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оста вља на чи та о ца. Вла шка лин у овим при ча ма на упе ча тљив на чин 
ис тра жу је и сли ка оно за ум но, на сил но, фан та зма го рич но, над ре ал но и 
сно ви то у чо ве ко вом би ћу, ко је ба у ља гра ни цом из ме ђу ствар но сти и 
ма ште. Не ко ли ко при ча, од ко јих се по успе шно сти из два ја „Љу ди од 
ин те гри те та”, го во ри о са вре ме ном дру штву ко јим до ми ни ра ју кон зу
ме ри зам и по ли ти ка. Та је при ча са гле да на из пер спек ти ве рад ни ка, 
обич ног чо ве ка, ко ји сто ји пред ре ал ном опа сно шћу да га у сво је пип ке 
ухва ти ка пи та ли стич ка хо бот ни ца и уда ви га. Но вац и моћ по кре ћу 
точ ко ве без ду шног ме ха ни зма ко ји упра вља са вре ме ним све том. Вла шка
лин увер љи во и без за др шке го во ри о тој по ша сти. 

Ако би тре ба ло из дво ји ти основ не те мат ске пој мо ве око ко јих Вла
шка лин пле те сво ју на ра тив ну мре жу, он да су то сва ка ко секс и смрт. 
У том кљу чу тре ба раз у ме ти и на слов ове нео бич не збир ке. Гре шне при-
че пред ста вља ју, по нај пре, ка та лог по ро ка ко ји се мо гу по чи ни ти и све сно 
и не све сно. Пр вен стве но због уме шног ва ри ра ња при по вед них стра те
ги ја и фор ми, Гре шне при че чи та о цу пру жа ју не сум њи во ужи ва ње.

Ср ђан В. ТЕ ШИН

НЕО Д ГО ВОР НА БЕСТ СЕ ЛЕ РИ ЗА ЦИ ЈА ХО ЛО КА У СТА

Хе дер Мо рис, Те то ва жер из Ау шви ца, пре ве ла c ен гле ског Жер мен Фи
ли по вић, Ла гу на, Бе о град 2019

Књи га ко јој на ко ри ци, из над на сло ва де ла, сто ји од ред ни ца ,,СВЕТ
СКИ БЕСТ СЕ ЛЕР”, нај че шће са вр хун ском књи жев но шћу не ма до дир
них та ча ка. Иа ко се, по не кад, и за и ста од лич на де ла про би ју на ино стра не 
ли сте нај про да ва ни јих на сло ва, нај че шће је ,,бест се лер” атри бут ко ји се 
за ра ди због не ких дру гих, ванк њи жев них вред но сти. Књи ге ко је стра ни 
чи та о ци во ле и ку пу ју има ју, че сто, или са мо за ни мљи ву при чу, или по
бу ђу ју ја ка осе ћа ња, а по пра ви лу су од лич не за екра ни за ци ју, би ло у 
фор ми фил ма, или да нас до ми нант них и ра ди је гле да них – а са мим тим 
и ис пла ти ви јих – те ле ви зиј ских се ри ја. Ро ман Те то ва жер из Ау шви ца 
но во зе ланд скоау стра лиј ске књи жев ни це Хе дер Мо рис до но си све вре
ме ну при чу о Хо ло ка у сту, ко ја би због сво је је дин стве но сти мо ра ла да 
по бу ди оправ да ну бу ји цу нај чи сти јих емо ци ја, али де ло ове ау тор ке на
про сто је је дан књи жев ни ура дак овен чан свет ском сла вом, а без ве ли
ке ли те рар не вред но сти, те са ди ску та бил ним и, усу ди ћу се да на пи шем, 
нео д го вор ним при сту пом и об ра дом јед не ве ли ке те ме.

Пр ви ро ман ове спи са те љи це на стао је на кон што је до та да шња 
сце на рист ки ња, од де цем бра ме се ца 2003. го ди не, у ви ше на вра та и све 
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до 2006, слу ша ла и бе ле жи ла до та да нео т кри ве ну при чу Ла ли ја Со ко
ло ва (1916–2006), пре жи ве лог ло го ра ша кон цен тра ци о ног ло го ра Ау швиц 
II – Бир ке нау. У по след њим да ни ма жи во та, на кон смр ти су пру ге Ги те, 
Со ко лов је ис при чао сво ју за и ста уни кат ну и по тре сну би о гра фи ју, у 
ко јој цен трал но ме сто има тро го ди шњи пе ри од у ко јем је ра дио као те
то ва жер, ли це при мо ра но да у ло го ру трај ним те то ва жа ма на но си на 
ру ке но во при до шлих иден ти фи ка ци о не бро је ве ко ји по ста ју њи хов нови 
иден ти тет. У про сто ру ова пло ће ног зла на Зе мљи, сло вач ки је вре јин Ла ли 
Со ко лов, ко ји се он да још увек звао Лу двиг Ај зен берг, упо знао је сво ју 
зе мља ки њу, за тво ре ни цу Ги ту Фур ман, тј. Ги зе лу Фур ма но ву, и са њом 
оства рио ве зу због ко је је, над људ ском сна гом и упор но шћу, упр кос 
све му, пре жи вео па као ра та. 

Хе дер Мо рис је че ти ри го ди не ра ди ла, по соп стве ном при зна њу, 
на то ме да Ла ли је ва све до чан ства пре то чи у сце на рио ко ји би за ин те ре
со вао про дук циј ске ку ће, али ни је у том на у му ус пе ла, па је, у на ме ри 
да са ма сво је де ло пред ста ви јав но сти, по кре ну ла и кам па њу на ин тер нет 
плат фор ми Кик стар тер, на ко јој да ро дав ци из це лог све та мо гу да фи
нан сиј ски по мог ну оства ре ње не ког од пред ста вље них про је ка та. У то ку 
кам па ње ре ши ла је да свој сце на рио пре тво ри у књи гу, ко ју је, на 73. 
го ди шњи цу осло бо ђе ња Ау шви ца, 27. ја ну а ра 2018, из да ла ау стра лиј ска 
из да вач ка ку ћа Бо ни јер па бли шинг. Већ у то ку 2018, са мо у Ве ли кој 
Бри та ни ји, свој при ме рак овог ро ма на ку пи ло је ви ше од 400.000 чи та
ла ца, учи нив ши га јед ним од нај по пу лар ни јих на све ту. Из да ња у ,,ви ше 
од пе де сет те ри то ри ја”, ка ко ка же ау тор кин зва нич ни сајт, усле ди ла су 
по том, а срп ско из да ње де ло је бе о град ске Ла гу не, ко ја је про шле ка
лен дар ске го ди не на шим чи та о ци ма омо гу ћи ла да у од лич ном пре во ду 
Жер мен Фи ли по вић ову књи гу ви ди мо она квом ка ква она за и ста и је сте.

Огром на по пу лар ност овог де ла до ве ла је до то га да Ау швиц из 
на сло ва мно ги чи та о ци овог ро ма на по чи њу да ту ма че и раз у ме ва ју кроз 
стра ни це на ко ји ма је зло гла сни ло гор пред ста вљен, у нај ма њу ру ку, 
не спрет но и не тач но. Ни је, на рав но, реч ни о ка квој злој на ме ри или 
не ги ра њу зло де ла на ци ста, али је не ком пе тент ност ау тор ке до ве ла до 
то га да чак и сам пољ ски Др жав ни му зеј Ау швицБир ке нау, у свом зва
нич ном гла си лу Me mo ria (број 14, 11/2018), об ја ви текст Ван де Ви тек 
Ма лиц ке из Ме мо ри јал ноис тра жи вач ког цен тра Ау швиц, под на сло вом 
,,Про ве ра чи ње ни ца у Те то ва же ру из Ау шви ца”. На кон на бра ја ња нај
и лу стра тив ни јих при ме ра број них гре ша ка ко је је ау тор ка на чи ни ла у 
сво ме ро ма нупр вен цу, о про пор ци ји из ме ђу све до чан ста ва, фак то гра
фи је и на ра тив не фик ци је – по што је Хе дер Мо рис на ве ла да је у ње ном 
де лу 95% на ве де них чи ње ни ца про ве ре на исто риј ска ствар ност – као 
за кљу чак обим ног тек ста сто ји опо ми њу ћа ре че ни ца да ,,узев ши у об зир 
чи ње нич не гре шке, ова књи га не мо же да бу де пре по ру че на као на слов 
вре дан па жње за осо бе ко је же ле да ис тра же и схва те исто ри ју кон цен
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тра ци о ног ло го ра Ау швиц”. Ја сно утвр див ши да ау тор ка ни је пред у зе ла 
фак то граф ску ве ри фи ка ци ју за сно ва ну на јав но до ступ ној ака дем ској 
ли те ра ту ри, те да ње на пре ли ми нар на ис тра жи ва ња, ако су уоп ште и 
пред у зе та, ни су по у зда на, над ле жни из пољ ског Освјен ћи ма све ту су 
по ру чи ли да књи жев на фор ма, ко ја тен ден ци о зно ства ра илу зи ју до ку
мен та са мо да би ис при ча ла улеп ша ну при чу, по е ти зо ва ну и фик ци о на
ли зо ва ну, не сме и не мо же да се сма тра ни на ко ји на чин ре ле вант ном.

Кон крет не гре шке ко је ау тор ка пра ви у фак то гра фи ји се жу до тле 
да се и сам број на ру ци Ги те Фур ман у де лу не сла же са оним ко ји је она 
у ствар но сти има ла ис те то ви ран. Иа ко се њен за тво ре нич ки број на во
ди на не ко ли ко ме ста тач но, као 4562, у про ло гу де ла, ко ји је у це ло сти 
по но вљен и у тре ћем по гла вљу, опи са но је ка ко Ла ли, на вод но, те то ви ра 
де вој ци на ру ци број 34902. Зло гла сни док тор Мен ге ле у књи зи ка стри ра 
му шкар ца, а Ла ли иле гал но 1943. го ди не при ба вља пе ни ци лин, лек ко ји 
је та да био још увек у екс пе ри мен тал ној фа зи, а у јав ну упо тре бу ушао 
тек на кон ра та. Та ко ђе, опи са на је не по сто је ћа и не ве ро ват на при ча, са 
мно штвом не до след но сти, о бек ству јед ног ло го ра ша у ко јем је Ла ли, 
на вод но, по мо гао. Уз то, стра жа ри, ко ји у овој књи зи по не кад ло го ра ше 
пу шта ју да се са ми вра те с пољ ских ра до ва, спро во де те то ва же ра у са му 
га сну ко мо ру, ис кљу чи во ра ди про ве ре бро ја на ру ци мр твог ло го ра ша, 
са мо да би се по ен ти ра ло ефект ном ре че ни цом да је он ,,је ди ни Је вре јин 
ко ји је ушао у пећ и вра тио се из ње”. По ред ма пе ло го ра да те у књи зи 
ко ја је ви ше стру ко не тач на, чи ње ни ца да је кре та ње по ло го ру пред ста
вље но та ко да по не кад де лу је да су му шкар ци и же не, ко ји су би ли нај
стро же раз дво је ни нај ве ћи део вре ме на, сло бод но по да ну и но ћи цир
ку ли са ли ма њеви ше куд им је во ља, на ла зе ћи при том про стор и вре ме 
и за љу бав на оп ште ња чак и иза ба ра ка СС офи ци ра, гро теск на је у својој 
про из вољ но сти, та ман ко ли ко и са свим из ли шна при ча о ви ше го ди шњој 
при сил ној а јав ној сек су ал ној ве зи не мач ког офи ци ра Швар цху бе ра и 
ло го ра ши це Цил ке.

Је дан при мер, мо жда и спо ре дан, го во ри ре чи то о ау тор ки ном ис
тра жи ва њу гра ђе за ову књи гу. На и ме, пу та ња во за ко јим је Ла ли сти гао 
у Ау швиц, уме сто да је про ве ре на у обим ној до ступ ној гра ђи, до пу ње на 
је про из вољ но при чом о ус пут ним ста ни ца ма, ко је су про на ђе не се дам
де се так го ди на ка сни је на ин тер не ту и ко је су исто риј ски не тач не, јер 
не све до че о не мач ком во зу смр ти не го о при вре ме ним про ме на ма у 
ре ду во жње во зо ва ко ји су са о бра ћа ли на ли ни ји од Сло вач ке ка Пољ ској 
у 21. ве ку, у вре ме на стан ка ове књи ге. Са мо гугл пре тра жи ва ње као 
из вор по да та ка за ио ле озби љан ства ра лач ки рад, ниг де у све ту, у озбиљ
ним кру го ви ма, ни је ви ше ре ле вант но: у књи жев ном по слу, на жа лост, 
оно је из гле да пред у слов за до би ја ње ти ту ле бест се ле ра, тог је ди ног 
же ље ног атри бу та у из да ва штву, ко јем се на ол тар као жр тве при но се 
пре че сто и исти на у де лу и образ ау то ра.
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Са стра не стил ског ути ска ко ји ова књи га оста вља на ис кре не чи
та о це, упе ча тљи во је то ко ли ко је ово шти во, на ста ло из сце на ри ја пре
пу ног ди да ска ли ја, не ве што тран спо но ва но у ро ман. Име глав ног ју на ка 
по ми ње се, од пр ве стра ни це де ла до са мог кра ја, то ли ко пу та да то већ 
по ста је ири тант но, а стил ко јим су опи са не гро зо те Бир ке на уа раз би јен 
је пре че сто ре че ни ца ма ко је из гле да ју као не у спе ли по ку ша ји уче ни ка 
ни жих раз ре да основ них шко ла да на па пир пре не су не ко сво је ис ку ство 
са рас пу ста. Не у спе ла ка рак те ри за ци ја и про сто не до вр ше ни ли ко ви 
све до че о то ме да овај, сло бод но га та ко мо же мо на зва ти, си ноп сис ро ма
на, ни је, на жа лост, по ве рен ни озбиљ ном уред ни ку, ни ти не ко ме ко је писа
њу вич ни ји, па да од ње га на ста не де ло ка кво је мо гло би ти. По штен при ступ 
пре во ди тељ ке овог ро ма на омо гу ћио нам је да, упо ре див ши на ин тер не ту 
до ступ не ори ги нал не сег мен те са пре ве де ни ма, ви ди мо да Те то ва жер, 
иа ко је за то би ло про сто ра, на на шем је зи ку ни је не по треб но уна пре ђен 
пре во дом, те да по све до чи мо да је пра ви по зив Хе дер Мо рис сва ка ко пи са
ње сце на ри ја, ко ји, ни ка да су гар ни ра ни не у спе лим опи си ма и из ли шним 
сце на ма, ни ка ко ни су ле па књи жев ност, ни ти до бар и ус пео ро ман.

Не ис кре ни чи та о ци, у стра ху да због озбиљ но сти те ме ка жу би ло 
шта ло ше о ње ној об ра ди у овој књи зи, по ре ди ли су стил ау тор ке са 
на чи ном пи са ња Ер не ста Хе мин гве ја, што је пр во ра зред на блас фе ми ја 
ко ју не тре ба до дат но ела бо ри ра ти. О то ме да ова књи га ула зи у исто ри ју 
књи жев но сти и слич ним ола ко на пи са ним ква ли фи ка ци ја ма та ко ђе не 
тре ба тро ши ти ре чи. Ипак, суд би на ове књи ге по сти ца њу свет ске сла
ве раз лог је да се за бри не мо за дру штво у ко јем жи ви мо. 

На и ме, ова књи га до жи ве ла је на ши ро ко про мо ви са но ин тер на ци
о нал но из да ње за ,,мла де од ра сле”, ка ко са да сен зи тив ни ен гле ски је зик 
на зи ва оно што је у свет ра ни је из ве зао под од ред ни цом ,,ти неј џер”. Иа ко 
је сам Му зеј Ау швицБир ке нау сво јим по ме ну тим тек стом обес хра брио 
би ло ка кву упо тре бу ове књи ге у еду ка тив не свр хе и с раз ло гом је дис
кре ди то вао, у овом из да њу, на ме ње ном за по тре бе лек ти ре за уче ни ке 
сред њих шко ла ши ром ан гло фо ног све та, са зна ња о Хо ло ка у сту уско су 
усме ре на на ау тор ки ну фик ци ју, ко ја за у зи ма ме сто гра ди ва ко јем се 
мо ра при сту пи ти мно го озбиљ ни је. Уме сто чи ње ни ца, уче ни ци ма се на 
стра ни ца ма до дат но упро шће ног де ла ну де са свим по гре шне смер ни це 
за рад на ча су, пи та ња о ли ко ви ма ко ја про ма шу ју су шти ну при че, те 
сер ви ра ју по ме ну те не тач не ма пе и исто риј ске ома шке. Глас из са мог 
Ме мо ри јал ног цен тра ни је био до вољ но гла сан да над гла са по ру ку бест
се ле ра, а на кра ју ће се исто ри ја по ву ћи пред фик ци јом ко ја је, иа ко на 
исто ри ји за сно ва на, опа сна јер не при ка зу је су шти ну зла, не го сво јим 
не ве штим при сту пом по ме ра фо кус на не бит но.

О књи жев ним ам би ци ја ма Хе дер Мо рис до вољ но го во ри чи ње ни ца 
да је већ на пи са ла и об ја ви ла на ста вак ове књи ге, ро ман Цил ки но пу то-
ва ње, ко ји го во ри и о спо ме ну тој, не мо гу ћој и не по сто је ћој, ве зи ло го
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ра ши це Цил ке и не мач ког офи ци ра Швар цху бе ра. На и ме, стро ги ра сни 
за ко ни Тре ћег рај ха за бра њи ва ли су Нем ци ма би ло ка кво оп хо ђе ње са 
Је вре ји ма, те о ова квој ве зи, чи стом пло ду ау тор ки не ма ште, у ствар но
сти а на ро чи то у са мом Ау шви цу, не мо же би ти го во ра. Ипак, на ста вак 
при че о Цил ки на ко ри ца ма у ори ги на лу но си од ред ни це – ,,за сно ва но на 
ср це па ра ју ћој исти ни тој при чи” и ,,на ста вак пр во ра зред ног бест се ле ра 
Те то ва жер из Ау шви ца”. Као у филм ској ин ду стри ји, где се на став ци ма 
же ли од пу бли ке из ву ћи са мо још и још нов ца, та ко и у овом књи жев ном 
се ри ја лу у на стан ку, тр гу ју ћи Хо ло ка у стом као ро бом, ау тор ка за не ма
ру је исти ну до ни воа да по том ци пре жи ве лих, чи је би о гра фи је ово га пу та 
ро ман ти зу је та мо где за то не ма ни про сто ра ни по во да, спре ма ју и ди жу 
про тив ње ту жбе, ко је у ме ди ји ма не ма ју ни из бли за сна жан од јек као 
не ве што до пи са не и до ма шта не при че о јед ном стра шном до бу.

Чи ње ни ца да сам и сâм по то мак љу ди ко ји су пре жи ве ли на ци стич ке 
ло го ре, те да сам њи хо ве при че о не за ми сли вим звер стви ма слу шао и 
до бро упам тио, да је ми за пра во да у овом слу ча ју бест се ле ри за ци ју ствар
но сти пред у зе ту у ро ма ну Те то ва жер из Ау шви ца пред ста вим на на чин 
на ко ји ми слим да то и за слу жу је. Уко ли ко се Хо ло ка у стом не бу де мо 
ба ви ли на пра ви на чин, ње го ве по ру ке оста ће из гу бље не из ме ђу ре до ва, 
а но ве ге не ра ци је не ће мо ћи да при ме те ако не ко бу ду ће зло у сво ме на
стан ку ис по љи већ ви ђе не симп то ме на ци зма. Три ви ја ли за ци ја ло гор ске 
ствар но сти и не до след ност у из но ше њу про ве ре них исто риј ских исти на 
до во де у овом слу ча ју до ома ши ва ња су шти не, ко је мо же има ти, у бу
дућ но сти, не са гле ди ве по сле ди це, а њих већ мо же мо да на слу ти мо у 
по ја ва ма не ги ра ња Хо ло ка у ста или на мер ног ума ње ња бро ја жр тва ва 
на ци стич ких ло го ра од цен трал не Евро пе до на шег нај бли жег су сед ства.

Те то ва жер из Ау шви ца, љу бав на при ча у не ме сту и у не до ба, емо
ци ја у свом ори ги нал ном усме ном пред ло шку ја сна и опи пљи ва, ма те
ри јал је од ко јег ће, де фи ни тив но, на ста ти у ско ри је вре ме филм или 
се ри ја – или и јед но и дру го – овен ча ни нај ве ћим и нај пре сти жни јим 
на гра да ма, али од ко јег ни је на стао ро ман ко ји има вред ност са мер љи
ву са па жњом ко ју је по бу дио. Ње го ва ау тор ка, на про сто, ни је књи жев
ни ца, не го сце на рист ки ња ко ја је же ле ла да јед ну по тре сну при чу чу је 
што ви ше љу ди, али ко ја је, сво је вољ но или не, или из и гра на, или је 
су де о ни ца у књи жев ном би зни су, у ко јем не по сто ји до вољ но ве ли ка 
при ча ко ја не мо же, на жа лост, да се са гле да и уни зи кроз ви зу ру про фи
та ко ји ти ту ла ин тер на ци о нал ног бест се ле ра са со бом но си.

Др Ср ђан В. ОР СИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

sr dja nor sic @gmail.co m




