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УМЕТНОСТ БОДЉИКАВЕ МИСЛИ: 
САВРШЕНА ПУКОТИНА ТОМАСА БЕРНХАРДА

Ако је жи вот коц ка, за ко ји об лик оп кла де се опре де ли ти? Усуд и смрт су од мах ту, 
са др жа ни у пр ве две ре че ни це Гу бит ни ка, по зног ро ма на То ма са Бер нхар да: „И Глен 
Гулд, наш при ја тељ и нај ва жни ји вир ту оз на кла ви ру овог ве ка, на пу нио је пе де сет 
јед ну го ди ну, по ми слих ула зе ћи у го сти о ни цу. Је ди но што се он ни је убио као Верт-
хај мер, већ је, ка ко се ка же, умро при род ном смр ћу.“1 По сле овог чи та мо тре ћи па сус, 
са ста вљен та ко ђе од са мо јед не ре че ни це, а по том нас оче ку је, све до кра ја ро ма на, 
кон ти ну и ра но при по ве да ње без гра фич ких раз ма ка. Све је, да кле, од мах ту, ср це 
ства ри ба че но пред чи та о ца, или ба че но чи та о цу, у пр вим ре че ни ца ма, при по ве дач-
ким си ло ги зми ма: исто ри ја и ње но из не ве ра ва ње, ме ђу људ ски од но си, умет нич ко 
са вр шен ство, спој ира ци о нал ног и ра ци о нал ног, смрт и са мо у би ство. То је са оп ште но 
пре ци зним, јед но став ним сти лом, и за о кру же но иро нич ном ка ден цом, обе ле же ном 
кур зи вом. Пред на ма је, у не ку ру ку, чи тав свет, ко ји се по том за пли ће по пут Еше ро-
ве пе тље не би ли нас уву као у за гу шљи ву, уско гру ду ат мос фе ру, у цен тар све та ко ји 
сво је ис хо ди ште – а мо жда и сми сао – за до би ја у јед ној за пу ште ној про вин циј ској 
го сти о ни ци. Као што на слов на го ве шта ва, за сле пљу ју ћа очи глед ност Гу бит ни ка је-
сте да ће све од по чет ка ићи ло ше. Али по ста вља се пи та ње ин тер пре та ци је ло шег, 
јер све је по не кад ни шта, по што па као под ра зу ме ва пу ко по на вља ње од ре ђе них рад-
њи. Ов де су, ка ко се чи ни, „ло ши“ упра во па кле ни и оп се сив ни по ку ша ји на ра то ра 
да, на вод но из ла зе ћи на крај са са мо у би ством и смр ћу при ја те ља, изи ђе на крај са 
са мим со бом.

У ства ри, све по чи ње од кра ја, увод је исто вре ме но за кљу чак. При по ве дач при ча 
о не че му што се већ зби ло – или ба рем он то та ко до жи вља ва. Он се, на и ме, вра ћа са 
са хра не свог при ја те ља Верт хај ме ра и при се ћа се зби ва ња ко ји су во ди ли до ње го-
вог са мо у би ства. Два де сет и осам го ди на ра ни је, тро ји ца при ја те ља, Глен Гулд, Верт-
хај мер и при по ве дач – сва тро ји ца бо ле сни од исте плућ не бо ле сти – сту ди ра ли су 
кла вир у Мо цар те у му у Салц бур гу код Вла ди ми ра Хо ро ви ца. Верт хај мер и при по ве-
дач су под јед на ко до бри пи ја ни сти, али им се чи ни да је Гулд нај бо љи пи ја ни ста 
сто ле ћа. То ће им по ста ти са свим ја сно две го ди не ка сни је ка да Гулд бу де сви рао 
Ба хо ве Голд берг-ва ри ја ци је на Салц бур шком фе сти ва лу. У ства ри, они пр во бит но 
ми сле да би њи хов ка над ски при ја тељ мо гао да про пад не због свог пи ја ни стич ког 
ра ди ка ли зма, оли че ног пре све га у пре те ра ној љу ба ви пре ма Ба ху и пре зи ру пре ма 
Бе то ве ну. Глен, ме ђу тим, ни је ни про пао ни од у стао. Прем да су они из вр сни, али не и 

1 То мас Бер нхард, Гу бит ник, прев. Злат ко Кра сни, Све то ви, Но ви Сад, 1991, стр. 5.
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нај бо љи пи ја ни сти, да кле тек ре ла тив но огра ни че ни у пи ја ни зму, Гул дов успех их од-
во ди у прав цу ака дем ске ка ри је ре – Верт хај мер се ба ви ху ма ни стич ким на у ка ма, а 
при по ве дач за по чи ње, ка ко ка же, про цес кр жа вље ња, ко ји из ме ђу оста лог под ра зу-
ме ва сту ди ра ње фи ло зо фи је.

С јед не стра не, Бер нхард из ла же ве што тка ње чи ње ни це и фик ци је, у при чу уво-
ди исто риј ске лич но сти Гле на Гул да и Вла ди ми ра Хо ро ви ца, али бу ду ћи да ства ра 
књи жев не ли ко ве, он сло бод но кри во тво ри чи ње ни це. При ме ра ра ди, исто риј ски 
Хо ро виц ни ка да ни је пре да вао у Салц бур гу, а пе ри о дич но се по вла чио из јав но сти, 
из ме ђу оста лог и у раз до бљу ко је опи су је при по ве дач, од но сно из ме ђу 1953-1965 го-
ди не; „исто риј ски“ Гулд ни ти је умро у 51. већ у 53. го ди ни, ни ти се шко ло вао у Мо-
цар те у му... С дру ге стра не, упр кос чи ње нич но сти и ква зи ре а ли зму, де та љи из жи во-
та ли ко ва оста ју при лич но ма гло ви ти: прем да ис трај но ра де на ру ко пи си ма ко ји се 
ба ве свет ски по зна тим Гул дом, ни Верт хај мер ни при по ве дач ни су ни шта об ја ви ли. 
При по ве да чев Спис о Гле ну са сто ји се од на цр та ко је не пре ста но уни шта ва и из но ва 
пи ше, док Верт хај мер, ко ји жи ви у ин це сту о зном од но су са се стром – ње на уда ја и 
Гул до ва смрт ће би ти оки дач за ње го во са мо у би ство – ра ди на ру ко пи су ко ји се зо ве 
исто као и ро ман, Гу бит ник (што је иро нич ни на ди мак ко ји му је Гулд на де нуо при ли-
ком пр вог су сре та у Салц бур гу; при по ве да ча је пак на звао фи ло зоф): „Хтео је да об ја-
ви књи гу, али то ни је ус пео, јер је ру ко пис увек ме њао, то ли ко га је че сто и то ли ко 
ду го ме њао да ру ко пи са на кра ју ни је би ло, из ме на ње го вог ру ко пи са ни је би ла ни-
шта дру го не го пот пу но пре цр та ва ње ру ко пи са од ко га на кра ју ни је оста ло ни шта 
сем на сло ва Гу бит ник.“2

Сход но то ме, ни Бер нхар дов ро ман Гу бит ник не ма уоби ча је ну, или бо ље ре ћи 
оче ки ва ну ар хи тек ту ру, већ је кон стру и сан пре ма прин ци пи ма му зич ке ре пе ти ци је 
и ва ри ја ци је. У пи та њу је пост ху ма ни стич ка есте ти ка, ко ја кроз оп се сив не син так сич ке 
ква ли фи ка ци је раз от кри ва пу те ве де ху ма ни за ци је и оспо ра ва иде ју о уса вр ша ва њу 
чо ве ка. Глав на стра те ги ја је по на вља ње, а с пра вом се мо же по ста ви ти пи та ње ка ко 
по на вља ње уоп ште мо же да бу де књи жев ни по сту пак. Ро ман ли чи на сту диј ски рад, 
на сни ма ње пло че, а за пра во је реч о Бер нхар до вој оп се сив ној по тра зи за је дин ством 
фор ме, са др жа ја и – у нај бо љем мо дер ни стич ком ма ни ру – исти не. Ите ра тив ност је 
гу би так, па кле на оп се си ја, јер ис ку ство, бу ду ћи сме ште но из ван го во ра, из ван оно га 
што на сто ји да га об у хва ти, пре ва зи ла зи на пи са ну реч. Стил је ов де упра во оно што 
тре ба да бу де: упо тре ба је зи ка, на чин рас по ре ђи ва ња на ра тив них струк ту ра, по сту-
пак из град ње ли ко ва и ар ти ку ла ци ја гле ди шта. 

Фран че ска Ду ран ти у за ни мљи вом ро ма ну Ку ћа на Ме се че вом је зе ру, ко ји нас од-
во ди у Бер нхар до ве исто вре ме но иди лич не и зло коб не про сто ре Салц ка мер гу та, 
за пи су је: „(...) све што се за вр ша ва на ’иста’ да је чо ве ку не при ко сно ве ни ста тус, обез-
бе ђу је при пад ност не кој ску пи ни, ути ску је пре по зна тљи ву фи зи о но ми ју“.3 Би ти успе-
шан пи ја ни ста (или умет ник) зна чи, из ме ђу оста лог, би ти и мај стор по на вља ња: као 
што Гулд оп се сив но по на вља Голд берг-ва ри ја ци је, та ко при по ве дач по на вља сво је 

2 Исто, стр. 38.
3 Фран че ска Ду ран ти, Ку ћа на Ме се че вом је зе ру, прев. Иван Клајн, Но лит, Бе о град, 1991, стр. 43.
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син таг ме. Ово, на рав но, има и од ре ђе не, ла ба ве ве зе са исто риј ским Гул дом: иако 
Бер нхард на мер но ре ду ку је сло же ност исто риј ске лич но сти (прем да се у ро ма ну 
твр ди да је пре зи рао књи жев ност, Гулд је био и есе ји ста, а чак је и по све до чио да би 
био пи сац да ни је пи ја ни ста; ни је се ба вио са мо Ба хом, већ је сни мао и дру ге пло че и 
имао дру га чи је кон церт не про гра ме...), свет ска ка ри је ра ка над ског пи ја ни сте је сте 
по че ла сни ма њем Голд берг-ва ри ја ци ја у сту ди ју Ко лум би је у Њу јор ку 1955. го ди не, а 
го ди ну да на пре смр ти, 1981. го ди не, сни мио је но ву, сми ре ни ју вер зи ју. Ни шта ве ли ко 
на све ту ни је се из вр ши ло без стра сти, па сто га и ро ма неск ни Гулд, чи ја је по за пре до-
че на са свим пре те ра но сти ма, оп се сив но и ге ни јал но по на вља и „пре и спи су је“ Ба ха. 

Ка ко пи ше Јо хан Фро кел, три де сет Голд берг-ва ри ја ци ја за чем ба ло Јо хан Се ба сти-
јан Бах је на пи сао за свог да ро ви тог уче ни ка Јо ха на Те о фи ла Голд бер га, а по на руџ би 
ру ског гро фа Кеј зер лин га. Не пре ста ним по на вља њем, ва ри ја ци ја ма, Голд берг је тре-
ба ло да из ле чи гро фо ву не са ни цу. Бах је ус пео и био при стој но на гра ђен за свој труд, 
али је још ва жни је што је, по све му су де ћи, до бро знао да је по на вља ње обра за ца за-
пра во по на ва ља ње жи во та, или чак на чин да се удах не жи вот пу стом све ту без сна. 
Фор ке ло ва при ча је мо жда плод фан та зи је, али је ва жна за из град њу Гул до вог ли ка у 
Гу бит ни ку где би ти пи ја ни ста зна чи упу ти ти се ка свом ко шма ру. У ро ма ну Гулд је ге-
ни је, оли че ње нај ви ших умет нич ких до стиг ну ћа, оних сфе ра ко је ви ше мо жда и ни су 
људ ске – он се на кра ју пре тва ра у умет нич ку ма ши ну (Kun stmaschi ne), ко ја не ма ви ше 
ни шта за јед нич ко са људ ским би ћи ма и ко ја тек овлаш под се ћа на њих. „У сам кон-
цепт умјет но сти уме шан је фер мент ње ног уки да ња“, ре као би му дро Адор но у Есте
тич кој те о ри ји, а Бер нхард успе ва исто вре ме но да де ми то ло ги зу је и ре ми то ло ги зу је 
умет ност. Иако се ов де умет но сти из јед на ча ва са фан та зи јом о са вр шен ству, ја сно је 
да је у нај бо љем слу ча ју реч о са вр ше ној пу ко ти ни. Док пер фек ци о ни зам уни шта ва 
ка ри је ре Верт хај ме ра и при по ве да ча, пра ви Гулд до ла зи до плод не сим би о зе са про-
ду цен ти ма и ин же ње ри ма у сту ди ју. Па ипак, све вре ме као да тра је над ме та ње ко ји 
ће од њих би ти гу бит ник у жи во ту, од но сно ко ће умре ти пр ви – а то је упра во Гулд. 
Чи ни се да је смрт у ро ма ну фи гу ра ко је по ка зу је ко нач ност оту ђе ња (са вр ше ног) умет-
нич ког ства ра ња од сва ко днев ног жи во та. 

У јед ној рав ни Гу бит ник се ба ви умет но шћу и умет ни ком, чи је су глав не осо би не 
пре ци зност, са мо ди сци пли на, изо ла ци ја, ред. Гулд се у том кљу чу мо же по сма тра ти 
као изо ло ва ни, са мо до вољ ни умет ник ко ји не же ли да има ни шта са пу бли ком. Он по-
ста је де пер со на ли зо ван до те ме ре да се ста па са ин стру мен том, са кла ви ром. Бер н-
хард, ме ђу тим, до бро зна да је ду хов ност у на шем вре ме ну (јер ње го во вре ме је и 
да ље на ше вре ме) или твр да као ка мен или са свим гње ца ва. Са вр шен ство умет но-
сти у овом ро ма ну слу жи да раз об ли чи ње но не са вр шен ство. Умет ност је оп се си ја 
успе хом, то је ма ни ја клоп ке, при мо ра но сти да се до но се од лу ке: „Кад се та ко гле да, 
Верт ха је мер је, при ја вив ши се на курс код Хо ро ви ца, упао у зам ку свог жи во та, по-
ми слих. Зам ка се за кло пи ла, оног тре нут ка ка да је пр ви пут чуо Гле на ка ко сви ра, 
по ми слих. Из те жи вот не зам ке Верт хај мер се ви ше ни је из ву као.“4

4 Гу бит ник, стр. 61-62.
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Бер нхард исто вре ме но, сла ве ћи умет ност као са вр шен ство, ве што при ка зу је и 
ње но на лич је (или је то мо жда ли це?). Из ро ма на се мо же иш чи та ти да је ду хов но тек 
на лич је ма те ри јал ног – про стор ве штач ки ство ре не ми сте ри је ко ја не успе ва да по-
пу ни ис пра зност свет ске сла ве. Умет ност су при сво ји ле ко мер ци јал не си ле, она је, 
Гу бит ник то убе дљи во по ка зу је, пи та ње нов ца, мо ћи, ста ту са, кул тур ног и еко ном ског 
ка пи та ла. Ка кво је по ре кло три глав на ли ка у ро ма ну? Сви има ју сна жно еко ном ско 
упо ри ште: при по ве дач и Верт хај мер су по том ци бо га те бур жо а зи је, ко ја се обо га ти-
ла у вре ме ве ли ке ин ду стриј ске екс пан зи је и еко ном ског ра ста у Аустри ји 1850-1873; 
Гул до во по ро дич но бо гат ство по ти че од тр го ви не кр зном. Вла сни штво је огра ђи ва-
ње, и то што су глав ни ли ко ви до бљу та во сти по ште ђе ни еко ном ских про бле ма до-
при но си да њи хов тро у гао бу де то ли ко за гу шљи во за тво рен. Умет ност је та ко одво-
је на од хи ро ва тр жи шта на ко је су осу ђе ни дру ги дру штве ни ак те ри, сим бо лич но 
оли че ни у ли ку го сти о ни чар ке. Ње на при ча се ба ви људ ским оп стан ком, чи ме се ре ла-
ти ви зу ју бри ге при по ве да ча и ње го вих при ја те ља, чи ји су умет нич ки на по ри под у-
пр ти екс пло а та ци јом дру гих љу ди. Ка ко би то ре као Бе ња мин, сва ки до ку мент кул ту ре 
је исто вре ме но до ку мент вар вар ства. 

Али, у пра зном про сто ру же ље ме ста су ску па. Свет је за Верт хај ме ра, Гул да и при-
по ве да ча уре ђен та ко да га не мо ра ју ис ку си ти. При по ве дач опи су је на чин жи во та 
бо га тих и оту ђе них, при пад ни ка по ро ди ца ко је су би ле по све ће не мо ћи, про фи ту и 
ма те ри јал ном оп стан ку, а не не го ва њу за јед ни штва и со ли дар но сти. Они су оп сед ну ти 
про ра чу ном, са вр шен ством, успе хом, смр ћу и са мо у би ством. „Уна пред про ра чу на то 
са мо у би ство, по ми слих, ни ка кав спон та ни чин очај ни ка“, гла си мо то ро ма на, је дан од 
кљу че ва за отва ра ње ње го ве по лу де ле пар ти ту ре. Ка кав је жи вот, ако се тра жи на док-
на да у има ги нар ном са вр шен ству или у про ра чу на тој смр ти? Упр кос свом по ре клу, 
или упра во због ње га, ли ко ви не успе ва ју да хо де та јан стве ним ста за ма ра до сти и 
не жно сти. Ка ко спрет но ка же Те ри Иглтон, ве ли ка за блу да је да „ду хов ност мо ра би ти 
не што ег зо тич но и езо те рич но а не не што прак тич но и ма те ри јал но“.5 Сто га не чу ди 
што је умет нич ки екс цен трич ним, али еко ном ски до бро цен три ра ним (си ту и ра ним) 
ју на ци ма ро ма на те шко, па и не мо гу ће, да про на ђу сми сао чак и у при ват ној сфе ри. 

Раз об ли ча ва ње кул ту ре ла жи је те мељ Бер нхар до ве умет но сти – ан ти ју на ци Гу
бит ни ка су сту ди је слу ча ја ин ди ви дуа ко је су ду бо ко тра у ма ти зо ва не због ла жи. Да 
ли је умет ност, ако се узму у об зир ње ни усло ви, пре на ду ва на? Не зна чи ли би ти Гулд 
са вр ше но по но ви ти већ по сто је ће? Да ли је умет ност та у то ло ги ја, кла сна про јек ци ја, 
за бран ла жне све сти? Верт хај мер и при по ве дач су укле ште ни из ме ђу сво јих же ља и 
не спо соб но сти да се одво је од са мих се бе. Нар ци со ид на ин ди ви дуа мо ра да пла ти 
це ну због не спо соб но сти да се су о чи са про шло шћу – ју на ци ни су у ста њу да са ми 
ства ра ју исто ри ју, али, ве ру ју ћи да Гулд то чи ни, од ба цу ју жи вот, ма ши ну ег зи стен ци је, 
и по ла зе пу тем са мо у ни ште ња. Прем да га пи сци че сто по дра жа ва ју, ре као бих да је 
Бер нхар да бе сми сле но фор мал но по дра жа ва ти, јер ње го ва фор ма са др жи ду би ну 
ве за ну за ис пи ти ва ње на сла га на си ља дру штве но сти, ужа са (аустриј ског) гра ђан ског 

5 Te rry Eagle ton, Сми сао жи во та, прев. Мар ти на Чи чин-Ша ин, На кла да Је сен ски и Турк, За греб, 
2008, стр. 31.
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дру штва ко је је би ло не ми по сма трач, са у че сник и ини ци ја тор зло чи на то ком Дру гог 
свет ског ра та. Ње го во по дра жа ва ње је ка мен спо ти ца ња сва ке иде а ли за ци је гра ђан-
ског дру штва и гра ђан ске умет но сти. Сто га Верт хај ме ра и при по ве да ча не пре ста но 
про го ни сен ка по ре кла, јер, ка ко се чи ни, сви ра ти ли ру док ци ви ли за ци ја го ри ни је 
ви ше та ко из во дљи во као не кад.

Ка ко оста ти гра ђа нин са жи вот ном ми си јом? Ва жно пи шче во ору ђе је де су бли ма-
ци ја – он же ли да дез ин те гри ше ин ди ви дуу и ње ну си ту и ра ност у про сто ру и вре ме ну. 
Гулд је дис по зи ци ја умет ни ка; он је код Бер нхар да есте ти зо ван, прем да сам то не зна 
(ро ман је об ја вљен го ди ну да на по сле ње го ве смр ти). Гулд је у ства ри пра зно ме сто 
ко је тре ба да за у зме умет ник. Али, као што ка же Га стон Ба шлар: „Умет нич ка де ла ра-
ђа ју се увек од оног ко се су о чио са опа сно шћу, од оног ко је ишао до кра ја не ког ис ку-
ства, до оне тач ке ко ју ни јед но људ ско би ће не мо же да пре ва зи ђе. Што се да ље про-
ди ре, жи вот по ста је све чи шћи, све лич ни ји, све је дин стве ни ји“.6 С јед не стра не, ово 
од го ва ра Бер нхар до вој сли ци Гле на Гул да. С дру ге стра не, пи сац је ам би ва лен тан, 
што до бро уоча ва јед на ин тер пре та тор: „У ли ку Гул да пре по зна је мо па ра докс це ло-
куп ног Бер нхар до вог пи са ња, во љу ка умет нич ком и ин те лек ту ал ном са вр шен ству то-
ли ко сна жну да ре зул ту је у па то ло ги ји, де фор ма ци ји, пер вер зи ји на кон цу ре зул ту ју ћи 
у по мра че њу са ме умет но сти.“7 Гулд по ста је ти пи чан Бер нхар дов ју нак – иди о син-
кра ти чан, оп се си ван, бес ком про ми сан. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да са вр ше на ин тер-
пре та ци ја ви ше ни је ин тер пре та ци ја, да са вр ше на умет ност ви ше ни је умет ност. Хе-
ге ло вим ре чи ма ре че но: сва ка ствар ко ја до сег не свој мак си мум пре тва ра се у сво ју 
су прот ност.

У ства ри, Гулд ни је са мо дис по зи ци ја умет ни ка, већ је и дис по зи ци ја сми сла, јер 
ње му при по ве дач ро ма на и Верт хај мер учи та ва ју сми сао; он не го во ри без њи хо вог 
по сре до ва ња, од но сно без по сре до ва ња њи хо вих оп се си ја. Гулд же ли да се пре тво-
ри у са вр шен ме ди јум Ба хо ве му зи ке, али ми га за пра во по сма тра мо кроз на сла ге по-
сре до ва ња. Умет ник је ин тер вен ци о ни ста, а не про зир но сред ство. Он је увек ту, не 
мо же са кри ти сво је при су ство: Гулд је био по знат и по то ме што је при ли ком са вр ше-
ног из во ђе ња мр мљао се би у бра ду. Мр ља је увек ту, на те лу или на ду ши. Каф ка се 
нај пре ра до вао ту бер ку ло зи, јер му је да ва ла сло бо ду; на кон цу му је до не ла пре ра ну 
смрт. У Гу бит ни ку плућ на бо лест слу жи као ме та фо ра за те шко ће ју на ка да изи ђу на 
крај са ствар но шћу. Ам би гви тет и не пре ци зност су за њих ана те ма, они да но ноћ но 
ве жба ју, ве ру ју ћи да је мо гу ћа пот пу на кон тро ла. Они без у спе шно же ле да оправ да ју 
жи вот ко ји је, упр кос њи хо вом по ре клу и ста ту су, кон тинг не тан, бес ци љан, не у те ме-
љен. Сход но то ме, код Бер нхар да се де ша ва ин вер зи ја: свест по сто ји ка ко би от кри ла 
крај њу уза луд ност на шег по сто ја ња. Он као да де кон стру и ше Ни че ов став из Во ље за 
моћ та ко што бри ше реч „не“: „Исти на је ру жна. Умет ност има мо ка ко не би смо про-
па ли због исти не.“ 

6 Га стон Ба шлар, По е ти ка про сто ра, прев. Фри да Фи ли по вић, Гра дац, Ча чак, 2005, стр. 203.
7 Mark M. An der son, “Frag ments of a De lu ge: The The a ter of Tho mas Ber nhard’s Pro se“, у: A Com
pa nion to the Works of Tho mas Ber nhard, ур. Mat thi as Kon zett, Cam den Ho u se, Roc he ster, 2002, 
стр. 129.



Сми сао је сум њив по јам, а исти на је, не ко ће ре ћи, илу зи ја па ра но и ка. Ка ко да се 
од ви ја бор ба за на ла же њем сми сла жи во та у 20. ве ку у ко јем је жи вот по стао та ко 
за стра шу ју ће јеф тин? Сва ко хте ње, ка ко би ре као Шо пен ха у ер, про из и ла зи из мањ ка, 
из не до стат ка, пре ма то ме из пат ње. То мас Бер нхард пи ше све стан, ре че но Бе ња ми-
но вим ре чи ма из огле да „При по ве дач“, да је це на ис ку ства па ла и да и да ље па да у 
без дан.8 Сто га је чи та лац су о чен са фру стра ци јом, са озву че ним уну тра шњим гла сом 
ко јег уокви ра ва ју суд бин ска не ла го да и ег зи стен ци јал ни не склад. Учи нак сти ла се 
са сто ји у ства ра њу ути ска да су се ства ри од и гра ле на је дан од ре ђе ни на чин, из ван 
до ма ша ја чи та о че вих же ља. Ова ква књи жев ност од би ја да раз ви ја за плет, јер је еп ска 
стра на исти не, му дрост, ка ко је го во рио Бе ња мин, у из у ми ра њу, од но сно она је, код 
Бер нхар да, мр тва – она је гу бит ни ков пра ви гу би так. То је исто вре ме но на пад на умет-
ност, јер док се ди ви мо спољ ној фор ми, за бо ра вља мо трај не уну тра шње тра у ме. 

Ти ме се ба рем до не кле мо же об ја сни ти и ни хи ли зам ли ко ва. Сва ки од њих сма тра 
да ће онај дру ги из вр ши ти са мо у би ство и да ће они при су ство ва ти ње го вој са хра ни. 
При по ве дач на кра ју оста је сам и уви ђа у че му је гре шка. Он и Верт хај мер су, на и ме, 
увек по чи ња ли од до га ђа ја са по чет ка, од по ре кла и од и гра ва ли мно штво сце на ри ја 
у уму. Ум је му че ње, ре као би Ми шел Фу ко, а по ре кло, на рав но, има сми сла са мо у 
кон стру и са ном ли не ар ном све ту у ко ји се све мо же укал ку ли са ти (ре чи „ра чун“, „про-
ра чун“, „ра чу на ње“ че сто се ја вља ју у тек сту). Али до га ђа ји у ствар но сти се не од ви-
ја ју ли не ар но. По сле су сре та са Гул дом, Верт хајх мер и на ра тор ми сле да се ре ше ња 
мо гу по дра жа ва ти – из ми че им увид да је сми сао жи во та ствар на чи на, а не ствар ног 
са др жа ја. 

Ка ко уве ћа ти жи вот, а не са мо до да ва ти ово или оно? Ко ју при чу о жи во ту при ча-
мо? И ко ме? Уво ђе ње ха о са је удео Гу бит ни ка, у при чи не ма ни чег по у зда ног, до га-
ђа ји и ре чи се по на вља ју, ни шта не во ди до уоп шта ва ју ће по ен те. Све су то не ја сна 
се ћа ња ко ји ма је вре ме, пра зне ћи ва го не ег зи стен ци јал ног гне ва, да ло при вид из ве-
сно сти. Ми не са зна је мо ка ко ју на ци из гле да ју, ка ква су им те ла, не до ста ју по дроб ни 
опи си... Они се не раз ви ја ју у вре ме ну, што је ка рак те ри стич но за тра ди ци о нал ни ро-
ман. Мо гу ће су пер му та ци је раз ли ка и слич но сти ме ђу ли ко ви ма, чак је мо гу ће прет-
по ста ви ти да су сви они је дан исти лик... При по ве дач као да тра жи од жи во та да га 
не гња ви пре ви ше. Не до ста је ду би на ути ска, а то је на мер но про из ве ден учи нак. Као 
ду бин ски ан ти ро ман ти чар ски пи сац, Бер нхард сум ња у сре ђи вач ке мо гућ но сти 
књи жев но сти. Пи сац, да кле, не ве ру је у пи шчев ауто ри тет, у по ло жај из над дру штва. 
По ред де ху ма ни за ци је, де су бли ма ци је и де на ра ти ви за ци је, на де лу је и де сен ти мен-
та ли за ци ја умет но сти – Бер нхард све сно из да је пре о ста лу сен ти мен тал ност умет ни ка 
као дру штве ног му че ни ка. 

При по ве дач на кра ју по ста је, ка ко сам ка же, умет ник по гле да на свет. По ми слих, 
то су ре чи ко је он нај че шће из го ва ра. Али шта при по ве дач зна о жи во ту? Он је са мо-
кри ти чан до иди о ти зма, ни ка да не до во ди у пи та ње ме ри ла ко ја се од ње га тра же, а 
ко ја је Гулд оства рио. На кон цу, при по ве дач ни је ни по бе дио ни из гу био, већ му се 

8 Wal ter Be nja min, „При по вје дач“, Есте тич ки огле ди, прев. Тру да Ста маћ, Школ ска књи га, За-
греб, 1986, стр. 166-187.
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све јед но став но до го ди ло. Исто ри ју углав ном чи не се ћа ња пре жи ве лих ко ји нај че-
шће ни су ни по бед ни ци ни по ра же ни. По сто је си ту а ци је из ко јих је не мо гу ће из и ћи 
чи стих ру ку; пи сца за ни ма ју кон тин ген ци је исто ри је и мо ра ла – два дис по зи ти ва ко-
ји упа да ју у кон тро вер зу и по тра жу ју је зик фи ло зоф ске але го ри је, је зик са вр ше не 
пу ко ти не. Та мо где по сто ји про блем не мо ра, на рав но, да по сто ји ре ше ње, и Бер-
нхар дов ро ман функ ци о ни ше као да је свр ха жи во та и при че да нас при си ли да се 
по ми ри мо са ко нач ним гу бит ком, да схва ти мо да жи вот ни је оно што се при ча да је-
сте. Али где је тач ка пре ки да, ка да смо је ди но ми ти ко ји при ча мо о жи во ту. Ка ко опи-
са ти од су ство ства ри из њих са мих? Бер нхард пре те ру је. Па шта? За во дљи ви ико но-
кла ста укле штен у тро у гао умет ност-кул ту ра-по ли ти ка по ста вља нам пи та ње свих 
пи та ња: ка ко из гле да естет ска нор ма из ну тра? Кри сти јан Клуг је уме сно при ме тио 
да се, ка да се узму у об зир ра ни Берн хра до ви тек сто ви ко ји иде а ли зу ју Салц ка мер-
гут, овај аутор има по сма тра ти у по ле ми ци са са мим со бом.9 Уисти ну, још од Амра са 
(1964) га за ни ма ју ко лек тив на ам не зи ја и по ро дич не вред но сти, уни шта ва ње по ро-
дич ног на сле ђа, са мо у би ство као са мо по ни шта ва ње, би о ло шки и кул ту ро ло шки пад 
у жи во бла то са вре ме но сти. Ла ка нов ски ре че но, То мас Бер нхард ужи ва у симп то ми-
ма вла сти те бо ле сти.

Има ли раз ло га за ужи ва ње при ли ком чи та ња Гу бит ни ка? Бер нхард про ве ра ва 
наш осе ћај за ре ал ност и пра ви чи та лац као да опа жа не ка кав се но ви ти déjà vu. Гу бит
ник је „не про мен љи ва“ при ча, ко ја го во ри о нео ства ре ним же ља ма да се из ме ни суд-
би на. Ко нач но, ко је гу бит ник? Бер нхард нам на мер но ус кра ћу је иде о ло шку уте ху. 
По след ња ре че ни ца књи ге гла си: „За мо лих Фран ца да ме не ко вре ме оста ви са мог у 
Верт хај ме ро вој со би и ста вих пло чу с Гле но вим Голд бергва ри ја ци ја ма ко ју сам угле-
дао на Верт хај ме ро вом гра мо фо ну, још увек отво ре ном.“10 Све је по но вље на из вед ба. 
У то ме ле жи вар љи ви сми сао оп кла де: ори ги нал на ста је из не мо ћи, пи сац у ства ри, 
по пут Гул да, пи ше, бор хе сов ски ре че но, јед ну од мо гу ћих вер зи ја. 

9 Chri stian Klug, “Tho mas Ber nhards Ar be i ten für das Sal zbur ger De mo kra tische Volksblatt 1952-
1954“, Mo dern Austrian Li te ra tu re, бр. 3-4, 1988, стр. 135-172. (ов де 137).
10 Гу бит ник, стр. 110.




