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СЕ ЋА ЊЕ НА БОЛ
(Кри ста Волф: Ав густ, пре ве ла с не мач ког Бо ја на Де нић, Рад ни сто,  

Бе о град, 2020)

Го во ри ти о ли ку и де лу не мач ке спи са те љи це Кри сте Волф зна чи го во ри ти о нај-
ви шем сте пе ну тен зич ног од но са лич но сти ау то ра и све та пре ма ко јем се од ре ђу је, 
нај пре ин тим но а он да и сво јим по е тич ким де ло ва њем на тај „свет“ ко ји ни је ни шта 
дру го до ствар ност у ко јој де ло на ста је и ствар ност у ко јој се оно пер ци пи ра у са да шњо-
сти и бу дућ но сти. Тај вре мен ски низ, да кле, као ме сто укр шта ња ау то ро ве пер цеп ци-
је мо ти ва ци о ног аспек та пи са ња, ње го во об ја шње ње раз ло га за тај чин и чи та лач ке 
ре цеп ци је кон тек ста те ау тор ске мо ти ва ци је за пи са њем као и ре цеп ци је са мог де ла, 
сва ка ко је јед но од кључ них ме ста са гле да ва ња зна ча ја сва ке ли те рар не по е ти ке, а у 
слу ча ју Кри сте Волф оно до би ја из у зет ну ва жност. Њен жи вот с јед не стра не и књи-
жев ни опус ко ји је оста ви ла бу дућ но сти са дру ге, сва ка ко ће би ти по вод за не пре кид-
но вред но ва ње од но са ли те рар не и из ван ли те рар не зби ље, ко ји се у слу ча је ви ма 
тур бу лент них би о гра фи ја, а би о гра фи ја Кри сте Волф си гур но то је сте, че сто са гле да-
ва кроз пи та ње о ути ца ју лич ног, при ват ног жи во та ау то ра на де ло ко је ис пи су је. 
Чи ње ни ца да је Кри ста Волф жи ве ла у Ис точ ној Не мач кој, да је би ла чла ни ца Је дин-
стве не со ци ја ли стич ке пар ти је Не мач ке од 1946. до 1989, да се ње но име до во ди у 
ве зу с ис точ но не мач ком тај ном по ли ци јом, да су јој јед ни за ме ра ли не до вољ но кри-
тич ки од нос пре ма си сте му ко му ни стич ке Ис точ не Не мач ке, а дру ги је свр ста ва ли 
ме ђу нај зна чај ни је не мач ке спи са те љи це за вре ме хлад но ра тов ске по де ле све та и 
ка сни је, до вољ но је да са му лич ност ау тор ке уз не се до ви си не ли те рар ног ју на ка ко-
ји ис пу ња ва стра ни це ка квог ро ма на. И он да се по ста вља пи та ње, а ка ко тек пи ше 
осо ба са та квим би о граф ским по тен ци ја лом, жи вот ним ис ку ством и ка кве фик ци о-
нал не „све то ве“ ства ра та ква ју на ки ња не фик ци о нал ног све та. 

У из да њу „Рад ног сто ла“ и у пре во ду Бо ја не Де нић об ја вље на је крат ка про зна 
збир ка Ав густ, тач ни је три при че Кри сте Волф на ста ле раз ли чи тим по во ди ма и у раз-
ли чи то вре ме. При че „Ав густ“, „Раз ме на погледa“ и „Јед ног да на“ има ју за јед нич ки 
мо тив – се ћа ње. 

„Ка ко оно ствар но по сте пе но по ста је не ствар но...“, пи та се ау тор ка у фи ни шу при-
че „Јед ног да на“. Та упи та ност би мо гла би ти су штин ска у ту ма че њу ау то фик ци о нал не 
про зе и за пи са ко ји но си та кав пред знак, а три при по вет ке збир ке Ав густ то сва ка ко 
је су. На ста нак сва ке од при ча у збир ци има ја сан осло нац у жи вот ном ис ку ству Кри сте 
Волф. При ча „Ав густ“ ис при по ве да на је из пер спек ти ве кла сич ног све зна ју ћег при-
по ве да ча, а оста ле две на пи са не су у пр вом ли цу јед ни не жен ског ро да и раз ви ја ју 
не по сре дан, лич ни ис каз глав не ју на ки ње. Ис по вед на и ево ка тив на је зич ка фор ма 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ма ри ја Не не зић



242

при по вет ке „Раз ме на по гле да“ опи су је по след ње да не на ци стич ке Не мач ке, док при ча 
„Јед ног да на“, на ста ла по во дом ује ди ње ња Ко му ни стич ке пар ти је Не мач ке и Со ци јал-
де мо крат ске пар ти је Не мач ке, у истом стил ском ре ги стру по ста вља и раз ви ја фе но мен 
ко му ни зма као ли ми нал ни про стор из ме ђу ста рог и но вог по рет ка ко ји ства ра и из гра-
ђу је сво је ју на ке у не фик ци о нал ној ствар но сти, а ли те рар не ли ко ве у при чи. Вра ти мо 
се упи та но сти о за го нет ки тран сфор ма ци је ствар ног у не ствар но ко ју по кре ће ау тор-
ка у при чи „Јед ног да на“, ре фе ри шу ћи у том кон крет ном про сто ру при че и сле де ћи 
ње ну за ко ни тост на дру штве ни по ре дак у вре ме ну ко је, раз ви ја ју ћи се, до га ђа је из 
про шло сти за кла ња се ћа њем на њих и ну жно, у том про це су, фик ци о на ли зу је. У овој 
збир ци Вол фо ва је фик ци о на ли зо ва ла мо тив бо ле сти, кри ви це и тран сфор ма ци ју 
„ста рог у но во“ у окол но сти ма из ме ње ног по ли тич ког и еко ном ског си сте ма Ис точ не 
Не мач ке. Би о граф ски по да так бе ле жи да је са се дам на ест го ди на до би ла ту бер ку ло зу 
и да је би ла сме ште на у за мак Кал хорст не да ле ко од Бол тен ха ге на на оба ли Бал тич ког 
мо ра. Та чи ње ни ца је ли те рар но тран спо но ва на у при чи „Ав густ“ и тај про цес је зам ку 
Кал хорст до нео на зив „дво рац су ши це“, а до га ђа ји у ње му ко ји се бу ду опи си ва ли у 
при чи би ће обо га ће ни еле мен ти ма гот ског ро ма на и но ар по е ти ке. Ве тар ко ји је „ту-
као ки шу о про зо ре“ док се „тро шно гра ње ло ми ло са ста рог др ве ћа ко је је по чет ком 
го ди не би ло го ло“ део је ми зан сце на ко ји пра ти до га ђа ња у зам ку, раз вој бо ле сти код 
ма лих па ци јен та (ју на ци и ју на ки ње ове при че су де ца), од но се ме ђу њи ма и кон текст 
по сле рат ног вре ме на, бо ле сти, ра зо ре не по ро ди це, си ро ма штво и не спо кој. Франц 
Каф ка је, пи шу ћи о фо то гра фи ји, сле де ћим ре чи ма су ге ри сао ре чи тост за тво ре ног 
ока: „Ства ри се фо то гра фи шу да би се по ти сну ле из ду ха. Мо је при че су је дан на чин 
за тва ра ња очи ју.“ Да кле, на су прот фак то граф ској сли ци, ко ја ди рект но по сма тра чу 
пре до ча ва ста ти чан при зор, на ла зи се ал тер на тив на пер спек ти ва „спу ште ног кап ка“, 
ре чи ти ја и жи вах ни ја од ди рект ним по гле дом ске ни ра ног рас по ре да на фо то гра фи ји 
и то је пер спек ти ва пи сца ко ји опи су је се ћа ју ћи се или уво де ћи ми сао о не кој по ја ви 
ди рект но „у дух“, спре ман да ту ми сао су бли ми ра у ви ши ни во ње ног ис по ља ва ња. 
Спу ште ни ка пак по кре ће дух и он је ни шта дру го до се ћа ње на не ки до га ђај, упра во 
оно што чи ни пи сац, ау тор или ју нак при че ко ји се у са да шњо сти при се ћа до га ђа ја из 
про шло сти. А то чи ни Кри ста Волф у при ча ма „Раз ме на по гле да“ и „Јед ног да на“ и то 
чи ни Ав густ, ју нак исто и ме не при че ко ја отва ра ову крат ку зби р ку.

При ча „Ав густ“ и по чи ње ис ка зом о се ћа њу. „Ав густ се при се ћа“, чи та мо на по чет-
ку. То „при се ћа ње“ се од ви ја из пер спек ти ве са да шњо сти, тач ни је не ко ли ко де це ни ја 
по сле „вре ме на ко јег се се ћа мо“, ка да је ју нак био де чак ко ји је чу вао са мо ма гло ви то 
се ћа ње на мај ку и ни ка кво се ћа ње на оца и ко ји је јед ног да на, за хва љу ју ћи же ни из 
Цр ве ног кр ста до спео у „за мак“ . Од тог по чет ног ис ка за у при чи, па ра лел но се сме-
њу ју про шлост и са да шњост ка да Ав густ ви ше ни је де чак већ зрео чо век, удо вац, 
во зач ау то бу са ко ји да не про во ди са сре до веч ним ту ри сти ма у во жњи кроз по зна те 
пре де ле и – се ћа ју ћи се. Она ко ка ко Франц Каф ка ис пи су је сво је при че, не ди рект но 
за гле дан у фо то гра фи ју, већ ожи вља ва ју ћи је ис под спу ште них ка па ка, на исти на чин 
Ав гу сту ни је по треб но да фи зич ки оде у „за ви чај“ или пре део ко ји сма тра за ви ча јем. 
„Он ја сно ви ди оно што же ли“, у се ћа њу, под оним Каф ки ним спу ште ним кап ком ка да 
фак то гра фи ја ожи вља ва и не фик ци о нал ни свет до би ја обри се фик ци о нал ног. А он да 
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је све мо гу ће – ис при ча ти при чу у по ступ ку дво стру ке тем по рал но сти ко ја ве што 
сме њу је план про шлог и план са да шњег. У тој Ав гу сто вој при чи сре ди шњи лик је де-
вој чи ца Ли ло за ко ју зна мо да је упра во ау тор ка Кри ста Волф и њен ал тер его Не ли из 
ро ма на И де тињ ство, зар не. У овој при чи бол се ма ни фе сту је нај пре кроз фи зич ку 
бо лест и по зи ци о ни ра ју се мо ти ви ме лан хо ли је, стра ха од на пу ште но сти, не по зна тог 
но вог ко је за де ча ка Ав гу ста пред ста вља и де вој чи ца Ли ло и ту бер ку ло за и ле де на 
ка пе ла у ко ју од во зе ма ле не по кој ни ке са мо, за са да, без до вољ но ја сног осе ћа ња 
кри ви це, тач ни је, ис по ље ног ов де са мо у об ри си ма лич ног, де ти њег стра ха јед ног 
де ча ка да ни је до вољ но до бар за Ли ло. Кри ви ца ће се већ у на ред ној при чи „Раз ме на 
по гле да“ екс те ри о ри зо ва ти као де ли мич но осве шће на по зи ци ја по је дин ца у дру штве-
ном, иде о ло шком окру же њу. Ис при ча на не по сред но, у пр вом ли цу јед ни не, она фик-
ци о на ли зу је фак то гра фи ју да на по вла че ња пред са ве зни ци ма. Већ увод на сли ка ба ке 
ко ја се с оста ли ма спре ма да иза ђе из скло ни шта и ко ја се пи та о раз ло зи ма за те че не 
си ту а ци је, „шта је чо ве чан ство ура ди ло да то за слу жи“, при пре ма по ље су сре та лич ног 
и ко лек тив ног, ин тим ног и иде о ло шког, дра ма тич ног од но са „чо ве чан ства“ као це ли не 
са ста вље не од су прот ста вље них све то на зо ра и по је дин ца. У при чи „Раз ме на по гле да“ 
то су љу ди упла ше ни пред не из ве сном бу дућ но шћу, у збе гу, све до ци рас ко ма да них 
те ле са, фи зич ке смр ти под бом ба ма, јед не не мо гу ће, без из ла зне си ту а ци је из ме ђу 
„но ћи са за па да“ и „не при ја те ља с Ис то ка“ ка да „На ју гу, где ће на ле те ти јед но на дру-
го, код ва ро ши це Не у е на, ва тра пр шти у не бо“. И усред те фи зич ки ма ни фе сто ва не 
опа сно сти, при зор не мач ког вој ни ка под вр ну тих ру ка ва бе ле пот ко шу ље, пред че смом, 
док се пе ре и из го ва ра: „Фи рер је мр тав, као што би до ба цио: Леп дан да нас.“ И да ље, 
пи ше Кри ста Волф, „ви ше од са зна ња да је чо век го во рио исти ну, за пре па стио ме је 
ње гов тон“. Пред рав но ду шно шћу тог то на, пред при зо ром смр ска ног те ла жи во ти ње, 
ју на ки ња при че „Раз ме на по гле да“ осе ти ће кри ви цу, а пред ло го ра ши ма-ко му ни сти-
ма, ко ји по пут при ка за сто је на обо ду шу ме нај пре ужа са ва ју ћи страх све до фи зич ког 
су сре та с њи ма, ка да је осе ти ла кри ви цу због вла сти тог от кло на од чо ве ка и ње го ве 
ту ге. „Ни сам би ла рас по ло же на за раз го вор с ло го ра шем ко ји је но ћу се део с на ма 
крај ва тре, ко ји је но сио на о ча ре од ис кри вље не жи це и ту не чу ве ну реч ко му ни ста 
из го ва рао као да је то реч из сва ко днев не упо тре бе... А нај ма ње сам од све га хте ла да 
знам за ту гу и пре не ра же ност ко јом је упи тао: Па где сте жи ве ли свих ових го ди на?“ 
Ова за вр шна сце на та ко по ста је са вр ше но мо ти ви сан пан дан увод ној ко ја у сре ди шту 
има ба ку и ње ну упи та ност, шта је чо ве чан ство ура ди ло да за слу жи сву ту пат њу. Из-
ме ђу те две сце не, као из ме ђу два по ла, до га ђај ност фи зич ког бо ла пред стра хом од 
не ста ја ња и смр ти, пред при зо ри ма стра да ња љу ди и жи во ти ња, тран сфор ми са ће се 
по ступ но у ме та фи зич ку бол по кре ну ту осе ћа њем кри ви це. Иде о ло ги ја Ис точ не Не-
мач ке, ко му ни зам као рез из ме ђу ста рог си сте ма и но вог до ба, као те мат ско сре ди ште 
при че „Јед ног да на“ по кре ну ће у се ћа њу да љу упи та ност над суд би ном чо ве ка де тер-
ми ни са ног дру штве ним окви ром. „Гра до на чел ник, чи ји је ман дат био од бро јан, за то 
што на ви шим ин стан ца ма ње го ва фи на раз ли ка из ме ђу чла на НСДАП и на ци ста ни је 
би ла при хва ће на – гра до на чел ник ју је на у чио шта је прав да. Не, на и ме, од мах, исти 
трет ман за све, већ по вла сти це за оне тре нут но на вла сти: у оно до ба за ве ле по сед-
ни ка Ота Ми ле ра, да нас за обу ћа ра Вил хел ма Зе ла.“ И та ко ствар но у јед ном си сте му 
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по ста је не ствар но у дру гом, као кад фак то гра фи ја јед ног вре ме на про пу ште на кроз 
се ћа ње по ста је фик ци ја, ов де, у овој збир ци о од ра ста њу и спо зна ји бо ла, спо зна ји и 
уви ду у струк ту ру чо ве ка и сли ке вре ме на ко је „тре ба да из гра ди но ви по ре дак“ – како 
је гла си ла те ма пи сме ног са ста ва ко ји је ју на ки ња тре ба ло да на пи ше. И на пи са ла га 
је, та ју на ки ња при че „Јед ног да на“, Кри ста Волф. Ав густ ће се, док во зи ту ри сте у оби-
ла зак и се ћа се, за пи та ти о раз ло зи ма и свр си се ћа ња. Из по зи ци је вре ме на са да шњег, 
у ко јем се се ћа про шлог, ње му се то се ћа ње чи ни бол ним уви дом у не у спех, не у спе-
шним би лан сом вла сти тог жи во та. „Ис пла ти ли се се ћа ње. Шта му се уоп ште ве ли ко 
де си ло да би се се тио.“ Ме ђу тим, струк ту ра ове крат ке збир ке, ко ју је фор ми рао из-
да вач Зур камп, му дра је. Ре тро спек ци ја кре ће од тре нут ка са да шњег, пр ва у збир ци 
је при ча „Ав густ“, на пи са на 2011. док ау тор ка бо лу је (умре ће са мо не ко ли ко ме се ци 
ка сни је), а он да сле де при че на пи са не се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Те две 
по то ње по кре ну ће ме ха ни зме пре и спи ти ва ња све до ди рект но из ло же ног осе ћа ња 
кри ви це. Ме ђу тим, у ли ку де ча ка и ка сни је од ра слог чо ве ка Ав гу ста, у при чи на ста лој 
не по сред но пред смрт, Кри ста Волф по ка зу је да тај бол и кри ви ца, с вре ме ном осве-
шће на, исто вре ме но сми ру ју и олак ша ва ју ја сни је са гле да ва ње про шло сти из по зи-
ци ја са да шњо сти. Јер Ав густ је, ипак на слу ћу је мо, за до во љан сво јим жи во том. Кад 
до ве зе ту ри сте ис пред хо те ла, док снег ве је и ме ња обри се Бер ли на, и док сто ји ис пред 
вра та ста на у ко јем га не че га ни ко, он „осе ћа не ка кву за хвал ност за то што је у ње го-
вом жи во ту по сто ја ло не што што би он, кад би то мо гао да из ра зи, на звао сре ћом. 
Отва ра вра та и ула зи.“ Та да до би је мо од го вор на пи та ње о ис пла ти во сти се ћа ња. Три 
при по вет ке збир ке Ав густ до ча ра ле су нам ме ха ни зам ау то фик ци је ко ји у слу ча ју 
Кри сте Волф ни је са мо ли те рар ни по сту пак, већ мно го ви ше од то га – ко му ни ка тив ни 
на чин из ла ска из бол ног и кри ви цом оме ђе ног оп ста ја ња у све ту.


