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ри зик по сто ја ња са мог пе сни ка, па и Лап че ви ће вог флу ид ног иа ко пе
снич ки са мо све сног су бјек та: „Шта зна че зе ле но о ки сти хо ви / ако ме 
про жди ре мој соп стве ни вук?”

Оту да је, мо жда, ње го ва по зи ци ја, као и по зи ци ја свих бе ра ча по
ле на, нај бли жа оној про јек то ва ној у пе сми „Хе ро но во по крет но по зо ри
ште”. Суд би на ве ли ког ан тич ког про на ла за ча и ар хи тек те по ка зу је да 
је уло га умет ни ка тра гич на, иа ко нео п ход на и са ан тро по ло шког и са 
те о ло шког ста но ви шта, јер: „Од мах, на кон сед мог да на, Бог / је по же лео 
пре пра вља ње”. Ана лог но то ме, пре ма Лап че ви ће вој про јек ци ји, „Од мах, 
по ро ђе њу, Хе рон је за ко вао / сво је да ске ко је жи вот зна че”. Ме ђу тим, 
пу та ња твор ца тог жи во то дав ног по зор ја ва зда је не из ве сна, а ње гов 
успех не за га ран то ван. Умет ни ку увек пре ти опа сност да бу де од ба чен, 
про ка зан и сам. На тим сте пе ни ца ма ко је се уз ди жу већ на дру гој ар ка
ди, сле де ћи Хе ро на, на ла зи се и Лап че ви ћев пе сник, упра во за то што 
по сма тра, а по том из го ва ра стих без сми сла и кра ја, за зи ва ју ћи уда ље ну 
све тлост. Због те пле ме ни те на де у мо ћи ства ра ла штва као пр во ра зред
не ху ма ни стич ке те ко ви не, по ред еви дент них умет нич ких ква ли те та, 
ова нео бич на збир ка пе са ма пред ста вља ма лу ду хов ну бар ку у оп штем 
по то пу вред но сти и сми сла. 
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На уч ни са рад ник
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ИЗА СВА КОГ ИМЕ НА КРИ ЈЕ СЕ ПРИ ЧА

Да ша Дрн дић, Son nen schein, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018

Ка да је пре две го ди не пре ми ну ла Да ша Дрн дић, до ма ће чи та ла штво 
мо гло је да се по де ли на две ја сно одво је не це ли не – на оне ко ји је су и 
оне ко ји ни су чи та ли ње на де ла – уз јед ну си ву ма су на сре ди ни ко ја је 
чу ла за њу, ко ја зна не што о њој, али ко ја се не мо же сма тра ти ње ном 
пу бли ком. Пе ри од на кон ње не смр ти обе ле жи ли су ко ме мо ра тив ни ску
по ви, књи жев не ве че ри и па не ли о ње ном жи во ту и ра ду, али су све те 
по ча сти или до шле пре ка сно или тра ја ле пре крат ко. Ову ау тор ку је у 
пе ри о ду не по сред но пре и на кон смр ти ус пе ла да по но во упо зна и срп
ска пу бли ка, али не пу тем књи га ко ја је пу бли ко ва ла у За гре бу, не го 
ре и зда њи ма ра ни јих на сло ва код ки кинд ске Пар ти зан ске књи ге (Уми ра
ње у То рон ту; исти из да вач је про шле го ди не об ја вио и ро ман Can zo ne 
di Gu er ra: но ве да во ри је) те но во сад ске Ака дем ске књи ге ко ја је пред ста
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ви ла њен епо хал ни ро ман Son nen schein из 2007. го ди не (пр во из да ње је 
об ја ви ла за пре шић ка Фрак ту ра), ви ше стру ко на гра ђи ва но де ло до ку
мен тар нопро зног ка рак те ра. Овај сло је вит, те жак, те мат ски згу снут и 
сим бо лич ки на би јен на ра тив пр во је до спео до свет ске пу бли ке, где је 
ау тор ка и пре то га има ла зна чај ну ре цеп ци ју – из ме ђу оста лог, у ен гле
ском пре во ду Елен Ели асБур саћ и под на сло вом Tri e ste, овај ро ман је 
по стао ла у ре ат на гра де In de pen dent за нај бо љу стра ну бе ле три стич ку 
књи гу по из бо ру чи та ла ца за 2013. го ди ну – пре но што је сти гао до нас, 
што и ни је је ди ни про блем: ве ћи про блем је то што, ка да је ро ман и до
шао до на ше пу бли ке и кри ти ке, они на ње га ни су од ре а го ва ли на аде
ква тан на чин.

По сто ји не ко ли ко раз ло га за што је овај на слов те жак, емо ти ван и 
по тре сан, али се чи ни да је нај е ви дент ни ји раз лог то што Да ша Дрн дић 
у овом ро ма ну про го ва ра о јед ној од оних та бу те ма ко је су нам сви ма 
по зна те, али о ко ји ма не же ли мо да го во ри мо и раз ми шља мо – о зло чи
ни ма Дру гог свет ског ра та и њи хо вом ути ца ју на ка сни је ге не ра ци је 
Евро пља на. Уз то, по што се ра ди о, ка ко то са ма ау тор ка де фи ни ше, 
„до ку мен тар ном ро ма ну”, ла ко је прет по ста ви ти да је иза овог обим ног 
на сло ва ста јао ду го тра јан и пре дан рад ко ји му да је до дат ни кре ди би
ли тет и ау тен тич ност ко ји ма Son nen schein сту па у ранг про зе ко ја не 
са мо да по се же за исто риј ском гра ђом и до ку мен тар ним пред ло шком 
већ у нај ве ћој ме ри и за ви си од ових еле ме на та. Прем да је сре ди шња 
при ча по све ће на јед ној осо би, про та го нист ки њи Ха ји Те де ши, ита ли
јан ској Је вреј ки из Го ри це, ко ја од по чет ка де ла че ка ње го во раз ре ше ње, 
ујед но и раз ре ше ње соп стве ног жи во та – „Ше зде сет и дви је го ди не чека. 
(...) [О]на зна да мо ра сло жи ти облут ке око сво је над гроб не пло че, сад, 
за сва ки слу чај, у слу ча ју да он не до ђе, у слу ча ју да он до ђе, на кон што 
га она ше зде сет и дви је го ди не че ка. / До ћи ће. / До ћи ћу” – ау тор ка тро ши 
ви ше сто ти на стра ни ца не би ли сти гла до тог раз ре ше ња и по ну ди ла 
кон текст ко јим њен сре ди шњи те мат ски ток до би ја до дат ну ва жност, 
вред ност и сми сао. 

На и ме, Да ша Дрн дић пра ти исто ри ју по ро ди це Те де ши од 19. ве ка, 
пре ко Пр вог свет ског ра та и ме ђу рат ног пе ри о да, све до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та и раз ли чи тих ком би на ци ја сре ће и уме шно сти услед ко ји 
они успе ва ју да пре жи ве тај пе ри од. Она то чи ни вр ло де таљ но, пре ци
зно и ис црп но, не устру ча ва ју ћи се да се по све ти сва ком чла ну Ха ји не 
по ро ди це, исто вре ме но по ку ша ва ју ћи да чи та о ца усме ри упра во на ову 
ју на ки њу као при мар ног по том ка по ро ди це ко јег ће пра ти ти у свом на ра
ти ву и да, с дру ге стра не, пру жи ши ри кон текст љу ди од ко јих она по ти че 
и ко ји ма ду гу је сво ју про шлост. Уз све то, ау тор ка не пре ста но про ши
ру је област свог ин те ре со ва ња и опи су је све ве ћи и ве ћи број ју на ка ко ји 
се кон цен трич ним кру го ви ма ши ре око Ха је и ње не по ро ди це, и иду од 
ње них по зна ни ка и слу чај них кон та ка та до исто риј ских лич но сти ко је 
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су кро ји ле суд би ну Евро пе и све та то ком ра та, а за пра во су и глав ни 
крив ци за зло чи не ко је је на ци стич ка Не мач ка чи ни ла и пре 1939. го ди
не. Сту пив ши на тле исто ри је и до ку мен та ри сти ке, Да ша Дрн дић ви ше 
не иде са мо у ши ри ну већ и у ду би ну, опи су ју ћи све ве ћи број на ци стич
ких офи ци ра раз ли чи тог ран га – од нај ни жих до Хи тле ра и Хи мле ра 
– али и да ју ћи кон стант но рас ту ћи број њи хо вих рат них зло чи на. На тај 
на чин успе ва да ак ти ви ра чи та лач ку па жњу на (нај ма ње) два ни воа, те 
сви они ко ји по се ду ју из ве сна зна ња о Дру гом свет ског ра ту мо гу да их 
до пу не но вим де та љи ма стра вич них ак тив но сти не мач ких офи ци ра, а 
чи та о ци ко ји ове до га ђа је по зна ју по вр шно у при ли ци су да се са њи ма 
упо зна ју у убр за ном ма ни ру ко ји не оста вља ме ста би ло ко јој дру гој 
емо ци ји сем га ђе њу. Нај зад, да ју ћи до ку мен тар ни и ско ро ен ци кло пе
диј ски пре глед џе ла та, ау тор ка се од лу чу је да не по сту па на исти на чин 
са жр тва ма, од но сно да не опи су је сва ку по је ди нач ну рат ну суд би ну, 
већ би ра дру га чи ји при ступ: цен трал ни део ро ма на, на ко ји од ла зи око 
че твр ти на ње го вог оби ма, за у зи ма спи сак од око де вет хи ља да Је вре ја 
ко ји су де пор то ва ни из Ита ли је или су уби је ни у тој зе мљи (као и на дру
гим те ри то ри ја ма ко ји ма је она упра вља ла) у пе ри о ду од 1943. до 1945. 
го ди не. Овај спи сак – уз гред, сли чан по сту пак, са слич ним ефек том, 
при су тан је у пред ста ви Хај мат бух (Књи га о за ви ча ју) ко ју је, по тек сту 
Ка ће Че лан и у ре жи ји Гор чи на Сто ја но ви ћа, по ста вио ан самбл На род
ног по зо ри шта из Сом бо ра – дат је не по сред но, ди рект но и без ре зер вно, 
го то во у об ли ку лек си ко на или име ни ка, док на слов овог сег мен та – „иза 
сва ког име на кри је се при ча” – и до ка зу је да ау тор ки ни је по треб но да 
опи ше сва ку по је ди нач ну смрт, већ са мо да је за бе ле жи. За чи та о це који 
су до вољ но упор ни и пре да ни да ма кар пре ли ста ју сва ку од ових сто ти
нак стра ни ца (а ка мо ли да иш чи та ју сва ко име), и сам спи сак име на је 
до во љан да за ми сле мно го број не мо гућ но сти смр ти је вреј ских жр та ва 
то ком ра та. Слич но је Да ша Дрн дић ура ди ла и у ро ма ну Bel la don na из 
2012. го ди не, на во де ћи име на не ко ли ко хи ља да жр та ва – Је вре ја у ло го
ру у бли зи ни Шап ца и де це у Хо лан ди ји – ис ти чу ћи две гру пе оних 
чи је је стра да ње нај ви ше апо стро фи ра ла у свом ра ду.

По што сва ко име кри је сво ју при чу, сва та име на се на до ве зу ју на 
Ха ји ну суд би ну, и чи та о ци ма ће, ско ро па ра док сал но, ово ли ка ко ли чи
на ин фор ма ци ја по мо ћи да се усред сре де на ње ну при чу и ње ну тра ге
ди ју. То ком Дру гог свет ског ра та, на и ме, она се за љу бљу је у не мач ког 
офи ци ра Кур та Фран ца, ка сни јег ко ман дан та ло го ра Тре блин ка, са ко јим 
до би ја де те, Ан то ни ја, али ко ји од ла зи од ње јер зна да је Је вреј ка, иа ко 
по ка то ли че на („Ма ла мо ја Жи дов ко, ова ко ви ше не мо же. О, да, ја знам, 
Te deschi ist ein jüdischer Na me”). Ме ђу тим, не ко ли ко ме се ци на кон ро
ђе ња, Ха ји но де те је оте то пред ње ним очи ма, и она не успе ва да га про
на ђе. Чи та о ци на и ла зе на ову епи зо ду не по сред но пре по ме ну тог спи ска 
на стра да лих ита ли јан ских Је вре ја, и сто га је ла ко за бо ра ви ти на њу све 
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до по след ње тре ћи не ро ма на, ка да се по но во по ми њу спи ско ви жр та ва, 
али овај пут не оних ко је су уби је ни у ло го ри ма, већ оних ко ји су ро ђе
ни то ком Дру гог свет ског ра та као део про јек та Ле бен сборн. Ова тај на 
опе ра ци ја има ла је за циљ ра ђа ње што ве ћег бро ја чи сто крв не ари јев ске 
де це ко ја ће у бу дућ но сти вла да ти све том ко ји ће, пре ма пла ну Тре ћег 
Рај ха, и у на ред ним де це ни ја ма би ти у ру ка ма Не ма ца, и у окви ру тог 
про јек та ро ђе но је око осам хи ља да де це у Не мач кој, и још то ли ко – а 
по не ким про це на ма и до 12.000 – у Нор ве шкој, као и ма њи број де це у 
дру гим европ ским зе мља ма. Схва тив ши да овај про је кат не до во ди до 
же ље них ре зул та та, ње го ви ства ра о ци, на че лу са Хи мле ром, по чи њу 
да на ре ђу ју кид на по ва ње де це ко ја су или по том ци не мач ких офи ци ра 
или пак фи зич ки ли че на ари јев ску ра су, и та ко се до ла зи до цен трал ног 
са зна ња ро ма на Son nen schein: Ха јин син Ан то нио јед но је од те оте те 
де це. То раз ре ше ње је упра во оно ко је сто ји на по чет ку ро ма на; он је тај 
ко га Ха ја че ка да до ђе; он је и при по ве дач ро ма на ко ји у јед ном тре нут
ку пре у зи ма на ра ци ју ко ја пре ла зи из тре ћег у пр во ли це; он је ње но 
се ћа ње на рат, и ње но се ћа ње на жи вот. По што обо је, сва ко из свог угла, 
до ла зе до спо зна је о по сто ја њу оног дру гог, Ан то нио, ко ји је из Го ри це 
по слат на усва ја ње у Ау стри ју, где ве ћи део жи во та ве ру је да се зо ве 
Ханс Тра уб, по се ћу је мај ку и за о кру жу је при чу ко ја је за по че та још пре 
ње го вог ро ђе ња. Тај су срет је пре ћу тан, оста вљен чи та о ци ма на за ми
шља ње, и из ве ден у не мо сти ко ја је је ди на аде кват на ре ак ци ја на кон 
ви ше од шест де це ни ја при нуд не раз дво је но сти.

Та ко се Да ша Дрн дић вра ћа на при ват ну, ин тим ну, тра гич ну при чу 
мај ке ко јој је пе то ме сеч но де те оте то из ко ли ца да би по ја ча ло им пе ри
јал ни по тен ци јал зло чи нач ких умо ва. Тек се овим обр том отва ра но ва 
ди мен зи ја ро ма на, и он ни је ви ше ро ман о ра ту и стра да њу не ду жних 
– јер те те ме су нам, на по слет ку, по зна те из про зе Алек сан дра Ти шме, 
Да ни ла Ки ша, Да ви да Ал ба ха ри ја и мно гих дру гих – већ ро ман о иден
ти те ту ко ји хи ља де љу ди про на ла зе у сво јим сред њим или по зним го
ди на ма, и са ко јим сви они са да, одав но фор ми ра них ста во ва о све ту и 
соп ству, мо ра ју да се су о че. Ан то нио/Ханс је, ре ци мо, до бар и по ро ди чан 
чо век ко ји је про жи вео жи вот на нај бо љи мо гу ћи на чин, али је исто вре
ме но и син на ци стич ког рат ног зло чин ца од го вор ног за смр ти хи ља де 
љу ди, што зна чи да он ви ше ни је ни Ханс, ни Ан то нио, већ не ко тре ћи, 
не ко ко тре ба да де фи ни ше сво је но во „ја”. Гра де ћи при по вест ро ма на 
на осно ву Ха ји них бе ле шки, исе ча ка из но ви на, фо то гра фи ја, днев нич
ких за пи са, ко ре спон ден ци је и се ћа ња, ње му је нео п ход но да пр во при
по ве да о ши рим те ма ма (по пут на ци зма, стра да ња, кон цен тра ци о них 
ло го ра и сви ре пих уби ста ва), па о свим оним џе ла ти ма и жр тва ма, ка
те го ри шу ћи их и лек си кон ски за пи су ју ћи њи хо ва име на, па чак и о спо ред
ним те ма ма ко је би све мо гле да до би ју соп стве ни трет ман у за себ ним 
ро ма ни ма (по ја ва тзв. bystan derа ко ји са стра не по сма тра ју рат ни ха ос 
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и ко ји ни шта не чи не по во дом ње га, при вид на не у трал ност Швај цар ске, 
отва ра ње до мо ва где су се ра ђа ла „ра сно чи ста” де ца, жи вот Ха ји не по
ро ди це то ком Пр вог свет ског ра та итд.), да би на по кон мо гао да до ђе до 
сим бо лич ког и те мат ског сре ди шта ро ма на, од но сно укра де ног жи во та 
не ду жног де те та у ко јем осе ћа ње га ђе ња кул ми ни ра и чи та о ца до во ди 
до екс пло зив них ре ак ци ја. 

На рав но, ау тор ка је мо гла сво је де ло да поч не у тој тач ки и усред
сре ди се са мо на ову те мат ску ра ван: ти ме би свој ро ман све ла са 412 (у 
ори ги на лу чак 480) стра ни ца на сто ти нак, ели ми ни шу ћи из ње га сав 
„до дат ни” ма те ри јал (фо то гра фи је, нот не за пи се, ма те ма тич ке фор му ле, 
ци та те из кор пу са свет ске књи жев но сти, тран скрип те са су ђе ња на ци сти
ма, из ја ве све до ка, по ро дич на ста бла и дру ге еле мен те свог спе ци фич ног 
ко ла жа), оста вив ши по стра ни пред и сто ри ју тог чи на и ра чу на ју ћи на 
пред зна ње чи та ла ца о Дру гом свет ском ра ту, али то он да не би би ло 
јед на ко учин ко ви то, јед на ко по тре сно и јед на ко сна жно де ло. Нео п ход
но је, на ро чи то ако је на ме ра пи сца да отво ре но ко му ни ци ра са сво јим 
чи та о ци ма, под се ти ти на све ове ужа се и по на вља ти их из но ва и из но ва, 
не прет по ста вља ју ћи на ив но да су они за бо ра вље ни и да се ни ка да не ће 
по но ви ти. Са мо се та кав при ступ мо же сма тра ти ак тив ном бор бом про
тив фа ши зма, на ци зма, и оста лих иза ма ко ји, на овај или онај на чин, још 
увек ви се над на шим гла ва ма по пут Да мо кло вог ма ча и пре те да нам 
на ру ше сло бо ду. Због то га су де ла као што је Son nen schein нео п ход на у 
сва кој кул ту ри, без об зи ра на то са ко јом вр стом прет ње су се ње ни чи
та о ци су сре та ли то ком ра то ва XX ве ка, и због то га је овај mag num opus 
Да ше Дрн дић нео п хо дан и на ма – да нас, су тра, и би ло ка да у бу дућ но сти.

Мср Дра ган Б. БА БИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

dra ganb.com @gmail.com 

СВЕ ТЛОМ СТРА НОМ КА СКРО ВИ ТОМ МЕ СТУ

Мир ја на Сте фа но вић, Трап, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2018

Го во ре ћи о пе снич ком сен зи би ли те ту Мир ја не Сте фа но вић, Ми ло
ван Да ној лић је јед ном при ли ком на пи сао: „Она за ме ће кав гу, из ру гу је се, 
ху ли, скри ва ју ћи и тран сфор ми шу ћи бол”, мо жда ни не слу те ћи та да да 
ће тај је згро ви ти, су бли ми шу ћи ис каз би ти огле да ло ње не по е зи је и 




