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ВРТ
Бо јан Са вић Осто јић

СТЕ НО ГРА ФИ ЈА ПА НИ КЕ 
о Ханд ке о вим све ска ма

Во лим пред ме те са ме по се би. (...) Сме та ју ми ре чи.
Да вид Ал ба ха ри, „Пе тер Ханд ке“ 

(из књи ге Фрас у шу пи)

Го ди на је 1975. и Пе тер Ханд ке жи ви у Па ри зу, сам са ше сто го ди шњом ћер ком Ами-
ном. Днев на ру ти на је не у мо љи ва. Ра но ују тру спре ма до ру чак и пра ти је до шко ле. 
По под не ку ва, а у ме ђу вре ме ну, осим кад пе гла, кр пи ча ра пе и пе ре су до ве, се ди за 
пи са ћом ма ши ном и по ку ша ва да от ку ца ре че ни цу-дв е. Уред ни ку Зиг фри ду Ун зел ду 
ре дов но се у пи сми ма из ви ња ва што му рас по ред је два до зво ља ва да по вре ме но 
до вр ши по не ки чла нак.

Тај пе ри од је вер но за бе ле жен у до ку мен тар цу Пе тер Ханд ке у Па ри зу ко ји је исте 
го ди не сни мио ау стриј ски ре ди тељ и но ви нар Ге орг Ште фан Тро лер. Ме ни је по себ но 
драг је дан ка дар с по чет ка фил ма: се де ћи у ша ра га ма град ског ау то бу са, Ханд ке из 
џе па са коа ва ди све шчи цу и олов ку, гле да око ло, нећ ка се и на кра ју ни шта не за пи-
су је. Ре жи ран ка дар, ре кли би смо на гон ски, сце на ко ја на сто ји да по ка же ка ко пи сац 
у сва ком тре нут ку ра ди. Ме ђу тим, већ она упу ћу је на то да се у Ханд ке о во пи са ње 
озбиљ но уме шао но ви ин стру мент, олов ка, пра ћен од го ва ра ју ћом под ло гом, џеп ним 
но те сом. У то ку сни ма ња се квен це пи сац то још не зна, али тај ефе мер ни ме диј за ко-
јим је по се гао убр зо ће из ко ре на про ме ни ти ње гов при ступ књи жев но сти.

Све ске ко је је Ханд ке от по чео кра јем 1975, и во дио их до 1977, об ја вље не под на-
сло вом Те жи на све та (с на зна ком „днев ник“) за по чи њу на цр ти ма си ту а ци ја за не ме 
ко ма де и дру ге ру ко пи се. У уво ду, ме ђу тим, ау тор при зна је да му се де си ло да у њи ма 
на гон ски за бе ле жи и не ка „не по сред на ис ку ства све сти“ ми мо уна пред за да тог про-
јек та. С вре ме ном ће по че ти да за пи су је са мо те спо ред не опа жа је, без на ме не, ко ји 
до ла зе ни от куд и не тра же раз ра ду. „Што сам ви ше на ста вљао с та квим бе ле же њем“, 
за кљу чу је, „ви ше сам се осло ба ђао утвр ђе них књи жев них фор ми, сти чу ћи сло бо ду 
уну тар јед не до тад не по зна те мо гућ но сти пи са ња.“

За пи си из Те жи не све та ма хом су крат ки и ни кад се не за вр ша ва ју тач ком: ову ка-
рак те ри сти ку ће Ханд ке за др жа ти у свим на ред ним бе ле жни ца ма. Функ ци ју рад не 
со бе пре у зи ма ју спољ ни про сто ри, а се де ње усту па ме сто хо да њу. Пи сац учи да по-
ста не „за пи сни чар“, сте но граф. „Из ве жбао сам се да је зи ком до че кам све што ми се 
де ша ва. За вре ме тог крат ког тре нут ка у ко јем до жи вља вам је зик као ствар ност, при-
ме тио сам да и сâм је зик по ста је жив. Али већ се у сле де ћем тре нут ку по но во сро за ва 
на онај сва ко днев ни је зик без сми сла.“
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Пи са ње у све ску, или Ханд ке о вим ре чи ма, сту па ње у „по вест олов ке“, с вре ме ном 
је за ау то ра по ста ло пре дах од књи жев но сти, ужи ва ње у пи са њу са мом. Ме ђу тим, у 
то ку ра да на пр вој са мо стал ној све сци де си ће се не што због че га ће му све ске по ста-
ти нео че ки ва но бли ске, мно го ва жни је од не ка кве но ве књи жев не фор ме. По ста ће 
за ви сан од њих. 

Про ме на

„Дра ги Зиг фри де“, пи ше Ханд ке уред ни ку 2. апри ла 1976, „имао сам нео бич ну и 
по ма ло стра шну не де љу. Пре де вет да на осе тио сам ве ли ки страх и бо ло ве у гру ди ма. 
Су тра дан сам оти шао у бол ни цу: ис по ста ви ло се да имам по ви ше не ен зи ме у кр ви, 
два де сет пу та ви ше од нор мал ног ни воа. Сва сре ћа, ни је био ср ча ни удар.“

Ханд ке 26. мар та до жи вља ва нер вни слом пра ћен на па дом па ни ке и до бро вољ но 
се хо спи та ли зу је. Све вре ме, у то ку шест да на про ве де них у бол ни ци, во ди ће бе ле шке. 
Про стор ко ји је ра ни је ко ри стио за ме сец да на по чи ње да се ис пу ња ва за дан. Оче ку-
ју ћи сва ко днев но узи ма ње кр ви, ау тор бе ле жи ка ко у ње го вом пи са њу већ има не чег 
што ли чи на тех ни ку елек тро кар ди о гра ма. По сту пак не по сред ног бе ле же ња у скла ду 
је с де фи ни ци јом из уво да: „Ова књи га ни је при ча о јед ној све сти већ си мул та на и не-
по сред на ре пор та жа о њој.“

По от пу шта њу, ау тор и да ље по ку ша ва да во ди бе ле шке као ра ни је, ме ђу тим, фо кус 
му се бит но ме ња. Ако је пре бо рав ка ко ри стио је згро ви те ре че ни це, ви ше алу зи је и 
кон ста та ци је не го за па жа ња, Ханд ке сад по чи ње пре те жно да опи су је, све ис црп ни је 
и де таљ ни је. Пи сац ко ји је из гра дио свој по е тич ки иден ти тет на сум њи у на ра тив ни 
је зик, ау тор Ка спа ра и Гол ма но вог стра ха од пе на ла, сад из нај ду бље ну жде тра га за 
је зи ком ко ји је што тран спа рент ни ји. Ви ше га не за ни ма ју ло гич ки не спо ра зу ми већ 
не по сре дан су срет с ре ал но шћу: он тра жи, ка ко и пи ше у том пе ри о ду, „свет ко ји се 
мо же опи са ти, осе ћа ње ко је је на по кон по ста ло ствар“.

Из јед не Ханд ке о ве све ске1

1 Пре у зе то са https://eadh.org/pro jects/pe ter-hand ke-no te bo oks-di gi tal-edi tion.
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„При ме ћу јем“, ка же чи та ју ћи Каф кин Днев ник, „да ме ви ше не за ни ма ју ње го ва ја-
да ња и са мо оп ту жи ва ња већ са мо опи си.“ До ју че ра шњи објек ти ви ста, стро ги уче ник 
Вит ген штај на и Роб-Гри јеа, ко ји из бе га ва ме та фо ри ку и ћу ти кад сма тра да се о не че му 
не мо же го во ри ти, сад по ста је пи сац-ре кон ва ле сцент ко ме је фор ма на су шна по тре-
ба, ко ме је нај ва жни је да се уз по моћ је зи ка уве ри у сво је при су ство. Скеп су сме њу ју 
по ве ре ње и ем па ти ја. Све ске од тог тре нут ка у Ханд ке о вом опу су по ста ју по вла шће но 
ме сто за до дир са све том и ње го во глав но шти во. Ме ђу ра ни јим при ме ри ма ове књи-
жев не фор ме, по то ме су им нај бли же све ске С. Т. Кол ри џа.

По вест олов ке

Ханд ке је до сад об ја вио шест књи га на осно ву сво јих све за ка. Сва ка од њих ве за на 
је за од ре ђе но ме сто, ства ра лач ки пе ри од и по е тич ку ни јан су. По сле Те жи не све та, 
По вест олов ке, об ја вље на 1982, ра ди о ни ца је Спо рог по врат ка ку ћи, а по кри ва пу то-
ва ње у Аме ри ку. На кон за вр ше ног ра да на По врат ку сле де Фан та зи је по на вља ња 
(1981–1982). Ову збир ку крат ких за пи са из 1983. фран цу ски пре во ди лац Жорж-Ар тур 
Гол дшмит од ре дио је као „збир ку па у за у крај њој кон цен тра ци ји из ко је на ста је књи-
жев но де ло“. Ау тор сре ди ну осам де се тих про во ди у Салц бур гу, и тај бо ра вак пра ти 
све ска Ују тру, по ред про зо ра у сте ни (1998) ко ја оби лу је ис црп ним ста тич ним опи си ма 
и сно ви ма. Пи шче ва лек ти ра оти шла је ка Хо ме ру, Ту ки ди ду, али и ка Ема ну е лу Бо ву, 
ко је пре во ди. Ју че на пу ту (2005), је ди на све ска за сад об ја вље на на срп ском (у пре во-
ду Злат ка Кра сног, СКЗ, 2007), по кри ва пут око све та из ме ђу 1987. и 1990. Њен фо кус 
ви ше ни је на не по сред но ви ђе ном већ на иза бра ном при зо ру из не дав ног се ћа ња и 
на из не над ним се ћа њи ма на не ка ме ста ко ја је по се тио. По след ња об ја вље на све ска, 
Но ћу, пред зи дом од сен ки др ве ћа (2018), по кри ва пе ри од 2007–2015. и до брим де лом 
је по све ће на цр те жи ма.

За што су, по мом ми шље њу, Ханд ке о ве све ске нај ви тал ни ји део ње го вог опу са, 
ус пе ли ји од при по вед них де ла, на ро чи то на кон 1980? За то што су сли ка и при ли ка 
ис ку ства, по ку ша ја да се оно у тре нут ку уоб ли чи а да се не за о кру жи. У ро ма ни ма, за 
ко ји је обра зац да ло По на вља ње (1983), по сто ји јед на не про мен љи ва струк ту ра ко ја 
се у гру бим цр та ма мо же све сти на схе му „хо дам и при чам“. Пре не го при по вет ке, то 
су есе ји о хо да њу. Иза глав ног, у ства ри је ди ног ли ка, био он пред ста вљен као зе мљо-
мер, ис пи ти вач пра го ва, апо те кар, глу мац или бан кар ка, ау тор је ла ко пре по зна тљив. 
У тим књи га ма из о ста је ка рак те ро ло ги ја ко ја је ра ни је, на при мер у Ле во ру кој же ни, 
би ла та ко упе ча тљи ва. Ако не што у тим при по ве сти ма во ли мо, то су ус пут на за па жа-
ња. Чи та ју ћи их па ра лел но са за пи си ма, схва та мо да су на ста ле по ве зи ва њем си ро вих 
фраг ме на та из све за ка и да оно што у њи ма нај сла би је функ ци о ни ше је су ме ха ни зми 
по ве зи ва ња.

Мо жда па ра док сал но зву чи што је Ханд ке ов за о крет ка „ства ри ма“ до вео до пре-
ла ска из екс пе ри мен тал ног у нео кла си ци стич ки из раз у при по ве да њу. Ау тор се ту 
че сто по ка зу је као кон вен ци о на лан. Али он та ко и хо ће. Он не же ли да зву чи са вре ме но. 
Ње му су у гла ви Хо мер, Хе си од и Хен ри Деј вид То ро. Мо гло би се гру бо за кљу чи ти да 
је, ула ском у при род но рас пар ча ну фор му све за ка, Ханд ке из гу био ин те ре со ва ње за 
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при по вед ни по сту пак за сно ван на стро гој мон та жи и дра ма тур ги ји. Осла ди ло му се 
пи са ње без свр хе.

Ба шти на

Све ско пи сци пре Ва ле ри ја – узми мо за при мер Лих тен бер га, Жу бе ра или Цве та је-
ву – уо би ча ва ли су да це лог жи во та во де све ске, а да из њих за жи во та не об ја ве ни шта, 
јер оне се, по не пи са ном пра ви лу, об ја вљу ју пост хум но. Од по ло ви не XX ве ка то ви ше 
не ва жи. Ханд ке не са мо да је сам при ре дио од лом ке из сво јих све за ка, не са мо да их 
је штам пао у ве ли ким ти ра жи ма (по чет ни ти раж Те жи не све та из но сио је 50.000) не го 
је сти гао и да их ис пра ти у ин те лек ту ал ну ба шти ну. Ин те грал ни ма те ри јал – укуп но 217 
све за ка, ве ли ким де лом нео бја вље них – усту пио је за не и ме но ва ну су му Ар хи ву не-
мач ке књи жев но сти у Мар ба ху, на ме нив ши их ис тра жи ва чи ма. 

И шта мо же мо још по же ле ти Ханд кеу, кад је већ на све ми слио? Сит ни цу: јед ног 
по ште ног при ре ђи ва ча.


