вла сни ци ма, ко ји су јед не но ћи ис те ра ни и од ве де ни у ло гор. О 
то ме го во ри ди гре си ја о на ра тор ки ном бо рав ку у Бе чу, о ње ном по ку ша ју да са чи ни 
„сли ков ни цу“, по пис свих адре са на ко ји ма су не ка да жи ве ли Је вре ји, ко је су на ци-
стич ке вла сти од мах на кон Кри стал не но ћи оте ра ле у ло го ре, док се да нас на том 
бро ју на ла зи са мо те шко чи тљи ва пло ча о то ме да је ку ћа „не ста ла“ у ра ту, без дру гих 
оп те ре ћу ју ћих де та ља. Ју на ки њу ово хо до ча шће во ди до ра до ва дру гих умет ни ка: 
„Ни сам са мо ја оп сјед ну та име ни ма, не ми слим са мо ја да тре ба про др ма ти усну ла 
сје ћа ња, из вла чи ти их, до слов но уди цом јед но по јед но, из ка та ком би му ми фи ци ра них 
жи во та ко ји се уру ша ва ју у прах, ко је пре кри ва ју мрач но дно на ше под сви је сти и пола-
ко от пу шта ју отро ве и кон та ми ни ра ју на ше сно ве, а ми се пи та мо, што је сад?“ При че 
о дру гим умет ни ци ма ко ји пре тре са ју пра шња ве за пећ ке мо жда нај бо ље су бли ми ра 
при мер Гун те ра Дем ни га, кре а то ра Stolpersteinе, ка ме но ва спо ти ца ња, ка ме них ко ца-
ка ко ји ви зу а ли зу ју се ћа ње на мр тве, спре ча ва ју ћи жи ве да иг но ри шу про шлост. За то 
за ау тор ку не ма без бри жног ужи ва ња у град ском кра јо ли ку, она се спо ти че о спо ме-
ни ке про шло сти, ко ји је под се ћа ју не са мо на зло ко је се де си ло и за бо ра ви ло, већ и 
на зло ко је стал но и да ље бу ја нео па же но. 

Ка тар зич на функ ци ја се ћа ња, те мељ по е ти ке Да ше Дрн дић, нај те шње је по ве за на 
са те мом Хо ло ка у ста, а за тим и са те мом ево лу ци је зла. И у Апри лу у Бер ли ну ово је 
по ста ва чи та ве мре же при по ве да ња. Фе но мен по сма тра ча, бај стен де ра, ау тор ка де-
тек ту је и ана ли зи ра пом но, кроз раз ли чи те епо хе и окру же ња, ба ве ћи се мо рал ном 
од го вор но шћу умет ни ка, ства ра ла ца ра зних вр ста. Нај ва жни је, сви ови при ло зи фе-
но ме но ло ги ји зла и ра ста вља њу ње го вих ме ха ни за ма, ме то да, ор га ни за ци је, сто је у 
функ ци ји иде је да зло ни је екс цес, не го про цес. Да га је мо гу ће от кри ти у мно штву 
сит них за бра на, по де ла и мр жњи, ко је ра сла бљу ју от пор. Дрн ди ће ва у ши ро ком па-
са жу на во ди де ло ве књи ге Char lot te Be radt The Third Re ich of Dre ams, у ко јој ау тор ка 
по ка зу је ка ко то та ли тар ни ре жи ми ути чу на под свест не мих по сма тра ча, ко ји се тек 
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у сно ви ма усу ђу ју да ја сно ви де и чу ју. С дру ге стра не, ау тор ка у овом, као и у не ким од 
прет ход них ро ма на, при ча суд би не љу ди ко ји су се усу ди ли да по диг ну глас про тив зла 
ко је се при кра да, што их во ди пра во у лу ди ло, дру штве ни пре зир, па и са мо у би ство. 
Из вла че ње њи хо вих при ча још је је дан ди ја лог са исто ми шље ни ци ма, ко ји на ра тор ку 
уве ра ва да ни је са ма, да ни је лу да.

Ди ја ло зи са при ја те љи ма, ко ле га ма, пи сци ма чи не мо жда нај жи вљи и нај не о бич ни ји 
слој Апри ла у Бер ли ну. Сва ко по ме ну то име ре флек ту је по ло жај на ра тор ке на но ви 
на чин, те она, бе же ћи од ау то би о гра фи зма, бе же ћи од днев ни ка, кроз ре чи сво јих 
ствар них и фик тив них са го вор ни ка нај сна жни је го во ри о се би. Ме ђу њи ма су Франц 
Каф ка, То мас Бер нхард, Вик тор Клем пе рер, Ел фри де Је ли нек, Бо ра Ћо сић, Ду шко Но-
ва ко вић, Љи ља на Дир јан, Ери ка Фи шер. А из над свих, ту су Гом бро вич и Ели от. Ви толд 
Гом бро вич бо ра вио је у Бер ли ну 1963–1964. као Фор дов сти пен ди ста. Из тог пе ри о да 
об ја вио је ка сни је Ber li ner No ti zen (бер лин ске бе ле шке, нем.), ко је се до ма ћи ни ма ни су 
до па ле због ау то ро ве кри тич ке же сти не. Гом бро вич ће че сто у сво јим ин тер вју и ма то 
об ја шња ва ти као те шко ћу сво је на чел не при ро де од бој не пре ма „мла ким су пи ца ма“. 
Да ша Дрн дић про вла чи кр оз свој текст од лом ке ње го вих Днев ни ка, на ла зе ћи срод ном 
ту скло ност ка пре те ра ном у умет но сти, као и га ђе ње пре ма про вин ци јал ној мла ко сти 
да на шње ли те ра ту ре. Ипак, не кад ти ди ја ло зи пре ла зе у сва дљив тон, те је на ра тор ки 
по треб но да ути ша буч не и на пор не гла со ве Гом бро ви ча или Бер нхар да. 

Т. С. Ели от има по вла шће но ме сто, у мо ту ро ма на, као и у за вр шном па су су. Реч је 
о ци та ту, а за тим и па ра фра зи ње го ве „Љу бав не пе сме Џ. Ал фре да Пру фро ка“. Гле дан 
кроз оп ти ку ове ин тер тек сту ал не ве зе, ро ман Април у Бер ли ну до би ја још јед ну, не 
ну жно ко нач ну, ди мен зи ју. Онај ко је ви део и ис ку сио све, „из ме рио жи вот ка фе ним 
ка ши чи ца ма“, обра ћа се ју на ки њи упор но, го во ре ћи о свом умо ру и не мо гућ но сти да 
ви ше уно си „не мир у све мир“. Ју на ки ња му, ме ђу тим, одо ле ва, отр гав ши се ста ро сти, 
бо ле сти и стра ху по тре сном сна гом Че хо вље ве три се стре, по кли чем „У Бер лин!“, који 
нас уми ру је и под се ћа да не ма смр ти, има се о ба.


