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ПРОСТОР И ИДЕНТИТЕТ У 
НОВЕЛИ ДА ТОМАСА БЕРНХАРДА

То мас Бер нхард, ан га жо ва ни аустриј ски аутор дру ге по ло ви не XX ви је ка, пи сац је 
ко ји се по на шао ско ро као en fant ter ri ble, не про пу шта ју ћи ни јед ну при ли ку да скан да-
ли зу је јав ност, раз от кри ва ју ћи ње ну ксе но фо би ју и под сје ћа ју ћи је на не ра шчи шће-
ну на ци стич ку про шлост. То ли ко о Бер нхар ду зна ши ра пу бли ка, а та ко и књи жев ни 
кри ти ча ри и кри ти чар ке, ка да ана ли зи ра ју ње го ве тек сто ве, че сто уво де у ана ли зу 
кон текст на стан ка ње го вих дје ла, ко ри сте ћи се (ра ни је зва ним) „спо ља шњим при-
сту пи ма“. По не кад о ње го вим тек сто ви ма пи шу и на тра гу фи ло зо фи је ни хи ли зма, 
ко ја је Бер нхар ду би ла вр ло бли ска. Бу ду ћи да се, осим као про за и ста, Бер нхард 
оства рио и као драм ски пи сац, и ње го ве су по ли тич ки ана га жо ва не дра ме у фо ку су 
про у ча ва ња и те а тро ло га и те а тро ло шки ња. Бер нхар до ва дје ла, ме ђу тим, по ред 
ово га „јав ног“ чи та ња у ко јем до ми ни ра њи хов дру штве ни ан га жман, ка рак те ри ше и 
је дан ин тим ни ји тон, са ауто би о граф ским еле мен ти ма. По себ но то ва жи за тек сто ве 
из по зни јег пе ри о да ње го вог ства ра ла штва.1

Циљ овог ра да је сте ана ли за но ве ле Да (Ja), ко ја при па да дру гом пе ри о ду ства ра-
ла штва То ма са Бер нхар да, у окви ру те о ри је про сто ра Га сто на Ба шла ра.2 Ко ри сте ћи 
се „има нент ном“ ана ли зом, ис пи ти ва ћу по ве за ност про сто ра и љу ди ко је тај про-
стор окру жу је, та ко што ћу про стор схва ти ти као сво је вр сну ме та фо ру уру ше но сти 
по је дин ца, ре а ли зо ва ну кроз ње го во по сте пе но тру ље ње и не мо гућ ност да из про-
сто ра по бјег не. Иако је Бер нхард пост мо дер ни стич ки аутор, у ње го вим тек сто ви ма 
се још чу ва ју и мно ги еле мен ти мо дер ни стич ких по е ти ка. Из ме ђу оста лог, и ње го во 
ин те ре со ва ње за про стор чвр сто га по ве зу је са ства ра ла штвом епо хе мо дер ни зма. 
За хва љу ју ћи упра во тим мо дер ни стич ким осо би на ма Бер нхар до ва тек ста, и „струк-
ту ра ли стич ке“ те о ри је по пут те о ри је про сто ра Га сто на Ба шла ра је су при мјен љи ве, као 
и ви ше стру ко ко ри сне, при ана ли зи. У дру гом ди је лу ра да ви ше је ри је чи и о на сље ђу 
мо дер ни зма и еле ме на та ро ман ти зма у Бер нхар до ву дје лу, на при мје ру но ве ле Да.

1 Де таљ ни је в. Char les W. Mar tin, The Ni hi lism of Tho mas Ber nhard: The Por trayal of Exi sten ti al and 
So cial Pro blems in His Pro se Work, Ro do pi, Am ster dam, 1995, стр. 140–142; Step hen D. Dow den, Un
der stan ding Tho mas Ber nhard (Un der stan ding Mo dern Euro pean and La tin Ame ri can Li te ra tu re), Uni-
ver sity of So uth Ca ro li na Press, Co lum bia, 1991, стр. 47.
2 Ga ston Bac he lard, The Po e tics of Spa ce, Be a con Press, Bo ston, 1994.
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Про стор и иден ти тет при по вје да ча

У но ве ли Да, Бер нхард по пр ви пут ко ри сти тех ни ку при по ви је да ња у Ich-фор ми, 
из угла глав ног ли ка при че, што упу ћу је на ауто би о граф ске („ауто фик циј ске“) мо мен те, 
те сто га отва ра и мо гућ но сти за чи та ње ове но ве ле и из угла те о ри је ауто фик ци је. 
Но, осим те ни ти, ко ја пра ти ток ис по ви је да ња пси хо ло шки не ста бил ног при по вје да ча 
са де пре сив ним и ма нич ним фа за ма, као и ње гов лич ни од нос са Пер си јан ком, ко ја 
се с му жем Швај цар цем на ста њу је у пла нин ском се лу у Аустри ји; дру га ва жна нит, и 
оно што по ве зу је све ли ко ве у при чи, је сте ку по ви на не крет ни на пре ко по сред ни ка 
Мо ри ца, те гра ђе ње ку ћа. Пој мо ви ку ће, со бе, пла но ви из град ње, гра ђе ње, ру ше ви не, 
зи до ви, про зо ри, и слич ни, нај ви ше се пу та и по на вља ју у при чи; та ко при по вје дач, 
ка да по сје ћу је Мо ри ца, ко ји му је по стао и при ја тељ, не го во ри ка ко иде „у по сје ту 
Мо ри цу“, не го у ве ћи ни слу ча је ва ко ри сти син таг му „Мо ри цо вој ку ћи“.3

Га стон Ба шлар, у дру гом по гла вљу сво је сту ди је,4 го во ри о ку ћи као о „пси хо ло-
шком ди ја гра му“, чи јим се „чи та њем“ от кри ва „пи шче ва ин тим ност“:

In the pre ce ding chap ter, I po in ted out that it was re a so na ble to say we ”read a ho u se,“ or 
”read a ro om,“ sin ce both ro om and ho u se are psycho lo gi cal di a grams that gu i de wri ters and 
po ets in the ir analysis of in ti macy.

Ка ква је при по вје да че ва ку ћа, а ка ква је ку ћа Швај цар ца и има ње на ко јој је та ку ћа 
са гра ђе на? Шта нам ста ње тих ку ћа го во ри о ста њу у ко јем се на ла зи при по вје дач; и 
са дру ге стра не, о од но су Швај цар ца и ње го ве жи вот не дру жбе ни це Пер си јан ке? 
При је све га, ва ља ба ци ти по глед на мје сто ко је је при по вје дач ода брао да би мо гао 
да се по све ти свом при род њач ком ра ду и да се за шти ти од бо ле сти за ко ју му град-
ска сре ди на ни је од го ва ра ла:

[...] прем да мо ја ку ћа ни је би ла ку ћа не го ру ше ви на у ко јој ни је ви ше би ло ни вра та и 
про зо ра, чак ви ше ни про зор ских окви ра ни до вра та ка, и уисти ну би не тко ов да шњи 
још ма ње пла тио за ту ру ше ви ну, али не би ни ку пио ту ру ше ви ну, па је мо рао до ћи не тко 
из гра да по пут ме не и на ста ни ти се у њој. У ства ри је мо ја ку ћа, кад сам је ку пио, био 
са мо кров пун ру па и го то во по све труо, из над на пу клих ма сов них зи до ва. Али био сам 
до вољ но млад да уре дим ту ру ше ви ну за ста но ва ње, на у мио сам за го ди ну да на пре
тво ри ти ру ше ви ну у стам бе ну ку ћу, вла сти тим ру ка ма. [...] Ни тко не мо же ни слу ти
ти што зна чи пре тво ри ти ру ше ви ну у стам бе ну во до от пор ну гра ђе ви ну.5

3 Та ко се, ре ци мо, са мо на дви је стра ни це, ова син таг ма (и ње не ва ри јан те, по пут „њи хо ву ку ћу“) 
по на вља де вет пу та, у: То мас Бер нхард, Ми дланд на Стил фсу; Да, прев. Сње шка Кне же вић, 
Ме ан дар, За греб, 2005, стр. 108-109.
4 The Po e tics of Spa ce, стр. 37. [„Ка за ли смо у прет ход ном по гла вљу да има сми сла ре ћи ‘чи там 
ку ћу’ или ‘чи там со бу’, по што су со ба и ку ћа ди ја гра ми пси хо ло ги је ко ји по ма жу пи сци ма и 
пе сни ци ма у ана ли зи ин тим но сти“, на ве де но пре ма: Га стон Ба шлар, По е ти ка про сто ра, Бе о-
град, 1969, стр. 68)]
5 Дa, стр. 132.
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Осим оно га што се у овом ци та ту ја сно уоча ва, ин си сти ра ња на уру ше но сти гра-
ђе ви не и на при по вје да че вој за ми сли да уоб ли чи ту ку ћу, што мо же асо ци ра ти и на 
ме та по ет ска зна че ња, тј. и на при по вје да ча ко ји гра ди при чу; отва ра се и за ни мљи во 
пи та ње ди ја лек ти ке уну тра шњег и спо ља шњег про сто ра.6 Иако у при чи ни је при ка-
зан сâм про цес осми шља ва ња про сто ра, од но сно фор ми ра ња за тво ре ног про сто ра 
од ру ше ви на, ипак нам је ре че но ка ко је то ве о ма му ко тр пан по сао; од ру ше ви не, 
ко ја има ди ја лек тич ку при ро ду, јер ујед но је и отво рен про стор, по што не ма ја сне 
гра ни це из ме ђу „уну тра“ и „ван“, на пра ви ти про стор са ста бил ним гра ни ца ма. За раз-
ли ку од ку ће, ру ше ви на не ма про зо ре, про зор ска ок на и до врат ке – све те гра нич не 
про стор не тач ке ко је су бјек ту омо гу ћа ва ју да се ори јен ти ше и да за ми сли гра ни цу 
из ме ђу уну тра шњо сти ку ће и спо ља шњег уни вер зу ма, све га оно га што се до жи вља-
ва као „не-ку ћа“, а што је, у крај њем, и ме та фи зич ки схва ће но као „не-ја“.7

Пр во што о при по вје да че вој ку ћи са зна је мо већ на по чет ку при че је сте да се из 
сво је „вла жне и хлад не и мрач не ку ће [курзив Н. Б.] упу тио мрач ном и за пар ном шу мом“8 
пре ма Мо ри цо вој ку ћи. И ка сни је ће о ку ћи ко ју је са гра дио ре ћи ка ко је „нај не здра-
ви ја“, и да се „сам сам цат од лу чио за њу“, те да је „го ди на ма са мо зи дао и зи дао и по но-
во зи дао“, ти ме до дат но осла бив ши сво је здра вље, а скон чао у та квом кра ју ко ји му 
не од го ва ра и гдје се ни ка да не мо гу при ми је ни ти ри је чи „код ку ће [курзив Т. Б.]“.9 На 
осно ву свих ових де та ља, ла ко се мо же за кљу чи ти да при по вје да че ва ку ћа има од ли ке 
гро теск ног про сто ра, мрач не гроб ни це; про сто ра ко ји про из во ди за зор (абјек ци ју), 
ре че но тер ми но ло ги јом Ју ли је Кри сте ве.10 Та кви су про сто ри до слов но сра сли са ли-
ко ви ма ко ји их на ста њу ју, та ко да се не зна тач на гра ни ца из ме ђу оно га што је про стор 
унио у лик, и обрат но, оно га што је лик унио у про стор. Пи та ње ко сам ја, пре тва ра се 
у пи та ње гдје сам ја, пре ма Кри сте вој. Ово ни је но ви по сту пак, већ ње го ва тра ди ци ја 
се же да ље, ба рем до ро ман ти зма и тек сто ва по пут Па да ку ће Ашер Е. А. Поа.

Про стор и иден ти тет Пер си јан ке

Ка кву је, с дру ге стра не, ку ћу „за ве чер жи во та“11 про јек то вао Швај ца рац:

Чи ни ло се да ку ћа, на цр та на на Шви цар че ву на цр ту, из гле да као елек тра на, и до и ста 
сам гра ђе ви ну и ка сни је, кад сам је ви дио ужи во, до жи вио као елек тра ну, би ла је опре ка 
свим пре доџ ба ма стам бе не ку ће и, као што се мо гло оче ки ва ти, дје ло ва ла на љу де од
бој но [...] што ви ше из ва на је из гле да ла као бе тон ско ку ћи ште не ког стро ја што ра ди у 
ње му и не тре ба му ни свје тла ни зра ка. [...] Тко би пом ни је про мо трио на црт, ви дио би 
без број про сто ри ја у ко ји ма ни ка да и ни по ко ју ци је ну не би хтио жи вје ти.12

6 Де таљ ни је в. The Po e tics of Spa ce, стр. 211-231.
7 Исто, стр. 40.
8 Дa, стр. 96.
9 Исто, стр. 147-148.
10 Ju lia Kri ste va, Po wers of Hor ror: An Es sey on Abjec tion, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1982.
11 Дa, стр. 111.
12 Исто, стр. 114.
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Ова ужа сна ку ћа, ко ја пред ста вља гро те скан спој жи вог и не жи вог,13 ма ши не или 
по го на са љу ди ма ко ји би у њој тре ба ло да жи ве, на пра вље на је као за твор за Пер си-
јан ку. Она ко ја ни гдје на сви је ту ни је има ла сво га до ма,14 ка ко нам при по вје дач са оп-
шта ва, ко ја је то ли ко че сто ми је ња ла бо ра ви ште са сво јим му жем да ни је су има ли 
ни јед ну не крет ни ну при је не го што су се до се ли ли у овај крај, ипак се чи ни да је нај-
ви ше по ве за на са сво јом пр вом ку ћом. Јер, да ни је та ко, зар би је сви и да ље зва ли 
Пер си јан ком? По ред име на, пи сац ју је обу као и у огр тач од јаг ње ћег кр зна из ње не 
до мо ви не, ви ше пу та у тек сту под сје ћа ју ћи ка ко она тај огр тач ни ка да ни је ски да ла. 
Ње на ку ћа је, осим што је за твор, и до слов но ње на по сљед ња ку ћа, гроб у ко ји ју је 
оста вио Швај ца рац за осве ту због ње ног по ку ша ја да га фор ми ра ка ко је она хтје ла, 
да би се по сли је по чет них ње го вих успје ха раз о ча ра ла у свој из бор. Та не жи ва, хлад на 
и мрач на ку ћа су прот на је ње ној стал ној по тре би да се угри је, да бу де бли же то пли-
јим кра је ви ма, у ко ји ма су и бо ра ви ли то ком ве ћег ди је ла жи во та.

За раз ли ку од при по вје да че ве ку ће, ко ја је та ко ђе по пут гро ба, али ипак има не ку 
вр сту ста бил но сти, ова ку ћа је и до слов но за твор и про стор за му че ње, гдје по сто је 
чи та ве про сто ри је без свје тла и пот пу но не при јат не, упр ља не и за гу шљи ве. Осим гро-
те ске на пла ну спо ја по го на и стам бе не ку ће, она је гро теск на и јер је тек за по че та, а 
већ оста вље на не до вр ше ном; рас па да се, а ни је ни ка да ни по при ми ла цје ло вит об лик.15 
Оста вље на и у ста њу де пре си је, од ка квих бо лу је и при по вје дач, Пер си јан ка не же ли 
да на пу сти ту ку ћу, са гра ђе ну на нај ру жни јем зе мљи шту, на „мо крој ли ва ди [курзив Т. 
Б.]“,16 ко ју де сет го ди на ни ко ни је хтио да ку пи, одво је ној од остат ка се ла шу мом, зи ми 
за кр че ној сни је гом, у про ље ће мо чва ром.

На сље ђе мо дер ни зма и ро ман ти зма

Пер си јан ка по мно го че му пред ста вља при по вје да чев жен ски пан дан. Осим по-
доб них ку ћа у ко ји ма жи ве, и де пре си је ко јој су обо је под ло жни, она се че сто и по на ша 
по пут ње га. Та ко, при ча по чи ње ти ме што при по вје дач од ла зи код Мо ри ца да би му се 
ис по ви је дио,17 да би се у дру гом ди је лу но ве ле Пер си јан ка исто та ко ис по ви је ди ла 
при по вје да чу. Да ље, они обо је сје де у угло ви ма ку ће, јер су угло ви по себ но за шти-
ћен про стор.18 Угло ви су, у јед ну ру ку, „сје ме“ ку ће, тач ке до бре да се су бјект оса ми и 
са кри је. Још јед но бит но свој ство угло ва, због че га у углу со бе и сје ди при по вје дач 
ка да се ис по ви је да, као и Пер си јан ка ка да је оста вље на са ма у пан си о ну у ко јем је 

13 О по и ма њу гро те ске као спо ја жи вог и не жи вог де таљ ни је в. Вол фганг Кај зер, „По ку шај од-
ре ђи ва ња су шти не гро теск ног”, прев. Алек сан дра Ба ја зе тов, Реч, бр. 10, стр. 72-75.
14 Дa, стр. 99.
15 Исто, стр. 196-197.
16 Исто, стр. 166.
17 Ако про стор ку ће ту ма чи мо пси хо а на ли тич ки и фе но ме но ло шки, по пут Ба шла ра, он да је 
ја сно за што се про да вац не крет ни на Мо риц од стра не при по вје да ча и екс пли цит но до жи-
вља ва као док тор (исто, стр. 140), као пси хо а на ли ти чар, ко ји је сво је вр стан по сред ник из ме ђу 
ку па ца и про сто ра (као њи хо вог „пси хо ло шког ди ја гра ма“).
18 The Po e tics of Spa ce, стр. 136-147.
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сви пре зи ру као стран ки њу, је сте не по крет ност и за шти ће ност на прег ну тог су бјек та 
у тој тач ки про сто ра огра ђе ној са го то во свих стра на, ујед но отво ре ној и за тво ре ној. 
У по сљед ње дви је ре че ни це но ве ле, и по себ но се освје тља ва на ро чи та по ве за ност 
ова два ли ка, јер при по вје дач пи та Пер си јан ку да ли ће се она уби ти, што му она по-
твр ђу је (као што смо не што при је и са зна ли, Пер си јан ка се ба ци ла под ка ми он). Пер-
си јан ки ним са мо у би ством, ње ном смр ћу, као да се спа сио при по вје дач, слич но го-
спо ђи Да ло веј и Сеп ти му су код Вирџ ни је Вулф. При по вје дач и Пер си јан ка су у не ку 
ру ку двој ни ци, по пут оних ро ман ти чар ских двој ни ка, али се њи хов од нос ком пли ку-
је и ти ме што она има осо би не fem me fa ta le.19

У увод ном ди је лу ра да би ло је ри је чи о то ме ка ко Бер нхар до ва дје ла са др же и 
мно ге мо дер ни стич ке од ли ке. Осим ин те ре со ва ња за про стор, схва ћен као про стор 
ку ће, као има ње и слич но, у по гле ду мо дер ни стич ких по е ти ка код Бер нхар да ва жан 
је и на чин на ко ји он при ка зу је Пер си јан ку, као уви јек умо та ну у свој огр тач од јаг ње-
ћег кр зна, што пред ста вља сво је вр сну оп ну. И ова је оп на ди ја лек тич ка, јер при ка зу је 
би ће до по ла скри ве но, а јед ним ди је лом и от кри ве но. Осим то га би нар ног па ра ко ји 
оп на сје ди њу је, она је ујед но и по кре тљи ва од но сно не по мич на, и би ће у њој је на по ла 
жи во, а на по ла не жи во, итд. Као од лич на ме та фо ра ко јом се мо же опи са ти ди ја лек-
ти ка су бјек та, ње го во чвр сто сре ди ште, срж и сло је ви ко ји га окру жу ју (што је и схва та-
ње иден ти те та ко је је пре о вла ђу ју ће у мо дер ни зму), упра во та ква оп на фи гу ри ра још у 
ро ма ни ма Хен ри ја Џеј мса.20 На кон Пер си јан ки не смр ти, Мо ри цу су вла сти уру чи ле 
њен огр тач. Та ко је од ње и оста ла са мо гро теск на пра зна оп на, за зор на због сво је не-
пот пу но сти, због под сје ћа ња да је не ка да у њој би ло жи во ти је ло Пер си јан ке.

* * *

Но ве ла Да То ма са Бер нхар да ис пи ту је по ве за ност су бјек та са про сто ром, по ве зу-
ју ћи не ста бил ност при по вје да ча, те ње го ве де пре сив не на па де, са гро теск но шћу про-
сто ра (ку ће) ко ји га окру жу је. На тај на чин, но ве ла пра ти књи жев не тра ди ци је раз ви је не 
још у ро ман ти зму, као што су то по ја ва па ро ва двој ни ка, fam me fa ta le, те гро теск ност 
про сто ра (ку ћа), од но сно тра ди ци је мо дер ни зма, по пут пре и спи ти ва ња иден ти те та, 
ње го вог сре ди шта и сло је ва око ње га.

19 Иако, за раз ли ку од фа тал них же на ро ман ти зма, ко је су не до дир љи ве, ова Пер си јан ка, осим 
што но си дух „Ис то ка“, па је ти ме ми сте ри о зна и за ни мљи ва при по вје да чу, и што је би ла до-
ми нант на пре ма свом му жу, при је мо же да се по сма тра као су прот ност иде а лу fem me fa ta le. 
Она се и до слов но уру ша ва за јед но са ку ћом у ко јој је оста вље на. Ње на се до ми нант ност пре-
тва ра у ра њи вост, чи ме по ста је жр тва му жа жељ ног осве те због ње не не ка да шње мо ћи ко ју 
је има ла над њим.
20 Де таљ ни је о те ми уча у ре но сти у ро ма ни ма Хен ри ја Џеј мса в. Би ља на Дој чи но вић-Не шић, 
Гра до ви, со бе, пор тре ти: огле ди, Књи жев но дру штво „Све ти Са ва“, Бе о град, 2006.




