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ДВЕ САЛЦБУРШКЕ (АНАРХИСТИЧКЕ) 
АУТОБИОГРАФИЈЕ У УЗАЈАМНОМ 
ОГЛЕДАЛУ: ТОМАС БЕРНХАРД (1931-1989) И 
ГЕРХАРД АМАНСХАУЗЕР (1928-2006)

По ве за ност. По след њу ве ли ку пра ши ну у сво јој до мо ви ни То мас Бер нхард је на-
ди гао по сле смр ти, фе бру а ра 1989, те ста мен том, ко јим је из ри чи то за бра нио пу бли-
ко ва ње и те а тар ско при ка зи ва ње свих сво јих де ла уну тар гра ни ца Аустри је. Ипак, 
ње гов уни вер зал ни на след ник, по лу брат Пе тер Фа бјан, до пу стио је из у зет ке у по гле-
ду из во ђе ња ко ма да та ко да су од 1999. по ста ле мо гу ће но ве ин сце на ци је, с тим да у 
ме ђу вре ме ну ни су би ле ски да не ни оне ко је су у мо мен ту об ја вљи ва ња те ста мен та 
би ле на ре пер то а ру Бург те а тра. Не ја сно је ме ђу тим ка ко је ту за бра ну ми мо и шло и 
но во о бја вљи ва ње та ко зва них ауто би о граф ских спи са,1 пет, у це ли ну по ве за них, ро-
ма на ауто би о граф ског ка рак те ра, јер је из да вач ко ји их је у кон ти ну и те ту од 1975. до 
1984. об ја вљи вао као пр ва из да ња по сле дво де це ниј ске па у зе по но во по стао Ре зи
денц Фер лаг из Салц бур га.

Гер хард Аман са ху зер био је, опет, стал ни аутор истог из да ва ча, све до тре нут ка 
док ни је до шло до спо ра зум ног раз ла за, кад је пре шао у Би бли о тек дер Про винц из 
Вај тре ко ја му је из но ва об ја ви ла це ло куп на де ла, на ста ви ла да об ја вљу је но ва и, ка ко 
се да нас сма тра, за пра во нај бо ља, и та ко ре ви та ли зо ва ла већ за бо ра вље ног, са мо и зо-
ла ци ји по све ће ног, пи сца. Ипак, на ини ци ја ти ву Ре зи ден цвер ла га њи хо ва са рад ња је 
из но ва по кре ну та у огра ни че ном об ли ку, на и ме у про јек ту пу бли ка ци је ауто би о-
граф ског ка рак те ра ко ја се по ја ви ла 2001. под на сло вом Als Bar bar im Pra ter.2 Ра ди се 
о књи зи скло пље ној од већ ра ни је, у дру гим кон тек сти ма, об ја вље них тек сто ва ауто-
би о граф ског ка рак те ра, пи са них уоби ча је ним ауто ро вим есе ји стич ким из ра зом, по-
ве за них но вим тек сто ви ма на ста лим тран скрип ци јом жи вог ауто ро вог го во ра, а ко ји 
су у књи зи на зна че ни раз ли чи тим фон том (без се ри фа). Ру ко во ђен из ван ред ним успе-
хом ко ји је до не ло но во о бја вљи ва ње Бер нхар до вих ауто би о граф ских спи са, овај из-

1 У срп ском пре во ду, ова де ла су оба вље на 2009. у јед ном то му, у еди ци ји Ној зац, из да ва ча 
Фу ту ра пу бли ка ци је. Ра ди се о ро ма ни ма: Узрок; По друм; Дах; Хлад но ћа; Де те.
2 У по ме ну тој еди ци ји Ној зац срп ски пре вод об ја вљен је 2013. под на сло вом Као вар ва рин у 
Пра те ру. Као и Бер нхар дов ауто би о граф ски ци клус и ову Аман сха у зе ро ву Ауто би о гра фи ју 
јед не мла до сти пре вео је на срп ски уред ник пред мет не еди ци је и аутор овог ра да.
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да вач је нај ве ро ват ни је имао иде ју да их под сво јим окри љем су че ли с јед ном раз-
ли чи том, али не и ра ди кал но раз ли чи том, а већ по го то во не не ком про тив ном ви зу-
ром. Истом стра те ги јом ру ко во дио се и срп ски из да вач по ме ну тих де ла, а овај рад 
за пра во по ку ша ва да је ар ти ку ли ше.

Слич но сти и раз ли ке. Су че ли ти ов де ни по што не зна чи пра ви ти не ку се ри о зну 
ком па ра ци ју. Као пр во, то би би ло не у ку сно. Бер нхар до во и Аман сха у зе ро во де ло то-
ли ко је, пре све га енер гет ски, не са мер љи во, да би, ста ви ти их јед но по ред дру гог, па 
их тре ти ра ти ком па ра тив ном ме то дом, мо гло да про во ци ра са мо не ку по дру гљи ву 
ре ак ци ју. С об зи ром на не по сре дан по вод пи са ња ово га ра да, ме ђу тим, Аман сха у зе
ро ва ауто би о гра фи ја јед не мла до сти пре ће по слу жи ти, или ће чак би ти зло у по тре-
бље на, да због сво је лак ше пре глед но сти, из два ја њем слич но сти и раз ли ка у овим 
књи жев ним при сту пи ма у ви ду ком па ра тив них фле ше ва обез бе ди је дан са др жај но 
ин фор ма ти ван, раз ја шња ва ју ћи угао за при сту па ње Бер нхар до вом ауто би о граф ском 
ци клу су, и ње го вом де лу уоп ште, јер пет „ауто би о граф ских“ ро ма на има ју све ка рак-
те ри сти ке ње го ве „ре дов не“ про зе. Не ко ре флек сно све тло по врат но ће не ми нов но 
па сти и на Аман ха у зе ро во шти во и књи жев ни по сту пак.

Обе ауто би о гра фи је пор тре ти шу умет ни ка у мла до сти, сиг нал срод но сти њи хо-
вих ауто ра с ро до на чел ни ком европ ског књи жев ног мо дер ни зма; у фо ку су је раз-
вој ни пе ри од, до га ђа ји ко ји су опре де ли ли, а де лом (Бер нхард) и омо гу ћи ли бу ду ћу 
умет нич ку ег зи стен ци ју, а ко је нам у Бер нхар до вом слу ча ју по ма жу да по ку ша мо да 
раз у ме мо ње го ве ин век ти ве по чи та вом спек тру исто риј ско по ли тич ког по ља. Оба ауто-
ра при па да ју ма ње-ви ше ис тој ге не ра ци ји (Аман сха у зер је био три го ди не ста ри ји, 
што је у рат ним го ди на ма већ сти гло да бу де ве о ма ло ше по ње га). Од кон сти ту тив ног 
зна ча ја пре све га су раз ли ке у по ро дич ном окру же њу.

То мас Бер нхард, као ван брач ни син Хер те Фа бјан (Бер нхард) и оца Алој за Цу кер-
ште те ра ко је га ни кад ни је ви део, ра стао је као до во че у мај чи ној „за ко ни тој“ брач ној 
за јед ни ци, ком плек сном до ма ћин ству ко је му је уз мај ку и очу ха и њи хо во тро је за јед-
нич ке де це по вре ме но (у ха о су ра та и још ха о тич ни јем по рат ном пе ри о ду) при па да-
ла и ба ба Ана Бер нхард и де да Јо ха нес Фројм би хлер и у јед ном тре нут ку и њи хов син, 
мај чин брат. Де да је био пи сац, у мла до сти прак тич ни со ци ја лист-анар хист, у ста ро-
сти са мо анар хист по убе ђе њу, с до си је ом код по ли ци је и са ни ка квим мо гућ но сти ма 
за за по сле ње у др жав ној слу жби. Је ди ни при ход де да је имао од лек тор ског ра да код 
при ват них из да ва ча и од аутор ских хо но ра ра, ко је би у хи пу по је ла хи пе рин фла ци ја. 
По ро ди ца је жи ве ла ми зер но. У осно ви из др жа ва ла се по моћ ним ра дом мај ке и ба бе, 
очух је рат но вре ме про вео под пу шком. Ујак је по ма гао код пла ћа ња ин тер на та за 
То ма са. Већ у по след њој го ди ни ра та То мас је по чео са мо стал но да за ра ђу је. То мас је 
био те шко де те, на не сре ћу још и сли ка и при ли ка сво га оца, крив ца мај чи не жи вот не 
бе де, с ко јим га је она не пре ста но по и сто ве ћи ва ла кад би јој се на шао пред очи ма, а 
у тим при ли ка ма јој ни ка да ни је би ла да ле ко од ру ке ни во лов ска жи ла ко јом је уме-
ла да га свој ски опле те за сва ку не по доп шти ну ко ју би на пра вио. Је ди но уто чи ште и 
за шти ту То мас је имао у де ди ко ји је од по чет ка фор си рао ње го ве умет нич ке скло-
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но сти и ма ње-ви ше све сво је ин фла тор не хо но ра ре ула гао у То ма со во му зич ко шко-
ло ва ње. Де да је био То ма сов при род ни, не-на мет ну ти, ауто ри тет, а то што су та кви 
слич ни ауто ри те ти, с ма ње-ви ше слич ним књи жев ним пре фе рен ци ја ма (Мон тењ, 
Па скал, Де карт, Шо пен ха у ер, Кро пот кин, Ба ку њин) по се ја ни по чи та вом Бер нхар до-
вом про зном опу су, го во ри или да су сви они до не кле скла па ни по де ди ном узо ру 
или је и са ма де ди на сли ка у ових пет ро ма на фри зи ра на по истом мо де лу пер со нал ног 
ин те лек ту ал ног ауто ри те та за ко јим има по тре бу при по вед на ин стан ца у Бер н хар-
до вим ли те рар ним кон струк ци ја ма, а пре ко чи јих ра ме на се до спе ва до оне пер со-
нал но-анар хи стич ке ег зи стен ци је ко ја је спо соб на за де нун ци ја ци ју свих со ци јал но по-
ли тич ких фе но ме на са вре ме ног све та и ко ја упра во у том ста ву на ла зи mo dus vi ven di. 
Ре ци мо, у Бри са њу, том по след њем ве ли ком ро ма ну, по сто ји упа дљи ва слич ност из-
ме ђу де де у „ауто би о граф ским“ ро ма ни ма и стри ца Ге ор га у од но су на Му ра уа (ко ји 
је при по вед на ин стан ца). Сам Му рау, с дру ге стра не, до ла зи у исти по ло жај пре ма свом 
уче ни ку Гам бе ти ју. Ме ђу тим, по себ но у Бер нхар до вом слу ча ју, тре ба би ти опре зан с 
упо тре бом би о гра фи је у ту ма че њу ли те рар них про ду ка та. Ути цај мо жда по сто ји, 
али ни по што ни је ка у за лан. 

Ко ли ко је раз ли чи та сре ди на у ко јој се раз ви ја Гер хард Аман сха у зер! Та раз ли чи-
тост по ста је још упа дљи ви ја с об зи ром на ре зул тат тог раз во ја у ко ме и он за вр ша ва 
у јед ној, до ду ше раз ли чи тој, вр сти анар хи зма. И он ра сте у ком плек сној, ви ше ге не-
ра циј ској по ро ди ци, али ни по што у не ка квом ста ну у Мил нер штра се (по сле 1945), 
не го у дво спрат ној по ро дич ној ви ли на Фе стунг сбер гу. Де да му је био бив ши ди рек тор 
бан ке у Вел су,3 све док се ни је уплео у сум њи ве фи нан сиј ске по сло ве, па је по сле, за 
тре ну так за ка сне лог, под ми ре ња мањ ка, као „обеш ча ћен“ про ме нио и сре ди ну. По ро-
ди ца се на шла у Салц бур гу, у ви ли ко ју је оцу са гра дио син Ру долф, ко је му је „ди рек-
тор бан ке“ ма хи на ци јом по мо гао да раз ра ди не ки ин ду стриј ски по сао ко ји је овај у 
ме ђу вре ме ну и чи ње нич но раз ра дио. Гер хар дов отац је из про ле тер ског ми љеа; оже-
нив ши Хе дви гу, Гер хар до ву мај ку, „ува лио се у фи но гне зда шце“; сред њо школ ски је 
про фе сор, „што се та да ич ни је ко ти ра ло (као ни да нас)“, али је ба рем док тор, па мо-
жда ипак с не ком пер спек ти вом. Ту пер спек ти ву до не ће му на ци о нал со ци ја ли зам. У 
ме ђу вре ме ну, Гер хард жи ви из ме ђу два све та, „ју че ра шњег све та“ ко ји ре пре зен ту ју 
де да и ба ба а ко ји му пру жа уто чи ште, и до сад ног, три ви јал ног, не до ту пав ног све та 
ро ди те ља. Отац обла чи уни фор му, у на пре до ва њу му по ма же окол ност што су он и 
су пру га од осни ва ња ак тив ни и ва тре ни чла но ви „Ван дер фо ге ла“, „Пти ца се ли ца“, 
пла ни нар ско-из ви ђач ке, на ци о нал со ци ја ли стич ком иде о ло ги јом за до је не пан гер-
ман ске омла дин ске ор га ни за ци је; вре ме ном по ста је ви со ко ран ги ра ни слу жбе ник у 
на ци о нал со ци ја ли стич кој хи је рар хи ји. За Гер хар да то ауто мат ски зна чи члан ство у 
Хи тлер ју ген ду, и што је, на рав но, мно го ва жни је, до бар по ло жај у ње му. Као да ро ви ти 
ра ди о а ма тер мла ди Гер хард, ко ји мр зи и пре зи ре бес крај на мар ши ра ња под за ста-
ва ма, по ста је гру пен фи рер јед не сек ци је Хи тлер ју ген да за ве зу, што му на рав но без 
оца за ле ђи ма ни ка да не би по шло за ру ком.

3 Ин ду стриј ски град, 107 км уда љен од Салц бур га.



177

Аман сха у зе ров тон бес по штед но је отво рен. Де ча ка ко ји је 1941. имао три на ест 
го ди на, он сли ка као жи во де те са раз ли чи тим скло но сти ма од ко јих ће се не ке са чу-
ва ти и у бу ду ћем умет ни ку, али и као сва ко днев ног опор ту ни сту ко ји се бо ри за по-
ло жај у хи је рар хиј ски устро је ном дру штву (ка ко не би мо рао да рм ба). Пред сам крај 
ра та на шао се у Пољ ској, по ка зни упу ћен на (због са мо по што ва ња са мо и за бра ну) „ду-
жност на Ис то ку“, где ће га са мо ко нач на ру ска офан зи ва спре чи ти и да је пре у зме; у 
на ста лом ра су лу, не ка ко је ус пео да се вра ти ку ћи, усран од гла ве до пе те, до кра ја не 
зна ју ћи ка кву је то ду жност тре ба ло да пре у зме: не ко ли ко го ди на по сле ра та, на осно-
ву рас по ло жи вих ин фор ма ци ја схва тио је да је то би ла ду жност чу ва ра у конц-ло го ру, 
јер је та мо рас по ре ђе не вој не сна ге тре ба ло ан га жо ва ти за за у ста вља ње ру ске офан-
зи ве. Кад де це ни ја ма ка сни је пре и спи ту је се бе шта би се до го ди ло да је ствар но био 
рас по ре ђен као чу вар у кон цен тра ци о ном ло го ру, ње гов од го вор је бру тал но искрен:

Не бих се ска ње рао ни у ко јем слу ча ју. Ни кад ми ни је на па мет па ла ми сао да се на не ко 
на ре ђе ње чо век мо же ди рект но оглу ши ти. Мо је ста ње би ло је ту по и фа та ли стич ко, 
от пор у нај бо љем слу ча ју па си ван. Ни сам тач но знао шта је то кон цен тра ци о ни ло гор, 
а о Је вре ји ма је два да сам имао не ка са зна ња ко ја на ди ла зе оп ште зна ње из про па ган де. 
Да ли је не кад у шко ли би ло ре че но да је део ан ђе ла от пао од Бо га те да са да по слу ју у 
па клу као ђа во ли, или ка сни је: на све ту по сто ји је дан опак на род, Је вре ји – то су би ла 
уче ња у чи ју ве ро до стој ност ни сам чак ни по сум њао јер за ме не ни шта ни су зна чи ла. Ја 
бих, пре ма то ме, без сум ње по стао над глед ник. Да ли би ме не ко ис ку ство осве сти ло? 
Бо јим се, те шко. Шта ви ше, у за ви сно сти од дра стич но сти до жи вља ја, ја бих за пао у не ко 
ви ше или ма ње ту по рас по ло же ње и по стао та ко не што као пас од ко га се не што тра жи. 
У слу ча ју ну жде бих се на пио. Сва ка ко, ни кад не бих по стао дра го вољ ни му чи тељ и не 
мо гу да за ми слим да бих не ко га уда рио. Ипак, ве ро ват но не бих по мо гао ни ло го ра ши ма 
уко ли ко бих ти ме угро зио свој по ло жај. Да ли се мо же за ми сли ти да би ме не ки за тво ре
ник осве стио на го во ром? То је не ве ро ват но јер ни кад ни сам обра зо вао ми шље ња о људ
ским и по ли тич ким окол но сти ма те ми је оту да не до ста јао сва ки фун да мент.4

Ста ње ту по сти у ко ју је за пао у тим рат ним го ди на ма пре ла зи у ста ње про све тље ња 
кад га као ка квом бу ди стич ком крат ком мот ком за про све тљи ва ње рит не јед на кра ва.

Че сто сам се пи тао: у ко јем тре нут ку ми је по ста ло ја сно да Нем ци гу бе рат? Тад 
сам увек по ми шљао на ту ноћ ко ју смо про ве ли у бли зи ни Ју ден бур га, ми, гру па од 
три де се так мо ма ка. Бе ше не ве ро ват но хлад но. Спа ва ли смо у не кој шта ли.

У тој шта ли су се на ла зи ле и кра ве. Јед на кра ва у мра ку ми је јед на ко др па ла сла му с 
ко јом сам гре јао про мр зле, по мо дре ле пр сте на но га ма. Тад сам кра ву не ко ли ко пу та 
шут нуо по гла ви, као по мах ни тао. По ву кла се. Ипак, по ла са та ка сни је, по че ла је по но
во. Кра ве ни су баш би стре.

Кроз по на ша ње те кра ве ус пут сам не ка ко схва тио да ре ал ност ни је те о риј ски са
зна тљи ва. Да смо ми лу ди. То што смо ми ра ди ли би ло је хи ља ду стру ко бе сми сле ни је 
од оно га што је чи ни ла кра ва. Мо је глав но гле ди ште ка сни је је увек би ло то: љу ди су лу ди. 
И то у кон вен ци о нал ном сми слу.

4 КВП, стр. 138
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Ми слио сам, то мар вин че је фик си ра но на не што – и љу ди су исто та ко фик си ра ни. 
И ја та ко ђе имам та кву фик са ци ју.5

То је упра во оно што Бер нхард на свој на чин увек из но ва су ге ри ше: љу ди су лу ди 
и од тог лу ди ла не ма се куд ни по бе ћи – ако дру штво по ли тич ким ор га ни зо ва њем жи-
во та очи глед но за ка зу је, при ро да та ко ђе не ну ди из лаз, она је још мно го ве ћа луд ни ца 
не го дру штво. Град је бо ле стан, али ни се ло ни је креп ко, ка ко пу бли ку оп се њу је низ 
ар ти ста од сва ке ру ке. Оно што по ста је ја сно на се лу је сте си стем ско од у ми ра ње при-
ро де, њен ка ни ба ли зам, про цес тру ље ња и рас па да ња, ко ји се не из бе жно ши ри, о 
ко ме Бер нхард не пре ста но го во ри. У за ми шље ном сте ци шту тог раз во ја по ја вљу је се 
ен тро пи ја, ко нач но ста ње у ко ме ви ше не по сто ји ни об лик, ни хи је рар хи ја, ни би ло 
ка ква вр ста ди фе рен ци ја ци је, где сви фе но ме ни при род ног жи во та по ста ју ин ди фе-
рент ни у до вр ше њу сво је ире вер зи бил не де гра да ци је.6 Ка ко по ка зу ју бар три од пет 
ауто би о граф ских ро ма на (По друм, Дах, Хлад но ћа), Бер нхард је тај рад при ро де мо-
гао ра но да осе ти на сво јој ко жи, али то не зна чи да ње гов ап со лут ни пе си ми зам тре ба 
ту ма чи ти ста њем здра вља. Је ди но ако би се мо гао бра ни ти ап сур дан став да здрав 
чо век не ми сли, а да бо ле сник по ста је про ниц љи ви ји.

Иако је не сум њи во да Амас ха у зе ро ва ауто би о гра фи ја не до ку мен ту је она кав рас-
ту ћи ужас пред ауто ри те том и вла шћу и пра ви ли ма апа ра та гра ђан ског дру штва, ко ји 
је апа рат за пу сто ше ње љу ди, ка ко то чи не Бер нар до ви ауто би о граф ски ро ма ни, Бер н-
хард би, с дру ге стра не, с њим сва ка ко мо гао да по де ли осе ћа ње ли ко ва ња над сло мом 
ко ји је на сту пио:

Мо же се за ми сли ти шта је за ме не зна чи ло да је цео вас пит ни апа рат ко ји ме је био 
об ра ђи вао у деч јем уз ра сту, цео си стем при ну де са сво јим че ли че њем и иде а ли ма, био 
уки нут јед ним удар цем и жи го сан као зло чин ство: за хва тио ме је си лан осе ћај сло бо де, 
не ка вр ста пи јан ства, ди вља злу ра дост над про па шћу од ра слих. Ха ла лио сам им де бакл 
од свег ср ца, а при том из у зео са мог се бе јер сам у ту оп ште на род ну про ва лу лу ди ла, 
ка ко сам ве ро вао, ипак био ушао као не ви но де те. Тек по сле две де це ни је по ла ко ми је 
по ста ло ја сно да је та ра чу ни ца не про дук тив на. Али за пр ви мах ме ни је би ло ста ло до 
то га да се ижи вим и да ужи вам у не мо ћи вла сти, ро ди тељ ске ку ће и вас пи та ча.7

За Бер нхар да се, ме ђу тим, не мо же ре ћи да је уоп ште сти гао да се у том сми слу 
на у жи ва. За то што су ње го ви и да ље жи ве ли с оне стра не гра ни це, за ње га је ауто ри тар-
на тор ту ра оли че на у на ци о нал со ци ја ли стич ком упра ви те љу ин тер на та Грин кран цу, 
од мах по сле ра та про сто за ме ње на тор ту ром чи је је оли че ње био ка то лич ки упра-
ви тељ чи ка Франц. Ни шта бит но се ни је про ме ни ло, са мо је Хи тле ро ву сли ку у та ко-
зва ном днев ном бо рав ку, иза ко је је оста ла бе ла фле ка, за ме ни ло Хри сто во рас пе ће, 
а уско ро је по че ла и тор ту ра гим на зи је. Ни сам си гу ран мо же ли се ре ћи да Бер нхард 
сво ју про дук тив ност цр пи упра во из тог не до стат ка ужит ка, али ако Аман сха у зер 
сво ју цр пи из на кнад ног осе ћа ња кри ви це због ин вол ви ра но сти, он да је то осе ћа ње 

5 КВП, стр. 143
6 Уп. W. G. Se bald, Die Beschre i bung des Unglücks, стр. 108-109
7 КВП, стр. 147 (под ву као Р. Д.)
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већ ра ни је, та ко ре ћи ex post fac to, мо ра ло до при не ти ње го вој од лу ци да пр стом не 
мрд не за об но ву. Он ви ше ни је же лео да бу де укљу чен. За ње га је сва та еуфо ри ја, та 
про ва ла рад не енер ги је усме ре не на по ве ћа ње жи вот ног стан дар да би ла са мо пут 
до сле де ће ја ме. Сва ко уда ља ва ње од јед но став но сти пред ста вља са мо уве ћа ва ње 
ен тро пи је. Свет ка кав да нас ви ди мо пред со бом по ка зу је ко ли ко је не из мер но био у 
пра ву. Ње гов ра ди ка ли зам ни је се ис по ља вао са мо кроз са мо о да бра ну по зи ци ју аут-
сај де ра не го и кроз фор му пи сма ко ја у су шти ни од би ја да ро ман си ра по сто је ће. Ње-
го ва фор ма је до ми нант но есеј с ње го вом про пи ту ју ћом, сум ња ју ћом, бу шка ју ћом 
струк ту ром. Та ко Аман сха у зер, сво јим из бо ром жи во та и стра те ги је пи сма, у не ку 
ру ку де лу је као ју нак Бер на хар до вих ро ма на:

На муч не про прат не по ја ве то плот не смр ти ко је со бом до но си де гра да ци ја си сте ма 
при ро де Бер нхар до ви про та го ни сти ре а гу ју с по тре бом да из лаз по тра же у кон трак ци
ји, у ка та леп си ји и нај зад у ри го ру мор тис. Бе ла смрт сли ка ра Штра у са (Мраз) по о чи
глед њу је тај по ку шај осло ба ђа ња. У са гла сју с там ном на тур фи ло зо фи јом ро ман ти ке 
ов де се со ли ди сцен ци ја и ока ме њи ва ње пред ста вља као је ди на мо гућ ност из ба вље ња.

Али из ба вље њу прет хо ди фа за ду хов не хи пе рак тив но сти, не по пу сти вог про пи ти
ва ња, од го не та ња, кри ти ко ва ња, око ли ше ња и пер фо ри ра ња ко је би се ла ко да ло по и
сто ве ти ти с по ку ша јем су бјек та ко ји пи ше да на кра ју кра је ва про на ђе мир и од го вор у 
не у мор ном пра ће њу ми сли. Та ду хов на пре на прег ну тост не пре ста но се кре ће на гра ни ци 
па ра ли зе. Оно што чо ве ку по ста је ја сно у та квом ста њу, у све ви ше и ви ше фи ло зоф
ском, фи ло со фи стич ком оса мљи ва њу ду ха, у ко ме је чо век, ка ко об ја шња ва кнез Зу рау 
(По ре ме ћај), не пре ста но све стан све га кроз шта мо зак као та кав ви ше уоп ште не ег зи
сти ра, то ме се мо жда још нај ви ше при бли жа ва Бер нхар дов по јам исти не.8

Тај по ло жај у ко ји до спе ва су бјект ко ји пи ше на рав но ни је ни ма ло удо бан. За то не 
мо же би ти чуд но што је је дан од дво ји це ов де су че ље них ли те ра та у сво јим днев нич-
ким за пи си ма на пи сао ре че ни цу: „Би ло би ле по не би ти пи сац.“ По го ди те, ко ји је од 
њих дво ји це то чи ње нич но на пи сао?

На по слет ку две ре чи о деј ству ових ауто би о граф ских тек сто ва. Кри ти ка увек из-
но ва ис ти че нар ко тич но деј ство Бер нхар до вог тек ста. То се у под јед на кој ме ри од-
но си и на ауто би о граф ске спи се. Као Ки плин го ва зми ја Ка џан глбо ја Мо гли ја, та ко он 
ома мљу је чи та о ца сво јим за во дљи вим бес крај ним из у ви ја ним ре че ни ца ма да би га, 
тре њем о спи ра ле по ли морф ног (дру штве ног) зла на по слет ку до вео до ста ња ду хов-
ног про чи шће ња. Мо жда тре ба са чу ва ти дис тан цу пред за во дљи вом мо гућ но шћу 
иден ти фи ка ци је с ње го вом при по вед ном ин стан цом, али про чи шће ње ко је чи та лац 
до жи ви ни је ва лу та чи ју ве ро до стој ност тре ба про ве ра ва ти ста вља њем под зуб. Са-
свим дру га чи јим, мо гло би се ре ћи, ди ја ме трал но раз ли чи тим сред стви ма не што 
слич но по сти же и Аман сха у зер. Ње го ве ре че ни це су ис точ њач ки еле гант не, ефе кат 
по сти жу еко но мич но шћу и из не над ним обр том за шта па ра диг му по ста вља пр ви 
текст на сло вљен као До га ђај. Уто ли ко ужи так ко ји чи та лац осе ти ни је по сле ди ца ка-
тар зе као услед из ло же но сти деј ству ка кве кла сич не дра ме, не го пре де ло ва ња ко је 
на чу ла и ум из вр ши ка кав мај стор ски са ста вљен ха и ку.

8 W. G. Se bald, Die Beschre i bung des Unglücks, стр. 109-110.




