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РАЗМЕНА ДАРОВА

Жар ка Свир чев

ОПО МЕ НА УСНУ ЛОЈ ЕВРО ПИ
(Алек сан дер Клу ге: „Ко из у сти уте шну реч, из дај ник је“, с не мач ког превeла 

Са ња Ка ра но вић, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2022)

Об ја вљи ва ње Клу ге о ве збир ке при ча „Ко из у сти уте шну реч, из дај ник је“ дра го цен 
je из да вач ки про је кат, те од мах од у ста јем од про бле ма ти за ци је ви ше де це ниј ског од-
су ства А. Клу геа из на ше књи жев не кул ту ре. За до во љи ћу се да по но вим за па жа ње 
Хан са Маг ну са Ен цен сбер ге ра, на пи са но (још) 1977. у при ка зу зби р ке Но ве при че (Ne ue 
Geschic hten), да је од свих не мач ких до бро по зна тих пи са ца, Клу ге нај ма ње до бро по знат. 
На овом ме сту Ен цен сбер ге ро ва опа ска мо же да по слу жи као при го дан еу фе ми зам 
за за ба шу ри ва ње не до пу сти вих кул ту ро ло шких ла ку на. До ду ше, не бих би ла пр ва 
ко ја се за пи та ла у ве зи с Клу ге о вим од су ством у од ре ђе ној кул ту ри, или пак ње го вој 
не до вољ ној ре цеп ци ји – не до вољ ној с об зи ром на чи ње ни цу да је из у зе тан ства ра лац, 
би ло да је реч о књи жев но сти, фил му или фи ло зо фи ји. До бри по зна ва о ци и про у ча-
ва о ци Клу ге о вог ства ра ла штва упра во у све стра но сти ње го ве ау тор ске лич но сти 
ви де оте жа ва ју ћу окол ност при ли ком ње го ве ре цеп ци је. Ме ђу тим, не за ми сли во ми је 
чи та ти, а не гле да ти Клу геа или пак ужи ва ти у ње го вим фил мо ви ма, и не ма ти по рив да 
про чи там ње го ве при че или есе је. Је ди ни (по тен ци јал ни) али би за то нам je од у зе ла 
еди ци ја „Ин те гра ли“ Кул тур ног цен тра Но вог Са да у окви ру ко је је књи га об ја вље на.

Иа ко је јед на од пи шче вих по след њих об ја вље них књи га (2013. го ди не на не мач-
ком), зби р ка при ча „Ко из у сти уте шну реч, из дај ник је“ од лич на је за уво ђе ње Клу геа 
у на шу кул ту ру. Она са др жи ау то ро ве па ра диг ма тич не ства ра лач ке по ступ ке и ус по-
ста вља спе ци фич не кон ти ну и те те у ње го вом опу су. Клу ге о ва по е ти ка, уо ста лом, са-
вр ше но се укла па у про грам ску кон цеп ци ју еди ци је „Ин те гра ли“ (уред ник Ален Бе шић) 
ко ја се, на кон шест об ја вље них књи га, про фи ли са ла као из у зе тан, по све спе ци фи чан 
и са мо сво јан из да вач ки про је кат ко ји при ви ле гу је раз ли чи те ства ра лач ке прак се 
есте ти ке от по ра. Елем, 48 при ча за Фри ца Ба у е ра, ка ко је ис пи са но у под на сло ву 
књи ге, мо же мо да по сма тра мо, ре ци мо, као од го вор на пи та ња ко ја по ста вља кри-
тич ки на стро је на про фе сор ка исто ри је Га би Тај херт, ју на ки ња Клу ге о вог фил ма Па три-
от ки ња (Die Pa tri o tin, 1979): ка ко пред ста ви ти не мач ку исто ри ју, пре ци зни је, на ци стич ке 
зло чи не, ка ко је под у ча ва ти, на ко ји на чин се лек то ва ти гра ђу, у ко јој фор ми је ар ти-
ку ли са ти, ка ко се су о чи ти с те ле о ло шки кон ци пи ра ним, хо мо ге ним и сте рил ним на-
ра ти ви ма ко ји не ко му ни ци ра ју с не по сред ним лич ним и ко лек тив ним ис ку ством, 
на ра ти ви ма ко ји су ли ше ни чул них ис ку ста ва, емо тив них ре ги ста ра, ко ји ни су из ло-
же ни и под ло жни ин ди ви ду ал ним ме ха ни зми ма пам ће ња и се ћа ња. 

По е ти ком Па три от ки ње Клу ге се су прот ста вља зва нич ним спо ме нич ким и ко ме-
мо ра тив ним прак са ма и њи хо вим умет нич ким ре пре зен та ци ја ма – ли не ар но во ђе ним, 
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за о кру же ним на ра ци ја ма, за сно ва ним на оштром раз два ја њу до ку мен тар ног и фик-
тив ног, за мр зну тих у про шлом вре ме ну. И чи ни то мул ти пер спек ти ви змом, ко ла жи-
ра њем и ви ше гла сјем, по ступ ци ма ко ји про ис хо де из ње го ве иде је из ло же не у есе ју 
„О фил му и јав ној сфе ри“ – „Шта је дру го исто ри ја јед не зе мље до нај ши ри на ра тив 
ко ји пре кри ва све? Не јед на већ мно го при ча.“ И чи ни то пер со на ли зо ва њем и су бјек-
ти ви зо ва њем исто риј ских/исто ри о граф ских на ра ти ва, и спе ци фич ном по ли ти ком 
ре пре зен та ци је, уте ме ље ној на тран сге не ра циј ској и тран сна ци о нал ној ети ци се ћа ња. 

Упра во та по е тич ка ли ни ја, ко ја и ме ан дри ра Клу ге о вим опу сом, фор ма ти ра на ра-
ци ју збир ке „Ко из у сти уте шну реч, из дај ник је“ у чи јем сре ди шту су ис ку ства и тра у ме 
Хо ло ка у ста. И као што Га би у јед ном тре нут ку по чи ње ар хе о ло шка ис ко па ва ња, ко ја 
по ста ју де лат на ме та фо ра су о ча ва ња с про шло шћу, та ко и збир ка 48 при ча за Фри ца 
Ба у е ра по ста је ме сто ис ко па ва ња, ру ше ња, те по нов ног пре у ре ђи ва ња у стал ном 
про це су, без окон ча ња. По ступ ком де цен тра ли за ци је Клу ге уки да хи је рар хи ју ме ђу 
гра ђом би ло у вред но сном сми слу или у сми слу ње не епи сте мо ло шке ре ле вант но сти, 
от кри ва ју ћи по зна те, ма ње по зна те и не по зна те „до ку мен те“ из ар хи ве на ци стич ког 
те ро ра смр ти. Иде ја да ни шта по се би ни је ре пре зен та тив но као це ли на и ни шта ни је 
ли ше но сна ге и сми сла ре пре зен та тив но сти по ду да ра се и са де при ви ле го ва њем на-
ра тив не ин стан це или фор ме ка зи ва ња. 

При че су при по ве да не ми ни ма ли стич ким сти лом ко ји је обе ле жен ин те р тек сту-
ал ним при су ством раз ли чи тих дис кур са (ад ми ни стра тив ни, ју ри дич ки, бе сед нич ки, 
лек си ко граф ски, ме ди цин ски итд.). Све де ност ис ка за, ње го ва од сеч ност и оштри на у 
стал ном су тен зич ном од но су са син так сич ким оне о би ча ва њи ма и прег нант но шћу 
по ет ског ква ли те та, по нај пре са др жа ног у на сло ви ма при ча. Са др жај књи ге ујед но 
ефект но пре до ча ва укр шта ње до ку мен тар не опо ро сти и ха лу ци нант не има ги на тив-
но сти – „Нео бич ним слу ча јем рас пр ши ли се као гас“, „Ду ги пу те ви из гнан ства“, „Уско 
огра ни че ни по че ци: из ра да кар то те ке“, „На ши на ма би ро кра ти је“, „Од ре ђе на вр ста 
ри гид не сна ге во ље: не за у ста вљи во ра за рач ка“, „Све до ци из јед ног дру гог све та“, 
„Сум ња на ко ла бо ра ци ју на по врат ку ку ћи“, „Бор ба јед не је вреј ске ла ви це за сво је 
мла дун че“, „Про пи си“, „Из ад ми ни стра тив них раз ло га: без из у зет ка“, „По во дом опа ске 
Јо зе фа Ге бел са гра ђа нин мо ра би ти над вла дан“, „Ма са кр као од ма зда за атен тат у 
Оде си“, „Го ле мо ва спо соб ност да от кри је исти ну“, „По вре да људ ског до сто јан ства у 
на ма са ми ма“ (итд.). Ути сак ху ма ни зо ва ња, са др жан и у ин ти ми зи ра њу на ра тив них 
пер спек ти ва и ис ку ста ва, би ва смр вљен под при ти ском лу цид ног ка та ло ги зо ва ња 
фа ши стич ких мон стру о зно сти. Иза на сло ва ус кр са ва стра вич на ар хи ва на ци стич ке 
ма ши не ри је уби ја ња у свом мно го о блич ју – ста ти стич ко-би ро крат ском, ар хи тек тон-
ском, еко ном ском, кла сном, на уч но-ис тра жи вач ком, ег зе ку тор ском итд. Под јед на ко 
де лат ни у том си сте му су оп се сив но-ком пул сив ни тех но крат ски умо ви и ди пло мат ска, 
цр кве на, дру штве на ели та ли ше на сна ге во ље. Бес пре кор ној ор га ни зо ва но сти фа ши-
стич ке ма ши не ри је у па не вроп ском кон тек сту су прот ста вља се не моћ ин ди ви ду ал них 
на по ра, те се из ба вље ња ис по ста вља ју као ствар акут не кон вул зи је си сте ма или пу ког 
слу ча ја. Сто га се с пи та њи ма ор га ни зо ва ног от по ра злу и ко лек тив не од го вор но сти 
су о ча ва мо иза без ма ло свих при ча.
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Ра ди кал на фраг мен та ци ја на ра тив ног по рет ка ни је пак ли ше на сво јих ко хе зив них 
век то ра. Ње го во устрој ство мо же мо пре до чи ти цен трал ном ка те го ри јом Клу ге о ве 
филм ске те о ри је, од но сно мон та же, Zu sam men hang (што се мо же пре ве сти, ре ци мо, 
као ви ђе ње ства ри у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти). Ис ку ства Хо ло ка у ста ра сло-
је на су на син таг мат ском пла ну, а опет по ве за на на прин ци пу Zu sam men hang-а – од-
ре ђе но ме сто, лич ност, пред мет, до га ђај спо ме нут у јед ној при чи, се ли се и раз ви ја у 
на ред ној, кат кад дис крет но, за пре та но у на ра ци ји, кат кад очи глед но. Син таг мат ски 
ла нац ко ји по ве зу је при че за сни ва се пак на се ман тич ко-сим бо лич ком по ступ ку ко ји 
је свој ствен Клу ге о вим крат ким при ча ма. О ње му је сам Клу ге го во рио при ли ком при-
је ма На гра де Фон те не: „...по ли ти ка крат ких при ча не огле да се у њи хо вом раз ви ја њу 
на ли ни ји од ре ђе не по ли тич ке прак се, већ у оби му у ком оне мо гу да по мог ну да се 
оно што је по сма тра но као не по ли тич ко поч не по сма тра ти као по ли тич ка ствар.“ Ме-
сто по ли тич ког у „Ко из у сти уте шну реч, из дај ник је“ под јед на ко су и ста ти стич ки 
по да так, ма ши на за мле ве ње ко сти ју, и из вед ба „То ске“ у Ри му 1943, упа ла анал ног 
сфинк те ра не мач ког вој ни ка, и блат ња ва ко ле на Је вреј ке ко ја мо ли за жи вот че тво ро-
го ди шњег си на, про да ја кон цер на, и про пи си за од ла га ње ле ше ва, кла сна ра сло је ност 
жр та ва, не у трал ност европ ских оба ве штај них слу жби, и за мор на на уч ној кон фе рен-
ци ји по чет ком овог ве ка и се о ба Је вре ја из Са ла ман ке у Ли са бон 1492. го ди не.

По све та књи ге се та ко ђе мо же раз у ме ти као је дан од ње них ко хе зив них чи ни ла ца, 
и је дан од ње них нај сна жни јих по ли тич ких и етич ких ге сто ва. Збир ку отва ра за пис, опис 
и лич не им пре си је са са хра не Фри ца Ба у е ра, глав ног ту жи о ца са ве зне по кра ји не Хе-
сен, кључ ног ак те ра Франк фурт ских про це са (1963) за по чи ње не зло чи не у Ау шви цу. 
Ва ља до да ти да је и сам Ба у ер, Је вре јин ле ви чар, био жр тва на ци стич ког ре жи ма. Као 
и то да је реч о чо ве ку ко ји је про сле дио Мо са ду ин фор ма ци је ко је су омо гу ћи ле хап-
ше ње Адол фа Ајх ма на јер не мач ко пра во су ђе и по ли тич ки врх ни су би ли од луч ни у 
на по ри ма да га про це су и ра ју.1 Да кле, том чо ве ку, ког „ни ко од под млат ка ове зе мље 
ни је за ме нио“, Клу ге по све ћу је при че, ци ти ра ју ћи га у епи ло шком за пи су: „Мон стру-
о зни зло чи ни, го во рио је Фриц Ба у ер, има ју ту осо би ну да се, чим на ста ну, по бри ну за 
сво је по на вља ње. За то је ва жно не по су ста ти у за па жа њу тих зло чи на и се ћа њу на њих. 
По сто је, за пра во, са бла сна деј ства на да љи ну и не-ка у зал не мре же из ме ђу про шло сти 
и са да шњо сти, из ме ђу атрак то ра зла и нас. Не сме мо до зво ли ти да они по ста ну сна-
жни ји од на шег ис ку ства“ (105). Ре ак ту е ли за ци ја ре чи Фри ца Ба у е ра у са вре ме ном 
тре нут ку сме шта Клу ге о ву збир ку у кон текст ак ту ел них исто ри о граф ских, му зе о ло-
шких, ме диј ских прак си и по ли тикâ се ћа ња, чи јој кон фор ми за ци ји и ко мо ди фи ка ци ји 
се су прот ста вља. Сво јим „ма лим фор ма том“ Клу ге о ве при че при зи ва ју у окруж је 

1 Франк фурт ски про це си су пр ву умет нич ку ре пре зен та ци ју до би ли у фил му Гор ке тра ве (1965) 
ју го сло вен ске сце на рист ки ње Фри де Фи ли по вић. Филм је ре а ли зо ван у не мач ко-ју го сло вен ској 
ко про дук ци ји и нај пре је при ка зи ван у СР Не мач кој као Ze u gin aus der Hölle („Све до ки ња из па кла“). 
Филм Фри де Фи ли по вић је не са мо јед но од пр вих умет нич ких де ла ко је те ма ти зу је тра у му Хо ло-
ка у ста и сек су ал но на си ље из жен ске пер спек ти ве, већ је био и не по сред ни од го вор на су о ча ва ње 
за пад но не мач ке јав но сти са Хо ло ка у стом то ком са мих про це са, на за та шка ва ње и пре ћут ки ва ње 
на ци стич ких зло чи на ко је су раз от кри ла Франк фурт ска су ђе ња, те на по сто је ћу ин сти ту ци о нал ну 
спре гу са фа ши стич ком иде о ло ги јом и ње ним ак те ри ма.
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Дем ни го ве Stol per ste i ne (спо так ни це, пре вод не мач ког на зи ва Све тла не Слап шак), које 
ау тор по ста вља с иде јом да на ци стич ке зло чи не тре ба за пам ти ти у сва ко дне ви ци, ван 
обру ча за тво ре не му зеј ске ат мос фе ре, те у сва ко дне ви ци о њи ма и раз ми шља ти, а не у 
при год ним све ча но сти ма ин стру и ра ним праг ма тич ким ци ље ви ма по ли тич ких ели та.

Ре чи Фри ца Ба у е ра са др же и је згро по-ети ке 48 при ча ко је му Алек сан дер Клу ге 
по све ћу је, као и јед ну од ва жних ег зи стен ци јал них ка те го ри ја ко ја је лајтмо тив књи ге 
– по ли ти за ци ја лич ног ис ку ства као ме ста ра да исто ри је. А на ше ис ку ство би тре ба ло 
да по сво ји прет ход на ис ку ства, и ис ку ство жр та ва и уби је них. Збир ком при ча од је ку-
је глас на ра то ра Па три от ки ње: „Мо рам раш чи сти ти јед ном за сваг да фун да мен тал ну 
гре шку: да смо ми мр тви – мр тви. Ми смо пу ни про те ста и енер ги је. Ко же ли да умре? 
Ју ри ша мо кроз исто ри ју, ис пи ту ју ћи је. Ка ко да умак нем исто ри ји ко ја ће нас све уби ти?“ 
Сто га то ис ку ство ва ља да по ста не ин те грал ни део на шег ис ку ства, да до пу сти мо, како 
ка же Да ша Дрн дић, Клу ге о ва са бе сед ни ца у „Ин те гра ли ма“, да „из сво је ну три не, с дна 
свог би ћа“ про го во ри успа ва на Евро па, „Еу ро па за ку та ка и скла ди шта у ко ји ма ти хо 
(по пут ум но по ре ме ће них ко ји у фил ца ним па пу ча ма кли зе луд ни цом на шег вре ме на) 
тап ка ју европ ски мра ви“. И да се, да па ра фра зи рам Да шу Дрн дић, са гне мо и по клони-
мо они ма ко ји ду го ни су по сто ја ли, по на о соб. А да би смо би ли у ста њу то да учи ни мо 
ва ља да се не оглу ши мо о нај ду бљу опо ме ну Клу ге о ве књи ге, ис так ну ту са мим на сло-
вом. Реч је о од лом ку из тек ста Ба зо на Бро ка чи ји је фраг мент ау тор по ста вио као 
умет нич ки обје кат 1967. го ди не – на жу тој та бли у сти лу упо зо ра ва ју ћих оба ве ште ња 
ис пи са не су ре чи: „Смрт мо ра би ти уки ну та, овај про кле ти не ред мо ра ста ти. Ко из у сти 
уте шну реч, из дај ник је.“ Не ма уте хе, не ма оправ да ња и из го во ра, не ма або ли ци је, 
не ма ре ха би ли та ци је и ис ку пље ња за на сил не смр ти и зло чин, ко је Брок адре си ра, а 
с ко јим нас Клу ге су о ча ва. Све дру го је из да ја чо веч но сти, по вре да до сто јан ства у 
на ма са ми ма, али и усту па ње ме ста дру гим зло чи ни ма, са у че ство ва ње у њи ма.


