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МОРБИДНА АРКАДИЈА
Томас Бернхард и узвишени строј језика

Андреју Николаидису

1. Et in Arcadia Ego: алегорија о смрти

Дви је зна ме ни те сли ке Ни ко ле Пу се на (Ni co las Po us sin) из 1636/1637. го ди не на-
сло вље не су ла тин ском из ре ком Et in Ar ca dia Ego. Сли ке су још по зна те под фран цу-
ским на зи вом Les ber gers d’Ar ca die (Па сти ри из Ар ка ди је). Ти је ком по ви је сти за пад-
њач ке сли ков не умјет но сти њи хо ва је ико но граф ска пре по зна тљи вост по ста ла оп ћим 
мје стом су гла сја о би ти па сто ра ла и до жи вља ја не чег што је не мо гу ће од ре ди ти је-
зи ком. Нео д ре ђе ност се у су вре ме ној те о ри ји зна но сти о сли ци (Bild wis sen schaft), осо-
би то у тек сто ви ма Гот фри да Бо у ма (Gottfried Bo ehm) на зи ва ико нич ком раз ли ком.1 
Као што је то сво јим пој мом ми стич ко га на спрам фак тич но га по ку шао раз ри је ши ти 
још Лу двиг Вит ген штајн (Lud wig Wit tgen ste in) у Фи ло зо фиј ским ис тра жи ва њи ма, с 
ону стра ну је зи ка сли ков но као не при ка зи во ука зу је на мје сто уз ви ше но га. Са мо се 
уз ви ше но од ре ђу је у од но су с пој мом ли је по га као не што је зо ви то, за стра шу ју ће, чу-
до ви шно. Из тог раз ло га Рил ке ов стих из Де вин ских еле ги ја ка ко је ље по та по че так 
оног стра хот но га ва ља схва ти ти из са ме би ти нео д ре ђе но сти уз ви ше но га као ми-
стич ко га. Ње га не до се же је зик у сво јој „ло ги ци“. Ме та фо рич ки или але го риј ски мо же 
га при ка за ти са мо сли ка у сво јој истин ској не при ка зи во сти. Чу до ви шна ље по та је, 
да кле, не из бје жно по ве за на с ис ку ством ко нач но сти и по сљед ње гра ни це жи во та. 
Ље по та озна ча ва по че так ис ку ства стра хот но сти. Она је пред ска зи ва ње смр ти у зна-
ко ви ма за чуд не бли зи не и по вјер љи во сти са за ви ча јем кон тем пла тив но га спо кој ства 
и сми ре но сти при ро де. Те ма ти ка па сто ра ле у ре не сан сној умјет но сти би ла је у бли-
ској све зи с мит ским пре о стат ком су сре та бо го ва, ним фи, са ти ра и љу ди. Па сто ра ла 
дје лу је ме ди јал но по сре до ва њем од но са из ме ђу бо жан ско га и људ ско га у сли ци 
иди лич не при ро де. 

При је вод ла тин ске из ре ке Et in Ar ca dia Ego при бли жно гла си: „И у смр ти сам ов дје, 
у Ар ка ди ји.“ У грч ко ме ра зу ми је ва њу сви је та Ар ка ди ја сим бо лич ки озна ча ва чи сто ћу, 
се о ску сми ре ност, жи вот из ван град ске вре ве и ка о са. Та мо мир но па су го ве да и ов це 
на про стра ним зе ле ним па шња ци ма под бо жан ском за шти том Зе у са и Апо ло на-Фе ба. 
Али, већ пр во ту ма че ње Пу се но вих дви ју сли ка „бли за на ца“, иако раз ли чи то сли кар-
ски ин то ни ра них, јер дру га сли ка из рав но при ка зу је ка ко па сти ри отва ра ју гроб, из 

1 G. Bo ehm, „Jen se its der Sprac he? An mer kun gen zur Lo gik der Bil der“, у: Wie Bil der Sinn Er ze u gen: 
Die Macht des Ze i gens, Ber lin Uni ver sity Press, Ber lin, 2007, стр. 34-53.
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пе ра ње го ва би о гра фа Ан дреа Фе ли бје на (An dré Félbien), упу ћу је на не што за стра-
шу ју ће у овим ико но гра фиј ски и ико но ло гиј ски ни по што пре крет ним сли ка ма с мо-
ти вом из кла сич не ан ти ке. Ра ди се о мр тва ци ма ко ји жи ве у Ар ка ди ји. Чу до ви шност 
је упра во у то ме. Су срет са смр ћу у че тво ри це па сти ра на сли ци иза зи ва не ла го ду, 
за пре па ште ње, чу ђе ње и сум њу. Ер вин Па нов ски (Er win Pa nofsky) у сво јим ико но ло-
гиј ским ана ли за ма за пад њач ке умјет но сти сли кар ства отво рио је по све друк чи је ту-
ма че ње, ко је је до да нас оста ло го то во ка нон ским.2 Он, на и ме, твр ди да је зна че ње 
сли ка але го риј ско због то га што иро ниј ски при ка зу је су прот ност из ме ђу сје не смр ти 
и сва ко днев не до са де ар ка диј ско га жи во та ним фи и са ти ра. Иро ни ја је по ста ла у ро-
ман ти ци кључ ном стил ском фи гу ром књи жев но сти.3 Ов дје се сли ков но пред ста вља 
упра во ефек том за чуд не ан ти но ми је из ме ђу ље по те (кра јо ли ка) и уз ви ше но сти (смр ти). 
Од сут на при сут ност смр ти ла тент на је у окруж ју па сто рал но од ре ђе не при ро де. Што-
ви ше, ни је тек ис ку ство смр ти оно што за пре па шта ва бла же но ра до зна ле па сти ре. 
Ри јеч је о чу до ви шни јем од са ме фак тич но сти су сре та са смр ћу. Про блем ко ји про из-
ла зи из за го нет ке Пу се но вих сли ка не ра зр је ша ва се сли ков ним пу тем, не го с по мо ћу 
оно га што је сли ци ти је ком по ви је сти умјет но сти би ло над ре ђе но. За го нет ка је, да-
кле, у би ти је зи ка. 

На то су у сво јој књи зи Бож ји гроб: Ти је ло Ису са Кри ста и рје ше ње ми сте ри ја ста рог 
дви је ти су ће го ди на упу ти ли Ри чард Ен друз (Ric hard An drews) и Пол Ше лен бер гер 
(Paul Schel len ber ger).4 Њи хо ве су по став ке би ле да у ла тин ској сен тен ци ји не до ста је 
ри јеч „sum“, те да сто га из ре ка et in ar ca dia ego sum озна ча ва ана грам из ре ке ar cam 
dei tan go iesu, што зна чи: „До та кох Бож ји гроб – Ису сов.“ Без об зи ра ко ли ко на ве де на 
ар гу мен та ци ја би ла „скан да ло зном“ и у су гла сју с те о ри јом уро те, ко ја да нас на до мје-
шта ва не до ста так сим бо лич ких ври јед но сти бо жан ско га и ме та фи зич ку пра зни ну 
сви је та, не што је у ово ме на про сто за па њу ју ће. Смрт се по ја вљу је у окруж ју чи сто ће, 
бли зи не бит ку, у са мо ме за ви ча ју. То ис ку ство Фројд и Хај де гер на зи ва ју не пре во ди-
вом ње мач ком ри јеч ју Un he i mlich (је зо ви то, чу до ви шно, без за ви чај но). Је зик тво ри 
истин ски за ви чај чо вје ка. У ње му чо вјек пре би ва од ро ђе ња до смр ти. Је зик је пла-
цен та и гроб, отво ре ност хо ри зон та бу дућ но сти и на пу ште ни бу нар у без да ну бит ка 
и људ ске ег зи стен ци је. Але го ри ја нео бра зло же но га, го то во ап сурд но га и кон тин-
гент но га тре нут ка на стан ка ужа са, смр ти и рас па да до жи вља ја бли зи не бит ка и чо-
вје ка до га ђа се нео че ки ва но у про сто ру-вре ме ну упра во те не људ ско уз ви ше не 
при ро де. Ни тко ту ми сао у су вре ме ној књи жев но сти ни је раз вио до па ра док сал не 
све зе иро ни је, ци ни зма и ме та фи зич ке ин кан та ци је ље по те у хи пер бо лич ном по на-
вља њу истих сен тен ци ја као аустриј ски пи сац То мас Бер нхард. Мор бид на Ар ка ди ја 
пред ста вља оно не при ка зи во и не из ре ци во ста па ње смр ти и уз ви ше но сти у ње го ву 
дје лу. Бо лест, смрт, лу ди ло, са мо у бој ства на ла зе се у рав но вје сју с ра ди кал но-суб-
вер зив ним чи ном де стру и ра ња ма сов не сви је сти вла сти те зе мље као ме та фо ре за 

2 E. Pa nofsky, Me a ning in the Vi sual Arts. Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1983.
3 J.-L. Nancy/P. L.-La bart he, The Li te rary Ab so lu te: The The ory of Li te ra tu re in Ger man Ro man ti cism, 
Sta te Uni ver sity of New York Press, Al bany, 1988.
4 R. An drews/ P. Schel len ber ger, The Tomb of God: The Body of Je sus and the So lu tion to a 2.000.Year
Old Mystery, Lit tle Brown & Com pany, New York,1996.
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про вин ци јал ност су вре ме не ци ви ли за ци је и ње зи не пре о бра збе из јед не ма ске зла 
у дру гу, из на ци о нал со ци ја ли зма у ка то ли ци зам, из иде о ло ги је у кул ту ру пост мо дер-
но га дру штва спек та кла. Бер нхард је су вре ме ник ра за ра лач ке мо ћи је зи ка у ње го-
вим игра ма до кра ја свих ства ри с во љом за исти ном због ње са ме, а не због про ла-
зне сла ве и дру гих без ври јед них из ли ка. Та кво је ста ње ства ри. Ври је ди ис пи та ти 
„узро ке“ и „по сље ди це“ не по кор но сти сло бо де је зи ка у ста њу мор бид но сти и у ста њу 
не ду жно сти људ ске при ро де, ко ја по пут екс це са у са мој при ро ди по ста је раз ло гом 
уз ди за ња умјет но сти до апо ка лип тич ко га то на смр ти по над ар ка диј ских зе ле них 
бре го ва и на пу ште них гро бо ва из ко јих ври шти зја пе ћа пра зни на. А што ако је баш та 
зја пе ћа пра зни на нај у зви ше ни ја точ ка до га ђа ја умјет но сти у по ви је сно ме свје то ва њу 
сви је та? Што, да кле, ако је Бер нхар до ва цје ло куп на књи жев на дје лат ност са мо по ку-
шај да се раз ра чу на с том зја пе ћом пра зни ном ко ја на ста је у озрач ју мор бид не Ар ка-
ди је? Гроб је пра зан. Пре о ста ло ври је ме при па да још са мо фи ло зо фи ји и гла зби. А 
мо жда ипак по сто ји и оно тре ће? 

2. „Тер ми нал на бо лест“: ауто би о гра фи ја без су бјек та?

У сво јим кри тич ким опа ска ма про тив Ваг не ро ва кул та мит ско-хе рој ско-на ци о-
нал но га Ge samt kun stwer ka Ни че на спрам кла сич но га сти ла од ре ђу је де ка дент ну умјет-
ност при спо до бом бо ле сти. Вул гар но ме рес сен ти мен ту жи во та у зна ко ви ма об но ве 
ви та ли зма и бар бар ства ње мач ке „кр ви и тла“ не мо же се су прот ста ви ти ни шта дру го 
не го ли иде ја бо ле сти као бес те мељ не сло бо де пат ње и уз ви ше но га ис ку ства је зи ка. 
Али бо лест ов дје ни је не-моћ у од но су спрам во де ће мо ћи ко ја пред ста вља ври јед ност 
нор ми ра но га „здра вља“ у дру штву и кул ту ри. Иде ја бо ле сти је ду бо ко ан ти но мич на. 
Она је, па ра док сал но не га ци ја не га ци је, увјет мо гућ но сти оно га са мо по твр ђу ју ће га 
и, на по сљет ку, са мо ре флек си ја дје ло ва ња. Бо лест је, да кле, тје ле сно са мо о чи то ва ње 
жи вот не мо ћи као во ље за жи во том са мим. Да би се до се гао жи вот у сво јој ек ста тич-
кој мо ћи ну жно је пре бо ли је ва ње оне бо ле сти ко ју Ни че пре по зна је у кр шћан ству као 
пре о кре ну то ме пла то ни зму. Ни хи ли зам ко ји оту да про из ла зи ак тив но га је мо ду са, а 
не па сив но га, јер у сво јем пре вла да ва њу по сто је ћих ври јед но сти зах ти је ва „исти ну“ 
с ону стра ну мо ра ла.5 Не га ци ја до ла зи из тје ле сне свје тов но сти ти је ла. Оно је из вор 
сло бо де и мје сто ра ди кал но га от по ра. У сво јој пат њи ко ја је исто доб но ну жна за ма-
те ри ја ли стич ки па ра докс кр шћан ства – ти је ло се утје ло вљу је је зи ком без ко јег не по-
сто ји мо гућ ност ус кр сну ћа – бо лест при па да иде ји но во га као де ка ден ци ји и тран сгре-
си ји са мо га ти је ла.6 За што ус кр сну ће по тре бу је је зик а не сли ку? За то што је ри јеч о 
не ви дљи во ме зби ва њу при је ла за и пре о бра зби. Па ра докс је ма те ри ја ли стич ки упра-
во за то што Крист по тре бу је ти је ло Дру го га да би до ка зао ка ко ме диј ње го ве пат ње 
за ис ку пље њем чо вје чан ства ни је пу ком жр твом. Ра ди се о жр тви с ону стра ну цје ло-
куп не до са да шње при ро де и по ви је сти. Ап со лут на жр тва про из ла зи из жр тве ап со-

5 Ви ди о то ме: M. He i deg ger, GA, св. 50, 1. Ni etzsches Me taphysik 2. Ein le i tung in die Phi lo sop hie – 
Den ken und Dic hten, V. Klo ster mann, Frank furt/M., 1990.
6 Ви ди о то ме: G. Ba ta il le, On Ni etzsche, At hlo ne Press, Lon don, 1992.
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лу та. Ње зи на је ап со лут ност у то ме што исто доб но на ди ла зи и омо гу ћу је по ви јест 
уоп ће. Ме си јан ска жр тва сто га омо гу ћу је до га ђај су сре та с Дру ги ме у за јед ни ци. Ис ка-
за но го во ром упра во ме си јан ске ло ги ке или-или: без те жр тве све је уза луд но! Пат ња 
(pas sion) прет по ста вља нај ве ћу мо гу ћу љу бав спрам ду хов но га из во ра сви је та. Ње зин 
је је зик сим фо ни ја во ље за жи во том као бор бом и не пре ста ном сви је шћу о уза луд-
но сти са ме бор бе. Је зик мо дер не умјет но сти за то је је зик ре флек сив не пат ње, љу ба ви 
и во ље за то тал ном про мје ном са мо га жи во та. Ова бо лест је увјет мо гућ но сти оздра-
вље ња и пре бо ли је ва ња тра у ма из по ви је сне про шло сти Еуро пе. Ве ли ки стил мо-
дер не умјет но сти оту да озна ча ва ра за ра лач ку сви јест о ис ку ству вла сти та ти је ла као 
по сљед ње гра ни це оно га уз ви ше но га. Док је кла сич ни стил сваг да још уро њен у жи-
вот ну моћ цје ли не и ње зи не чу до ви шне ље по те, што већ од Бе то ве на от по чи ње там-
ње ти и по ста је не под но шљи вом сна гом у се би раз др то га сви је та, де ка дент ни је стил 
ап со лут ни до га ђај апо ка лип се ти је ла и не мо ћи је зи ка у су сре ту с не из бје жним кра-
јем но во вје ков но га до ба. 

У свим се фор ма ма и дис кур си ма мо дер не умјет но сти по ја вљу је пу ко ти на из ме ђу 
оно га при пад но га но стал ги ји за ап со лу том (G. Ste i ner) и оно га што фа тал но оби ље-
жа ва стру ју сви је сти ре флек сив не са да шњо сти. Та је пу ко ти на из вор но ис ку ство сви је-
та из сви је сти о раз два ја њу вре ме на на мо ду се би ло сти, при сут но сти и оно га што се 
име ну је на до ла зе ћим вре ме ном. Пра зно мје сто од го де ко нач но га по ми ре ња бо жан-
ско га, при род но га и људ ско га има ме си јан ско зна че ње. Бо лест ва ља, да кле, ра зу мје ти 
„он то ло гиј ски“. Ни је то бо лест-у-сви је ту као бо лест-на-смрт, су клад но ег зи стен ци-
јал но ме ис ку ству смрт но сти и ко нач но сти ти је ла пре ма Кјер ке го ро вим уви ди ма.7 Ри-
јеч је, на про тив, о са мо ме сви је ту у ње го вој фак тич но сти и кон тин ген ци ји. У сво јој не-
из ље чи вој бо ле сти, про па да њу у ово ме вре ме ну оби ље же ном би је гом од по ви је сних 
сје на про шло сти, тје ле сне пат ње људ ске ег зи стен ци је мо гу се пре вла да ти до ки да-
њем са ме при ро де као окрут не и не ми ло срд не или, пак, ра ди кал ном про мје ном 
иде је „људ ске при ро де“ за хва љу ју ћи оно ме што ту исту при ро ду оду хо вљу је и уз ди-
же до тран сгре си је уз ви ше но га. По јам уз ви ше но га ов дје ва ља ра зу мје ти по ла зе ћи од 
Ни чеа, а не од пост мо дер не при ка зи ве не при ка зи во сти ка кву је на тра гу Кан та раз вио 
у сво јем ми шље њу рас ко ла/раз ли ке Жан-Фран соа Ли о тар (Jean-François Lyotard).8 
Ни че у сво јем ра ди кал но ме от кло ну од Кан то ва „па сив но га“ од ре ђе ња пој ма ље по-
те као без ин те ре сно га до па да ња за про ма тра ча у мир ној кон тем пла ци ји свим сна га-
ма умјет ни ка-фи ло зо фа на па да тај по јам ље по те. У том отво ре ном су ко бу из ме ђу 
умјет нич ке во ље за при ви дом као во ље за „исти ном“ по ја вљу је се оно над људ ско у 
фор ми уз ви ше но га. Бес ко нач но се огле да у ко нач но ме, без мјер но у мје ри, не из ре-
ци во у је зи ку, не при ка зи во у сли ци. Уз ви ше ност се за Ни чеа по ја вљу је, да кле, као ства-
ра лач ко на че ло ак тив не не мо гућ но сти до се за ња „исти не“ оним људ ско-од већ-људ-
ским ин стру мен ти ма спо зна је. Због то га је истин ски обрат спрам цје ло куп не „па сив-
не“ фи ло зо фи је умјет но сти и за пад њач ке ме та фи зи ке од Пла то на до Шо пен ха у е ра у 

7 Ви ди о то ме: H. V. Hong/E. H. Hong (ур.), The Es sen tial Ki er ke ga ard, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, New Jer sey, 2000.
8 J.-F. Lyotard, Les sons on the Analytic of the Su bli me, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford – Ca li for nia, 
1994.
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то ме да је уз ви ше ност на че ло жи вот них пре о бра зби бит ка као би ва ња/по ста ја ња 
дје лом у до га ђа ју бор бе из ме ђу си ла при ро де и људ ских мо ћи. Ти је ло се у том скло пу 
ви ше не ми сли тек из ње го ве ани мал не „при ро де“. Жи вот но-енер гет ски на чин бит ка 
по ста је во де ћим на че лом. Тек из ње га про из ла зи пре о бра зба умјет нич ко га дје ла из 
кр шћан ско га кви је ти зма пи је те та у уз ви ше ну ге сту на ди ла же ња при ро де и људ ско га 
чу до ви шним уско ком у про стор смр ти и рас тје ло вље ња.9 

Pi ta nje ra di kal ne pro mje ne sa mo ga ži vo ta po sta je te melj no pi ta nje mo der ne umjet-
no sti.10 To pod jed na ko vri je di za po e zi ju, sli kar stvo, gla zbu, ka za li šte. Ka da umjet nik-fi lo-
zof po sta je je di nim su bjek tom pro mje ne ži vo ta i je di na fi gu ra su vre me no ga do ba iz vr šen 
je po sljed nji obrat u no vo vje kov no me shva ća nju su bjek ta kao vo lje i pred sta ve, ka ko je to 
mi slio Шо пен ха у ер. Истин ски сви јет не по сто ји без сви је сти о пат њи људ ско га ти је ла 
у бо ле сти и смр ти. Је ди но оно уз ви ше но у ми шље њу и умјет нич ко ме жи вље њу чи ни 
га под но шљи вим. Са да шњост је ре флек сив на са мо за то што је ње зин ди на ми зам, култ 
но во га и моћ тех нос фе ре не пре ста но пред ме том фи ло зо фиј ске и умјет нич ке ду бин-
ске ана ли зе раз ло га за што је то до ба је ди но од свих у по ви је сно ме раз вит ку оп се-
сив но об у зе то тра га њем за ауто но ми јом су бјек та. Мо дер ност се сто га је ди но мо же 
ми сли ти из те пу ко ти не. На лик тек тон ско ме по ре ме ћа ју сви је та и је зи ка, зе мље и 
ти је ла у ослу шки ва њу ви бра ци ја ко је пред ска зу ју оно на до ла зе ће, умјет ност, на по-
сљет ку, уви јек жр тву је сво ју су ве ре ност на ол тар ми стич не мо ћи је зи ка. У Џој со вој 
при по ви је сти „Мр тви“ еко но ми ја је зи ка у ње го вој мо ћи са мо про и звод ње уго ђа ја и 
до жи вља ја стра хот но сти, озрач ја зло коб но га сви је та, ства ра ин кан та ци јом гла сов не 
јед но лич но сти и тран спа рен ци јом не-бо ја као те ме ља аван гард но га сли кар ства прет-
по став ке за про дор у оно што је с ону стра ну је зи ка са мо га. Мр тви ди шу уз ви ше но. 
Ожи вља ва њем про шло сти, раз ли ком у пу ко ти ни из ме ђу сви је та и је зи ка и, на по кон, 
по на вља њем строј но ор га ни зи ра но га по рет ка зна че ња, ко је спа ја пред ме те и зна ко ве 
та ко што их по ни шта ва сли ком и зву ко ви ма са мо га пра је зи ка ства ри, смрт за до би ва 
зна че ње ко нач не тран сцен ден ци је. Чо вјек уми ре кад с њи ме не ста је чи тав сви јет-је зик. 
Сви дру ги са мо по на вља ју суд би ну сво је вр сте ра ђа њем и уги ба њем, при род ним уз-
го јем и се лек ци јом вр сте. Хај де ге ру је би ло ја сно да раз ли ка „свје то ва“ из ме ђу оно га 
што при па да чо вје ку и жи во ти њи про ла зи кроз пу ко ти ну бит ка као без да на. Је зик 
ка зу је ис ку ство тог без да на. У сво јој ку ћи бит ка је зик свје ту је као јед но кра тан до га-
ђај и без дан сви је та.11

Мо дер ну умјет ност за то не при спо до би во од ре ђу је ауто ре флек сив но ис ку ство не-
га тив но сти ег зи стен ци је. То је чин ус по ста ве ауто ном но га су бјек та де струк ци јом је-
зи ка. Ни је слу чај но Бе ла Хам ваш (Béla Ham vas) на тра гу Ни чеа у ро ман тич ко ме до бу 
на ја ве ап со лут не мо дер но сти Бе то ве нов гран ди о зни по ку шај до во ђе ња гла збе до 
гра ни це уз ви ше но га у исто доб но из вед бе ном чи ну про мје не са мо га жи во та про гла-
сио ну жним сло мом са ме иде је умјет но сти као по сљед ње утје хе пред чу до ви шном 

9 M. He i deg ger, Ni etzsche:Der Wil le zur Macht als Kunst, GA, св. 43, V.Klo ster mann, Frank furt/M., 
1985.
10 Ви ди о то ме: P. Slo ter dijk, Der ästhetische Im pe ra tiv, Phi lo & Phi lo Fi ne Arts, Ham burg, 2007.
11 M. He i deg ger, Die Grund be grif e der Me taphysik: Welt – En dlic hke it – Ein sam ke it, V.Klo ster mann, 
Frank furt/M., 1983.
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мо ћи при ро де.12 Тај слом јест по нај при је слом оно га што чи ни уну тар њу струк ту ру 
мо дер но га су бјек та. У са мо ме је зи ку до га ђа се апо ка лип тич ки на бој је дин стве не и 
не по но вљи ве бо ле сти уоп ће. Спо зна ја да је је зи ком не мо гу ће до хва ти ти фак тич ност 
исти не и кон ти ген ци ју смр ти иза зи ва сум њу у ло гич ку струк ту ру је зи ка. Све што се 
још мо же ре ћи о сви је ту има са мо ка рак тер ме та фо ре. С ме та фо ром књи жев ни је зик 
смје ра оно ме не при ка зи во ме и не из ре ци во ме. То је су ве ре ност кра љев ства оно га 
ми стич ко га. Бо лест пред ста вља је зик мо дер не умјет но сти, а ње зин се сви јет огле да 
у вре ме ну ап со лут но га су бјек та не пре ста ном од го дом кра ја вла сти те су ве ре но сти. 
На па ра док са лан на чин то по ве зу је Пру ста и Џој ца, Ни чеа и Кјер ке го ра, Мо ди ља ни ја 
и Беј ко на, Ма ле ра и Де би си ја. Уну тар ње ис ку ство вре ме на про из ла зи из су ве ре но-
сти су бјек та, Ње го ва тје ле сност жр тве ни је за лог про тје ца ња вре ме на по пут пи је ска 
у пје шча ни ку. Пру сто ва стра те ги ја сје ћа ња од го ва ра ма те ри ји и уз ви ше но ме до жи-
вља ју пре о бра збе из вањ ских ства ри у аурал не пред ме те, гдје ви ше не по сто ји зна ков-
ни су став су кла дан тзв. објек тив ној ствар но сти. Све по ста је су бјек ти ви ра но јер сва ка 
ствар ди ше и па ти у сво јој ожи вље ној ег зи стен ци ји и по ста ја њу/би ва њу Дру гим.13 Но, 
ка да сам је зик ове уни вер зал не бо ле сти по ста не смр ћу би ло ка кве ме та фо ре, што-
ви ше, ка да се ме та фо рич ност је зи ка ра ди кал но не ги ра као пре о ста так јед не фи гу ре 
не мо ћи при по ви је да ња о нар ци стич кој при ро ди са мо га су бјек та, та да се сви јет из 
рав но ду шно сти спрам не из бје жне пат ње и смр ти је зи ка мо дер не оп сје не на прет ка 
и раз вит ка пре о бра жа ва у уз ви ше ни строј де струк ци је. Је ди ни от пор спрам та квог 
„објек тив но га“ сви је та ка квог при ка зу ју и пред ста вља ју мо дер не уто пи је на прет ка и 
раз вит ка, ко јег ми ме тич ки гра ди умјет ност на прет по став ка ма кла сич но га пој ма ље-
по те у кан тов ско ме сми слу естет ско га су да, по ка зу је се у оно ме што Де лез (De le u ze) 
u svo joj post me ta fi zič koj fi lo zo fi ji ima nen ci je na zi va raz li kom i po na vlja njem.14 

Ис ку ство сви је та као „тер ми нал не бо ле сти“, ко ју је ди но де струк ци ја је зи ка као 
мо ћи ка зи ва ња о сви је ту са мо ме мо же још до ве сти до са мо ре флек си је ужа са и чу до-
ви шне струк ту ре жи во та сва ко дне ви це у пре о бра зба ма са мо га зла, при па да иде ји 
књи жев но сти и књи жев но сти иде је у спи са тељ ској дје лат но сти То ма са Бер нхар да. 
По на вља ње је бит са ме раз ли ке. Раз ли ка се раз-лу чу је од сво је га из во ра ти ме што се 
по на вља ње зи но удво стру че ње. Све се до га ђа у је дин стве ном и јед но крат но ме по-
на вља њу. Тко го во ри о је дин стве но сти ду ше, тај зна да је ду ша уви јек иста у свим сво-
јим по дво стру че њи ма и по на вља њи ма из вор ни ка. Кло ни ра ње се за то мо же на зва ти 

12 „Бе то вен је отво рио гла збу за ко змич ке пра по ја ве – бу ду ћи да гла зба ко ју ју за те као ни је би ла 
за то по год на, све је по ди гао за је дан сту пањ. То је сми сао Über mu sik. Све то је нео по зи во. Гла зба 
се ви ше не мо же пи са ти с мо цар тов ском не ви но шћу и буј ном ба хов шти ном. Од то га тре нут ка 
гла зба мо же би ти са мо јо га то на – свје сно ди сци пли ни ра на су став на аске за ко ја ко змич ке 
пра по ја ве над тон ског зву ка до ча ра ва по мо ћу то на. На ив ност гла збе из гу би ла се за у ви јек: по-
ста ла је оруж је, ма гич но сред ство, ча ро ли ја, по зор ни ца, му чи ли ште, стра те ги ја, зна ње, криж.“ 
– B. Ham vas, Не ви дљи во зби ва ње, Ми ра кул, За греб, 2004, стр. 112-113. С ма ђар ско га пре ве ли Н. 
Ушу мо вић и С. Фи ла ко вић. 
13 G. De le u ze, Pro ust and Sig nes: The Com ple te Text, Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne a po lis – 
Lon don, 2000.
14 G. De le u ze, Dif e ren ce et Re pe ti tion, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1994.
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ства ра лач ким чи ном раз ли ке у са мо ме по на вља њу. Бо лест о ко јој пи ше Бер нхард у 
спи ра ла ма и кру го ви ма ме та морф но га тек ста је зи ка мо дер но га су бјек та, у фрак тал-
ној ре то ри ци хи пер бо ла и мо но ло га, не сво дљи во сти књи жев но сти на би ло ка кву 
ан га жи ра ну или со ци јал но-суб вер зив ну дје лат ност кри ти ке, на псе у до ак ти ви стич ку 
и бе сми сле ну ре по ли ти за ци ју есте ти ке и умјет но сти, на би ло што дру го осим нај ра ди-
кал ни је га уоп ће мо гу ће га от кло на од до са де и пред ви дљи во сти до га ђа ја у дру штву, 
по ли ти ци, кул ту ри, умјет но сти – то је сам жи вот у сво јој ба нал ној кон тин ген ци ји, у 
сво јем ап сур ду и бе сми сле но сти. Без је зи ка ко ји га са мо ре флек сив но де стру и ра у 
рав но ду шно сти до га ђа ња са мо га жи во та не по сто ји мо гућ ност би ло ка кво га уз ви-
ше но га ис ку ства „ужит ка“ у књи жев но сти ра ди кал не не га ци је са мо га су бјек та. За то 
тре ба без у вјет но де стру и ра ти пр ву и нај че шће зло ра бље ну дог му о Бер нхар ду као 
пи сцу пост мо дер не ми зан тро пи је.15 Уоста лом, зар ни је сам у не ко ли ко раз го во ра о 
сво јим оп се сив ним те ма ма уну тар аустриј ске су вре ме не књи жев но сти – uz Ин ге борг 
Бах ман (In ge borg Bac hmann), Ел фри де Је ли нек, Пе те ра Ханд кеа, Кри сто фа Ран сма је ра 
(Chri stoph Ran smayr), Ро бер та Ме на сеа (Ro bert Me nas se) – го во рио упра во о су прот-
но ме: о стра стве ној љу ба ви спрам жи во та и ра за ра њу оног што се од Ни чеа на зи ва 
по сљед њим чо вје ком у ње го вој не из мјер ној та шти ни, окрут но сти и рав но ду шно сти 
спрам пат ње Дру гих?16 

Пи та ње од но са љу ба ви и мр жње мо же би ти ме та је зик мо дер них иде о ло ги ја по-
пут на ци о на ли зма и ра си зма за то што по чи ва на уна при јед по ста вље но ме од но су би-
нар них опре ка при ја тељ – не при ја тељ, ка ко је то раз вио Карл Шмит (Carl Schmitt) у 
сво јој те о ри ји по ли тич ко га де ци зи о ни зма. Али мр жња не по сто ји као увјет мо гућ но-
сти оно га жи во га. Она је са мо де ви ја ци ја и де ге не ра ци ја при мар не љу ба ви спрам 
не че га, же ље за објек том из ван вла сти то га под руч ја дје ло ва ња су бјек та у ње го вом 
тје ле сно ме оп стан ку. Мр жња спрам чо вје ка и чо вје чан ства би ла би он да са мо не га-
ци ја оно га што се на зи ва ап стракт ном љу ба вљу спрам чо вје ка и чо вје чан ства – фи-
лан тро пи јом. Као што фи лан троп ни шта не чи ни осим без у вјет не и бес крај не етич ке 
нео д луч но сти спрам кон крет но га зла у сви је ту, та ко ни ми зан троп ни шта не чи ни 
без без у вјет не не га ци је фи лан тро пи је. Обје су по зи ци је ап стракт но га мо ра ли те та. 
Фи лан троп не ма ду жно сти, а ми зан троп не ма об ве зе спрам сви је та! Не мо же се би ти 
ми зан тро пом а да се мр зи са мо га се бе. Мр жња је уви јек „сли је па“ јер је res sen ti ment 
и освет нич ка емо ци ја не при зна ва ња бес крај но га пра ва су бјек та. Ње зи на је агре сив-
ност по нај при је је зич но усмје ре на на објект вла сти те љу ба ви. Је зик ми зан тро па сто га 
је по на вља ње и до са да не га тив не фи лан тро пи је без кра ја. Бер нхар до ва књи жев ност 
не мо же то би ти ни у нај ко шмар ни јој вер зи ји имо ра ли зма из са вје сти. Ка да га да нас 
Пе тер Ханд ке по во дом го во ра о Салц бур гу у нај го рој ма ни ри тра чер ске скан да ло зне 
кро ни ке на зи ва „про да ном ду шом“, ко ји је сво ју ми зан тро пи ју и кри ти ку аустриј ско га 
ма ло гра ђан ско га ду хов но га скло па до вео до не га тив но га сте ре о ти па у су вре ме ној 
за пад њач кој кул ту ри, та да се иза ово га ис ка за скри ва не што уисти ну чу до ви шно. 

15 Ви ди о то ме: T. Co u si ne au, „Tho mas Ber nhard: an in tro duc tory es say“, Re vi ew of Con tem po rary 
Fic tion, св. 21, бр. 2/2001.
16 T. Ber nhard, „From One Ca ta strop he to the Next: In ter vi ew with Asta Sche ib 1986“,                   www.
thomasbernhard.org/interviews/index.shtml
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Ка ко је, на и ме, мо гу ће да је дан пи сац ико но кла стич ко га сти ла при по ви је да ња у 
ек ста зи лир ске ин кан та ци је, ко ји чак у сво јој без гра нич ној сум њи у моћ је зи ка и ње-
го вих ме та фо ра до во ди иде ју умјет но сти као по сљед ње утје хе уз ви ше но га ис ку ства 
сви је та у пи та ње и про тив вла сти тих из Шо пен ха у е ро ве ме та фи зи ке гла збе из ве де-
них ста во ва, мо же уоп ће има ти још уви јек ауру ра за ра те ља дру штве них и кул тур них 
сим бо ла не са мо ло кал не аустриј ске по пу ли стич ке иде о ло ги је по врат ка тра ди ци ји и 
за ви ча ју, не го уни вер зал них зна ко ва мо рал но га рас па да ксе но фоб но га дру штва у 
до ба ви зу ал не тран спа рен ци је и спек та кла са мо га зла и то за ду го на кон смр ти 1989. 
го ди не? Моћ књи жев но сти на ди ла зи ње зи не естет ске ква ли те те он да ка да сам је зик 
те књи жев но сти по ста је суб вер зив на ге ста не га ци је ус по ста вље них ври јед но сти. Као 
што је по зна то, на кон из вед бе дра ме Трг хе ро ја 1988. у Бург те а тру у Бе чу и по ли тич-
ко-иде о ло гиј ско га скан да ла ко ји је на стао из вед бом дра ме у ко јој се го во ри о жи ву-
ћем ан ти се ми ти зму и на ци зму у су вре ме ном дру штву де мо крат ске Аустри је, Бер н-
хард је у опо ру ци на кон смр ти за бра нио из во ђе ње сво јих дра ма у Аустри ји све до 
ис те ка аутор ских пра ва. Но, за бо ра вља се да тај „скан да ло зни“ чин ни је усли је дио 
као не што но во и нео че ки ва но, прем да је по нај при је књи жев на јав ност оста ла шо ки-
ра на та квим на из глед не по мир љи вим ста вом јед ног ра ди кал но суб вер зив но га пи сца 
про тив не-ду хов не си ту а ци је вре ме на сво је зе мље и ње зи них во де ћих кул тур них 
ин сти ту ци ја. На и ме, Бер нхар до во дје ло већ је од са мо га по чет ка би ло ра ди кал но с ону 
стра ну при пад но сти тра ди ци о нал но ме ду ху аустриј ске књи жев но сти, чи ји су нај ве-
ћи вр хун ци у по е зи ји ве за ни уз ис ку ство кул тур не де ка ден ци је и кра ја Хаб сбур шке 
мо нар хи је у Пр во ме свјет ском ра ту. По нај при је се то од но си на Ху га фон Хоф ман ста ла 
(Hugо von Hoh mannsthal) и тра гич но га пје сни ка Ге ор га Тра кла, а по том на есе ји ста и 
фељ то ни ста Кар ла Кра у са (Karl Kra uss). Он је сво јим есе ји ма и кри ти ком ак ту ал не 
кул тур не прак се кон зер ва тив но га мо нар хи зма отво рио пут мо дер но ме кул ту ин те-
лек ту ал ца без ком про ми са спрам би ло ка кве пар ти ку лар не озна ке кла се, ро да/спо-
ла, ра се, на ци је.17 Де ка ден ци ја и екс пре си о ни зам при па да ју у ду хов не ори јен ти ре 
Бер нхар до ве ра ди кал не књи жев но-фи ло зоф ске ге сте от по ра, од ри ца ња, не при пад-
но сти, не сво дљи во сти на би ло што дру го осим на бес те мељ ност сло бо де су ве ре но га 
су бјек та у сви је сти о ег зи стен ци ји као бо ле сти, смр ти и са мо у бој ству.18

Спо ме ну ти то по ним аустриј ске ам би ва лент не кул ту ре, исто доб но ви со ко мо дер-
ни стич ке и про вин ци јал но-кон зер ва тив не, на ко ји се у ауто би о граф ској про зи на до-
ве зу је Бер нхард јест Салц бург. Мо цар тов град пред ста вља за Бер нхар да го то во па-
ра диг мат ски слу чај пост мо дер не фа тал не дво знач но сти и гу бит ка вје ро до стој но сти 
исти не. Не дје лу је ни ма ло ап сурд но што је обрис ду хов них кон ту ра Салц бур га у Бер н-
хар до вом ауто би о граф ско ме тек сту на лик Бо дри ја ро вој (Ba u dril lard) Аме ри ци и ре-
флек си ји о Лас Ве га су.19 Из ва на ли је по, из ну тра је зо ви то. Ли је по се при том од но си на 
еле мен те при ро де, а је зо ви тост на су дје ло ва ње чу до ви шно сти дру штве них од но са 

17 C. E. Schorske, Fin DeSie cle Vi enn a:  Po litics an d  Cul ture, Vintage, New York, 1980. 
18 Види о томе контекстуално: P. Domeracki, „Auf de m  Rü ckweg zur S prac he.  D ie Identi t ätssuche 
in der österr ei sch ischen  Litera tur der Nachkriegszeit. Am Beispiel ausgäwahlter Prosatexte Thomas 
Bernhards“,                 www.linguaemundi.wsjo.pl/.../007_DEMERACKI.pdf
19  J. Baud rillard,  Amé rique, Gra sset, Pariz,  1986.
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мо ћи. Они, на и ме, тво ре зло коб ну дру гу при ро ду мор бид не нео ба рок не па сто ра ле. 
Про блем у са мо ра зу ми је ва њу свих ра ди кал но-суб вер зив них ге сти Бер нхар до ве књи-
жев но сти за пра во је јед но ста ван. Ге стом се у до ба кор по рал но га за о кре та од је зи ка 
спрам ти је ла као сли ке за до би ва ви шак сим бо лич ко га зна че ња оног што је је зи ку 
са мо ме не мо гу ће.20 По зна то је да се Вит ген штај но во ми шље ње из дру ге фа зе на кон 
Trac ta tu sa усмје ра ва ана ли зи је зи ка и ми стич ко га кроз по јам је зич них ига ра. Оно не-
из ре ци во при па да ми стич ко ме, али не као оном тран сцен дент но ме што сто ји из над 
има нент но га, не го као надсвје тов но што исто доб но ни је и јест су при пад но Бо гу за то 
што је нео д ре ђе но. Сви јет и ње го ве гра ни це су за Вит ген штај на од ре ђе не гра ни ца ма 
је зи ка.21 Беч ки фи ло зоф ло гич ко га по зи ти ви зма с ко јим от по чи ње ду га мрач на ноћ 
раз от кри ва ња за го нет ке је зи ка су вре ме но га ми шље ња по ја вљу је се не са мо ме та-
фо рич ки у Бер нхар до ву дје лу, осо би то у про зи Вит ген штај нов не ћак. Као и го то во 
сва дру га ње го ва дје ла фра гил но га фор мал но га од ре ђе ња про зно га при по ви је да ња, 
та ко је и спо ме ну то дје ло ауто би о граф ско га ка рак те ра. У ње му се ра ди о раз мје шта-
њу вла сти те бо ле сти као ис ку ства жи вот не са мо ре флек си је о смр ти и пат њи ин ди-
ви ду ал но га су бјек та у за јед ни ци с Дру ги ма. Они су уви јек од ре ђе ни сво јим ко лек тив-
ним озна ка ма ма се, ра се, на ци је, ро да/спо ла. Та је стра те ги ја пи са ња про из вод ка сне 
мо дер ни стич ке ге сте са мо ре флек сив не тје ле сно сти. А она се до га ђа у до ки да њу ви-
зу ал но га опред ме ће ња зна ка. При по вје да чев при ја тељ Па ул Вит ген штајн, ко ји је исто-
доб но био ствар ни при ја тељ Бер нхар да, су сре ћу се у са на то ри ју за плућ не бо ле сти. 
Па у ло ва бо лест у тек сту (ту бер ку ло за) по ста је бо лест ко ја на ди ла зи гра ни це фи зич-
ко га. У сво јој ме та фи зич кој не из ре ци во сти она по ста је лу ди лом са мо га рас ци је па у 
би ти ре ал но га. Оп се сив но ис пи са ва ње вла сти та жи во та у Бер нхар до ву слу ча ју ви ше 
ни је ни на ко ји на чин мо гу ће по ве за ти с Пру сто вим „слу ча јем“ или би ло ко јим спи са-
тељ ским прет ход ни ком у раз до бљу ви со ко га мо дер ни зма. 

На мје сто ана ло ги ја с је зи ком пра при по ви је сти с ко јом све от по чи ње, ов дје се ра ди 
о умре же ним и „ус по ред ним жи во то пи си ма вла сти те ду ше“. То је не ко вр стан ан ти плу-
тар хи зам у до ба, ка ко ка же ње гов лик Принц Зу рау у ро ма ну Po re me ćaj (Verstörung), 
„он то ло гиј ске уро те про тив сви је та“. Пруст по ла зи од вје ре у су бјект пи са ња као ма те-
ри јал но сти сје ћа ња у објек ти ви ра њу сви је та то тал ним је зи ком пред ме та и ства ри.22 
Бер нхар дов про зни су бјект, на про тив, јест по пут ла ка нов ско га де цен три ра но га су-
бјек та. Те мељ на од ред ба ко ја ври је ди за ње га јест тра у ма тич но ис ку ство рас ци је па у 
ре ал но ме. Не по сто ји ни ка ква „вје ра“ у ли не ар ност ни ти ци клич ност при по ви је да-
ња. Ауто би о граф ска про за у слу ча ју Бер нхар да ни је дру го не го ли ге ста ра ди кал но-
суб вер зив но га от по ра спрам про шло сти као фик ци је и оп сје не те са да шњо сти као 
ужа са и до са де оно га што се до га ђа. А што се до га ђа? Ка да ви ше не ма уни вер зал но га 
су бјек та уну тар ње га вре ме на (Пру стов син дром), на сце ну до ла зи уз ви ше ни строј је-
зи ка као не га ци је сви је та и ње го вих „исти на“ (фик ци ја и оп сје на). Јед но став ност је 
про бле ма ко ји по ста вља Бер нхар до ва књи жев ност у иде ји дво знач не при сут но сти 

20 Види о  томе:  G. Agambe n,  „ No tes on  Gesture “, u: Infancy and History: On the Destruct ion  of 
 Experie nc e,  Verso, Lond on -New Yo rk , 2007, стр . 147-156.
21 L. Wittgenstein, P hil osophis che Grammatik,  Suhrkamp , Fran kfu rt/M.,  197 8. 2. изд.
22 J. Kristeva, Proust an d  t he Sens e of Tim e,  Columb ia  Univer sit y  Press, New  York,  1993.
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је зи ка и сви је та. Бу ду ћи да ни је ри јеч о ду а ли зму јед но га на спрам дру го га, тзв. објек-
тив но га или из вањ ско га сви је та на спрам тзв. су бјек тив но га или уну тар ње га сви је та, 
већ са ма ге ста по на вља ња до га ђа ја прак се је зи ка у хи пер бо лич ној ин кан та ци ји без 
усмје ре но сти на ствар не објек те и до га ђа је у ствар но сти при до но си то ме да је по на-
вља ње ства ра лач ки чин мах ни то сти су бјек та. Фу ко је са гле дао мах ни тост у кла сич ној 
пер спек ти ви ре пре зен та ци је мо дер но га зна ња. Она се зби ва у дис кур зив но ме по-
рет ку ин сти ту ци ја над зо ра и ка жња ва ња: са на то ри ји, луд ни це, шко ле, за тво ри, твор ни-
це. Дис по зи тив мо ћи мах ни то сти јест у са мој би ти мо дер не су ве ре но сти су бјек та.23 
Без те ме ља је и не по сје ду је фик сно мје сто иден ти те та. У тра га њу за истин ским себ-
ством сва ка је по ста ја јед не уни вер зал не мах ни то сти по сљед ња по ста ја смрт но сти 
је зи ка у ње го вој јед но крат ној жи вот ној не ис ка зи во сти. 

Про та го ни сти Бер нхар до вих про за оно ли ко су ствар не фи гу ре из ствар но га жи-
во та ко ли ко је са ма ствар ност фик ци ја и оп сје на и ко ли ко је фик ци о нал ност и оп сје-
нар ство сред ство мо дер но га су бјек та у са мо ре флек си ји жи во та као бо ле сти, лу ди ла 
и не сре ће. Све то не упу ћу је на фа тал ност по ви је сти, не го је са ма иде ја по ви је сти 
фа тал на стра те ги ја пре жи вља ва ња с по мо ћу на си ља и мах ни то сти без гра ни ца. За то 
су сви Бер нхар до ви „ју на ци“ са мо ре флек сив ни ра за ра те љи „исти не“ о то ме да по-
сто ји не ки ме си јан ски пут ко нач но га ис ку пље ња, не ка уни вер зал на по ви јест спа са у 
кр шћан ско ме ес ха то ло гиј ско ме про сто ру апо ка лип се и вјеч но га „са да“, ко ју до се же 
са мо ме та фи зич ка сна га гла збе. Но, ка ко сто ји ствар с тим Салц бур гом и за што је тај 
град од пре суд не ва жно сти за ра зу ми је ва ње Бер нхар до ве иде је књи жев но сти као 
ауто би о граф ске по ви је сти ра за ра ња су бјек та? Да ан ти ци пи ра мо: у ро ма ну Гу бит ник 
је дан од „ју на ка-гу бит ни ка“, пи ја нист Верт хај мер пи ше ро ман о ра за ра њу ро ма на, о 
не мо гућ но сти пи са ња уоп ће и не мо гућ но сти исти не умјет но сти као по сљед ње утје-
хе на кон до сег ну те ме та фи зич ке тај не у уз ви ше но ме је зи ку гла збе. Ауто би о гра фи ја у 
Бер нхар до ву слу ча ју не ма ни ка кве ве зе с до сад ним и бе сми сле ним на кла па њем о 
дво стру ким иден ти те ти ма тзв. пост мо дер но га су бјек та, о фик ци ји и оп сје ни при по-
ви је да ња о ства ри ма. Онај тко ис пи су је до га ђа је из сво је га жи во та не ис пи су је ни шта 
дру го не го ли не мо гућ ност по ви је сти су бјек та из ис ку ства тра у ме бит ка са мо га. Ауто-
би о гра фи ја је за то про на ђе на књи жев на фор ма на кон пост мо дер но га по дво стру че-
ња фик ци је и фак ци је, ствар не фик ци је и фик тив не ствар но сти. Фи лип Ла ку-Ла барт 
(Phi lip pe La co ue-La bart he) у Ти по гра фи ји раз ви ја про во ка тив ну по став ку да је тра у ма 
ро ђе ња и до га ђај смр ти у до ба нар ци стич ке ви зу ал не кул ту ре онај ви шак чу до ви-
шно га ода кле уз ви ше но рас тва ра су бјект при по ви је да ња, ко ји се кон сти ту и ра пи са-
њем као на до мјест ком (sup ple ment) за ствар ну ег зи стен ци ју.24 

Бер нхар до ви „ју на ци“ ни су у то ме из ним ком, већ пра ви лом. Сви су они умјет ни ци 
и „гу бит ни ци“ жи во та са мо га. Пи са ти зна чи уз ви си ти бол сви је та до на че ла не при па-
да ња окрут но ме дру штву ма сов не од ма зде про тив из дво је них по је ди на ца. Оно што 
је за Бер нхар да исто знач но јест не што да ле ко се жно за сва ку бу ду ћу ин тер вен ци ју 

23 M. Foucault, Power/Kno wledge: Se lected  Interviews and Other Writings  1 972. 1977 ., (ур.  C. G ordon),  
P antheon  Bo oks, New  Yo rk, 1980.  
24 P. La cou e-Labarthe, Typo graphie;  Mi mez is, Philosophy, Po litics, Stanford University Press ,  Stan for d 
– Cal ifornia , 1998.



163

око ан га жма на и ре по ли ти за ци је умјет но сти. То је шо пен ха у е ров ска ме то да с ја сним 
упу та ма за су вре ме но до ба. При ро да је ка ос и окрут ност без об зир не во ље за пре-
жи вља ва њем вр сте, а дру штво то тал на ен тро пи ја при мар них од но са. У ста њу то тал-
не др жав не ор га ни за ци је са мо дру штво по ста је строј за над зи ра њем и ка жња ва њем 
сло бо де. Што пре о ста је као те мељ но сред ство/свр ха от по ра тој „он то ло гиј ској уро ти“? 
Са мо и је ди но суб вер зив на анар хи ја умјет но сти као ин ди ви ду ал не мах ни то сти без 
ком про ми са. Го во ри ти „исти ну“ без стра ха од по сље ди ца про из ла зи из уви да у бе-
сми сле ност и ап сурд при ро де и дру штва као кон тин ген ци је зла-у-сви је ту. Али то ни је 
ни ка кав анар хич ни мо ра ли зам ко ји на кра ју за вр ша ва с ме си јан ским ис ку пље њем 
кр шћан ско га Бо го чо вје ка. Бер нхард не оста вља мје сто за Бо га. Оно што ипак оста је 
отво ре но јест ми стич ко осва ја ње про сто ра за „исти ну“ ме та фи зи ке гла збе.25 Ка да 
ви ше не ма бит не раз ли ке из ме ђу жи во та и умјет но сти, ка да све по ста је спек та клом 
ви зу ал не ствар но сти, та да је књи жев ност ко ја по ста вља де цен три ра ни су бјект у сре-
ди ште до га ђа ја мре жа вир ту ал них сли ка-кон це па та. За го нет ка њи хо ва зна че ња ле жи 
у је зич ним игра ма де струк ци је жи во та као умјет нич ко га до га ђа ја. Не тре ба за бо ра-
ви ти да је прет ход ник та кве вр сте ре флек сив не про зе с то по ни ми ма са на то ри ја и чу-
до ви шно уз ви ше не при ро де пла нин ско га кра јо ли ка у ко јем се од ви ја рад ња јед ног 
од нај зна чај ни јих мо дер них ро ма на То мас Ман и ње гов Ча роб ни бри јег. Есте ти ка ат мо -
сфе ре од ре ђу је кра јо лик рас пр ше но сти је зи ка. Не гдје ви со ко у пла ни на ма као са сли-
ке Ка спа ра Да ви да Фри дри ха (Ca spar Da vid Fri e drich) Der Wan de rer über dem Ne bel me er 
са мот ник на ру бу по но ра су сре ће се с нај ду бљом тје ско бом ег зи стен ци је и пи та њем 
о сми слу жи во та. 

Бу ду ћи да Бер нхард за раз ли ку од по ло жа ја су бјек та у ви со ко ме мо дер ни зму као 
Ја или тран сцен ден тал но га твор ца свих пред ста ва ко је пра те тај и та кав су бјект уво ди 
у текст сам је зик де струк ци је прет ход но га су бјек та с ње го вим цар ством исти не као 
ап со лут не су клад но сти пој ма, иде је и зби ље, ци је ли се текст раз ви ја кроз хи пер бо лу 
мо но ло гиј ске игре са сви је том, ко ји не мо же по ста ти објек том про ма тра ња упра во 
за то што је ре зул тат фик ци је и оп сје не са мо га су бјек та. Али оно што уоп ће јест ствар-
ност то га сви је та јест во ља за исти ном и опа жа њем ње го ва ги ба ња у вјеч но ме вра-
ћа њу исто га (зла). Исти на ни је књи жев на ме та фо ра ни ти се але го риј ски при ка зу је у 
до ба по све ма шњег гу бит ка свих дру штве них, кул тур них и по ли тич ких ре фе рен ци ја на 
оно уз ви ше но. При сту пи ти исти ни ни је мо гу ће по ла зе ћи од ло ги ке чи ње ни ца. Дру ги 
је пут онај ко ји сли је ди из есте ти ке као ло ги ке за о кре та к је зи ку (lin gu i stic turn).26 Са да 
се из во ди кључ ни обрат из би ти са мо га је зи ка као ка зи ва ња о-је зи ку. Ти ме се до га ђај 
ка зу је она ко ка ко га су ди о ник као при по вје дач ис ка зу је. Тре ћа ин стан ци ја јест ука зи
ва ње на оно што ствар ност ис кри вљу је и иде о ло гиј ски је скр на ви. У Бер нхар до вим 

25  P.  Engel, „Die  We lt   al s Elend u nd  S cheusslichkeit: Thomas Bernhards Aufnahm e  d es Schopen-
hauerschen Pessimismus  in sein We rk“, www. uni -d ue.de/…/mauerschau_4_enge l.pdf i C.A smuth, 
„ Mus ik   als Metaphys ik. Platonische Idee, Kunst und Musik bei Ar th ur  Schopenhau er“ , у: C.As sm ut h/ 
G.Scholz/F.-B.Stammk ötte r (прир.), Philos ophischer G ed ank e und mu sikalis cher Klang : Zum Wechsel
verhältnis von Musik und Philosophie, Cam pus  Ve rlag, Frankfurt /M .  – Hamburg, 1999, стр .  111-125.
26 R . Rorty, „Introduction to   the Lin guistic  Turn“, u:  C.J.Voparil/R.J.Bernstein ( ур.), T he Rorty R eader, 
Wiley-Bla c kwell,  Oxf ord , 2 010,  стр.  60-7 0. 
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дје ли ма је то не пре ста на пре о бра зба на ци стич ке про шло сти аустриј ско га за тво ре-
но га дру штва у ка то лич ки нео на ци зам у до ба „кра ја иде о ло ги ја“. У сво јој про зној 
стра те ги ји ауто ре флек сив но га су бјек та Бер нхард је пре о кре ну ти Шо пен ха у ер с ге-
стом ни че ан ско га ра за ра те ља свих „ври јед но сти“ упра во тог вр ло га мо дер но га сви-
је та. У ауто би о граф ско ме дје лу Die Ur sac he; Eine An de u tung опи су је Салц бург, град ње-
го ве мла до сти гдје се шко ло вао као го је нац у ин тер на ту. На по вр ши ни ли јеп и пре пун 
естет ске за во дљи во сти то ли ко су при пад не аустриј ско ме ду ху ве ли ке по ви је сне тра ди-
ци је ка то ли ци зма и кон зер ва ти ви зма, а у ду би ни мра чан и од бо јан спрам ко змо по-
лит ске иде је не у ро ђе но га стран ца.27 Салц бург је за Бер нхар да кар то гра фи ја уни вер-
зал не мор бид не Ар ка ди је су вре ме но га до ба. Иза ње го ве ор на мен тал не за во дљи во-
сти скри ва се „зло чин“ ба нал но сти и чу до ви шност сви је та. У сво јим спек та ку лар ним 
пре о бра зба ма „исти не“ град Мо цар та и Мо царт-ку гли скри ва за го нет ку о нај мрач ни-
јој сли ци су вре ме но га хи брид но га иден ти те та – ожи вље но га на ци о нал со ци ја ли зма 
у ка то лич ко ме аустриј ско ме „He i mat kom ple xu“

Ље по та ово га мје ста и ње го ва кра јо ли ка о ко јој не пре ста но го во ри чи тав сви јет, 
уви јек на нај не про ми шље ни ји на чин, а за и ста и у не до пу сти вом то ну, упра во је онај 
убо ји ти еле мент на овом убо ји том тлу, ов дје љу де, ко ји су с овим гра дом и ње го вим кра
јо ли ком по ве за ни и при род ном си лом за ње га при ко ва ни ро ђе њем или на не ки дру ги ра
ди ка лан на чин ко ји ни су скри ви ли са ми, та свјет ски по зна та ље по та не пре ста но гње чи. 
Та ква свјет ски по зна та ље по та у спре зи с та квом не људ ском и не при ја тељ ском кли
мом по ста је убо ји та...Дух ово га гра да та ко је ти је ком чи та ве го ди не ка то лич кона
ци о нал со ци ја ли стич ки не дух, све оста ло је лаж. Ље ти се под име ном Салц бур шког фе
сти ва ла у овом гра ду ли це мјер но хи ни уни вер зал ност, а сред ство та ко зва не свјет ске 
умјет но сти са мо је сред ство за ма гљи ва ња и ли це мјер но хи ње ње, за та шка ва ње гла збом 
и за та шка ва ње глу мом, та ко зва ну ви со ку умјет ност ље ти овај град и ње го ви ста нов ни
ци не зло ра бе ни за што дру го не го за сво је под му кле по слов не свр хе. Фе сти вал се одр жа ва 
са мо ка ко би се на не ко ли ко мје се ци пре кри ла ка љу жа ово га гра да...28

Под ри је тло Бер нхар до ве де струк ци је ду хов но га скло па на ци зма и ка то ли ци зма 
у по сли је рат но ме аустриј ско ме дру штву не сум њи во је ве за на уз Кар ла Кра у са, Хер-
ма на Бро ха и Ро бер та Му си ла. Иако се из ри је ком ри јет ко спо ми њу у ње го вим тек сто-
ви ма, те су три књи жев но-ин те лек ту ал не фи гу ре ра ди кал не кри ти ке „ра до сне апо-
ка лип се“ Хаб сбур шке мо нар хи је пу то ка зи Бер нхар до вој ду хов ној и идеј но-по ли тич кој 
не сво дљи во сти на мо ра ли стич ки ан га жман. У ана ли зи на стан ка ма сов не пси хо ло ги је 
на ци зма из res sen ti men ta спрам ауто крат ске би ти јед но га иде о ло гиј ско-по ли тич ко-
га по рет ка дис кур са и иде ја кон зер ва тив не ре во лу ци је осо би то је Брох као пси хо лог 
и фе но ме но лог аустриј ско га „рас па да ври јед но сти“ оста вио нај зна чај ни је ми са о не 
тра го ве. Иро ни ја је по ви је сти да се на кон Кун де ри на есе ја о тра ге ди ји Сред ње Еуро пе 

27  Види о томе :  C.   Ruthner, „Macht- Spiele:  Kulturwiss en sc haftliche K at e gor ien als Propedeutik zum 
Werk Thomas Bernhar d“, German is tische Mitte ilungen, бр. 60-61 /  2 004 –  05, стр . 5 -19 . и Jose ph  
P .  Mautner, „D ie   Zei t  ma c ht  aus ihren Zeugen im mer Ver gessende“:  Katholizismus und N ational-
sozialism us  im  W erk von  Thomas Bernhard“, wordpre ss. co m
28 Т.  Бернхард , Узрок, Меа ндармедиа, За гр еб, 2 010., с тр. 23.  С њемачк ог а превео  Б . Пери ћ.
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1980-их иде ја кул тур но га про сто ра флу ид них иде ја и апо ка лип тич ке по ви је сти ма-
лих на ро да про мет ну ла у не што крај ње па те тич но и сто га ми сти фи ка тор ско. Ра ди се, 
на и ме, о сво је вр сно ме иде а ли зи ра њу кул тур не функ ци је Хаб сбур шко га цар ства као 
па ра диг ме ли бе рал но га фе де ра ли зма у још јед ној про ма ше ној уто пи ји и фик ци ји, 
оној о уз ви ше но сти ду ха Сред ње Еуро пе као скло па ве ли ких ми сли ла ца, књи жев ни-
ка, умјет ни ка, ар хи тек ту ре де ка ден ци је и ви со ко га мо дер ни зма. Умје сто да се ви ди 
ка ко је упра во та на вод но ли бе рал на уто пи ја би ла ни шта дру го не го мор бид но при-
сва ја ње де мо крат ских на че ла мо дер не Еуро пе за ор на мен тал не свр хе ко ло ни ја ли зма 
и ауто кра ци је за ма ле на ро де на ру бо ви ма Хаб сбур шко га Цар ства, на ста ла је кул тур на 
ин ду стри ја но стал ги је за К.u.К. бон то ном, стил ском де ко ра ци јом ду хов не пра зни не 
и беч ким Опер нба лом. Све је то одав но пред ви дио Хер ман Брох у сво јим есе ји ма о 
Бе чу као кич гра ду нео хи сто ри ци зма.29 Оно што је у хр ват ској књи жев но сти 20. сто-
ље ћа де стру и рао Ми ро слав Кр ле жа као лаж о ко змо по ли ти зму и де мо кра ци ји Mit tel
eu ro pe из че га је про из ве ден мон стру о зни строј на ци о нал со ци ја ли зма, а то је кла сич-
на по став ка Kul tur kri tik као Ide o lo gi e kri tik од Бро ха до Адор на и Хорк хај ме ра, у сво јим 
књи жев ним дје ли ма и јав но ме ин те лек ту ал но ме дје ло ва њу од са мо га по чет ка 1950-их 
на нај ра ди кал ни ји на чин је про вео То мас Бер нхард. Али, при том ва ља учи ни ти бит ну 
раз ли ку ње го ве де струк ци је на ци зма-ка то ли ци зма као но ве иде о ло ги је де сно-по пу-
ли стич ко га по врат ка из во ри ма – ксе но фо би ја, ра си зам, кон зер ва тив на кул ту ра, ор ган-
ско схва ћа ње на ци је и де мо крат ски ауто кра ти зам – спрам срод них по ку ша ја у еуроп-
ској књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. сто ље ћа, као што је, при мје ри це, слу чај с Да ни лом 
Ки шом. Бер нхард не при па да шул цов ско-бор хе сов ској по е ти ци ме лан ко ли је и но стал-
ги је за про па лим ко змо по ли ти змом Сред ње Еуро пе. По све су прот но, са мо свој ност 
ње го ва ин те лек ту ал но га и књи жев но га пу та при па да оно ме што Вал тер А. Штра ус 
(Wal ter A. Stra uss) на зи ва по е ти ком кон стер на ци је.30 

Од ро ма на Verstörung (Po re me ćaj) из 1967. го ди не мо же се пра ти ти рад на дис пер-
зи ји је зи ка. Ауто би о граф ско у књи жев но ме тек сту сто ји у зна ку три ја де: ужас – те рор 
– уз ви ше но. На кон Каф ке и Бе ке та, али с ону стра ну пу ко га на че ла не га ци је у ди ја-
лек тич ко ме сми слу, Бер нхард про ла зи кроз „ла би ринт не мо ћи“ књи жев но сти као 
сво је вр сно га пу то ва ња кроз по ста је бе сми сле но га си му ла кру ма зла. Као што се у 
Каф ки но ме ме та фи зич ко ме ла би рин ту за ко на и ка зне не до га ђа ни шта дру го не го ли 

29 „Пре мд а се Беч ј едн ако  тако осјећао г радом  умје тности,  шт овише градом умје т ности p ar 
ex cellence, ту  је  озрачје б ило п осве друкч иј е.  Б ио је то,  на име , много мање град  ум јетн ости,  а 
мног о в иш е гра д  декор аци је par excellence . /…/ Он о  што нап осљ етку зна чи пре кривањ е б иједе 
 бог атств ом,  то ј е у Б ечу,  у његов ом аветињск ом задње м  добу про цвата,  пос та ло јасн иј е него 
б ило  када  и  би ло гдје другдј е: мини мум етич ких в ријед ности тр ебало  је покр ити ма ксимум ом  
оних естетски х које  то  више ни су биле,  а  више нису  ни могле  бити,  буду ћи д а је ест е тска вријед-
ност ко ја не изра ста на  етичкој осн ови своја  су пр отност,  на им е кич.  И  као  главни  гра д кича , 
тако је Беч постао и  метрополо м вриједносно з рак опразног пр ос тора епохе. “ – Х. Бр ох , „Умје т-
ност и  ње зин н е-с тил св рш етком  X ИX  ст ољећа“,  у: Дух и дух времена: есеји о ку лту ри  модер не, 
Издањ а Антибарбарус, З агреб, 2007,   стр. 117. и  138 .  С њемачкога  превео  Н. Петрак 
30 W. A. Strauss, „The Poe tics of Const ernation in Thomas Bernha rd ‘s  Novels“, Postscript – св . VIII –  
19 91. Papers from the 19 90PAC C onference (ур.  D. C. Boyd),  V in t rop University,  стр. 27-33.
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од го да оно га по сљед ње га у ме си јан ско ме сми слу, та ко смо и у Бен хар до ву слу ча ју, 
осо би то у ка сним ро ма ни ма по пут Бри са ња. Рас па да и Гу бит ни ка из 1980-их, су о че ни 
с не чу ве ним рас па дом фор ми жи вот но га сви је та и фор ми књи жев но га при по ви је да-
ња. Рас па дом фор ми жи во та, го во ре ћи пој мо вљем Агам бе на, „исти на“ се из ла же кроз 
ис пи си ва ње тре ну та ка о на стан ку лу ди ла, обра зло же њу са мо у бој ства и оно ме што 
је кон стан та у цје ло куп но ме ње го ву дје лу, а што има сли кар ски тон апо ка лип тич ке 
але го ри је су вре ме но га до ба. Од нос из ме ђу рас па да жи вот них фор ми и књи жев но га 
дис кур са ни је тек ана ло ги ја и па ра ле ли зам. Пи са ње је за Бер нхар да ви ше од „дру го-
га жи во та“. То је је ди ни на чин осми шља ва ња ег зи стен ци је у на сто ја њу да се до хва ти 
„исти на“ с во љом за ус по ста вом сви је та ко ји је ди но оправ да ва ме та фи зич ка чи сто ћа 
нај у зви ше ни је умјет но сти уоп ће – гла збе. Вр ху нац је Бер нхар до ва ко мич ко-би зар-
но га стил ско га уми је ћа у пре ци зно сти ис пи си ва ња озрач ја ра ђа ња зла и мах ни то сти 
у па сто рал но ме окруж ју ми сте ри ја ан ђе о ски чи сте при ро де. Но, упра во је то оно мор-
бид но и за стра шу ју ће. Про вин ци ја је као што гла си на зив пр ве збир ке Бер нхар до вих 
пје са ма In ho ra mor tis – без дан из ко јег из ла зе са мо чу до ви шта, мо рал не на ка зе и лу-
ђа ци. Го вор о про вин ци ји као не че му мрач но ме и с ону стра ну мо дер не ра ци о нал-
но сти по рет ка ин ду стриј ских дру шта ва Еуро пе већ је Јан ке ле вич (Jankélévitch) од ре-
дио ам би ва лент ним ег зи стен ци јал ним до жи вља јем сви је та као до са де, тје ско бе и 
ба нал но сти.31 Смрт пред ста вља ко нач ну гра ни цу тран сгре си је мах ни то сти и је зи ка 
чи ње ни ца окрут не сва ко дне ви це. Што је сва ко дне ви ца ба нал ни ја у сво јој до са ди по-
на вља ња, то је за во дљи ви ја де ко ра ци ја за нео бра зло же ни те мељ мор бид но сти. Чи ни 
се за ни мљи вим ис пи та ти све зу из ме ђу ова два крај ње ан ти но мич на пој ма: мор бид-
но сти и ба нал но сти. За Ха ну Арент (Han nah Arendt) управо је одредба обичности у 
доба припреме идеологије нацизма оно застрашујуће у функционисању једног Ајх ма-
на. Ба нал ност ни је тек ру ти на, не го и по ко ра ва ње уну тар њој ди сци пли ни из вањ ско-
га иде о ло гиј ско-по ли тич ко га по рет ка ко ји зах ти је ва „љу де без свој ста ва“. Са мо они 
мо гу по ста ти са вр ше ни ма сов ни зло чин ци и слу ге ге но ци да. У Бер нхар до вим дје ли-
ма мје сто аустриј ске про вин ци је, озрач је па сто рал них кра јо ли ка, двор ци смје ште ни 
на пла нин ским уз ви си на ма ко ји под сје ћа ју на де ка дент ну ар хи тек ту ру лу до сти кра-
ља Лу дви га II. Ба вар ско га и ње гов де ко ра тив ни кич, све то при па да је дин стве ној 
пси хо дра ма ти ци зла. А упра во зло скри ве но бди је у при ро ди и дру штве ним од но си-
ма мо ћи. Ме ђу тим, зло ни је де ко ра тив на по за ди на ни ти озрач је лан ца по кре ну тих 
до га ђа ја. Зло је са мо дру го име за окрут ност при ро де у ње зи но ме ан ђе о ско ме ли ку 
„при род но сти“, „ну жно сти“, „кон тин ген ци ји“.

Чу до ви шни је па ра докс ауто би о граф ске по за ди не су вре ме но га ро ма на у то ме што 
он же ли би ти то тал но дје ло ожи во тво ре ња умјет но сти сред стви ма ње зи на уни ште-
ња. Је зик тог па ра док са је у Бер нхар да очи гле дан. То је уз ви ше на не моћ је зи ка у сво јој 
моћ ној хи пер бо ли о мах ни том пје сни ку ко ји пје ва из над по но ра за то што је тај пјев 
још је ди но пре о ста ли до каз људ ско сти. Бе кет је са же то ис ка зао два пу та мо дер не 
књи жев но сти с об зи ром на моћ је зи ка. Је дан је Џој сов, а дру ги ње гов вла сти ти: „Џојс, 
као умјет ник, те жи све зна њу и све мо ћи; ја, пак, ра дим у не мо ћи и не зна њу.“ Бер н хард 

31 Види о томе: V.-N. Grappe, L’enui ordinaire, Austral, Pariz, 1995.
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при па да по е ти ци пу ко ти не у са мо ме је зи ку, оном из ме ђу мо ћи и не мо ћи ка зи ва ња, 
оном чу до ви шно бли ском тра у ма ма мо дер но га чо вје ка и исто доб но ње му стра ном 
што га при вла чи и од би ја. Ауто би о гра фи ја при том игра уло гу по ре ме ћа ја (verstörung) 
са мо га жи во та у ње го вој ли не ар но сти и екс цен трич ној ба че но сти на ру бо ве. Би ти на 
ру бу зна чи не пре ста но жи вје ти у ста њу па ни ке и „ра ци о нал не ек ста зе“ с об зи ром на 
јав ну из ло же ност по гле ду Дру гих као ма се и ко лек ти ва у фор мал но де мо крат ском 
окруж ју јед не иде о ло гиј ско-по ли тич ке ма сов не пси хо зе ис кљу че ња оних ко ји од би-
ја ју по кор ност при пад ни штву то те му и та буу иден ти те та.32 Ужас је фа ши зма у то ме што 
се по ја вљу је у фор ми пра ме та је зи ка ор ган ске за јед ни це. Ми сти ка „при ро де“ при том 
по ве зу је иде ју крв но га срод ства и дру штве не од но се као ра сно-ет нич ку со ли дар-
ност у об ра ни те ри то ри ја пред про до ром из ми шље них уну тар њих не при ја те ља.33 
Фор ма ма сов не мо ћи пле мен ске сви је сти са вр ше но дје лу је у до ба то тал не кри зе ври-
јед но сти. Но, про блем је у то ме што фа ши зам као мо дер на иде о ло ги ја ра си зма и на-
ци о на ли зма по чи ва на ло ги ци ма се и уто ли ко има де мо крат ску ле ги тим ност за сво је 
про ту де мо крат ске ци ље ве. Би ти про тив сва ке об но ве по ти сну те крив ње у ла тент ну 
агре си ју пост мо дер не по ли ти ке „про сви је ће не ма се“ без су бјек та за ауто ра Ими та
то ра гла со ва чи ни те мељ ум но га дје ло ва ња у ста њу пер ма нент но га „из ван ред но га 
ста ња“. Пи та ње сло бо де и ети ке у ста њу иде о ло гиј ске „по ре ме ће но сти“ (verstörung) 
уни вер зал них ври јед но сти мо дер но сти као што су иде ја људ ских пра ва, до сто јан-
ства осо бе и не сво дљи во сти Дру го га ни је сто га пи та ње о сми слу ху ма но сти, не го 
пи та ње о во љи за озби ље њем не по сто је ће би ти ху ма но сти под ци је ну вла сти те дру-
штве не ис кљу че но сти. Бер нхар дов је ин те лек ту ал ни по ло жај у еуроп ској кул ту ри 
је дин ствен при мјер оно га што Сар тр на зи ва ба стар дом. Ни ко ме не при па да ти, ни 
кул ту на ци је ни ти то те му ра се ни та буу кул ту ре, ни ти ин те ре си ма кор по ра ци ја, зна-
чи оста ти без у вјет но не му зи ка лан на буб ње ве зло коб но га мар ша у мрач но ме до бу 
иде о ло ги ја. Ин те лек ту а лац као ба стард у се би чу ва и на нај ви ши сту пањ мах ни то сти 
сло бо де уз ди же не при пад ност, са мот ност, вје ро до стој ност вла сти та чи на от по ра.34 

То мас Бер нхард је био не же ље но ди је те екс це са, ро ђен 1931. го ди не нај вје ро јат-
ни је си ло ва њем ње го ве мај ке, ко ја је за то пре бје гла у Ни зо зем ску у изо ла ци ју од дру-
штве не осра мо ће но сти у аустриј ској про вин ци ји. Од ра стао је и шко ло вао се у ин тер-
на ту у Салц бур гу, а истин ски сви јет умјет но сти и фи ло зо фи је, анар хи стич ки свје то на зор 
и на кло ност спрам дру штве них мар ги на ла ца од лум пен про ле те ра, пи ја на ца, бо е ма, 
тје ле сно друк чи јих до свих од бје глих од окрут но га за ко на дру штве не про сјеч но сти 
у сва ком по гле ду ба шти нио је од дје да, књи жев ни ка за ви чај не те ма ти ке, Јо ха не са 
Фројм би хле ра (Jo han nes Fre um bic hler).35 Ци је ли је жи вот због ту бер ку ло зе про вео у 
ра зним са на то ри ји ма. Био је на ста њен у аустриј ској про вин ци ји. Све је то до вољ но 

32 О појму „рационалне екстазе“ из Брохових анализа масовне психологије фашизма, види: P. 
Sloterdijk, Eurotaoismus: Zur Kritik der politischen Kinetik, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1989.
33 Види о томе: E. Canetti, Маса и моћ, ГЗХ, Загреб, 1984. С њемачкога превела Ј. Планинц.
34 Види о томе: Ж. Паић. Моћ непокорности: Интелектуалац и биополитика, Издања Анти-
барбарус, Загреб, 2006.
35 K. Fleischmann, Thomas Bernhard – Eine Begegnung. Gespräche mit Krista Fleischmann, Suhrkamp, 
Frankfurt/M., 2006.
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за ауто би о граф ски оквир јед не мно го сло же ни је и ра ди кал ни је иде је књи жев но сти 
но што се мо же са же ти из го то во уоби ча је не ауто би о гра фи је у ко јој јед на не из ље чи-
ва бо лест има функ ци ју ви ше од ме та фо ре. Што уисти ну од ре ђу је Бер нхар до ву иде ју 
књи жев но сти?

3. До жи вљај рас ко ри је ње но сти: рас пад и пре о ста ци

С ону стра ну ми зан тро пи је и ни хи ли зма, али и без на па сти за па ло сти у но ви мо-
ра ли зам без утје хе у оно ме тран сцен дент но ме, Бер нхард је раз вио аутен ти чан про ту-
ди скурс не га ци је и по твр ђи ва ња је зи ка као је ди не вје ро до стој не ма три це за мо гу ће 
ра зу ми је ва ње сви је та. Не ка же слу чај но Хај де гер у сво јим фрај бур шким пре да ва њи-
ма 1940-их да је је зик до га ђај и да бит умјет но сти при па да до га ђа ју (Ere ig nis).36 Ов дје 
нам је од по све ми нор ног зна ча ја што Бер нхард у ро ма ну-есе ју Ста ри мај сто ри: Ко ме
ди ја вје ро јат но у ци је лој по ви је сти кри ти ке Хај де ге ра ис пи су је нај ци нич ни је ко мен-
та ре о пре крет но ме ми сли о цу су вре ме но га до ба на зи ва ју ћи га „лу дим на ци стич ким 
фи ли стром“. Ва жно је са мо ово: је зик се до га ђа он да ка да ка зи ва ју ћи о исти ни бит ка 
из ње га пје ва ју ћи сви јет сам од се бе отва ра сво је тај не ни кад их по све не пу шта ју ћи 
ра зу ми је ва њу оних ко ји слу ша ју и чи та ју. Бер нхар дов је про ту ди скурс сто га де струк-
ци ја је зи ка као ин стру мен та и ала та спо зна је. У већ спо ме ну тој књи зи по ре ме ће но га 
жан ра ауто би о гра фи је-ро ма на-есе ја, при по вје дач ус трај но по ка зу је ко ли ко му је ста ло 
до ин кан та ци је и хи пер бо ле у на чи ну ар ти ку ла ци је ста во ва. По ре дак про ту ди с кур са 
про из ла зи из са вр ше но га ка о са при ро де и њој су прот ста вље но га на чи на ор га ни за-
ци је људ ске вр сте у дру штва, др жа ве и цар ства.37 Да би „исти на“ мо гла уоп ће би ти 
до сег ну та и, да ка ко, не до так ну та јер је за Бер нхар да на тра гу Ни чеа ри јеч о игри ме-
та фо ра и фик ци ја у би ва њу/по ста ја њу, а не у фик сно ме ста њу иден ти те та, ну жно је да 
се по ре дак је зи ка ор га ни зи ра као ен тро пиј ски мо дел сви је та. У ње му се исто доб но 
сва ки рас пад ре ор га ни зи ра и по ста је пре о ста так јед но га дру го га сви је та, а пре о бра-
зба јед ног ста ња у дру го мо ра од го ва ра ти те мељ ној иде ји књи жев но сти као кон тин-
ген ци је и емер ген ци је. На зи ви су Бер нхар до вих про за, есе ја, ауто би о граф ских дје ла 
пре у зе ти из је зи ка ме та фи зи ке и су вре ме них при род них зна но сти, из тех нос фе ре и 
би ос фе ре: узрок, слу чај ност, рас пад, гу би так, ис прав ке. Ка да би смо хтје ли ус по ста-
ви ти ди ја лог из ме ђу два срод на спи са те ља су вре ме но га до ба на кон ис ку ства пост-
мо дер не и на кон ње зи не ка ри је ре па ра док сал не ме ди јал но сти, але го рич но сти и ор на-
мен тал но сти, та да је са мо ра зу мљи во да Бер нхар до во пре тје ри ва ње, ци ни зам и ра ди-
кал но-суб вер зив на ге ста от по ра у са мо ме је зи ку има сво јег срод ни ка и ба шти ни ка у 
ро ма ни ма и есе ји ма Ми ше ла Уел бе ка (Mic hel Ho u el le becq). У ње го ву ро ма ну Еле мен
тар не че сти це то је до ве де но до крај њих кон зе квен ци ја. Емер гент на прак са је зи ка 
ис ка зу је се хи пер бо лом и ре флек сив ним ци ни змом су бјек та. Али за раз ли ку од Бер н-
хар да он пот пу но про фа ни ра је зик на ме ди јал ни дис курс ко му ни ка ци је сли ка ма-ти је-

36 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA, св. 5. V. Klostermann, Frankfurt/M., 
1989, стр. 173.
37 V. Pratt,  „ L’odre du  discours chez THOMAS BERNHARD: Pour une invitation á la lecture de Bern-
hard“, www.thomasbernhard.org/essays/index.shtml
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ли ма с по мо ћу па ра знан стве но га дис кур са би о ге не ти ке и со ци о би о ло ги је. Но, раз ли-
ке из ме ђу Бер нхар да и Уел бе ка су не са мо у то ме што пр ви по е ти зи ра је зик по на вља-
њем и ин кан та ци ја ма, а по то њи га сво ди на еле мен тар ну моћ ра за ра ња свих фор ми 
жи вот не ко му ни ка ци је у те жњи за ап со лут ним Ја дру штве не ен тро пи је су вре ме но-
сти, не го по нај ви ше у то ме што Бер нхард у сво јој ба стард ној не при пад но сти дру штве-
ним идо ли ма ма са и по пу ли стич ких иде о ло ги ја фа ши зма ис ка зу је су пат њу с Дру ги ма, 
док је Уел бек до нар ци стич ке рав но ду шно сти окре нут су бјек ту вла сти те пра зни не.38 
На кра ју се по ка зу је да пи та ње је зи ка и дис кур са у су вре ме ној књи жев но сти уви јек 
за вр ша ва као етич ко-по ли тич ко пи та ње. Ме ђу тим, то ни је ар гу мент у при лог ан га жи-
ра не књи жев но сти. При је би се мо гло ка за ти да је то оно што пре о ста је од је зи ка у 
епо хи де струк ци је ње го вих мо ћи ко му ни ка ци је. Пре о ста ју или „ма ле при че“ иде о-
ло ги је-по ли ти ке или, пак, оно езо ре тич но и руб но што је нај бо ље де фи ни рао баш 
Пе тер Ханд ке у го во ру по во дом јед не књи жев не на гра де: Ја сам ста нов ник ку ле од 
бје ло ко сти? Бер нхард би то ме си гур но мо гао до да ти: „У тој ку ли чо вјек мо ра по лу-
дје ти, по ста ти иди от или се уби ти. Уви јек по сто ји из лаз из без из ла зја.“ Тре ће ипак 
по сто ји. Бер нхар дов про ту го вор као суб вер зив на ге ста про ла за из ме ђу два ки ча 
гро зе – по ли тич ке умјет но сти и естет ско га по рет ка жи во та не оста вља мно го на де, 
али оста вља страст за исти ном у до ба смр ти је зи ка. 

Кон тин ген ци ја је те мељ ни по јам су вре ме не фи ло зо фи је. По јам се од но си на не-
мо гућ ност про бо ја за тво ре не струк ту ре за пад њач ке ме та фи зи ке и из ње из ве де не 
но во вје ков не зна но сти. Од Њут но ве ме ха ни ке она по чи ва на иде ји ну жно сти кон-
струк ци је при ро де и чо вје ка. Кон тин гент но је ујед но слу чај но и оно што, при мје ри це, 
фи ло зоф Макс Ше лер (Max Schel ler) на зи ва та ко-бит ком (SoSein). То је та ко и ни ка ко 
друк чи је. Пи та ти за што је то та ко, а не друк чи је чи ни се бе сми сле ним. За то је „при-
ро да“ ка те го ри ја објек тив но сти, а исто та ко и цје ло куп ни по ре дак дру штве не ор га-
ни за ци је људ ско га жи во та у мо дер но до ба. Што се до га ђа ни је „слу чај но“, али ни је ни 
фа тал но. То је на про сто та ко. Ако се X не до ки не, он ће ну жно у Y има ти не ки свој 
пре о ста так, ко ји ће дје ло ва ти у ства ра њу но ве си ту а ци је. По став ка о аустриј ско ме 
кул тур но ме и дру штве но ме мо де лу као на ци о нал со ци ја ли зму-ка то ли ци зму не сум-
њи во је ујед но за стра шу ју ће „нео бјек тив на“ и иза зи ва по до зри вост спрам ло ги ке 
ко јом се ста во ви пи сца про гла ша ва ју истин ском по ли тич ком зби љом. Ти ме до ла зи 
до ис кри вља ва ња ка ко ло ги ке књи жев но га тек ста та ко и са ме по ли ти ке и дру штве-
не зби ље. У 20. сто ље ћу има мно штво при мје ра иш чи та ва ња по ли тич ке и дру штве не 
ствар но сти на те ме љу пре крет них књи жев них дје ла. Та ко до ла зи до ну жно га ис кри-
вља ва ња са ме ствар но сти по да ру ју ћи јој оно што она ни по што не за слу жу је – мит ску 
сли ку нео ви сну од збиљ ске исти не до га ђа ја. Ро ман у естет ско ме сми слу ни је, да ка ко, 
пу ки од раз мо дер но га ин ду стриј ско га дру штва и ње го ве тех но-знан стве не ло ги ке. 
Већ је Брох у ана ли зи Џој со ва Улик са ука зао на про блем пре о бра жа ја схва ћа ња вре-
ме ни то сти у фраг мен та ци ји при по ви је да ња, ко је од го ва ра рас па ду цје ли не мо дер-

38 Види о томе: „Michel Houellebecq и еуропски полемички dossier о сексуалном либерализ-
му“, Еуропски гласник, бр. 6/2001. и Ж. Паић, „На посљедњој платформи“, у: Montaigneov рез, 
Издања Антибарбарус, Загреб, 2004, стр. 161-172.
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но га жи во та на раз ли ков не зо не ра да и до ко ли це, ди сци пли не (ну жно сти) и анар хи је 
(сло бо де).39 Моћ књи жев но сти по чи ва на мит ско ме зна ме но ва њу сви је та као тра гич-
но га слу ча ја бо жан ске игре при ро де и чо вје ка. У су вре ме но ме до бу тех но-зна но сти 
мит ски се дис курс по ја вљу је у фор ми вир ту ал не умјет но сти са ме ди ги тал не сли ке 
као си му ла кру ма ствар но сти. Мит на тај на чин по ста је сам ви зу ал ни је зик ко му ни ка-
ци је у умре же ним дру штви ма гло бал но га до ба. Ме та је зик ми та мо же при том би ти 
иде о ло гиј ски флу и дан и ва ри ра ти од го во ра гро теск них то та ли тар них во ђа до вул гар-
них ис па да ба нал но сти ико на поп-кул ту ре. У оба слу ча ја ње го ва је по за ди на су ви-
шак има ги нар но га у са мој је згри па то ло шки рас ци је пље но га ре ал но га.40 По себ но је 
тај по сту пак не вје ро до сто јан ка да се ра ди о пи сци ма ко ји у сво јем јав но ме обра ћа-
њу раз ли ку ју фик ци ју од фак ци је, бе ле три сти ку од по ли тич ке пу бли ци сти ке. У то ме 
је па ра диг мат ски слу чај упра во Пе тер Ханд ке. Ње го ви су ро ма ни и про зе езо те рич-
на чи ста има ги на ци ја су сре та је зи ка и зна ко ва ствар но сти, а по ли тич ки пу то пи си и 
ан га жман у ра ту на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, гдје је на за са да ма про вин ци јал но-
га кул тур пе си ми зма бра нио зло чи нач ку по ли ти ку Ми ло ше ви ће ве Ср би је про тив 
„де ка дент но га и мо рал но про па ло га За па да“ 1990-их, сра мот ни чин ин те лек ту ал но га 
и мо рал но га по ра за.41 За то ва ља Бер нхар до ву кри ти ку аустриј ско га „He i mat kom ple xa“ 
осло бо ди ти од сва ке вр сте при зем не по ли тич ке под јарм ље но сти у дру ге свр хе. Не 
ра ди се ни о ка кво ме „кул тур но ме мо де лу“ као вјеч но ме ар хе ти пу, не го о на став ку 
оно га што је нај вје ро до стој ни је кри тич ки по ка зао упра во Хер ман Брох у по став ци о 
„ра до сној апо ка лип си“ Бе ча и Хаб сбур шке мо нар хи је. Са мо су дру га сред ства и са мо 
су дру ге стра те ги је књи жев но сти као иде је. Оно што је исто вјет но јест рас пад ври-
јед но сти и по то ну ће у за бо рав не ис ку пљи ве крив ње за ис тре бље ње Жи до ва у Дру-
гом свјет ском ра ту. Књи жев ност се осло ба ђа по ли тич ко га тек он да кад са мо по ли-
тич ко ви ше не тре ба за сво је свр хе ни ка кву књи жев ност као „до да ну ври јед ност“ 
вла сти тој не мо гућ но сти сми сле но га дје ло ва ња. Про блем је упра во у то ме што је су-
вре ме но до ба у сво јој на чел ној ауто ном но сти сфе ра умјет но сти, ре ли ги је, по ли ти ке 
све дру го не го ли уза јам на игра не сво дљи вих ду хов них мо ћи. Ло ги ка ин те гри ра но га 
спек та кла фун да мен тал ни је по ре ме ћај ран га у гло бал но до ба.42 Све се гу би у жрв њу 
пра зни не и ни штав но сти са мо га дру штва спек та кла. Сва ки об лик от по ра по ста је ми-
нор на ге ста очај ни ка, а сва ки очај ра ђа са мо но ви res sen ti ment у фор ми упра во оног 
што је те ма Бер нхар до ва скал пе ла пси хо па то ло ги је мор бид не Ар ка ди је – ма сов ни зло-
чин без раз ло га, чи сти те рор без свр хе. Од го вор на пи та ње че му и за што то и упра во 
то са мо је је дан: на про сто за то! Ап сурд још при па да хе рој ско ме до бу ег зи стен ци је у 

39 М. Роберт, „Чему роман?“, Еуропски гласник, бр. 10/2010, стр. 49-66. С њемачкога превео Б. 
Перић.
40 Види о томе: J. Lacan, Television: A Challenge to the Psychoanalytic Establishement, W. W. Norton 
comp., New York, 1990.
41 Ж. Паић, „Сањарево обожавање зла“, у: Montaigneov рез, Издања Антибарбарус, Загреб, 2004, 
стр. 139-146.
42 G. Debord, Друштво спектакла & Коментари друштву спектакла. АРКЗИН, Загреб, 1999. С 
францускога превео Г. Вујасиновић и G. Agamben, Means without End; Notes on Politics, University 
of Minnesota Press, Minneapolis – London, 2000.
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сви је ту раз ли ков них зо на др жа ве и дру штва, по ли ти ке и умјет но сти. У до ба спек та-
кла све је по ре ме ће но и ни шта ви ше не ма по сљед њи раз лог у не че му дру го ме осим 
у вла сти тој бес те мељ но сти ни шта ви ла.

Је зик је Бер нхар до ва про ту ди скур са по ље емер ген ци је. Ра ди се о пој му из су вре-
ме не те о ри је зна но сти – од ко змо ло ги је до би о зна но сти и не у ро фи ло зо фи је – ко ји 
упу ћу је на пре кид с ло ги ком узрок-по сље ди ца и оту да се из во ди мо гућ ност на стан ка 
но во га као ап со лут но не сво дљи во га и нео че ки ва но га.43 У Бер нхар до ву је зи ку ци је-
ло куп ни се сви јет до га ђа као су коб кон тин ген ци је-емер ген ци је, „ну жно сти“/“слу чај-
но сти“ и „сло бо де“. Та па ра док сал на и екс цен трич на по е ти ка кон стер на ци је у сво јој 
је из вед би ра ди ка лан спој све мо ћи-не мо ћи је зи ка да до сег не чи сту јед но став ност оне 
чу до ви шне „исти не“ рас па да сви је та на еле мен тар не чи ње ни це тје ле сно сти и уз ви-
ше не фрак та ле јед не без у вјет не ме та фи зи ке умјет но сти с гла збом као вр хун цем. У 
мно гим се про во ка тив но из ве де ним ана ли за ма Бер нхар до ве иде је књи жев но сти је-
зик по ка зу је про ту ди скур сом су бјек та (без) мо ћи. У ана ло ги ји с утје цај ним Ру дол фо-
вим ту ма че њем Хоф ман ста ло ва књи жев но га дје ла као ме та фи зич ко га оправ да ња 
еуроп ске „кон зер ва тив не ре во лу ци је“ у са мо ме ср цу мо дер ни зма,44 по сто ји до вољ-
но раз ло га да се Бер нхард име ну је „кон зер ва тив ним анар хи стом“.45 Обра зло же ње 
за та кав став мо же се про на ћи у са мој Бер нхар до вој оп чи ње но сти тра ди ци јом ње-
мач ке ро ман ти ке с вр хун цем у Но ва ли са и Ни чеа. Ње го ва су дје ла то по ло гиј ски смје-
ште на у се о ску за јед ни цу за тво ре но га и не про пу сно га дру штва. Мре жа не по ти зма и 
при ми тив ни обра сци дру штве них ин тер ак ци ја од ре ђу ју на ста нак res sen ti men ta спрам 
про шло сти Аустри је на дво стру кој ра зи ни. Пр ва је ве за на уз на род ну за јед ни цу као 
ор ган ску струк ту ру на ци је и од но си се на се ља штво и ма ло обрт ни штво, а дру га је 
ра зи на она ко ју би се у скла ду с Бур ди је о вим со ци о ло гиј ским ана ли за ма кул тур но га 
ха би ту са мо гло на зва ти кул тур ним и сим бо лич ким ка пи та лом ари сто крат ске ели те 
пре о ста ле у сра зу фи нан циј ско га ка пи та ли зма кор по ра ци ја и жи вот них сти ло ва но вих 
оли гар хи ја. Аустри ја је од у ви јек би ла „тре ћи пут“, ка ко Бер нхард ци нич но ко мен ти-
ра ње зин по ви је сно-дру штве ни раз ви так. Без истин ско га со ци ја ли зма, без ре ал но га 
ли бе рал но га ка пи та ли зма, али с ду хом ро ја ли стич ко га ка то ли ци зма ко ји је сво јом ти-
ра ни јом и про тив сво је во ље про из вео ре во лу ци о нар ну ре ак ци ју ду ха – гла збу ве-
ли ких ком по зи то ра и Вит ген штај на.

Но стал ги ја за Мо нар хи јом и „He i mat kom plex“ ком пен зи ран у на ци стич ко ме су ста-
ву вла да ви не огле да се у по ти сну тој ко лек тив ној крив њи за екс тер ми на ци јом Жи до ва 
у Аушвиц. У оба слу ча ја ове су вре ме не ми кро фи зи ке мо ћи, ко ја се са вр ше но зр ца ли 
у ин сти ту ци ја ма по ли тич ке кул ту ре, а ко ја у де мо крат ским окви ри ма но си зна чај ке 
опа сне ауто ри тар не сви је сти, не до ста је те мељ ни дру штве ни и по ли тич ки су бјект 
рав но те же мо ћи. Ра зо ре на сред ња кла са у од сут но сти про сви је ће но га ли бе ра ли зма 
пред ста вља кључ ни чим бе ник на стан ка оно га што Бер нхард не ми ло срд но де стру и-

43 Vidi o tome: J. Greve/A. Schnabel (ур.), Emergenz: Zur Analyse und Erklärung komplexer Strukturen, 
Suhrkamp, Frankfurt/M., 2011. 
44 H. Rudolph, Kulturkritik und Konservative Revolution: Zum Kulturellpolitischen Denken Hohmannsthtals 
und seinem Problemgeschichthlichen Kontext, M. Niemeyer, Tübingen, 1971.
45 C. Ruhtner, нав. чланак, стр. 15.
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ра као аустриј ску по себ ност – на ци зам у об лич ју ми ли тант но га ка то ли ци зма. У ро ма ну 
Бри са ње. Рас пад из ри је ком се при по вје дач око мљу је на ту зло коб ну али јан су зло чи-
нач ке иде о ло ги је мо дер не и по ли тич ки пре ра ђе ну вје ру као ду хов ни те мељ Хаб сбур-
шко га цар ства и по сли је рат не Аустри је. Ни је ри јеч тек о де струк ци ји „објек тив но га 
сви је та“. По нај при је је то де струк ци ја тра у мат ско га на сље ђа са мо га су бјек та, при по-
вје да ча ко ји у пра ви лу ис ка зу је ста во ве са мо га То ма са Бер нхар да. Осло ба ђа ње је зи ка 
не из бје жно озна ча ва тра у мат ско су о че ње с оби тељ ским на сље ђем. Па ра ле ли змом с 
при ми тив ним мен тал ним скло пом аустриј ско га дру штва Бер нхард га по ста вља као 
пи та ње нај ра ди кал ни је про мје не жи во та. То је пи та ње о исти ни сло бо де и ег зи стен ци је 
чо вје ка у осло ба ђа њу од па три јар ха ли зма, ка то ли ци змна и на ци о нал со ци ја ли зма. 
За стра шу ју ћа то тал ност ове еман ци па ци је за до би ва у ово ме ро ма ну цр те ра ди кал-
но-суб вер зив не про сви је ће но сти. Да би се осло бо дио про шло сти, ком плек са сво је-
га под ри је тла, при по вје дач Франз-Јо зеф Му рау за у ви јек мо ра на пу сти ти дво рац 
Вол фсег, пре бри са ти мрач но мје сто „при ро де“ и „дру штва“ као рас па да ври јед но сти 
и, ко нач но, на пу сти ти „сво ју“ зе мљу.

Мо ји су ме ро ди те љи, вје ру ју ћи да ме од га ја ју, уисти ну ра за ра ли, као што су ра за ра
ли мо га бра та Јо ха не са и мо је се стре. Гдје год би ре кли од гој, ра ди је су тре ба ли ре ћи ра
за ра ње, они су са сво јим од го јем ко ји, ка ко је ре че но, ни је био ни шта дру го не го ра за ра ње, 
све у мо јој гла ви уна ка зи ли до не пре по зна тљи во сти, ка ко се то уви јек ка же у дру гом су
од но су. Го ди на ма су на свој ка то лич ки и на ци о нал со ци ја ли стич ки на чин с нај ве ћом без
об зир но шћу спрам ме не све у мо јој мла дој гла ви из ми је ша ли и ис пре ту ра ли, та ко да је 
мо ме стри цу Ге ор гу та ко ђер тре ба ло ви ше го ди на да ту мо ју гла ву опет до ве де у ред. 
Умје сто да нас од га ја ју, мо ји су ро ди те љи ме не, мо га бра та и се стре за пра во уна ка зи
ли, на пра вив ши у на шим гла ва ма са мо зло.46 

Бер нхард се, на рав но, не ба ви ана ли за ма ра сло ја ва ња аустриј ско га по сли је рат-
но га дру штва. Али не мо же се из о ста ви ти да рас крин ка ва ње об ли ка па три јар хал но га 
те ме ља мор бид них од но са уну тар оби те љи, ко је чи не пред ло жак ње го вих моћ них 
књи жев них про за, по ка зу је да је ти ра ни ја Оца/За ко на ле ги тим но сред ство пер верз не 
од ма зде. Као што се са ди стич ко-ма зо хи стич ки од но си сек су ал них пер вер зи ја у кон-
зер ва тив но ме дру штву по ја вљу ју уви јек у ње го вој пу ко ти ни, за хва љу ју ћи иде о ло гиј ско-
ме дје ло ва њу до ми нант не кр шћан ске вје ре, та ко се у слу ча ју Бер нхар до ве де струк-
ци је је зи ка са ма пер вер зи ја не скри ва у же љи за под јарм љи ва њем Дру гих, не го у 
њи хо во ме од стра ње њу. Про блем с ко јим се су о ча ва мо у ту ма че њу „кон зер ва тив не 
анар хи је“ Бер нхар до ва је зи ка јест упра во у оно ме што је у ње му ла тент но чу до ви-
шно. То је не ста нак раз ли ке из ме ђу има ги нар но га и сим бо лич ко га. Је зик је у Бер н-
хар да са ма де струк ци ја те ме ља вје ре у сви јет, бол но ис ку ство рас па да и бри са ња свих 
гра ни ца из ме ђу жи во та и умјет но сти.47 Вра ти мо се још јед ном за тре ну так Ни че о вој 

46 Т. Бернхард, Брисање. Распад, Меандармедиа, Загреб, 2011, стр. 122-123. С њемачкога превео 
С. Мухамедагић. 
47 P. Bozzi, Ästhetik des Leidens. Zur Lyrik Thomas Bernhards, Humboldts Universität zu Berlin, 1996. 
– докторска дисертација.
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кри ти ци де ка дент но га сти ла у умјет но сти на кон ро ман ти ке. На и ме, да би се уоп ће 
мо гао из гра ди ти но ви стил на ру ше ви на ма кла сич но га с ко јим сви јет има при вид цје-
ло ви то сти цје ли не, гдје ни је мо гу ће да се су бјект це ри у ли це не ког из вањ ско га објек-
та, гдје па ра диг ма Ге те о ва Фа у ста по ка зу је да кла сич но озна ча ва до ба за о кру же но сти 
сви је та и смјер не пот чи ње но сти сва ко га ауто ном но га ди је ла цје ли ни, што је Хе гел у 
сво јој спе ку ла тив но-ди ја лек тич кој фи ло зо фи ји ап со лу та де фи ни рао ри је чи ма исти на 
је цје ли на (Das Wa hre ist das Gan ze), би ло је ну жно ство ри ти про ту ди скурс спрам то-
тал не мо ћи ап со лу та. Ње го ва је глав на зна чај ка у ко мич ко ме, иро ниј ско-ци нич ко ме, 
раз ла га њу рас па да цје ли не на фраг мен те, по бу на про тив ду хов но га то та ли те та као 
оп сје не исти не ума ко ја зби љи од ре ђу је гра ни це зби ва ња. Дух је ове по бу не фи зи о-
ло гиј ски. По ка зу је се бје ло да ним у тје ле сној екс цен трич но сти и екс тра ва гант но сти 
су бјек та. А он мо же би ти са мо и је ди но умјет ник као фи ло зоф, ап со лут на фи гу ра са-
мо ре флек сив но га дје ло ва ња уна при јед по ми ре но га да су ње го ве гра ни це ра за ра ња 
сли ке но во вје ков но га сви је та исто доб но гра ни це ње го ва је зи ка-сви је та, а ње го ва сред-
ства огра ни че на на ра ди кал но-суб вер зив ну ге сту по бу не про тив ла жне цје ли не ума 
из ек ста тич не мо ћи са мо га ти је ла. 

Од Ни чеа пре ко Ар тоа и да да и зма до су вре ме не пер фор ма тив не умјет но сти дух 
се ове по бу не сво ди на про во ка ци ју је зи ка за тво ре но га дру штва у сво јим има ги нар-
ним и сим бо лич ким ин сти ту ци ја ма над зо ра, ка жња ва ња и об у зда ва ња сло бо де у око-
ве за ба ве и спек та кла. За то у чи та вој мо дер ној књи жев но сти то ли ка мах ни тост су-
бјек та и ње го вих не у ро за, тје ско бе, нар ци зма, схи зо фре ни је (for ma men tis) и то ли ко 
рас па да цје ло ви то сти ти је ла у кр хо ти не за хва љу ју ћи бо ле сти по пут ту бер ку ло зе, 
ра ка, ле у ке ми је (for ma cor po ris). Лу ђа ци и бо ле сни ци-на-смрт де фи ли ра ју мо дер ном 
књи жев но шћу као уз ви ше не да ме и ко си тре ни вој ни ци на нео ба рок ној про ме на ди. 
Сли ка иза зи ва но стал ги ју јер је свје до чан ство не у мр ле про шло сти. Па ра докс је мо-
дер не фо то гра фи је у то ме што је она при каз оног што се већ до го ди ло, што је ми ну ло 
и по хра ње но у ре шет ке за бо ра ва. Цр но-би је ла од сли ка ствар но сти по ни шта ва са да-
шњост, пре тва ра ју ћи је у до ба „кад је же ље ти још по ма га ло“. Ис ку ство бо ле сти у сво-
јој ме та фи зич кој струк ту ри по ре ме ће но га сви је та при па да мо дер но сти и ње зи ној 
„исти ни“ ко ју је по нај бо ље са жео Вал тер Бен ја мин у але го ри ји сли ке Па у ла Клеа 
An ge lus No vus: сва ки је на пре дак сви јест о ка та стро фи.48 У ро ма ну Бри са ње. Рас пад 
Бер н хард отва ра пи та ње бес ко ри сно сти сје ћа ња на про шлост, јер сва ка је но стал ги-
ја бо лест мах ни то га су бјек та ко ји у сво је дви је фор ме бо ле сти – мен тал не и тје ле сне 
– про ла зи кроз ре шет ке жи вот но га са мо по твр ђи ва ња ужа са под ри је тла. По на вља ње 
ег зи стен ци јал не фра зе о зја пе ћој пра зни ни про шло сти не ма ни ка кве дру ге функ ци је 
осим у са мо ре флек си ји. Ну жно је из бри са ти сје ћа ње, по ни шти ти про шлост да би тра у-
ма са бла жњу ју ће га дје тињ ства за у ви јек оста ла у без да ну ни шта ви ла, да би се мо гло 
кре ну ти да ље, у но ву не из вје сност јед не ду бо ке са мо и звје сно сти ко нач но сти и по-
сљед ње гра ни це људ ске ег зи стен ци је.

48 W. Benjamin, Нови Анђео, Издања Антибарбарус, Загреб, 2008. С њемачкога превела С. Кне-
жевић.
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Сви ми сву да са со бом но си мо не ки Вол фсег и има мо во љу да га се би на спас из бри ше
мо, же ли мо га уни шти ти та ко да га на пи ше мо, из бри са ти га. Али ве ћи ном не ма мо сна
ге за та кво бри са ње. Мо жда је, ме ђу тим, са да тај тре ну так. /…/ Че му сав тај рим ски 
уго ђај, че му ће ми мој стан на Пја ци Ми нер ви ако не у ту свр ху, ре као сам Гам бе ти ју. Вје
ро јат но сам, ме ђу тим, већ пре че сто раз ми шљао о то ме, а то не двој бе но сла би та кав 
на ум; Бри са ње ћу на зва ти тај свој из вје штај, ре као сам Гам бе ти ју, јер у том из вје шта
ју ствар но бри шем све, све што на пи шем у том из вје шта ју бит ће из бри са но, сва ће 
мо ја оби тељ у ње му би ти из бри са на, ње но ће ври је ме у ње му би ти из бри са но...49

Бри са њем про шло сти не пре ки да се ње зи на фа тал ност за у ви јек од и гра но га до-
га ђа ја. Про шлост се, па ра док сал но, са мо тре ну тач но од га ђа. У Бер нхар до вој по е ти ци 
она је за у ста вље на у по на вља њу тра ге ди је-ко ме ди је „људ ске при ро де“, ко ја по пут 
оних па сти ра са сли ка Ни ко ле Пу се на за гле да них у на пу ште ни бу нар у ча су смр ти (in 
ho ra mor tis) ис пи су је по сљед ње би ље шке о умјет но сти и мах ни то сти у озрач ју већ 
одав но на ру ше не иди ле. Бо лест и рас пад ври јед но сти су те мељ не зна чај ке ис ку ства 
еуроп ске де ка ден ци је и мо дер но сти. То је исто доб но са мо сви јест јед не епо хе, ко ја је 
на сво јем ис хо ду у То ма су Бер нхар ду про на шла нај ра ди кал ни јег са ња ра и ра за ра те-
ља оп сје на су вре ме но га дру штва, по ли ти ке и кул ту ре. Про блем ни је у то ме што је на 
тра гу Шо пен ха у е ра по ста вио у пи та ње иде ју сви је та као во ље и пред ста ве су бјек та, 
не го у то ме што је и са му иде ју умјет но сти по ста вио у пи та ње у од но су на не што крај-
ње фра гил но, али је ди но етич ки об ве зу ју ће. По сри је ди је го вор о исти ни ко ји ти ме 
што ис ка зу је во љу за свје до че њем већ јест во ља за исти ном због ње са ме. А тај го-
вор не мо же ни кад би ти па те тич но уз ви шен и ап стракт но фи лан троп ски. Ако је икад 
ми зан тро пи ја има ла ика квог сми сла, он да је то са мо у ње зи но ме ру ху ци нич ко га от-
по ра спрам до са де и ба нал но сти го во ра. Та кав истин ски го вор умјет но сти зја пе ћој 
пра зни ни не мо же су прот ста ви ти ни шта осим по сљед ње утје хе у уз ви ше ним сфе ра-
ма гла збе. Бер нхар до ва је „ми зан тро пи ја“ са мо пре о кре ну ти чин ра ди кал не про сви-
је ће но сти. Пре о ста ци су иона ко рас пад свих ври јед но сти и ди јаг но за ста ња ства ри 
без ане сте зи је. У мор бид ној Ар ка ди ји Бож ји је гроб одав но на пу штен и пра зан. Из 
ње га као опо ме на још са мо ври шти та чу до ви шно отво ре на зја пе ћа пра зни на.

49 Т. Бернхард, Брисање. Распад, Меандармедиа, Загреб, 2011, стр. 174-176. С њемачкога превео 
С. Мухамедагић.




