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СО ЦИ ЈАЛ НА ДИС ТАН ЦА, ИЗ БЛИ ЗА
(Кри стоф Хајн: У ве зи са стран цем, пре вео с не мач ког Ду шан Ни ко лић, Рад ни 

сто, Бе о град, 2019)

И са мо пре пла ше ност, са вла да на бес по моћ ност
оста је у ме ни, не схва тљи ва и не из бри си ва.

На по чет ку је сан. Тач ни је, с би блиј ским при зву ком ко ји текст пр вом ре че ни цом 
ево ци ра, при зи ва ју ћи (сво је) По ста ње – у по чет ку бе ше сан. Сан о пре ла ску на дру гу 
стра ну про ва ли је. За ме ђу соб но го то во иден тич не „му шкар чи не“, ди сци пли но ва не, 
уве жба не, сна жне, оза ре не, ко ји не гле да ју у ду би ну под со бом, не про ве ра ва ју ста-
бил ност ру и ни ра ног мо ста, ин стинк тив но би ра ју па ра лел ну гре ду, не окле ва ју, не 
за ма ра ју се, пре ла зак је јед но ста ван и брз; за на ра тор ку (Кла у ди ју, ка ко ће мо мно го 
ка сни је са зна ти) и ње ног ма гло ви тог, без лич ног пра ти о ца, пре ма чи јој спо соб но сти и 
мо ћи да је по др жи и по мог не јој не осе ћа по ве ре ње, као ни по тре бу за за јед нич ким 
са вла да ва њем пре пре ке, пут пре ко мо ста оста је не мо гућ, али и без по вра та ка. Ма да, 
ни ко их и не про го ни. Дру ги са мо по у зда но, као је дан, са мо про ју ре, оста вља ју ћи их 
за со бом, не при ме ћу ју ћи их, та ко из гу бље не и не де фи ни са не, не до вр ше не. 

Сан, за ко ји на ра тор ка и ни је си гур на да ли је сан, при се ћа ње или не ка не до ку чи ва 
мен тал на сли ка, као што ни је си гур на ни у свој, а још ма ње у иден ти тет ма гло ви тог 
са пут ни ка, на лик је де фект ном фил му: пр во је сли ка без то на, а он да се чу је са мо тон, 
од јек ко ји се за вр ша ва оним ка рак те ри стич ним пи ском пре ки да, без сли ке. Још не син-
хро ни зо ва на вер зи ја или ко мад ста ре, већ оште ће не, из гре ба не и „не чи тљи ве“ филм ске 
тра ке? Све је упит но у овом крат ком про ло гу, и иден ти тет на ра тор ке и ње на искре ност 
и свест и при ро да пред ста ве. Хај нов текст зах те ва упи та ност и не по ве ре ње, чи та ње 
ко је та ко ре ћи вр ши при ти сак над њим да при зна шта пре ћут ку је или че га ни је све стан.

Де та љи са ња ног пре де ла и кључ ни еле ме нат сна, ру и ни ра ни мост, по ја ви ће се и 
ка сни је у при по ве сти, као део на ра тор ки ног се ћа ња на је дан, за ве зу о ко јој при по ве да 
пре су дан дан тј. из лет, али и као део се ћа ња на ко шмар ни по лу сан у ко ји је за па ла под 
ане сте зи јом то ком абор ту са – с об зи ром на то да је у тој очи то ра ни јој ви зи ји у истом 
пре де лу са ма, при че му и не по ку ша ва да пре ђе не по у зда ни мост, већ се и од са ме 
по ми сли на пре ла зак скри ва у тра ви под др ве ћем ис пред мо ста, чи та тељ ка, већ до бро 
упо зна та с Кла у ди ји ним све то на зо ром, уви ђа да увод на се квен ца пред ста вља осу јеће-
ну, иа ко не ар ти ку ли са ну на ду у мо гућ ност пре ла ска пре ко ег зи стен ци јал не про ва лије 
чи је по сто ја ње на ра тор ка упор но по ри че или по ку ша ва да при кри је. 

По сле сна сле ди ле ко ви ти за бо рав и „са вла да на бес по моћ ност“, а он да кре ће рад ња 
ове но ве ле, ка ко је у ори ги на лу текст жан ров ски од ре ђен, да би се од мах иза зва ло 
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оче ки ва ње све де но сти при по ве да ња на нај бит ни је де та ље и не ки из у зе тан до га ђај 
ко ји ће рад њу пре о кре ну ти у не слу ће ном, не пред ви ди вом прав цу. А стра нац, био при-
ја тељ или не при ја тељ, зна се, по чи ње са хра ном – на слов на алу зи ја на Ка ми је во де ло 
(„стра нац при ја тељ“ био би до сло ван пре вод на сло ва Хај но ве но ве ле) вр ло је ин тен-
ци о нал на и на ста вља се уз по моћ мо ти ва и те ма ко је чи та о ца ла ко мо гу под се ти ти на 
Стран ца (мо ре/ку па ње љу бав ни ка у мо ру, пот пу но бе сми сле на и са свим слу чај на 
смрт, не мо ти ви са ни по ступ ци или од лу ке итд.), иа ко их Хајн пре ра ђу је у зна чај ној ме-
ри, сме шта ју ћи их у не ка да шњу Ис точ ну Не мач ку на по чет ку осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, из но ва по ста вља ју ћи пи та ње ег зи стен ци јал не (не)при пад но сти све-
ту и ње ног пси хо ло шког, етич ког и со ци јал ног кон тек ста. Нај о чи ти ја ве за са Стран цем 
је сте тон при по ве да ња од но сно емо тив ни од нос осо бе ко ја при по ве да пре ма соп-
стве ној при чи и ли ко ви ма/љу ди ма ко ји у њој уче ству ју. Кла у ди ја углав ном го во ри 
хлад но и су здр жа но, пре ци зно и ја сно, фо то граф ски (а фо то гра фи са ње је њен хо би) 
ре ги стру ју ћи (као Мер со) де та ље ам би је на та, про сторâ у ко ји ма бо ра ви или се кроз 
њих кре ће, ре ђе фи зич ких ка рак те ри сти ка љу ди ко је спо ми ње, а че шће њи хо ве гар де-
ро бе и њи хо вих ге сто ва и ре пли ка. Ла кон ска за па жа ња, из бе га ва ње и при гу ши ва ње 
соп стве них емо ци ја, на ро чи то оних сна жни јих, ка кве иза зи ва ју из не над не не сре ће, 
по ни же ња и за те че ност у си ту а ци ја ма ко је се не мо гу кон тро ли са ти, рав но ду шно пред-
ста вља ње хро но ло шког сле да по сту па ка и рад њи, аси ми ла ци ја ту ђих ре чи у соп стве ни 
су здр жан и од се чан на чин из ра жа ва ња и стал но пре тва ра ње управ ног у не у прав ни 
го вор, тј. им пли цит но од у зи ма ње дру ги ма пра ва на соп стве ну реч, крат ки, че сто ци-
нич ни иа ко лу цид ни, уче ни и ело квент ни, го то во стра стве ни ко мен та ри о бра ку, ци-
ви ли за циј ској уло зи по ти ски ва ња на го на и осе ћа ња, не у ни шти вим иа ко не при зна тим 
па три јар хал ним обра сци ма до ми на ци је и мо ћи, ко мен та ри кроз ко је та ко ре ћи од зва-
ња не што не из ре че но или не до ре че но, не ки све про жи ма ју ћи а не и мен љив страх, 
ко ји ма се по кри ва или за у ста вља сва ки на лет ја че емо ци је или емо тив не ре ак ци је на 
де ша ва ња и до га ђа је, као и сва ки на го ве штај са мо пре и спи ти ва ња, екс пли цит но од-
би ја ње ин тро спек ци је и са мо спо зна је, као и ем па ти је, са о се ћа ња, па и со ли дар но сти, 
те кључ не но ми нал не вред но сти иде о ло ги је со ци ја ли зма, ди со нан це и кон тра дик ци-
је, би ло из ме ђу из ја ва, би ло из ме ђу из ја ве и то на ко јим је из ре че на, а што Кла у ди јин 
на чин при по ве да ња/ис по ве да ња те жи да из гла ди и при кри је, ма да у то ме не успе ва 
са свим и до кра ја – све то Кла у ди ју чи ни ин три гант ном и про во ка тив ном, мо жда и 
ири тант ном, очи то не по у зда ном на ра тор ком, ко јој би чи та о ци пси хо ло зи (пси хо а на-
ли ти ча ри или пси хи ја три) ве ро ват но (о)ла ко по ста ви ли ди јаг но зу. 

При том са мо при по ве да ње, ако би и мо гло да се од ре ди као те ра пиј ско или ис це-
ли тељ ско, као спе ци фи чан на чин и об лик (не при зна тог) ту го ва ња за пре ми ну лим (јер 
при по вест и об у хва та, уз по вре ме не ре тро спек ци је, тј. Кла у ди ји на асо ци ја тив на или 
од брам бе на и се ћа ња кроз раз го во ре са Хен ри јем, са мо јед ну го ди ну ње ног жи во та 
то ком ко је је би ла с њим у ве зи, а су де ћи по епи ло шком, 13. по гла вљу, од ви ја се у пр вих 
шест ме се ци на кон Хен ри је ве смр ти, па ра лел но с про це сом „кон со ли да ци је“ пси хич ке 
ста бил но сти и на ру ше не ру ти не) не те жи са мо спо зна ји и су о ча ва њу са со бом и соп-
стве ним стра хо ви ма. На про тив, та при по вест те жи то ме да ре па ри ра и учвр сти оклоп 
апа тич ног, ру тин ског и па сив ног за до вољ ства на ко јем је ве за с Хен ри јем на пра ви ла 



256

пу ко ти не: на да у бли скост, же ља за пре пу шта њем, при па да њем и за шти ће но шћу и 
слич не емо ци је, ко је Кла у ди ја сма тра ин фан тил ним, јер је на во де да као бес по моћ но 
де те при зи ва мај ку, пре ма ко јој је ина че са свим хлад на и го то во пу на пре зи ра, оште-
ћу ју и на гри за ју ње ну ма ску са мо до вољ но сти, са мо кон тро ле и ис пу ње но сти. У ви ше 
на вра та, Кла у ди ја се им пли цит но иден ти фи ку је с на ци о нал ним мит ским ју на ком Зиг-
фридом (Si eg fried ина че зна чи из во је ва ти мир, ма да је у Кла у ди ји ном слу ча ју реч о 
јед ном се бич ном, ис кљу чи во при ват ном ми ру) – ка да из не на да од лу чи да по сле че тврт 
ве ка пр ви пут по се ти ме сто Г., где је од ра сла, она је као под ча роб ним пла штом, не ви-
дљи ва (не пре по зна та) а све ви де ћа; на кра ју при по ве сти, она је, ка ко са ма ка же, оку-
па на зма је вом кр вљу – а Зма је ва крв је и ал тер на тив ни на слов овог де ла, под ко јим је 
об ја вље но у не ка да шњој За пад ној Не мач кој – не ра њи ва, јер за раз ли ку од „пра вог“ 
Зиг фри да ни је до зво ли ла да јој лист пад не на ра ме и та ко ство ри је ди но по вре ди во 
ме сто на те лу. Не у че ство ва ње, је дан во а је ри стич ки, на из глед ди јаг но сти чар ски, али 
са мо на ма ни фест не симп то ме усме рен, емо тив но не за ин те ре со ван и, у су шти ни без-
об зи ран од нос пре ма све ту, дру штву и љу ди ма, као и не по вре ди вост, у ње ном слу ча-
ју емо ци о нал на, је су, да кле, „хе рој ске“ и иде ал не, по жељ не осо би не са вре ме не же не 
од но сно са вре ме но сти ко ја га ји култ не за ви сно сти и мо ћи, ис кљу чи во не по ве ре ње 
у љу де, за ко ју су по ро дич не ве зе из ли шни те рет, сва ки кон такт с љу ди ма на пет, сум-
њи чав и на лик пре жи вља ва њу у опа сним окол но сти ма, при ја те љи за мен љи ви и под-
но шљи ви у ме ри у ко јој не оп те ре ћу ју сво јим про бле ми ма и не увла че у сво је по ро-
дич не и ин тим не при че. 

Чи та лац/чи та тељ ка ипак не мо же а да се не пи та ко ли ко је, и да ли је уоп ште искре на 
ова раз ве де на че тр де се то го ди шња ле кар ка, фо то-ама тер ка ко ја не у мор но фо то графи-
ше кра јо ли ке, не на се ље не или на пу ште не пре де ле и ру и не, хва та ју ћи и за мр за ва ју ћи 
рад вре ме на у све ту без љу ди и исто ри је; не мо же а да не осе ти по тре бу да је ту ма чи 
или, има ју ћи у ви ду и ње не ко мен та ре и анег до те у ве зи са пси хи ја три јом и пси хо а на-
ли зом, пре по зна не ки пси хо ло шки по ре ме ћај, ком плекс, не пре ра ђе ну тра у му, јер би 
„нор мал ност“ ње ног по на ша ња би ла су ви ше уз не ми ру ју ћа, не из др жи ва, тј. при зна ње 
пот пу не оту ђе но сти од љу ди и дру штве но-по ли тич ког окру же ња као „здра вља“ и 
при хва ће не нор ме. Оту да иза зов да се у де та љи ма, по не кад је два при мет ним, а по не кад 
на глим и из ра зи тим ис кли зну ћи ма, ди со ци ја ци ја ма и про ме на ма то на и рас по ло же ња, 
у на па ди ма раз дра жљи во сти ко ју Кла у ди ја же ли да све де на фи зи о ло шке узро ке, на 
умор и те ле сну ис цр пље ност, у раз ми мо и ла же њу ре че ног и учи ње ног, тра га за об ја шње-
њи ма и ду бљим узро ци ма Кла у ди ји них нео бја шње них и не мо ти ви са них по сту па ка или 
од лу ка, ње ног пре пу шта ња или не ре а го ва ња, су зби ја ња или оту пљи ва ња (уз по моћ 
та бле та за сми ре ње, ал ко хо ла или те ле ви зиј ског про гра ма) оче ки ва них ре ак ци ја на 
по ступ ке и по на ша ња ко ја је по вре ђу ју, рас ту жу ју, уз не ми ру ју, вре ђа ју или сво де на 
обје кат, ње не су здр жа но сти и са мо при си ле на ин ди фе рент ност, кон тро ли са ну ру ти ну, 
фи зич ку и емо тив ну дис тан цу од чла но ва уже по ро ди це, ко ле га, су се да, по зна ни ка, 
па ци је на та, дру штве них ри ту а ла, чи ју ап сурд ну кон вен ци о нал ност не пре ста но огоља-
ва, на изо ло ва ност у све ту чи је ди мен зи је и ка рак те ри сти ке сим бо ли зу је њен са мач ки 
стан, гар со ње ра у „тран зит ној“ згра ди за сам це – крај ње ра ци о нал но, вр ло праг ма-
тич но и ис кљу чи во функ ци о нал но об ли ко ва ње при ват ног жи вот ног про сто ра као 
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про сто ра без мо гу ћих ва ри ја ци ја, про сто ра у ко јем из ме ђу ком фо ра и кон форм но сти/
кон фор ми зма не ма раз ли ке. 

Ту ма че ње по сту па ка и на ви ка и уоп шта ва ње по је ди нач них ис ку ста ва че ста су од-
брам бе на и сред ства су зби ја ња емо ци ја и ре ак ци ја у Кла у ди ји ној при по ве сти. Ме ђу 
та квим по тен ци јал но ан тро по ло шким и со ци о ло шким ко мен та ри ма ис ти че се је дан 
ти пич но ле кар ски, за сно ван на дра стич ној ра зли ци из ме ђу те ле сне спо ља шно сти и 
уну тра шњо сти: иа ко је ср це, док год је не ви дљи во и са кри ве но ду бо ко у те лу, ор ган 
ко ји тра ди ци о нал но сим бо ли зу је и асо ци ра уз ви ше на и пле ме ни та, тј. нај ху ма ни ја 
осе ћа ња, по глед на ого ље но ср це иза зи ва не из мер но га ђе ње; сто га тре ба оста ти на 
при влач ној и при јат ној по вр ши ни, не рас кри ва ти је и не „ко па ти“. Дру гим ре чи ма, 
Кла у ди ја је и екс пли цит но на ре пре сив ној, од но сно на стра ни ко ја све сно иг но ри ше 
за то мље ност исти не ис под на сла га за штит них (иде о ло шких) кон струк ци ја и пси хо со-
ци јал них ме ха ни за ма од бра не од уз не ми ру ју ћих (са мо)спо зна ја. Она чи та о ца на во ди 
да њен не-иден ти тет (ка же да не зна и не же ли да зна ко је она за пра во), ње но по наша-
ње и до жи вља је ту ма чи пси хо а на ли тич ки; кри ти ку ју ћи или исме ва ју ћи пси хо а на ли тич-
ке уви де и ефек те „мо де“ де струк тив не и дис функ ци о нал не, смр то но сне и сла бић ке 
са мо а на ли зе, она пси хо а на ли зу чи та о ци ма та ко ре ћи под ме ће као ин тер пре та тив ни 
оквир свог жи во та.

Из тог осе ћа ја под ме та ња згод ног об ја шње ња по ти че и чи та лач ка сум ња у пот пу-
ност и до вољ ност из ве шта ја о не ко ли ко тра у ма тич них ис ку ста ва из ње ног де тињ ства, 
од ула ска ру ског тен ка у град (јун 1953, да кле), што по ста је та бу те ма и мо дел ћу та ња/
пре ћут ки ва ња ко ји се на ме ће као по же љан, пре ко упор них при ти са ка ко је ро ди те љи 
и на став ни ци вр ше не би ли је, на кра ју ипак успе шно, од вра ти ли од из у зет не бли ско-
сти са дру га ри цом из по ли тич ки не по доб не од но сно по ро ди це вер ни ка и еми гра на та 
на за пад, до са зна ња да је дра ги стриц из пот пу но не ра зу мљи вих раз ло га (мо жда из 
пре ве ли ког стра ха) био са рад ник на ци ста, због че га га се Кла у ди ји ни ро ди те љи, у но вом 
дру штве ном по рет ку и др жа ви ко ја та кве про го ни и ка жња ва, од ри чу. Де тињ ство 
ко јег се Кла у ди ја, за раз ли ку од сво јих ро ди те ља, при се ћа као не срећ ног и за стра шу-
ју ћег – а при се ћа ње про во ци ра на из глед пот пу но не мо ти ви са на, на гла од лу ка да по-
се ти ме сто Г., у ко јем је жи ве ла до по ла ска у сред њу шко лу, да на ли цу ме ста про ве ри 
сво је успо ме не и (не)мо гућ ност ре тро спек тив ног и ре тро ак тив ног ути ца ја на про шлост 
и пам ће ње – обе ле жи ли су раз ли чи ти об ли ци пре ћу та ног на си ља; по ред спо ме ну тог, 
ту је и на став ник фи зич ког ко ји уче ни це „че ли чи“ по ни же њем, вер бал ним ижи вља ва-
њем и сек су ал ним уз не ми ра ва њем и ко ји уче ству је у оно ме што би смо да нас на зва ли 
вр шњач ким на си љем, ту је по ни жа ва ње сва ког ко „штр чи“ и ко се не по ви ну је иде о ло-
шким узу си ма, у че му ће и са ма Кла у ди ја уче ство ва ти, при че му ће јој јед на од жр та ва 
би ти упра во до ско ра нај бо ља, ни ка да не пре жа ље на, глу по из гу бље на, због ода но сти 
ре ли ги ји де при ви ле го ва на и дис кри ми ни са на при ја те љи ца, ту је окру же ње ко је ства ра 
кон стант ну не ла го ду и не успе ва или не же ли да бу де по др шка у про це су са зре ва ња 
и емо ци о нал ног раз во ја: као што јој мај ка сво јим вас пит ним ме то да ма ули ва га ђе ње 
пре ма сек су(ал но сти), та ко јој вр шња ци од у зи ма ју пра во на ис ку пље ње кроз осе ћај 
кри ви це јер се с њим не укла па и у ње му ви де ли це мер је и пу ко раз ме та ње дру го шћу. 
С дру ге стра не, Кла у ди ја као да ни је ус пе ла да до сег не раз ме ре и сна гу са мо кон тро ле 
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ко ју је ње ној ге не ра ци ји на ме та ла она прет ход на, оли че на ка ко у на став ни ку фи зич ког 
из се ћа ња, та ко и у очин ској фи гу ри Кла у ди ји ног ше фа, на чел ни ка кли ни ке, као пред-
став ни ка над ме ног са мо по у зда ња, ста ме но сти и урав но те же но сти, ко је Кла у ди ју фа-
сци ни ра ју, а чи је су на лич је ма ње или ви ше при кри ве ни пре зир пре ма сла би ма, не-
моћ ни ма, за ви сним, жр тва ма, не тр пе љи вост пре ма не си гур но сти, са мо са жа ље њу, 
нео д луч но сти. 

Фи гу ре на став ни ка фи зич ког и на чел ни ка кли ни ке слу же и то ме да се Кла у ди ји но 
ис ку ство и Кла у ди ји не оп се си је пред ста ве из пер спек ти ве ме ђу ге не ра циј ских од но са: 
по на чел ни ку, Кла у ди ји на ге не ра ци ја ни је до вољ но ис трај но и пре да но „тре ни ра ла“, 
па ни је ни са вла да ла (са мо)ди сци пли ну; се ћа ње на бол не па до ве то ком ча со ва фи зич-
ког вас пи та ња је ди ни је слу чај ка да са ма Кла у ди ја ус по ста вља ве зу из ме ђу при ват ног 
и дру штве но-по ли тич ког, ка да свом до жи вља ју при да је ге не ра циј ску ре пре зен та тив-
ност, у исти мах се и дис тан ци ра ју ћи од тог уви да, ма да, па ра док сал но, не га ци ју од-
но сно сво ју нео бјек тив ност, пре у ве ли ча ва ње и од су ство ши ре пер спек ти ве при пи-
су је упра во том истом ис ку ству, ис тој сли ци те ла па лог на стру ња чу. Та не мо гућ ност 
да се мла да лач ка ис ку ства за и ста аси ми лу ју, пре ра де, пре ва зи ђу, да се са да шњост и 
про шлост сми сле но по ве жу, да се и на лич ном и на ши рем дру штве но-иде о ло шком 
пла ну ус по ста ви кон ти ну и тет и у са да шњо сти пре по зна ју ефек ти и по сле ди це, од 
Кла у ди је чи ни ста ро за вет ну Ло ту, ко ја је из гу би ла или ни ка да и ни је сте кла по ве ре ње 
у обе ћа ну бо љу и пра вед ни ју бу дућ ност из ко је су сва зла про сто ис ко ре ње на и ко ја 
се, сто га, ни ка да за и ста и ни је одво ји ла од про шло сти: „Не ма по врат ка, не ма пу то ва ња 
у род но ме сто. Иза нас су гра до ви у пла ме ну, а по врат ни ца, по гле да упр тог у про шлост, 
ока ме ни ла се и пре тво ри ла у стуб со ли.“ Огра ђи ва ње, не ги ра ње и пре ћут ки ва ње, пот-
пу на при ва ти за ци ја раз о ча ра ва ју ће про шло сти и на ве де них тра у ма, ко је се не мо гу 
јед но став но уни шти ти/по ни шти ти, као Со до ма и Го мо ра, „бо жан ском“ од лу ком и ин-
тер вен ци јом, во ди сво је вр сној па ра ли зи и ле тар ги ји, апа тич ној на ви ци да се пред 
на си љем и ре пре си јом за тва ра ју очи (и отва ра про зор, јер је у со би за гу шљи во), да се 
при ма ју без от по ра, по ри чу и ни по да шта ва ју њи хов зна чај и њи хо ве пси хич ке и дру-
штве не по сле ди це: „Све је у ре ду. Не ма раз ло га да ври штим... Ни шта се ни је де си ло.“

А де ша ва се стал но: де фан зив ни и ин до лен тан од нос пре ма све ту и дру штву, ка кав 
Кла у ди ја из сво је ипак при ви ле го ва не дру штве не по зи ци је за го ва ра, за пра во под ра-
зу ме ва са мо по ри ца ње кроз при вид но или спо ља шње са мо по твр ђи ва ње. Та ко се Кла-
у ди ји ни абор ту си, ко је она пред ста вља као чин крај ње ин ди ви ду ал не сло бо де и из 
фе ми ни стич ког угла ту ма чи као део еман ци па ци је и осло ба ђа ња жен ског те ла и жен-
ске суд би не од му шке кон тро ле и во ље, по ка зу ју као још је дан вид пред у пре ђи ва ња 
(ме ди цин ске пре вен ци је) би ло ко јег об ли ка не се бич не и без у слов не љу ба ви пре ма 
дру гом би ћу, уз све сну ком пен за ци ју ро ди тељ ства (мај чин ства) фо то гра фи са њем и 
раз ви ја њем фо то гра фи ја.

У Кла у ди ји ној са да шњо сти сви ти об ли ци не при зна тог на си ља, укљу чу ју ћи и на-
си ље над при сно шћу с дру гим и искре но шћу већ су, да кле, пот пу но нор ма ли зо ва ни 
и при хва ће ни као са мо ра зу мљи ви: сви Кла у ди ји ни по зна ни ци, ко ле ге и ско ро-па-при-
ја те љи жи ве у на ка рад ним од но си ма; же не ва ра ју му же ве и обр ну то, му же ви си лу ју 
соп стве не су пру ге, па се за то ис ку пљу ју пре ко мер ном ку по ви ном и по кло ни ма, или 
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их по ни жа ва ју и вер бал но му че до крај њих гра ни ца, а оне у то ме са у че ству ју; и са ма 
Кла у ди ја је, ка ко тек на го ве шта ва (при кри ва), ви ше пу та под не ла си ло ва ње; ње на ро-
ђе на се стра на пу шта свог ода ног му жа мла ко њу да би се уда ла за бив шег му жа сво је 
се стре; не ки са мо зва ни кон тро ло ри јав ног ре да и ми ра по вре ме но се по ја вљу ју да 
сум њи ча во но ти ра ју нео бич на по на ша ња и фи зи о но ми је; на кра ју, и сам Хен ри, му шка-
рац ко ји је про сто ушао у њен стан, кре вет и жи вот, иа ко га Кла у ди ја ни је ни зва ла ни 
же ле ла, при хва тив ши га, ипак, као при јат ног, као Зо ме ра (Som mer – ле то) ко ји уно си 
ве дри ну, нон ша лант ност, нео ба ве зно и нео ба ве зу ју ће уз бу ђе ње и дух аван ту ри зма, 
ви та ли стич ке за ви сно сти од жи вот них опа сно сти (Хен ри увек во зи бе со муч но, јер се 
са мо док во зи осе ћа жи вим, па их ви ше пу та до во ди до иви це смр то но сних су да ра), 
оже њен је, али са сво јом по ро ди цом не жи ви, иа ко се, на вод но због де це, и не раз во ди. 
Из лет у по ди вља лу око ли ну на пу ште не и ру и ни ра не во де ни це, то ком ко јег јој Хен ри 
са оп шта ва да тре ба да по се ти су пру гу и де цу, чи је по сто ја ње ни је ни слу ти ла, као ни 
сво ју три ви јал ну уло гу шва лер ке, опи сан је, уз по моћ дис крет них алу зи ја на рај ски 
врт, као по нов ни пад. 

Чак и ка да ни је реч о по зна ни ци ма већ о слу чај ним про ла зни ци ма и су сре ти ма то ком 
ње них и Хен ри је вих из ле та или шет њи, јед но већ ру тин ско и бла зи ра но ижи вља ва ње, 
на ро чи то омла ди не (због че га ће, а не због лу де во жње, Хен ри на кра ју и до слов но и 
сим бо лич ки стра да ти) стал но ис кр са ва као до ми нант но обе леж је сва ко дне ви це и 
све та при ка за ног из Кла у ди ји не пер спек ти ве и у окви ри ма ње ног лич ног ис ку ства. 
Кључ на сце на да та је у скло пу је ди не епи зо де ко ја од сту па од хро но ло шког ре до сле да 
при по ве да ња о Кла у ди ји ној и Хен ри је вој ве зи: по во дом Хен ри је вог до ла ска у слу жбу 
хит не по мо ћи у вре ме јед ног од Кла ди ји них де жур ста ва, Кла у ди ја се при се ћа ње го ве 
прет ход не по се те ње ном рад ном ме сту, ка да је же лео да са њом иде на те рен, па су 
се за те кли у клу бу у ко јем је из би ла ту ча, пу ном „мор тус“ пи ја них мла ди ћа ко ји бе сло-
ве сно зу ре у де вој ке на пле сном по ди ју му; за раз ли ку од по ли ца ја ца, по ко ји ма мла ди-
ћи до ла зе про сто да би се опи ли, Хен ри сма тра да је опи ја ње до бе све сти ма ни фе ста-
ци ја че ка ња: „...они че ка ју да се не што де си. На да ју се да ће се не што до го ди ти. Би ло 
шта, мо жда жи вот.“ Хен ри че ка ње и до са ду као ду го трај но, та ко ре ћи па то ло шко а не 
при вре ме но ду хов но ста ње че сто „ди јаг но сти ку је“; агре сив ност и ра зни об ли ци ижи-
вља ва ња је су, да кле, симп то ми до са де, че ка ња на жи вот или жи во та че ка ња, жи во та 
ко ји је остао без сми сло твор них ци ље ва и окви ра: „Не што се ипак мо ра до го ди ти. Ја 
жи вим, али че му. Не сла на ша ла да мо је по сто ја ње на овом све ту мо ра има ти не ку по-
ен ту. Да кле, че кам“, ка же, по пут ка квог „књи шког“ ро ман ти чар ског ју на ка не до ку чив 
и им пул си ван Хен ри на пр вом, не же ље ном са стан ку с Кла у ди јом, об зна њу ју ћи од би-
ја ње да жи вот ве же за би ло шта из ван са мог и то не по сред ног жи во та, рас ки да ње 
ве зе из ме ђу жи во та и по ре кла (он се ћа ње од би ја као ан ти ви та ли стич ко), из ме ђу са-
да шњо сти и сва ке, би ло ка кве про шло сти, по све ће ност ин тен зи те ту жи вот ног ела на 
и чул них ути са ка, што је при ма мљи во на лич је, а не су прот ност, оне по спа но сти ко ју 
Кла у ди ја у тој си ту а ци ји осе ћа и ма ни фе сту је сво јим при стан ком на од нос и ве зу с 
Хен ри јем. Кла у ди ји не ка сни је ре ак ци је на Хен ри је ве ре чи или по ступ ке по ка зу ју да је 
при ста нак на ве зу без ве зи ва ња, на од нос ко ји се с вре ме ном не ће про ду бљи ва ти и 
во ди ти отва ра њу, већ ће оста ти на ин те ре сант ној, вар љи вој и за во дљи вој по вр ши ни 
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– са мо об ма на или лаж. Сли ка ње не пер спек ти ве на тај од нос, на ту на вод но „јед но став-
ну же љу“, су ви ше је по е тич на, тј. ме та фо рич на и су ге стив на и су ви ше ме лан хо лич на, 
да би од го ва ра ла јед но став ној и по вр шној, са мо те ле сној же љи: „Че жња као нит ко ја 
на то пље на осе ћа њи ма пле те па у ко ву мре жу над зе мљом из ме ђу нас. О ко ју са мо ћа 
ка чи сво је жр тве, ле пи их, ра за пи ње.“ 

Упр кос то ме што се пред ста вља као пот пу но апо ли тич на – не са мо што не пра ти 
ак ту ел на по ли тич ка де ша ва ња, већ у но ви на ма, ко је, ипак, ре дов но ку пу је, чи та са мо 
огла се, и то као сво је вр сни дру штве ни ро ман, што, осим што су ге ри ше ато ми за ци ју и 
дез ин те гра ци ју дру штва, опет про тив ре чи ње ној екс пли цит ној не за ин те ре со ва но сти 
за свет ко ји је из ван окви ра ње ног при ват ног жи во та – и упр кос то ме што се дру штве-
но-по ли тич ка си ту а ци ја кроз ње ну при по вест је два на зи ре (и то са мо кроз сво је ефек-
те у сва ко дне ви ци обич них љу ди: кон тра цеп тив на спи ра ла се, на при мер, у Ис точ ној 
Не мач кој на ба вља пре ко ве зе и до ступ на је са мо иза бра ним ле ка ри ма), не ви дљи ва 
по ли тич ка ди мен зи ја Кла у ди ји не на из глед са свим лич не при че и ег зи стен ци јал но-
пси хо ло шке дра ме ко ја се у њој из во ди за пра во је у пр вом пла ну. Хај но ва на ра тив на 
стра те ги ја, на ко ју је, нај ве ро ват ни је, ути ца ла и же ља да се из бег не та да шња цен зу ра, 
вр ло ефект но ука зу је на ком плек сне, је два ухва тљи ве и го то во не про зир не, те шко 
ра зу мљи ве од но се и на чи не ме ђу соб ног ста па ња при ват ног и јав ног, лич ног и по ли тич-
ког, ин ди ви ду ал ног и дру штве ног, пси хо ло ги је и иде о ло ги је. Дру гим ре чи ма, то што 
се, упр кос свом ле кар ском по зи ву и су прот но ле кар ској прак си, Кла у ди ја упор но др жи, 
али и кри је иза ма ни фест них симп то ма, чи та лац мо же и тре ба да до жи ви као симп том 
„за ра зе“ иде о ло ги јом иг но ри са ња, по ри ца ња, не ги ра ња, пре кри ва ња, по ти ски ва ња 
и пре ћут ки ва ња све га што се склад но не укла па или ре ме ти и до во ди у пи та ње до бар 
из глед мо ћи, успе ха, здра вља и за до вољ ства. То што на кра ју, као до ка зе сво је оства-
ре но сти и бла го ста ња, на бра ја из ван ред не услу ге ко је су јој на рас по ла га њу (ме са ра, 
кро ја чи цу и фри зер ку), из глед свог ста на и сво је ко же и свој про фе си о нал ни ста тус, 
зву чи као гор ка, чак очај нич ка па ро ди ја се бич ног хи пе рин ди ви ду а ли зма, ма те ри ја ли зма 
и кон зу ме ри зма, ко је, као сред ства пре жи вља ва ња, ин ду ку је па сив но са у че сни штво 
у про гре сив ном (са мо)оту ђе њу и оне мо гу ћа ва њу кон так та, уза јам ног раз у ме ва ња и 
ди ја ло га с дру гим.

„Је ди ни обје кат, и да ље вре дан умет но сти, је сте оно асо ци јал но – из оп ште ни чо век. 
[...] Је ди на есте ти ка ко ја не што вре ди је ужас, ме ра це ло куп не умет но сти је сте ври сак 
ко ји од зва ња. Мо ра мо да по ста не мо асо ци јал ни да би смо пре по зна ли шта смо, ода кле 
до ла зи мо и ку да иде мо“, ка же ано ним ни пи ја ни сли кар на јед ној за ба ви, по ве зу ју ћи 
умет ни ка с во а је ром, а умет ност с анар хи јом, с „би че ва њем“ дру штва. При том, сли кар 
оче ку је не сла га ње и оспо ра ва ње, али оку пље ни оста ју не ми и ин ди фе рент ни, што у 
ње му иза зи ва бес. У вре ме об ја вљи ва ња, Хај нов „ври сак“ ко ји и те ка ко од зва ња и по сле 
че тр де сет го ди на и ван кон тек ста иш че зле др жа ве и ње ног дру штве ног уре ђе ња, ни-
је про шао без не го до ва ња и кри тич ког от по ра. При хва та ње Кла у ди ји них из го во ра, 
тра у ма из де тињ ства и ра не мла до сти као је ди них и ис кљу чи во пси хо ло шких узро ка 
ње не са да шње са мо на мет ну те не тр пе љи во сти пре ма љу ди ма уоп ште, ње не его цен-
трич но сти и не со ли дар но сти, чи ни њен лик ско ро не у вер љи вим. Ме ђу тим, ци ти ра ни, 
та ко ре ћи ус пут ни ма ни фест чи та ње упу ћу је у дру га чи јем прав цу: Кла у ди ја и ње на прича 
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је су Хај но во сред ство де со ци ја ли за ци је с ци љем пре по зна ва ња (не)мо гућ но сти и на-
чи на оп стан ка у дру штву уза јам ног не по ве ре ња и бес по моћ ног, фа та ли стич ког при-
ста ја ња на не раз ре ши вост кон фли ка та и не спо ра зу ма. Кла у ди ја сво ју при чу за тва ра, 
огра ђу је реч ју „Крај“: ни шта се ви ше не ће и не мо же де си ти, ни шта се ви ше не мо же 
за и ста про ме ни ти, бу дућ ност је са мо ме ха нич ко по на вља ње већ до жи вље ног/пре-
жи вље ног – ту да се иде, по ка зу је Хајн, ка да се без и ме ни страх уко ре ни и по ста не 
не пре по знат основ жи во та пре пла ше ног по је дин ца ко ме дис тан ци ра ње и изо ла ци ја 
по ста ју је ди на за ми сли ва и мо гу ћа стра те ги ја от по ра и оп стан ка.


