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„СВЕ КОМ ПЈУ ТЕР СКЕ ИГРИ ЦЕ СУ ТРЕ НИНГ ЗА 
АУ ШВИЦ“

(Хај нер Ми лер: „Не ма до вољ но за све“: тек сто ви о ка пи та ли зму, прир. Хе лен 
Ми лер и Кле менс Порн шле гел у са рад њи с Бри ги том Ма ри јом Ма јер, 

пре ве ла с не мач ког Бо ја на Де нић, Рад ни сто, Бе о град, 2019)

Хај нер Ми лер био је је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них европ ских драм ских пи-
са ца и ве о ма ис так ну та фи гу ра у по зо ри шном све ту Ис точ не Не мач ке, а ње гов пе-
снич ки и есе ји стич ки опус та ко ђе до при но се ути ску о ау то ру ко ји до след но и бес ком-
про ми сно пре и спи ту је и под ри ва кул тур не, дру штве не и по ли тич ке дог ме. У срп ској 
кул ту ри Ми ле ро ва по е зи ја мо жда има и бо љу ре цеп ци ју од ње го ве дра ме, за хва љу-
ју ћи пре во ди ма Дра го сла ва Де до ви ћа. Из бор Ми ле ро вих Пет дра ма, из вр сно ди зај-
ни ра но из да ње с пра те ћим кри тич ким тек сто ви ма (пре ве ли Сло бо дан Глу мац, Ми ра 
Ер цег, Бран ка Јо ва но вић), об ја ви ла је из да вач ка ку ћа „Ро гоз“ 1985. го ди не, али оно је 
да нас го то во пот пу но не до ступ но. Та ко ђе, не ки драм ски тек сто ви об ја вље ни су у ча-
со пи су По ве ља и у Ан то ло ги ји са вре ме не не мач ке дра ме (књ. 1, 2015), а спо ра дич но су 
и из во ђе ни на сце на ма у зе мљи, по чев од го сто ва ња Фолк сби не с ко ма дом Бит ка на 
Би те фу 1978. го ди не, ка да је и сам Ми лер био при су тан, о че му мо же да се про чи та и 
у књи зи „Не ма до вољ но за све“. За то је по ду хват из да вач ке ку ће „Рад ни сто“ и Бо ја не 
Де нић да об ја ве трип тих по све ћен Хај не ру Ми лер још зна чај ни ји. На кон књи ге По зо-
ри ште је кон тро ли са но лу ди ло из 2017. (дру го из да ње 2020), у ко јој су са бра на Ми ле-
ро ва раз ми шља ња о по зо ри шту као мул ти ме ди ји, о ње го вим фор ма ма и од но су пре ма 
исто ри ји и по ли ти ци, об ја вље на је књи га „Не ма до вољ но за све“, ко ја оку пља ау то ро-
ве про зне, по ет ске и драм ске тек сто ве о ка пи та ли зму, од лом ке из ин тер вјуа и го во ра, 
а пла ни ра но је и из да ње ње го вих до сад не пре ве де них драм ских тек сто ва.

При ре ђи ва чи књи ге Ми ле ро вих по зна тих и ма ње по зна тих тек сто ва о ка пи та ли зму 
по де ли ли су књи гу те мат ски и про блем ски на пет оде ља ка: I – Ка пи та ли зам и кри ти ка 
ка пи та ли зма, II – Га ђе ње, III – Је зик, IV – Ре ли ги ја, V – Рат. У свом пред го во ру об ја сни ли 
су и на слов ну ре че ни цу, фа у стов ску фор му лу „Не ма до вољ но за све“, ко јом марк си ста 
и ди ја лек ти чар Ми лер сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по ве зу је сво је 
вре ме с Хи тле ро вом Не мач ком, као ма ни фе ста ци ју се лек ци је, кључ ног прин ци па ка-
пи та ли стич ког дру штва. Иа ко су Ми ле ро ве из ја ве у да том тре нут ку са гле да ва не као 
ег зи би ци о ни зам или ис точ но не мач ка но стал ги ја у оп штем еко ном ском по ле ту и ре-
лак са ци ји бло ков ских су че ље ња, оне се све очи глед ни је по ка зу ју као тач на ди јаг но за, 
не по пу лар на до ду ше. Та ква је ве ћи на Ми ле ро вих ста во ва, бу ду ћи да про из ла зе из 
прак тич ног раз ма тра ња кон крет них дру штве них и по ли тич ких од но са и усло ва жи во та 
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и ра да и че сто су су прот ста вље ни уни вер за ли стич ким, ху ма ни стич ким те за ма ко је се 
пла си ра ју с по зи ци ја хе ге мо не кул ту ре. Ње го ви са го вор ни ци у ин тер вју и ма че сто 
из ра жа ва ју и не ве ри цу пред ого ље ним, шо кант ним ана ли за ма, по пут оне да је Хи тлер 
био лош у ге о гра фи ји и усред Евро пе на пра вио не што што „при сто јан Евро пља нин ради 
са мо у Афри ци или Ази ји или Ла тин ској Аме ри ци“ (стр. 298), од но сно кон ста та ци је да 
је на ци зам био са мо по себ но кр ва ва епи зо да у ка пи та ли стич ком свет ском ра ту. 

Ове иде је већ су на упе ча тљив на чин пре до че не у ње го вој дра ми Гер ма ни ја смрт 
у Бер ли ну, у ко јој се исто риј ски ток раз от кри ва као стал но вра ћа ње јед не исте тен ден-
ци је, чи је на лич је пред ста вља ју иде о ло ги је. Ми ле ро во по зо ри ште ко је не уз ми че од 
за зор ног, оп сце ног, пр ља вог, од кр ви ни ти окрут но сти, на истом је тра гу не ми ре ња 
јед ног ин те лек ту ал ца ко ји се не пре ста но пи та о свом учин ку и сво јој ин стру мен та ли-
зо ва но сти, о свом по вла шће ном по ло жа ју и сво јој кри ви ци (че га је ге ни јал ни из раз 
ко мад Ха млет ма ши на). Ка да де фи ни ше свој по сту пак у по зо ри шту као „те ла и њи хо-
ви кон флик ти с иде ја ма“, он се опре де љу је упра во за га ђе ње као је дан од кључ них 
естет ских учи на ка, ко је иде за јед но с пи са њем про тив не мо гућ но сти све та, од но сно 
не мо гу ће ствар но сти „ко ја по ри че сво ју кон фликт ност и бру тал ност“. Афе кат се узи-
ма као ја чи ути сак, на стао под деј ством по ли тич ког, по ро дич ног, исто риј ског ис ку ства 
упи са ног у те лу, не го пу ке ин те лек ту ал не или ху ма ни стич ке по ру ке и раз ма тра ња. 
Ми ле ров не по ко ле бљив им пулс да ко па по исто риј ским ре ла ци ја ма, да пре и спи ту је 
иде о ло шке по став ке и од нос пре ма вла снич ким и про из вод ним струк ту ра ма, на во ди 
га и на стал но ре де фи ни са ње вла сти те по зи ци је у по гле ду по ре кла, за тим од лу ке да 
оста не у Ис точ ној Не мач кој упр кос то ме што је озна чен као по тен ци јал ни др жав ни 
не при ја тељ са троц ки стич ким тен ден ци ја ма, и да сво јим де ли ма уче ству је у рас пра ви 
све та, не са мо кад је реч о кри ти ци ка пи та ли зма, не го и о со ци ја ли стич ком дру штву 
у ко јем је жи вео. У тек сту ко ји је у књи зи на сло вљен „Не мач ки об лик ре во лу ци је...“ 
Ми лер на по ми ње да не ма страх од до ди ра и да се не би ус те зао да раз го ва ра с де кла-
ри са ним ђа во ли ма ве ка, док дру где на по ми ње да је жи вео у кон так ту са злом и да је 
не ви ност сре ћан слу чај и при ви ле ги ја. 

Ако је Ми ле ров ства ра лач ки по сту пак усме рен ка афек ту га ђе ња и про из вод њи 
про це па, он та ко ђе под ра зу ме ва и раз от кри ва ње је зи ка као ин стру мен та струк ту ра 
мо ћи и кон тро ле. То је нај у па дљи ви је кад је реч о дис кур су ре кла ме као симп то му 
кон зу ме ри стич ке упо тре бе, што је код Ми ле ра лајт мо тив ски при сут но кроз упу ћи ва ње 
на број не по зна те брен до ве и мул ти на ци о нал не ком па ни је („На шал те ри ма Свјет ске 
бан ке / Во ња са су ше на крв као хлад на шмин ка / Кло шар што спа ва ис пред ES SO SNACK 
& SHO PA / Опо вр га ва ли ри ку ре во лу ци је / Во зим се по ред ње га у так си ју То се би мо гу 
/ При у шти ти...“), али и фра зе и фло ску ле ге не рал но. Фра за се у ње го вим лир ским и 
драм ским тек сто ви ма по ја вљу је па ра лел но с дру гим пар чи ћи ма дис кур са, ци та ти ма, 
по тен ци ра оку пи ра ност лич ног из ра за („Да си тек ци тат из књи ге ко ја ни је тво ја...“) и 
по зи ва на кон фрон ти ра ње. И Ми ле ров из раз у не књи жев ним тек сто ви ма и ин тер вју-
и ма ве о ма је сли чан – ди на ми чан, ис пре ки дан, пун кон тро верз них из ја ва, а по не кад 
су не ки ста во ви и ме ђу соб но опреч ни јер он не исту па као те о ре ти чар или фи ло зоф, 
што се у овом из да њу осо би то мо же ви де ти ка да је реч о ре ли ги ји. Та ко ђе, и у не ли-
те рар ним тек сто ви ма све при сут на је ци тат ност ка рак те ри стич на за ње гов опус, а 
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по ред Марк са и Брех та као нај че шћих ре фе рен ци, Ми ле ро ви „са го вор ни ци“ су и Вал тер 
Бен ја мин, Жан Же не, Шек спир, Хајн рих фон Клајст, Гот фрид Бен, Ге те, Ми шел Фу ко, 
Ро берт Вил сон, Фе ликс Га та ри, Ле њин, Фри дрих Ни че, Пол Ви ри лио и мно ги дру ги 
књи жев ни ци, фи ло зо фи, умет ни ци, по ли ти ча ри.

Ми ле ро во раз у ме ва ње ре ли ги је и ње ног ди ја лек тич ког од но са са со ци ја ли змом 
упу ћу је на кла си ке со ци ја ли зма ко ји ни су ви де ли ре ли ги ју и со ци ја ли стич ку уто пи ју 
као ме ђу соб но ис кљу чи ве. У том кон тек сту он и ту ма чи ње не мо гу ће уло ге у раз ли-
чи тим дру штви ма, на ро чи то у по гле ду за сту па ња пра ва по тла че них: „Од ло мак из 
бор бе аме рич ких рад ни ка про тив екс пло а та ци је, исто вре ме но ја сна сли ка о при ли-
ка ма цр кве у ка пи та ли зму, ко ја се на ла зи пред од лу ком да ли да по др жи зе маљ ску 
бор бу ’на му че них и на то ва ре них’ за људ ска пра ва или да их у слу жби угње та ва ња 
са мо упу ти на оно стра но“ (стр. 174). Де мо кра ти ју озна ча ва као су штин ски не моћ ну 
про тив екс пло а та ци је и ис кљу чи ва ња, док су људ ска пра ва сло во на па пи ру. Уни вер-
зал не вред но сти ко је се про по ве да ју у за пад ном све ту на ра чун тре ћег све та и уну тра-
шњих мар ги на ла ца, као и мит ска прет по став ка по че ла др жа ве у ми ро љу би во сти и 
пра ву, а не на си љу, стра ху, бор би и пак пр во бит ној аку му ла ци ји, пре ма Марк су, на ла-
жу одр жа ва ње sta tu sa quo и ка пи та ли стич ки ми ли та ри зам. Уко ли ко се Ми ле ро ви 
ста во ви о ра ту по ста ве у аде ква тан кон текст кла сне бор бе, они пре ста ју да бу ду кон-
тро верз ни. За ње га мир ни је вред ност по се би, он је мир за јед не, а тла че ње за дру ге. 
По так нут Ле њи но вом уве ре но шћу у спрем ност др жав них струк ту ра (вој ска, по ли ци ја) 
на на си ље и Бен ја ми но вом „сум њом у сва ку вр сту раз у ме ва ња: ме ђу кла са ма, ме ђу 
на ро ди ма, ме ђу по је дин ци ма“, Ми лер сма тра да угње те ни има ју пра во да спро ве ду 
кла сну бор бу сред стви ма ко ји ма рас по ла жу и, на тра гу свог драм ског прет ход ни ка 
Же неа, из ја вљу је да „по сто је пра вед ни ра то ви сла бих, по ра же них, по тла че них“. Но, 
по ред сло же них и про ду бље них па ра ле ла ко је пра ви ме ђу исто риј ским ре ла ци ја ма 
и по де ла ма и кон фрон та ци ја ма у вла сти том вре ме ну, он при ме ћу је и дру га чи ју упо-
тре би вост ра та у ка пи та ли стич ком дру штву, по ред ин ду стри је оруж ја, а то је рат као 
спек такл, ме диј ска ма ни пу ла ци ја. У јед ном ин тер вјуу из 1991, по во дом ра та у За ли ву, 
из ја вљу је: „Про блем је што се кри ми нал не енер ги је ко је се на ла зе у сви ма на ма та ко 
бр зо ка на ли шу и ма ни пу ли шу. А у су шти ни, то је оно што се сад де ша ва; не ве ро ват но 
за ни ма ње за тај рат по ти че из осе ћа ња: Ни шта се ви ше не де ша ва, ни шта се не до га ђа, 
све је до сад но, све је сра ње – јед ног уоп ште узев нор мал ног осе ћа ња. А сад се ко нач-
но не што де ша ва. Мо ра мо би ти све сни да сви уче ству је мо у то ме. Не ма ви ше не ви них. 
Не ма ви ше не за ин те ре со ва них. Не ће ви ше би ти по бед ни ка.“

Књи га „Не ма до вољ но за све“ пру жа чи та о цу увид у раз ми шља ња Хај не ра Ми ле ра, 
а у ду ху са мог ње го вог ства ра ла штва, са чи ње на је као ком пи ла ци ја од ло ма ка из раз-
ли чи тих сфе ра ње го вог из ра за. Ти ме се овај опус пре до ча ва као не раз дво јан од исто-
риј ског кон тек ста, док се као те мељ Ми ле ро ве уло ге ино ва то ра у по зо ри шту упор но 
по твр ђу је ње гов ак ти ван од нос пре ма дру штве но-по ли тич кој ак ту ел но сти. Као што 
при ре ђи ва чи скре ћу па жњу, ко ли ко год се не ка ње го ва гле ди шта чи ни ла кон тро верз-
на у тре нут ку ка да их је за сту пао, ње гов исто риј ско-ми то ло шки при ступ пре по знао 
је кључ не ре ла ци је ис под оних очи глед них, што по ка зу ју мно ге да на шње по ја ве ко је 
је ан ти ци пи рао. Као хро ни чар иде о ло ги ја 20. ве ка, за па жао је и кроз сво је по зо ри ште 
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де мон стри рао све оне по ра зе људ ске при ро де ко ји се те шко ко ри гу ју ма ка квом уто-
пи јом или кул ту ром, би ло да је реч о ка пи та ли зму, со ци ја ли зму или пак гло ба ли за ци ји 
и кон зу ме ри зму. И за крај ма ло ре клам ног: Хај нер Ми лер ће вас за сме ја ти и за па њи ти, 
рас ту жи ти и увре ди ти, за бри ну ти и по так ну ти, али ни ка ко оста ви ти рав но ду шни ма. 
За то с не стр пље њем иш че ку јем тре ћи део „Ми лер ма ши не“ из ра ди о ни це „Рад ног 
сто ла“.


