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Н
едавноми је лектор једне
издавачке куће сугерисао
да изменим своју речени
цу:„Друштвозасрпскије
зикикњижевност из не ло је 

податак…“у:„Друштвозасрпскије
зикикњижевност обе ло да ни ло је по
датак…“,узобразложењедасуњих
училикакосе„износиђубре,апода
такобелодањује“.
Дасамуважилалекторскусугести

ју,далабихсвојојреченицидругачи
јузначењскунијансуодонекојусам
желела.Основнозначењеречиобе ло-
да ни ти јесте‘откритинештоштоје
скриваноодјавности’,докглаголиз-
не тиуоваквомконтекстуиманедво
смисленозначење‘саопштити’,које
јеуобичајеноивеомараширеноиу
комесамгајаиупотребила.
Подсетићуначињеницу,којулек

торинесумњивознају,дасверечитзв.

општеглексичкогфондаимајувише
значења.Штојеречстаријаиобич
нија,тојеињенавишезначностве
ћа.Овосеможевидетиинапримеру
глаголаиз не ти.РечникСАНУбеле
жи,осимнаведенадва(изнетиђубре
иизнетиподатке)још33значења,од
којихсудвапокрајинска,а31при
падакњижевномјезику.Несумњива
јеобавезасвихкојисебавејезиком
данепрестаногледајууречник.Илу
строваћутојошједнимпримером.
Недавно су се у медијима могле

прочитатиреченицепопутследећих:
„ВластиМакедонијеис по ру чи ле суСр
бијиједногодвођанавијачаПартиза
на“;„Ердогантражиодамуис по ру че
свегуленистекојисеналазеуБиХ“и
сл.Усвимнашимједнојезичнимреч
ницимаможесепрочитатидасегла
голис по ру чи тиупотребљаваузна
чењима:‘послати,отпремити(робу,

новацисл.)’,односно‘предати,уру
чити(послатуробу,новацисл.)’,као
и‘предатинекомепоруку,саопштити,
јавити’.Дакле,нијезабележенозначе
ње‘испоручитиљуде’.Али,људемо
жемоиз ру чи ти,јеровајглагол,осим
свогосновногзначења‘испразнити
какавсудисл.изасипајућињеговуса
држину’,можезначитии‘дати,пре
дати,уручити’,каои‘предатитраже
нолицевластимаземљекојамусуди,
екстрадирати’.Дакле,наведенерече
ницетребалоједагласе:„ВластиМа
кедонијеиз ру чи ле суСрбијиједногод
вођанавијачаПартизана“и„Ердоган
тражиодамуиз ру чесвегуленистеко
јисеналазеуБиХ“.Овадваглагола
имајутакођеповишезначења,али
кадајеречозначењу‘предатинеко
менешто,односнонекога’,ондагла
голиз ру чи ти требадабудерезерви
санзаљуде,аис по ру чи ти заробу. ¶
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Ч
естосамсепитаокаквајекористод
одавањапочасти,одскуповакаошто
јеовај.Далиодајемопочастјернам
традицијатоналажеилијеупитању
нештовише?

Прошлогпролећатокомпредавањаоделу
МархеМинко(холандскасписатељицајевреј
скогпореклакојајејединаодцелепородице
преживелаДругисветскират,прим.аут.)ира
ту–незнамдалиратпрогонименеилисамја
тајкојипрогонират–изнеосаммишљењеда
комеморацијаморадабуденештовишеодри
туала,даусебимораданосижељузазнањеми
дасустогаопштаместанепријатељсмислених
меморијалнихритуала.
Схватиосамитодасеједнодругоопштеме

сто,данамјеповесторатуиЈеврејимасадвећ
вишенегопозната,свегласнијечује;охолооп
штеместокојеполазиодмишљењадајенаше
знањеупотпуњено,дарелативноблискупро
шлостможемооставитизасобом.
Косматрадасасвимдовољнопознајепро

шлост,тајуглавномодбијадајезаистаспозна.А
конепознајесвојупрошлост,нијеутоликојме
риосуђендајепоновиколикојеосуђенданезна
које.Ништаљуденеиспуњаватоликочежњом
занеспорнимидентитетомколикоцрвсумњеда
немајупојмакосу.Ачестојенеспорнивластити
идентитет,одбијањедасесњимпоигра,оношто
доводидотогадаседругипосматракаопотпу
нистранациапсолутнинепријатељ.
По завршетку предавања оМархиМинко

пришаомијеједанпсихотерапеутирекаода
сунамритуалииопштаместанеопходнидасе
небисморазболелиодкомеморација,дапро
шлостморамодржатинадистанцикаконасне
биуништила.
Свакако,алиакосенеразболимоодтог20.ве

ка,бојимседаонданичемунисмоуказалипо
част,апоготовудаништанисмосхватили.
Неразбољевањебимоглобитисимптомод

враћањапогледа,порицања.Акопоричемода
суболестипрошлогвека–почевшиодинду
стријализованогтоталитаризма,антисемити
змакојисепретвориоугеноциддобиолошког
расизма–дубокоукорењениунашојкултури,
онданезнамокосмо.Иуправотадасмопод
ложниподстрекачимакојинамговорекосмо
икогасеморамоплашити.
Комеморацијепредстављајуувекиначинда

наведемокаквинежелимодабудемо,алиика
квимсматрамодаипакможемопостати.Нема

комеморацијебезовезастрашујућеслутње,нема
смисленекомеморацијебезоснованогстрахада
смобудућипочиниоциињиховипомоћници.
Комеморацијеполазеодконстатациједапро

шлостнијезавршена,одсхватањадајеутроба
којајеизнедрилаТрећирајхјошувекплодна.
Цензураинегирањенисуодговорнатуплод

ност,већдостигнућедаживимоуземљиукојој
намвластнеговориштајеморално,аштане
моралноразмишљање.
Алитонезначидасесвакаграницаможепре

ћи.Након1945.годинепојединитабуисусе
сдобримразлогомпостепеноугнездилиуна
шукултуру;рушењетабуанепредстављаувек
ослобођење,понекадрушењетабуазначисамо
регресију.
Овакомеморацијаувекпредстављаиопо

мену.

Реч оче ви ца 

Причаопреживелима,оповратницимаиз
концентрационихлогора,Јеврејима,Ромимаи
Синтима,политичкимпротивницима,међуко
јимасубројникомунистиисоцијалдемократе,
причајеоизузецима.Већинажртаванапусти
лајелогоркрозпећ.
Мојамајкајебилаизузетак;њениродитељи,

мојибакаидека,нисубилитесреће.Одавати
почастуистимахзначиговоритиуимемртвих,
ауимемртвихможесеговоритисамоакореч
препустимоочевицима.Желимдадамречоче

вицукојијебиоунепосреднојблизинимртвих,
ФилипуМилеру,словачкомЈеврејину,чланује
диницеЗондеркомандоулогоруАушвицБир
кенау.Зондеркомандосесастојаопревасходно
одЈеврејаиимаојезадатакдауклањалешеве
изгаснихкомора,далешевимаодсецакосу,да
лешевимавадизлатнезубе,даспаљујелешеве.
ВећиначлановаЗондеркомандоабилабиуби
јананаконнеколикомесеци.ПоследњиЗондер
командоуАушвицуподигаојеустанакујесен
1944.итомприликомсусвичлановитогко
мандоапоубијани.
Милерпишеусвојиммемоаримаонеколи

цинијеврејскихпородицакојесусеподнесно
снимоколностимаскривалеубункериманадо
макпољскогместаСосновјец.ССимјеушаоу
трагчувшидечјиплач.
ОдведенисууАушвиц.Одженаидецетра

женоједасвукуодећу,штојебилауобичајена
процедура.Међутим,нисуубијениугаснојко

мори,већсустрељани,штојебиоизузетак.Ми
лернеобјашњавазашто.
Можданијебилодовољнољудиутомтренут

кудапопунигаснекоморе,циклонБнијесмео
улудодасетроши.Нацистичкамашиназауби
јањебилајепоредсвегаосталогиствареконо
мије,гигантскапљачка,причемусеубијањеи
уклањањелешеваморалообавитиштојемогу
ћеефикасније.
Нагеженестојесдецомпредстрељачкимзи

дом.Милерпотомпишеоједнојженисдететом
унаручју:„УмеђувременујеВос,џелат,нерво
знообилазиоокоњихсамалокалибарскомпу
шкомкакобинашаопогодноместосакогаби
могаодаусмериоружјенадете.Кадајеочајна
мајкатоприметила,увијаласенасвеначине
какобидетедржалавандомашајасмртоносног
оружја.Очајничкијепокушаваладарукамаи
шакамапрекријесвакидеодечјегтела.
Одједномсеразлегошепуцњикрозтишину.

Метакједошаосастранеипогодиодетеугру
ди.Мајкаје,осетившидајојседететовакрвсли
ванизтело,изгубиласамоконтролуибацила
једетеубициулицеутренуткукадајениша
нионању.
ОбершарфирерВосбиојезатеченистајаоје

каоскамењен.Кадајеосетиојошувектоплукрв
насвомлицу,испустиојепушкуиобрисаолице
руком.”Многоговоричињеницаштознамоиме
обершарфирера,анезнамоимеженеидететаи
вероватноникаданећемосазнати.

Акокомеморацијепредстављајужељузазна
њем,ондасудетаљибитни,знањесесастојииз
детаља,онданеможемосебидозволитидака
жемокакоодређенедетаљенежелимодачује
мојерреметенашноћнимир.Овојженикојаје
својеполумртводететреснулаулицеобершар
фиреруВосупретходилисуизбори,службена
наређења,вољниимањевољнипомагачи,од
којихвећинаникаданијебилауконцентраци
онимлогориманитијеикогубила.Причемује
добросхватитиданисусамоНемцибилитико
јисупоокончањуратаговорилиданисузнали,
дасусамоизвршавалинаређења.
КњижевнитеоретичарС.Дрезденпишеусво

јојстудијиПро гон, уни ште ње, књи жев ност ојед
номдогађајуокомеизвештаваписацЈехиел
ДеНур,којије објављиваоподпсеудонимомКа
Тзетник.Групаромскихженаидецеу Аушвицу
живајебаченаујамујерсукрематоријумиби
липреоптерећени.Један холандскизатвореник

добијанаређењедаљудеујамипоспекерози
ном.Он одбија,накончегасугаживоггурнули
упламен.„Холандско’Не!Не!’одзвањаписцу
јошувекуушима”,забележиојеДрезден.

Из гу бље на на да 

Мојамајкајеујесен1944.доспелауАушвиц,
недугопослепобунеЗондеркомандоа,очему
ништанијачула.Самакажедајебиласрећнау
Аушвицу,будућидајетамогајиланаду;надује
изгубилаодмахнаконослобођењакадасураз
мерекатастрофедопрледоње.
Рођенаје1927.уБерлину,1939.годинепу

товалајесасвојимродитељимачувенимбро
домСт.ЛуисодХамбургадоКубе,алиКубаје
затворилагранице,Америкајезатворилагра
нице,Канадајезатворилагранице,итакосеса
родитељимаобрелауХоландији.
Мојотац,такођерођенуБерлину,1912.го

дине,преживеојератскривајућисенаразним
адресама.Честојемораодасеиздајезадезерте
раВермахтакакобидобиоадресузаскривање.
Нијемногопричао,аикадбипроговорио,ви
шесетодешавалослучајно,узгред.Углавном,
изгледадамујенаконратаједанодљудикојису
мупомагалиускривању,рекао:„Дасмознали
дасиЈеврејин,небисмотепримили.”
СапородицомкодкојесескриваоуРотер

дамуодржаваојеконтакт.Једанпутгодишње
водиомејекодњих.Држалисубелемишеве
укавезу.Сећамсејошипродавцахарингина
уличномштандунаРокинууАмстердаму.Иа
космостановалиуРивиренбурту,отацјеишао
линијом25дабикуповаобашкодњега,јерга
јепознаваојошизрата,апродавацхарингибио
јеупокретуотпора.
Понекадсамишаосањимипремдасусеверо

ватнодобропознавалиизрата,никаданисумно
горазговарали,причалисусамоохаринги.
Тојезаменекаодетебиорат:белимишевиу

кавезу,уличнипродавацхаринги,срећауАу
швицу.Таданисамнипомишљаодаћунеко
ликодеценијакаснијекаоколумнистаједног
холандскоглистадобијатисеријубесрамнихан
тисемитскихмејлова.Мислиосамтададајетабу
превелики.Билојетонаивносмојестране.
Алогичноједакадасеоодређенојпопула

цијиговоринаначинкојиподсећананајмрач
нијипериоддвадесетогвека,икадатопостане
уобичајено,дасепреиликаснијенатајначин
опетможеговоритиоЈеврејима.
Заменејеодпочеткабилојасно:кадаговорео

Мароканцима,говореомени.„Немогусхвати
тиниподнетичињеницудасеочовекусудине
потомештајесте,већпремагрупикојојслучај
ноприпада”,написаојеПримоЛевишездесетих
годинасвомпреводиоцууНемачкој.
Оверечитребалобинедељама,мождачаки

свакодневнодапонављамо,какобинас,акони
штадруго,подсећалеколикоречимогубити
отровне.
ТоштојеХоланђанинуАушвицубиопримо

равандаженеидецуживепоспекерозиномпо
челојеречима,говоримаполитичара.
Сматрамдајеуправоуовасекуларизована

временапосебнаодговорностнапарламентар
цима,министримададајудобарпример,дане
допустедасеречипретвореуотров,даувек
имајунаумудаједржаванеопходна,алиисто
временоипотенцијалнозлокојебезобзирном
лежерношћуможедасатрељуде,читавепопу
лације.
Женакојајесвојеполумртводетебацилау

лицеобершарфиреруВосуопомињенас.Холан
ђанинкојијевикао„Не!Не!”,којијеодбиода
женеидецуживепоспекерозиномдабипотом
исамбиогурнутуватру,опомињенас.

*ГоворхоландскогписцаповодомДанасећања
нажртвеДругогсветскограта,мај2020.

Превеосхоландског
Алек сан дар Ђо ка но вић

Испоручитеробу,анељуде

ИлустрацијаДраганСтојановић

Недавносусеумедијимамоглепрочитатиреченице
попутследећих:„ВластиМакедонијеиспоручилесуСрбији
једногодвођанавијачаПартизана“;„Ердогантражио
дамуиспоручесвегуленистекојисеналазеуБиХ“исл.
Усвимнашимједнојезичнимречницимаможесе
прочитатидасеглаголиспоручитиупотребљава
узначењима:‘послати,отпремити(робу,новацисл.)’.
Нијезабележенозначење‘испоручитиљуде’.
Али,људеможемоизручити

СЛОВООЈЕЗИКУ
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