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„ПРАВИТИ МЕСТО“ И „КРЧИТИ“ 
– О ИЗУМИРАЊУ КАО ПРОПАДАЊУ

Ан тиауто би о граф ски про је кат То ма са Бер нхар да се фор мал но за вр шио 1986. об ја-
вљи ва њем ње го вог нај ду жег ро ма на Из у ми ра ње, а да је био за по чео књи гом Раз лог/
Узрок, 1975. го ди не.

Из ме ђу је све... Жи вот, тра ја ње, упи си ва ње и бри са ње тра го ва, пи са ње, не ста ја ње, 
и жи вот ни век јед ног пи сца. „Све“ об у хва та пре све га „гре шке чо ве чан ства“, ко је Бер н-
хард бе ле жи на сли чан на чин као и глав ни ју нак ње го вих Ста рих мај сто ра. Nest
beschmut zer је – ка ко су Бер нхар да сли ко ви то на зва ли Аустри јан ци – за га ђи вач/пљу вач 
соп стве ног гне зда/тла, ко ји као и Ре гер утвр ђу је исти ну да не по сто ји са вр ше на сли ка, 
са вр ше на књи га или са вр шен му зич ки ко мад, али и да та ква исти на омо гу ћа ва по-
сто ја ње – дру гим ре чи ма жи вот – умо ва по пут тог ста рог очај ног скеп ти ка, ли ка ко ји 
упор но од ла зи у кул тур но гне здо, Kun sthi sto rische му зеј, и те мељ но на ста вља да ку ди, 
омра жа ва оно што у ње му за ти че а што из у зет но до бро по зна је. Та кав ум тра га за 
гре шка ма чо ве чан ства, и са мо као ис тра жи вач ки ум ко ји тра га за на пр сли на ма, ома ша-
ји ма, он је сте људ ски. У би ло ко јем дру гом об ли ку и сâм по ста је про ма шај или гу би-
так ко јег је по треб но укло ни ти. У че му би се мо гао са сто ја ти овај про грам укла ња ња 
гре ша ка и чи шће ња ге нет ског ко да ко ји у по за ди ни упор но на ста вља да об на вља 
сво је слу чај не, адап та бил не и епи ге нет ске ком би на ци је?

Два да на пред смрт, 10 фе бру а ра 1989. у Бер нхар до вој по след њој во љи по ред до-
бро по зна те за бра не из во ђе ња ње го вих ко ма да у Аустри ји, за бе ле же на је и ре че ни ца: 
„Aут обиографска де ла То ма са Бер нхар да су фик ци је ко је не те же пот пу ном пре кла-
па њу са чи ње ни ца ма“. Иако на из глед па ра док сал на, та из ја ва по твр ђу је ка та р зич ну 
над моћ Бер нхар до вог де ла. По след њи ро ман Al te Me i ster, Бер нхард пи ше 1985. го ди-
не. Драм ски текст Ein fach kom pli zi ert на ста је 1986, ка да је и об ја вљен нај ду жи ро ман, 
AuslöschungEin Zer fall, пи сан не ко ли ко го ди на ра ни је. „Auslöschung“ би се нај ве ро-
до стој ни је мо гло пре ве сти као Из у ми ра ње, јер се у из ве де ни ци пре по зна ју пред лог 
„aus“ и суп стан тив „löschung“, гла го ла „löschen“, бри са ти, уту ли ти, из бри са ти, фи гу ра-
тив ног зна че ња „по ни ште ње, уни ште ње“. „Ein Zer fall“ је про па да ње, рас па да ње, рас-
ту ра ње. С дру ге стра не, ро ман Раз логје дан на го ве штај (Ur sac he: eine An de u tung) с ко јим 
за по чи ње бри са ње тра го ва – али и из у зет но сло жен, обра зло жен об лик из у ми ра ња 
– об ја вљен је 1975. го ди не.
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Љу ди, ко ји су по пут нас до тр ча ли са свих стра на, за па ње ни су по сма тра ли тај не
чу ве ни, не сум њи во за чу ђу ју ћи мон стру о зан при зор, ко га сам као мон стру о зан осе тио у 
свој ње го вој ле по ти и ко ји ме ни по што ни је ужа снуо; јед ним удар цем сам био су о чен с 
то тал ном су ро во шћу ра та а да сам исто вре ме но био за па њен пред тим мон стру о-
зним при зо ром; остао сам та ко не ко ли ко ми ну та нем, по сма тра ју ћи као не ку не схва
тљи ву не мер љи ву ствар сли ку тр га за мр зну ту у са мом тре нут ку ра за ра ња, с не том 
ди вљач ки рас по лу ће ном ка те дра лом.... по том смо кре ну ли ку да су сви оста ли по шли, 
пре ма Ka i gas se ко ја је у пот пу но сти би ла уни ште на од бом би, ду го смо та ко оста ли 
не по крет но за ро бље ни пред без мер ним го ми ла ма за ди мље них ру ше ви на, под ко ји ма је, 
го во ри ло се, мно го љу ди, ве ро ват но већ би ло мр тво; ... по ла ко су при сти за ле спа си лач ке 
еки пе и ми смо се од јед ном се ти ли школ ског ре да, на пра ви ли по лу круг, и уме сто да се упу
ти мо ка Schran nen gas se, кре ну смо ка Gstättengasse, за ко ју се про чу ло да је оште ће на 
јед на ко као и Ka is gas se; у Gstättengasse, у из у зет но ста рој ку ћи с ле ве стра не ус пи ња че 
Mönschberg, ку ћи ко ја је и у то до ба при па да ла мо јим ро ди те љи ма ко ји су, не ма сум ње, 
би ли у њој у тре нут ку бом бар до ва ња, ви део сам, по сма тра ју ћи из мо је ро ди тељ ске ку ће, 
да су го то во све згра де би ле срав ње не са зе мљом; убр зо сам се уве рио да су мо ји ро ди те љи, 
као и је дан га зда кро јач, го спо дар над два де сет две ши ва ће ма ши не и ње го ва по ро ди ца, 
и да ље жи ви. Ка пу ту ко ји во ди ка Gstättengasse, ис пред цр кве на Bürger spi tal-у, зга зио сам 
не ки ме ки пред мет, по ве ро вао сам по гле дав ши га, да се ра ди ло о лут ки ној ру ци, а и мо ји 
школ ски дру го ви, исто та ко, по ве ро ва ли су да се ра ди ло о ру ци лут ке, то је, ме ђу тим, 
би ла деч ја ру ка, иш чу па на ру ка де те та. (Ur sac he: eine An de u tung, стр. 42, мој пре вод)

Бер нхард је сво је ро ма не, за раз ли ку од по зо ри шних ко ма да за ко је му ни је био по-
тре бан ду га чак дах, пи сао на флис па пи ру А4 фор ма та. Ко ри стио је де ди но пен ка ло 
скла па ју ћи на це лој стра ни ци јед ну ре че ни цу, што је по не ка да тра ја ло че ти ри, па и 
пет не де ља. Аутен тич но бом бар до ва ње Салц бур га оста је за бе ле же но као тре ну так 
ра за ра ња ко ји, за мр знут у Бер нхар ду као мон стру о зан (јер mo ne re је ла тин ски из вор 
за мон стру о зно али и мо ну мен тал но, спо ме нич ко, оно што не до зво ља ва за бо рав), 
го ди на ма ка сни је по пут не ког от пу сног вен ти ла омо гу ћа ва исто вре ме но ево ци ра ње 
ужа са и за стра шу ју ће ле по те... за стра шу ју ће ле по те при по ве да ња. Сви за па ње но по-
сма тра ју не чу ве ни, не сум њи во за чу ђу ју ћи мон стру о зан при зор, и је дан де чак ви ди 
мон стру о зност тог при зо ра у свој ње го вој ле по ти, ви ди мон стру о зност ко ја га ни по-
што не ужа са ва али га јед на ко сна жним удар цем су о ча ва и с то тал ном су ро во шћу 
ра та, та ко да он оста је за па њен, ска ме њен пред тим при зо ром. Пот пу но оста је не из-
ве сно да ли ра за ра ње већ у се би но си дво стру кост (ле по ту и ужас), или се ле по та и 
ужас ја вља ју у де ча ко вом по гле ду, у оно ме што пре о ста је за бе ле же но/за мр зну то и 
што ће го ди на ма ка сни је отво ри ти текст.

Сна га мон стру о зно сти је у де ча ко вом уму го ди на ма оста ла за па њу ју ћа и због 
оно га што је, „на пу ту ка Gstättengasse, ис пред цр кве на Bürger spi talу“, по ве ро вао да 
је ви део „зга зив ши не што ме ко“, ка да су и ње го ви школ ски дру го ви по ве ро ва ли да 
су ви де ли, да је он зга зио, (јер они ни су зга зи ли, они су би ли по ред ње га, ако па жљи-
во пра ти мо де ча ко во све до че ње) „не ки ме ки пред мет“, по ве ро вав ши – ка да га је по-
гле дао – да се ра ди ло о лут ки ној ру ци, а да је мек, дру гим ре чи ма мор би дан/ма лак-
сао, мло хав пред мет, уме сто ру ке лут ке (за ми сли те ве ли чи ну те лут ке) би ла ру ка ко ја 
је не ду го пре тог мон стру о зног тре нут ка при па да ла јед ном де те ту. Овај за мр зну ти 
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тре ну так је јед ним удар цем, јер се и ра ди о удар цу, пр вом по ре ме ћа ју, за де ча ка пред-
ста вљао Ur sac he, да кле, узрок али и раз лог, по ре кло Бер нхар до вог пи са ња. Пре те ру-
ју ћи (а ви де ће мо не што ка сни је да је ам пли фи ка ци ја јед на од оми ље них бер нхар-
дов ских фи гу ра), за ми сли мо да би се и ру ка ко јом Бер нхард пи ше мо гла ту ма чи ти 
као јед на ка оној от па лој, иш чу па ној ру ци де те та. Све што је по том сле ди ло, у се би је 
ву кло траг пр ве тра у ме ко ју је не мо гу ће опи са ти и об ја сни ти али чи ја је нео бја шњи-
вост, апо ри ја ужа са и ле по те, го ди на ма и де це ни ја ма пру жа ла кон текст не из др жи вој 
Бер нхар до вој по тре би да хи рур шки пре ци зно ис тра жу је гре шке чо ве чан ства, пре-
ци зни је, да кр чи, од но сно раш чи шћа ва на сла га не ру ше ви не ужа са а да чи та о ци по том 
у све му то ме пре по зна ју ле по ту. Упра во за то сам у на сло ву овог пре да ва ња ево ци-
ра ла ре чи Вал те ра Бе ња ми на, ко ји у јед ном крат ком но вин ском тек сту из но вем бра 
1931. го ди не (Frank fur ter Ze i tung), бе ле жи:

Де струк тив ни ка рак тер по зна је са мо јед но ге сло: пра ви ти ме сто, са мо јед но чи ње
ње: рас кр чи ва ње. [Platz schaff en; nur eine Tätigkeit: räumen]. Ње го ва по тре ба за све жим 
ва зду хом и сло бод ним про сто ром ја ча је од сва ке мр жње...

Свест де струк тив ног ка рак те ра је свест исто риј ског чо ве ка чи ји је основ ни афект 
не у кро ти во не по ве ре ње у ток ства ри и спрем ност да у сва ком тре нут ку при хва ти да све 
што је ство ре но мо же не ста ти. Сто га је де струк тив ни ка рак тер су што по уз да ње.1

Оста ви ла бих по стра ни до слов ну ана ло ги ју из ме ђу „де струк тив ног ка рак те ра“ и 
ли ка, од но сно де ла То ма са Бер нхар да, јер је то ба нал но. Упи та ла бих се, ме ђу тим, за-
јед но с мно гим ауто ри ма2 ко ји су по ку ша ва ли да од го нет ну кон текст овог крат ког 
тек ста, о мо гу ћим раз ло зи ма ко ји Бе ња ми на на во де на го то во афо ри стич ки стил тек-
ста ни че ан ског при зву ка (на ро чи то ка да по ми ње апо лон ску стра ну де струк тив ног 
ка рак те ра ко ју Ни че су прот ста вља ди о ни зиј ској при ро ди).3 По знат је – те је се ни 1931. 
го ди не – исто риј ски кон текст су но вра та Вај мар ске ре пу бли ке, Хи тле ров успон и нај-
бе зоб зир ни ји про гон ко му ни ста. Бе ња ми ну уми ре мај ка, раз во ди се од До ре, у бли-
ској је и ком пли ко ва ној ве зи са Асјом Ла цис ко ја до ла зи из Со вјет ског са ве за, по ве зу је 
се с Брех том, тек што је на пи сао ве ли ки текст о Кар лу Кра у су (ко ји га гру бо иг но ри ше), 
по ку ша ва да по кре не уре ђи ва ње збор ни ка ра до ва о Кри зи и кри ти ци (спа ја ју ћи ауто-
ре по пут Брех та, Бер нар да фон Брен та на, Гот фри да Бе на, Ђ. Лу ка ча, Ро бер та Му зи ла, 

1 Валтер Бенјамин, „Де струк тив ни ка рак тер“, Де ло, прев. Пе тар Пја нић, XXX, бр. 7, стр. 1. Der 
de struk ti ve Cha rak ter hat das Be wusstse in des hi sto rischen Men schen, des sen Grun daf ekt ein un be zwin
glic hes Mis stra uen in den Gang der Din ge und die Be re it wil lig ke it ist, mit der er je der ze it da von No tiz 
nimmt, dass al les schi ef ge hen kann. Da her ist der de struk ti ve Cha rak ter die Zuverlässigkeit selbst.
2 Ви де ти Mom me Bro der sen, Wal ter Be nja min a bi o graphy, Ver so, Lon don, 1996; Be nja mins Be grif e, 
Hrsg. Mic hael Opitz, Erd mut Wi zi sla, I Band, Su hr kamp, 2000; Be nja min Hand buch Le benWerkWir
kung, Hrsg. Burk hardt Lind ner, 2006.
3 Текст за по чи ње овом ре че ни цом: „Освр ћу ћи се на свој жи вот, не ком би се мо гло де си ти да 
спо зна да је све ду бо ке ве зе ко је су оста ви ле пе чат у ње му ус по ста вљао са осо ба ма за ко је су 
сви јед но ду шно твр ди ли да има ју ’де струк тив ни ка рак тер’. На ба са ли се јед ног да на, мо жда 
слу чај но, на ту чи ње ни цу, уко ли ко сна жни ји бу де шок, ко ји ће га пре не ра зи ти, уто ли ко ће му 
ве ће би ти шан се у при ка зи ва њу де струк тив ног ка рак те ра.“
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Вил хел ма Рај ха, Адор на, Па у ла Хин де ми та, Хан са Ај зле ра...), на кон ин тен зив ног ба вље-
ња исто риј ским ма те ри ја ли змом, ди ја лек ти ком, пи ше, за по чи ње ви ше про је ка та ко је 
не до вр ша ва и из у зет но те шко жи ви. Ма те ри јал но му по ма жу Гер хард Шо лем (из Па-
ле сти не, јер му сре ђу је сти пен ди ју Је ру са лим ског уни вер зи те та за ин тен зив но уче-
ње хе бреј ског) и Gu stav Glück, мла ди бан кар, ле ви чар ко ји се ди у управ ном од бо ру 
Дре зден ске бан ке и ко јег Бе ња мин по ми ње као фи гу ру ко ја га је ин спи ри са ла да пи-
ше о де струк тив ном ка рак те ру. О то ме, ка ко сам ка же cum gra no sa lis, го во ри у пи сму 
Шо ле му (28. ок то бра 1931), ин те ре су ју ћи се шта Шо лем ми сли „О де струк тив ном ка-
рак те ру“. Не из ве сна је суд би на Шо ле мо вих пи са ма упу ће них Бе ња ми ну и ми оста је-
мо ус кра ће ни за од го вор. Тон пи сма је ис по вед ни и прав да ју ћи, Бе ња мин об ја шња ва 
ка ко тро ши но вац, шта је де, шта пи ше и чи та. С дру ге стра не, ње го ва днев нич ка бе-
ле шка из 1938, упра во Брех ту ода је за слу гу у при ка зи ва њу до стиг ну ћа „де струк тив ног 
ка рак те ра“, алу ди ра ју ћи на Брех то ве па ра бо ле о He rrn Ke u nerу. По ред то га што би се 
мо гло прет по ста ви ти да се и у Бе ња ми но вом слу ча ју ра ди о ан ти-ауто би о граф ском 
по те зу и да у том крат ком но вин ском тек сту о де струк тив ном ка рак те ру по сто је еле-
мен ти ко ји оправ да ва ју не ку вр сту не га тив не са мо те ма ти за ци је соп стве них те о риј-
ских за хва та, до вољ но је се ти ти се да је ок си мо рон ски пар де струк ци ја-кон стук ци ја 
при су тан у те ме љу Pas sa genWerks, као и у иде ји кри ти ке ко ја – још од пи сма упу ће ног 
Фло рен су Кри сти ја ну Ран гу – тре ба да за да је смрт ни уда рац де лу (Kri tik ist Mor ti fi ka
tion der Wer ke),4 да уру ша ва тра ди ци ју, и да се по сма тра у па ра ле ли са фи гу ром але го-
ри је ко ја за иде је пред ста вља оно што ру ше ви не пред ста вља ју за ства ри.

У ко јој ме ри се та кав ка рак тер укла па у бер нхар дов ски про грам уоча ва ња „гре ша-
ка чо ве чан ства“? Ка ква је при ро да ин тер вен ци је ко јом Бер нхард у свом умет нич ком 
по ступ ку иза зи ва из у ми ра ње? Ка ква је при ро да про ме не до ко је при том до ла зи?

Пре би ло ка квог од го во ра, под се ти ла бих вас на раз го вор из ме ђу Kристе Флајш-
ман и Бер нхар да то ком 1986. го ди не, под на сло вом „Са мо ме се би узрок/Ur sac he bin ich 
selbst“, а ко ји Бер нхард за вр ша ва за го нет ним али и са мо до вољ ним осме хом, уз ре чи: 
„…та мо где је крај, ту је но ви по че так“. Са жи ма ју ћи о че му се ра ди у ро ма ну Из у ми ра
ње, јед на про паст, мо жда ће мо пре по зна ти шта је ти ме хтео и да ка же.

Из у ми ра ње об у хва та три да на. Ро ман у ви ду дип ти ха пред ста вља два мо но лит на 
бло ка тек ста јед на ке ду жи не. За по чи ње Мон те ње вим ци та том: „Осе ћам смрт ко ја ми 
не пре ста но шти па гр ло или бу бре ге. Шта год ра дио. Она је по сву да иста... [El le m’est 
une par to ut].“ Пр ви део, на сло вљен „Те ле грам“, од ви ја се у Ри му у ко јем жи ви пи сац 
Му рау, ко га за ти че мо у раз го во ру с уче ни ком Гам бе ти јем, у тре нут ку ка да до би ја вест 
да је у са о бра ћај ној не сре ћи из гу био ро ди те ље и бра та. Му рау пред Гам бе ти јем ево-
ци ра жи вот у Аустри ји, сво је по ре кло и има ње Вол фсег. Оми ље но ме сто ње го ве мла-
до сти, по ред лет њи ков ца са др жи и пет би бли о те ка, ко је ро ди те љи ни су ко ри сти ли. 
Је ди на осо ба ко ја је за ла зи ла у њих, ујак Ге орг, ина че Му ра у ов узор, не по сред но 
пред смрт спа љу је свој ан ти-ауто би о граф ски про је кат, ре шен да за со бом не оста-
вља тра го ве. Дру ги део ро ма на је на зван „Те ста мент“. Опи су је се са хра на као и до га ђај 

4 W. Be nja min, Bri e fe I, Su hr kamp, стр. 323.
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ко ји је не по сред но по сле ње сле дио. Као је ди ни на след ник, се ћа ју ћи се иди лич ног 
де тињ ства про ве де ног у ви ли, али и чи ње ни це да је она слу жи ла као рад ни ло гор 
Хи тлер ју ген да да би не по сред но по сле ра та ко ри сти ла и као скло ни ште од бе глим 
на ци сти ма и есе сов ци ма ко ји су би ли при ја те љи ње го вих ро ди те ља, Му рау од лу чу је 
да ви лу по кло ни беч кој Је вреј ској оп шти ни. Та кво му се ре ше ње на ме ће по сле раз-
го во ра с бли ским при ја те љем, му зи ко ло гом и ра би ном из Бе ча, Ај зен бер гом и на 
из ве стан на чин, кон тек сту а ли зу је по след њу ре че ни цу ко ју Бер нхард из го ва ра Кри сти 
Флајш ман: „…та мо где је крај, ту је но ви по че так“.

Као што је на го ве ште но у фор мал ној дво стру ко сти тек ста, јер је све у па ра ле ли, у 
двој но сти, то ком пр вог де ла ро ма на се упо зна је мо с ра би но вим двој ни ком, не ком 
вр стом фо то граф ског не га ти ва, ита ли јан ским би ску пом Спа до ли ни јем, не ка да шњим 
љу бав ни ком на ра то ро ве мај ке, ко ји је исто та ко при су ство вао са хра ни. Око сни ца 
Рим/Беч се про ду жа ва у ли ко ви ма ра би на и би ску па, и об у хва та аустриј ску по ла ри-
за ци ју је вреј ства и ка то ли ци зма. Спа до ли ни ни је не га ти вац, јер у ве ли кој ме ри пред-
ста вља кул тур ни из бор Му ра уа, град Рим у ко јем жи ви Ма ри ја (Ин ге борг Бах ман), 
ка ко Бер нхард пи ше, ве ли ка пе сни ки ња. При ја тељ ство Ма ри је и на ра то ра се пре по-
зна је у Ма ри ји ном охра бри ва њу Му ра уа, јер га она гу ра да на пи ше истин ски те ста-
мент, ро ман Из у ми ра ње.

Са ма реч Auslöschung се у ро ма ну пр ви пут по ја вљу је у стро го по ли тич ком кон-
тек сту у ти ра ди про тив ко рум пи ра них др жав них слу жбе ни ка ко ји су го ди на ма, уни-
шта ва ју ћи је, пљач ка ли Аустри ју. Њих Му рау на зи ва уни шти те љи ма (Auslöscher), пра вим 
де струк тив ним кр во пи ја ма ко је су уни шти ле (ausgelöscht), зе мљу (А, стр. 116). Ра ди се 
о си но ни му на сил ног бри са ња и из ра бљи ва ња. Пе де се так стра ни ца ка сни је се исти 
пар ти цип про шли по на вља у ин тим ни јем, лич ном кон тек сту, ка да на ра тор, обра ћа-
ју ћи се Гам бе ти ју из ја вљу је: „Уско ро ће се мој жи вот окон ча ти и уга си ти (ausgelöscht), 
и ја ни шта не оста вљам за со бом“ (А, стр. 155). Сле ди низ ко јим се оправ да ва на си ље 
над са мим со бом, као и ра ди ка ли за ци ја је зи ка не би ли се тај по ду хват ис пу нио. По-
сте пе но на го ми ла ва ње те скоб ног осе ћа ња на ме ће из у ми ра ње као реч, као на слов 
јед не још увек нео д ре ђе не по ве сти о Вол фсе гу. „Је ди на ствар на ко ју не пре ста но 
ми слим, ре као сам Гам бе ти ју, је сте на слов Из у ми ра ње, јер мо ја при ча са мо то ме сме ра, 
уни ште њу, по ни ште њу све га што опи су јем... На кон што бу дем на пи сао тај из ве штај, 
све што Вол фсег пред ста вља, тре ба да не ста не. Мој из ве штај ће би ти са мо бри са ње, 
јед но из у ми ра ње“ (А, стр. 199-200) Сва ки пут ка да се у тек сту по ја ви реч из у ми ра ње 
до ла зи до дво стру ког по те за са мо у ни шта ва ња и исто риј ског по ни шта ва ња. На ра тор 
ка же: „Раз ла жем на де ло ве Вол фсег и све чла но ве по ро ди це, ни штим их, по ни шта-
вам, бри шем, и бри шу ћи њих, сâм се раз ла жем, по ри чем се, рас та чем. Та ко шта ми се, 
за и ста, ре кох Гам бе ти ју, по ја вљу је као при јат на ми сао, као ауто-раз ла га ње, соп стве-
но бри са ње, мо је из у ми ра ње“ (А, стр. 296). Иста реч се ко ри сти у но вин ском на сло ву 
ко ји ја вља о не сре ћи: „Из у ми ра ње јед не по ро ди це“ (А, стр. 404; 257) и Му рау по пр ви 
пут, чи та ју ћи но ви не, осе ћа да је из гу био бли жње. На кон са хра не, до та да са мо на го-
ве шта ван про је кат „из у ми ра ња“ по чи ње да се по ја вљу је све че шће и то у из ме ште ним, 
раз ли чи тим кон тек сти ма, са да већ и као об ја ва на сло ва књи ге ко ју на ра тор тре ба да 
на пи ше. Све за по чи ње да се од ви ја на дво стру ком ко ло се ку бе ле же ња бри са ња, за-
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пи си ва ња са мог про це са по ни шта ва ња/рас па да ња. Та ко и ком ши ја, ко ји је то ком ра та 
био ло го раш, на ла зи ме сто у јед ној од епи зо да „Из у ми ра ња“. Му рау се за тим при се-
ћа да му је упра во пе сни ки ња Ма ри ја то ком њи хо вих ду гих раз го во ра у ви ше на вра та 
на ба ци ва ла да би „из у ми ра ње“ мо гло би ти на слов књи ге у ко јој се опи су је „про па да-
ње“, јер „онај ко ји се об ру ша ва на фи ло зо фи ју, ко ји се огре шу је о дух, исти онај ис тра-
жи вач ки дух из Ста рих мај сто ра, пред ста вља уни шти те ља и она му са ве ту је да спа ли 
не ке ру ко пи се (А, стр. 542). Му рау на том ме сту из ра жа ва ужас и ле по ту тог на сло ва 
ко ји га уво ди у пи смо: „Ве ро ват но ћу тај текст на зва ти из у ми ра ње, по ми слио је, та ко 
ћу по ку ша ти да уга сим сва ку иде ју ко ја ми се по ја ви, све што бу де на пи са но у Из у ми
ра њу истог ча са ће би ти уга ше но, у се би је из го во рио... (А, стр. 542).

На по чет ку ро ма на, Му рау свом уче ни ку пре по ру чу је чи та ње пет ауто ра (се ти мо 
се да је у ви ли Вол фсег би ло пет би бли о те ка). Па у лов Siebenkäs, Каф кин Про цес – сва-
ка ко ауто и ро нич но – Бер нхар дов Амрас, Му зи ло ва Пор ту гал ка и Бро хов Esch или о 
анар хи ји, те шко да су на пр ви по глед спо ји ви, иако је сло бод ном асо ци ја ци јом ја сно 
да су сви на пи са ни не мач ким је зи ком и да при по ве да ју о остра ње но сти у од но су на 
по ро ди цу, да те ма ти зу ју са мо у би ство. Про цес раш чи шћа ва ња и по ти ра ња од но са 
пре ма по ро ди ци, од ви ја се и кроз спе ци фич но бри жан од нос пре ма не мач ком је зи-
ку... Јер сам по сту пак исле ђи ва ња те шког по ро дич ног на сле ђа из ве ден је на – по на-
ра то ро вим ре чи ма – кру том не мач ком је зи ку би ро кра ти је и кла си фи ка ци ја. На том 
као оло во те шком, ша бло ни зо ва ном је зи ку, ко јим го во ри ад ми ни стра ци ја и сит ни бур-
жу ји (А, стр. 606-607). Упр кос том те ре ту, Бер нхар дов не мач ки се – у оно ме што у ње му 
пре о ста је као жи во тки во је зи ка – пре о бли ку је у не кој вр сти деск трук тив не про дук-
тив но сти. У ства ри, за и ста је не ве ро ва тан тај по тез бри са ња је зи ка ко ји се из вр ша ва 
у не ком кон тра пункт ном об ли ку пре ци зне упо тре бе тог истог је зи ка. Са мо по ни шта-
ва ње кроз је зик про из и ла зи и из ра ди ка ли за ци је иде је да је не мо гу ће ми сли ти уко-
ли ко се не ми сли про тив, та ко да на ра тор са ве ту је свом сту ден ту да се мо ра бо ри ти 
про тив Шо пен ха у е ра да би схва тио тог истог Шо пен ха у е ра, да мо ра ићи про тив Кан та, 
Мон те ња, Де кар та, Шла јер ма хе ра... (А, стр. 155). Уоп шта ва ју ћи сво ју те о ри ју рас кр чи-
ва ња и ства ра ња ме ста, при ну ђен је да се фик си ра и по ја ча ва сва ки свој по тез. Тај 
по сту пак из о штра ва ња, у ства ри, пре те ри ва ња, Му рау де мон стри ра пред сво јим 
уче ни ком ре чи ма: „Die Kunst der Über tre i bung ist eine Kunst der Über brückung/ Умет ност 
пре те ри ва ња је умет ност пре ва зи ла же ња /пре мо шћа ва ња“, да би за тим на ста вио:

Че сто се, не што ка сни је сам то ре као Гам бе ти ју, пре пу шта мо пре те ри ва њу у то
ли кој ме ри да то пре те ри ва ње на кра ју сма тра мо као је ди ну ло гич ну чи ње ни цу ви ше и 
не уви ђа ју ћи ствар не чи ње ни це, ни шта ви ше не ви ди мо из у зев пре те ри ва ња до ве де ног 
до крај њих гра ни ца. Од у век ме је мој фа на ти зам пре те ри ва ња олак ша вао, ре као сам 
Гам бе ти ју. По не кад се ра ди ло о је ди ном ис хо ду, ка да сам, до слов но, тај фа на ти зам пре
те ри ва ња пре о бли ко вао у умет ност пре те ри ва ња, не би ли се из вла чио из мог бед ног 
ста ња ду ха, из ку ка вич лу ка мо га ду ха, ре као сам Гам бе ти ју. То ли ко сам не го вао сво ју 
умет ност пре те ри ва ња да бих мо гао без окле ва ња са мо га се бе про гла си ти за нај ве ћег 
умет ни ка пре те ри ва ња ко јег по зна јем. Не по зна јем ни ко га дру гог ко ји је та кав. Ни ко ни
ка да ни је то ли ко пре те рао у сво јој умет но сти пре те ри ва ња, ре као сам Гам бе ти ју, та ко 
да, на да ље, уко ли ко би ме не ко не ка да из не на да пи тао ко сам истин ски, у нај скро ви ти
јем де лу се бе, не бих мо гао дру га чи је да од го во рим не го да је сам нај ве ћи умет ник пре те
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ри ва ња ко јег по зна јем. На то је Гам бе ти по но во пр снуо у свој гам бе ти јан ски смех, то ли ко 
за ра зан да смо се обо ји ца сме ја ли, тог по по дне ва на Пин чи ју, као што нам ни ка да ра ни је 
ни је по шло за ру ком. (A, стр. 611)

Учи нак ко ји та кав по сту пак по на вља ња и го ми ла ња про из во ди је па ра док са лан. 
Nest beschmut zer је не у мо ран и об ра чу на ва се са сви ма они ма ко ји се до сад но тру де 
да бу ду по ли тич ки ко рект ни, при ла го ђе ни хи по кри зи ји тре нут ног по ли тич ког при-
мир ја, не та ла са ња. Уко ли ко већ на са мом по чет ку, или чак и пре чи та ња, не од би ја 
свог чи та о ца, и по ред не из о став ног на по ра при ли ком чи та ња, не стр пље ња па и не-
тр пе љи во сти, Бер нхард не мо же а да не иза зи ва „су што по уз да ње“, ка ко је то на пи-
сао Бе ња мин.

Та ква по у зда ност не те жи опи ја њу ма са, не осла ња се на при вид и не ма у се би 
по пу ли стич ку ла жност, јер пре све га по чи ва на соп стве ном до во ђе њу у пи та ње. У 
ства ри, са свим се укла па у окви ре Мон те ње вог ци та та с по чет ка ро ма на Из у ми ра ње: 
„Осе ћам смрт ко ја ми не пре ста но шти па гр ло или бу бре ге. Шта год ра дио. Она је по-
сву да иста“... Као што и про на ла зи ме сто у ге не о ло ги ји Бер нхар до вог де ла.

Ни ка да ни сам имао оца ни мај ку, али сам увек имао Мон те ња. (Ова ре че ни ца од је-
ку је по пут Ар то о вог Cigît: Moi, An to nin Ar taud, ја сам мој отац, мо ја мај ка и ја...) Мо ји 
ста ра те љи, ко је ни ка да ни сам же лео да на зо вем мај ком и оцем, од би ја ли су ме од пр вог 
тре нут ка и од по чет ка сам сно сио по сле ди це тог од ба ци ва ња до слов но се ба ца ју ћи у 
на руч је мом Мон те њу, ето то је исти на. Од у век сам се скла њао у/код Мон те ња, чим 
сам осе ћао страх од смр ти. Мон тењ је увек био мој спа си лац, мој спас. Ако сам за зи рао 
од свих дру гих из мо је бес ко нач не фи ло зоф ске по ро ди це... увек сам про на ла зио уто чи
ште у Мон те њу.5

Иако ево ци ра соп стве ну смрт, бо ло ве с ко ји ма жи ви и ко ји га не пре ста но под се-
ћа ју да свој жи вот мо же сва ки час окон ча ти на се длу (на пу ту ка Ри му) или у кре ве ту, 
у сво јој ку ли, Мон тењ се не за у ста вља, не ста је с пу то ва њи ма, ми си ја ма по ми ре ња и 
пре го ва ра ња. „Не зна но је где ће нас смрт за те ћи, оче куј мо је би ло где. Пред о се ћа ње 
смр ти је пред о се ћа ње сло бо де. Јер онај ко ји је на у чио да уми ре... тај се од у чио од 
слу же ња.“6 Са истом сна гом и не у стра ши во шћу го во ри Бер нхард ка да у Мо но ло гу с 
Ма јор ке, на пи та ње Кри сте Флајш ман: „Зар ви ми сли те на смрт да би сте оста ли 
озбиљ ни?“, од го ва ра: „Уоп ште не ми слим на смрт, јер смрт не пре ста но ми сли на ме не, 
’ка да ли ћу са мо на ма ми ти ово га ов де да ми се при бли жи’, ра ди се, на и ме, о са свим 
дру га чи јој пер спек ти ви“. На ста вак Бен хар до вог обра зло же ња се у ве ли кој ме ри пре-
кла па с на чи ном на ко ји Бе ња мин за вр ша ва свој текст о „де струк тив ном ка рак те ру“.

Бер нхар до ве ре че ни це – „Ја уоп ште не мам же љу да јој се при бли жим. При бли жи ти 
јој се, зна чи ло би умре ти, би ти мр тав. Би ти код ку ће, зна чи би ти мр тав, већ је ре као 
Па скал, кад си код ку ће, мр тав си и веч но се од ма раш, а ја упра во за то не мам же љу 
да јој се при бли жим“ – на ком пле мен та ран се на чин укла па ју са оним што је 1931. на 
кра ју тек ста на ја вио Бе ња мин: „Де струк тив ни ка рак тер не жи ви због осе ћа ња да је 
жи вот вре дан жи вље ња, не го да са мо у би ство не за слу жу је тру да“.

5 Tho mas Ber nhard, Mon ta ig ne, L’Ar che, 1988, str. 48.
6 M. de Mon ta ig ne, Esssa is, I, XIX, Gal li mard, La Pléiade, 2007, str. 89.




