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КРАТАК ОСВРТ НА РЕЦЕПЦИЈУ 
БЕРНХАРДОВОГ ДЕЛА У СРБИЈИ

То мас Бер нхард сва ка ко спа да у нај у ти цај ни је свет ске пи сце ко ји су об ја вљи ва ли 
по сле Дру гог свет ског ра та. По ме ну ће мо са мо два при ме ра. Ел фри де Је ли нек, до-
бит ни ца Но бе ло ве на гра де, Бер нхар до ва при ја те љи ца, не са мо што је не ко ли ко пу та 
у ин тер вју и ма на гла си ла ка ко је из ве сно вре ме би ла под ње го вим ути ца јем, не го је 
ве о ма ла ко пре по зна ти бер нхар дов ску ми зан тро пи ју и анар хи зам код ње них ју на ка 
као по глед на свет; али за раз ли ку од Бер нхар до ве син так се ко ја је ре пе та тив на, ци-
клич на у сво јој му зи кал но сти, је зич ки стил Ел фри де Је ли нек би се мо гао опи са ти као 
сво је вр стан „ис пре ки да ни” ми ни ма ли стич ки на ра тив ко јим она по сти же оне о би ча-
ва ње тек ста у це ли ни (на рав но, и од ре ђен ни во хер ме тич но сти). С дру ге стра не, на 
Пи ри неј ском по лу о стр ву, Ми гел Са енс је у књи зи Би о гра фи ја То ма са Бер хар да на вео 
не ко ли ко де се ти на шпан ских са вре ме них пи са ца (Ха ви јер Ма ри јас, Ху ан Гој ти со ло, 
Ху ан Бе нет, Фе ликс де Асуа, Фер нан до Са ва тер, итд.) са за кључ ком да је Бер нхард 
по сле Фок не ра нај у ти цај ни ји стра ни пи сац на шпан ском го вор ном под руч ју у два де-
се том ве ку. На при мер, Ора сио Ка сте ља нос Мо ја у ро ма ну Га ђе ње има под на слов 
„То мас Бер нхард у Сан Сал ва до ру”, али ово де ло ни је нај бо љи при мер за па сти ши ра-
ње Бер нхар до вог ли ка или књи га због не до вољ не дис тан це. Нај јед но став ни је ре че но, 
овај ро ман по на вља чак и ре пе ти ци је и дру ге при по ве дач ке ме ха ни зме аустриј ског 
пи сца, за раз ли ку од ро ма на Без у мље ко јим про ве ја ва бер нхар дов ски, а не ње го ве 
при по ве дач ке по шта па ли це. 

Овај текст има за циљ да ин фор ма тив но осве тли ре цеп ци ју Бер нхар до вог де ла у 
срп ским окви ри ма, али не у чи та лач ко/из да вач ком об ли ку, не го у ства ра лач ком сми-
слу. Иако Бер нхард на овим про сто ри ма ни ка да ни је имао оно ли ко пу бли ке ко ли ко 
за слу жу је (иако је „Мраз“ пре ве ден не ду го по сле об ја вљи ва ња ори ги на ла, Бер нхар-
до ва де ла ни су мно го пре во ђе на, об ја вљи ва на и до штам па ва на; пре ци зни је, на срп-
ски је пре ве де на от при ли ке тек че твр ти на ње го вог опу са). Упр кос ово ме, ње го во де ло 
је ипак ус пе ло да оства ри из ве стан ути цај. Има до ста срп ских пи са ца ко ји се по вре-
ме но до ти чу Бер нхар да или пак па сти ши ра ју не ке сце не или до га ђа је из ње го вих 
де ла, као што су ре ци мо Ба са ра, Ве ли кић, Угри чић или Са ша Илић. Ме ђу тим, они ни су 
си сте ма тич ни је про ши ри ва ли сво ју по е ти ку под Бер нхар до вим ути ца јем (јер он за 
њих ни је био то ли ко кон стан тан и јак), па се њи ма не ће мо ба ви ти, већ ће мо пред ста ви-
ти обри се ак тив ни је ин тер тек сту ал не ре цеп ци је код сле де ћих пе то ро срп ских ауто ра.
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Ро ман Из ла же ње (2006) Бар би Мар ко вић је при лич но не у спео па стиш не пре ве де не 
Бер нхар до ве но ве ле Хо да ње (Ge hen). Аутор ка је ско ро па пре во де ћи ори ги нал са мо 
ме ња ла ре чи и де ло ве ре че ни ца, да би то укло пи ла у при чу о бе о град ском кла бин гу, 
ко ји је те ма овог ро ма на. Ме ња ла је то по ни ме, али је рад њу оста ви ла исто вет ном, 
с тим што ју је пре ба ци ла у Бе о град но ћу. Ова ква кре а тив ност ни је до вољ на ка ко би 
се овај па стиш уз ди гао на ни во ус пе лог јер не ма на до град ње у ства ра лач ком по-
ступ ку већ са мо тран зи ци је. Ин те ре сант но је по ме ну ти да ве ћи на кри ти ча ра ко ји су 
пи са ли о ро ма ну, прет ход но ни су чи та ли про то текст (чак ни пре ве ден на не ки дру ги 
је зик), па ти ме њи хо ви тек сто ви, еуфе ми стич ки ре че но, зна чај но гу бе на ре ле вант-
но сти. Ре цеп ци ја аутор ки ног ро ма на ни је би ла аде кват на и ко хе рент на с об зи ром на 
чи ње ни цу да су кри ти ча ри пи са ли о па сти шу, а да ни су кон сул то ва ли ори ги нал (до-
вољ но је ре ћи да не ки кри ти ча ри ни су зна ли ни да ори ги нал по сто ји). Ова ква за бу на 
од лич но се укла па у не кон тек сту а ли зо ва ност – јед ну од нај зна чај ни јих осо би на са-
вре ме не срп ске књи жев но сти, и чи ни се, још ви ше, срп ске књи жев не кри ти ке.

Да вид Ал ба ха ри је аутор ко ји се мно го озбиљ ни је од Бар би Мар ко вић ба вио Бер н-
хар дом у сво јим при ча ма и ро ма ни ма. Од ро ма на Сне жни чо век (1995) и Ма мац (1996) 
па све до ње го вих по след њих књи га, тра је по е тич ка су бли ма ци ја Бер нхар до ве у Ал-
ба ха ри је ву по е ти ку. Ме ђу тим, ути сак о бер нхар дов шти ни Ал ба ха ри је вих ре че ни ца у 
на ве де ним ро ма ни ма је сла ба шан и има укус раз бла же не ка фе. Не ма пре по зна тљи ве 
сна ге мр ско сти ко ја из би ја из Бер нхар до вих ре че ни ца, већ оста је са мо сла би од јек 
тран спо но ва ног сти ла. Ва ља по ме ну ти да је Ал ба ха ри че сто у ро ма ни ма (и у не ким 
при ча ма) „пре у зи мао” од Бер нхар да блок-фор му (пи са ње чи та вог де ла у јед ном па су-
су). Оно што је по хвал но ис та ћи је сте да Ал ба ха ри ни кад ни је крио овај ути цај. На и ме, 
он је у сво јим по зни јим ро ма ни ма као што су Лу двиг (2007) и Брат (2008) на пра вио 
ши ри от клон, па су се ње го ви ју на ци сна жни је иден ти фи ко ва ли са чу ве ним бер нхар-
дов ским по гле дом на свет. У ро ма ну Брат ди рект но се по ми ње Гу бит ник, ро ман ко ји 
је сва ка ко ам бле ма ти чан за Бер нхар до ву по е ти ку. Исто та ко, мо же мо ис та ћи да је Лу двиг 
до и ста хра бар ро ман о Бе о гра ду и ње го вим ин те лек ту ал ци ма, умет нич ким кру го ви ма 
и ме ђу људ ским од но си ма у њи ма, па то у до број ме ри под се ћа на Бер нхар до ве освр-
те на Салц бург или Беч. На ве шће мо са мо је дан при мер: „До ду ше јед ну ствар мо рам да 
об ја сним, упра во због гра да у ко ме се све то од и гра ло. А од и гра ва се и да ље. Да кле, 
због Бе о гра да ко ји кад год му за тре ба ста вља вам пир ске зу бе, сре ћан што ће не ком 
мо ћи да по пи је крв, и не са мо што је сре ћан, не го му ни ка да ни је до ста и не сми ру је 
се све док у жи ла ма жр тве по сто ји ма кар кап цр ве не теч но сти, па чак и ако је жр тва 
на смрт бо ле сна, ни он да не пре ста је то па ла нач ко ор ги ја ње, тај ри ту ал стра сти и по-
ма ме, као што се де си ло Ки шу пре мно го го ди на, па је по ку шао да по бег не, не схва-
та ју ћи да му вам пир ски отров већ лу та те лом и да је бек ство уза луд но, ка ко се убр зо 
по ка за ло, ње го ва гла ва је бр зо кло ну ла на ја сту ку у ту ђи ни, у ко јој ће ње гов дух за 
за у век оста ти без об зи ра на чи ње ни цу да је те ло ка сни је до не то у Бе о град где ће му 
се ли це мер но кла ња ти исти они ко ји су га пре то га та ко зду шно жи го са ли, као да је 
те ло спре мље но за кла ње” (стр. 45-46). Док у Гу бит ни ку на 11. стра ни ци про на ла зи мо 
па сус: „Ко ов де жи ви зна то ако је по штен. Ко ов де до ла зи, ви де ће то у нај ско ри је вре-
ме и мо ра ће док не бу де пре ка сно, да опет оде. Уко ли ко не же ли да по ста не на лик на 



ове за ту пље не ста нов ни ке, на лик на ове ду шев но бо ле сне жи те ље Сал збур га, ко ји 
сво јом за ту пље но шћу умрт вљу ју све што ни је као и они.” 

Тре ћи аутор ко ме ће мо по све ти ти па жњу је Ву ле Жу рић ко ји по след њих го ди на, у 
кон тек сту об ра чу на ва ња са соп стве ном по е ти ком (у пи та њу је ме ша ви на екс пе ри-
мен тал не по е ти ке из ро ма на Цр не ћур ке (2006) или Mr tve bra ve (2008) и за по че тог пар-
ти зан ског ци клу са у Не де љи па цо ва (2010)) до не кле про из вољ но и без ја сног пла на и 
ци ља ко ри сти Бер нхар дов лик и не ка де ла, у ро ма ну Срп ска три ло ги ја (2012). На и ме, 
Жу рић уво ди лик ка пе та на Бер нхар да, ко ји је на ци ста-снај пе ри ста што са по ло жа ја 
шти ти не мач ког офи ци ра Кри ге ра ко ји је пре ру шен у ци ви ла. Ова кво „ре гру то ва ње“ 
Бер нхар да ни је до кра ја раз ја шње но с об зи ром на то да је аустриј ски пи сац че сто ис-
ти цао да је ли бе рал ни ле ви чар, па нам оста је да за кљу чи мо ка ко се срп ски пи сац у 
осми шља ва њу ње го ве иде о ло шке по за ди не ру ко во дио ис кљу чи во Бер нхар до вим 
гер ман ским по ре клом. Ова ква ин тер тек сту ал ност ни је у овом ро ма ну ка рак те ри-
стич на са мо за Бер нхар да, не го и за дру ге ствар не ли ко ве ко ји се по ја вљу ју (Кр ле жа 
ко ји пи ше ћи ри ли цом, На зор, итд.) У ро ма ну Срп ска три ло ги ја, у по гла вљу ко је се 
зо ве „Гу бит ник” Жу рић пи ше: „Ка пе тан Бер нхард про тр ља очи и још јед ном по гле да 
кроз оку лар Цај со вог снај пе ра. Из свог за кло на на обо ду ка ле мег дан ског пар ка, вре-
бао је дво спрат ни цу на углу две уске дор ћол ске ули це још од пр вих пе тло ва ко ји се 
тог ју тра ни су ни огла си ли услед те шке пра шња ве ма гле на ста ле од не у мор них екс пло-
зи ја гра на та ко је су по пут ка ми ка за рас ту ра ле град на су кан на ушћу Са ве у Ду нав.” 
На јед ном дру гом ме сту, Жу рић се по и гра ва и са дру гим Бер нхар до вим ро ма ном и 
пи ше: „Бе тон под но га ма ни је при јао Бер нхар ду.” И ка сни је, освр ћу ћи се на глав ног 
ју на ка Бер хар до вог ро ма на и исто вре ме но па сти ши ра ју ћи ње го ву чу ве ну ана фо ру у 
син так си: „За то је на ста вљао да пи ше не усу ђу ју ћи се да ста ви тач ку и за поч не но ви 
па сус. (...) И уме сто пу ких за бе ле шки од се де ња по па ри ским би стро и ма, са па ри ским 
кур ва ма, ле жа њу на па ри ским кур ва ма у па ри ским хо те ли ма, и ве сла њу у чам цу са 
па ри ским кур ва ма, ка пе тан Бер хард је све ви ше из ми шљао да би на кра ју схва тио да 
уоп ште не пи ше о Па ри зу, ма да је и те ка ко пи сао о кур ва ма.” Жу рић по ку ша ва да се 
спр да са Бер нхар до вом ре пе ти ци јом и то у свом до бро по зна том анег дот ском ма ни-
ру, али с об зи ром на про из во љан и не пот пун кон текст, сла бо у то ме успе ва.

Че твр ти аутор на ко га је обим но ути цао Бер нхард је Игор Ма ро је вић, али ва ља 
ис та ћи ка ко овај пи сац има по се бан од нос пре ма Бер нхар ду – он је увек па ро ди чан 
и то у сми слу ко ји се на сла ња на те зу Лин де Ха чи он да је „па ро ди ја по на вља ње са иро-
ниј ском раз ли ком”, што на рав но не уки да омаж пре ма па ро ди ра ном тек сту. У Ма ро-
је ви ће вој Же ги (2004) не ки кри ти ча ри су при ме ти ли да су сре ди шњи де ло ви ро ма на 
ве о ма бли ски са ро ма ни ма По ре ме ћај и Др ва ре ње То ма са Бер нхар да, ма да тај „ути-
цај” ни је пре ћу тао ни при по ве дач. (У по гла вљу „Же га – road mo vie“, на ра тор се да са 
док то ром у ауто мо бил у ко ме се на ла зе, по ред оста лих Бер нхар до вих књи га, и ова 
два на сло ва). Ме ђу тим, код срп ског пи сца кон текст је по ме рен кад год се до так не па-
ра ле ла с аустриј ским, јер су Бер нхар до ви ју на ци ин те лек ту ал ци и имућ ни љу ди, а 
Ма ро је ви ће ви мар ги нал ци и при ми тив ци ко ји осу ђу ју јед ног од њих ко ји же ли да 
бу де ур бан; с дру ге стра не, ју на ци срп ског пи сца на ла зе се усред тај ног гра ђан ског 
ра та и жи ве у кр ва вим окол но сти ма, за раз ли ку од Бер нхар до вих ју на ка из по ми ња-
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них књи га ко је не му чи фи нан сиј ска ег зи стен ци ја или бли зи на рат них су ко ба. Не што 
слич но је и са при чом „Пе раст” ко ја је у јед ном есе ју ока рак те ри са на као са же так 
Бер нхар до вог ро ма на, тач ни је као бер нхар дов ски „Гу бит ник у ма лом” (ми сли се на 
обим ност, јер Ма ро је ви ће ва при ча има тек де се так стра ни ца). Док су код Аустри јан ца 
то три дру га, тро ји ца вр хун ских пи ја ни ста и ин те лек ту а ла ца ко ји су зга ђе ни жи во том 
и по ку ша ва ју да у ње му про на ђу сми сао, код срп ског ауто ра то су тро ји ца при ја те ља 
са сту ди ја, љу ди на иви ци ег зи стен ци је уро ње ни у гра ђан ске ра то ве де ве де се тих ко ји, 
тр пе ћи ње го ве по сле ди це и у Бе о гра ду и у Пе ра сту, по ку ша ва ју да се уз др же од са мо-
у би ства. Та ко ђе, у Ма ро је ви ће вом опу су по сто је број ни при ме ри (за то у овом тек сту 
не ма ме ста) ре фе рен ци на Бер нхар до ве при че или ро ма не или пак из ве сне си ту а ци је 
или ли ко ве у њи ма, па по то ме мо же мо за кљу чи ти да је он нај о бим ни ји Бер нхар дов 
па сти џи ја/ре ми ни сцент у срп ској књи жев но сти. Ипак, тре ба ре ћи да Ма ро је вић ни-
кад не по ди ла зи као обо жа ва лац Бер нхар ду, не го се тру ди да на до гра ди, али по вре-
ме но и исме је те ме, по ступ ке или стил чу ве ног Аустри јан ца у сво јим де ли ма, па га пре 
мо же мо ока рак те ри са ти као пи сца ко ји па ро ди ра а мно го ма ње па сти ши ра.

Ср ђан В. Те шин је пе ти аутор на ко га ће мо се освр ну ти у овом тек сту. Он је у до-
ме ни ма пост мо дер не књи жев но сти ус пео да се из диг не ви ше од свих оста лих срп-
ских пи са ца у ин кор по ри ра њу Бер нхар да у сво ју по е ти ку (до ду ше, са мо у ро ма ну 
Ан то ло ги ја нај бо љих на сло ва ко ји је об ја вљен 2000. го ди не). Он пре у зи ма Бер нхар-
дов ма нир па ро ди је цр них хро ни ка оства рен у ње го вој збир ци при ча Ими та тор 
гла со ва (ко ја је код нас лу дач ки пре ве де на као Лу ди ло, Про све та, 1997); Те шин је на 
ен ци кло пе диј ски свет, ства ра ју ћи бор хе сов ске цр ти це или ми кро-при че, опи сао не ке 
по себ не љу де ко ји има ју ве зе са зна њем па их мо же мо по сма тра ти као ин те лек ту ал це, 
што је иро ниј ска раз ли ка у од но су на Бер нхар до ве ју на ке из до тич не књи ге при ча, 
углав ном лу да ке без об зи ра на њи хо во обра зо ва ње. Као иро ниј ска раз ли ка у од но су 
на про то текст, Те ши ну слу жи и осла ња ње на То ма са Пин чо на, мај сто ра ми сти фи ка-
ци је, (ина че у ро ма ну има 49 цр ти ца што је ја сна алу зи ја на Пин чо нов ро ман Об ја ва 
бро ја 49, ко га је, из ме ђу оста лог, пре вео Д. Ал ба ха ри). С дру ге стра не, Те шин је угра-
дио у текст и упу ћи ва че као у Би бли ји (то је учи нио и Кор та сар у Шко ли ца ма), па је 
са чи нио ве о ма кон зи стен тан пост мо дер ни стич ки на ра тив, ко ји ор ган ски и до след но 
укр шта Би бли ју, Пин чо на, Бор хе са и Бер нхар да. Ти ме, уз по моћ већ по ми ња не иро-
ниј ске раз ли ке, Те шин чи ни не што пот пу но но во у од но су на све што се до тад по ја ви-
ло у срп ској књи жев но сти и за слу жу је ме сто нај про дор ни јег Бер нхар до вог на ста вља-
ча на овим про сто ри ма (но, са мо кад је у пи та њу Ан то ло ги ја нај бо љих на сло ва). 

На ме ра овог тек ста би ла је ин фор ми ше/ин спи ри ше но ве бер нхар до ло ге у Ср би ји 
ко ји би мо гли, у од но су на њи хо ве прет ход ни ке, да још кон зи стент ни је у сво је по е ти-
ке ин кор по ри ра ју бер нхар дов шти ну. Исто та ко, у по след њих не ко ли ко го ди на по че-
ло је по нов но штам па ње јед ног од нај чуд ни јих аустриј ских пи са ца у 20. ве ку (ро ман 
Гу бит ник, као и ма ње ре пре зен та тив них де ла по пут Ге теа на са мр ти и Мо је на гра де 
(иза бра ни го во ри Т. Б.-а), об ја вио је бе о град ски ЛОМ, Ауто би о граф ске спи се у пет књи-
га штам па ла је „Фу ту ра“ из Но вог Са да, док је 2005. „Ale xan dri a Press“ об ја ви ла ро ман 
Бе тон), што је знак да Бер нхард у Ср би ји има пу бли ку, ко ја ће, на да мо се, на ред них 
го ди на би ти све број ни ја.




