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КОД КУЋЕ НЕСКУЋЕН1

Ле ка ри по кра јин ске бол ни це у Салц бур гу већ су од у ста ли од осам на е сто го ди-
шња ка и пре ме сти ли га у со бу за уми ра ње. По жу ри ли су да му да ју по след ње по ма-
за ње. Али свим пред ви ђа њи ма у инат, тр го вач ки ше грт То мас Бе рн хард је пре жи вео. 
По слат је у бол ни цу за плућ не бо ле сти, где је из свог кре ве та ме се ци ма гле дао у исто 
бр до: „Чо век та да“ – ре као је мно го го ди на ка сни је – „или по лу ди или поч не да пи ше.“2 
За пра во, он и ни је мо гао да би ра, за мла дог То ма са Бе рн хар да та кав из бор и ни је по-
сто јао. Јер ње га је за де си ло и јед но и дру го: та да је по стао пи сац и, нај ка сни је та да, 
ума као је но р мал но сти – или оно ме, што под ра зу ме ва мо под но р мал ним. Он је, ка ко 
пи ше у сво јој ауто би о граф ској књи зи По друм, мо рао да по ђе „су прот ним сме ром“.

Ње го ва бо лест је би ла не из ле чи ва, је ди но што је мо гао је сте да жи ви са њом или 
про тив ње, да кле са из ве сно шћу смр ти и про тив смр ти. Ни је мо гао да жи ви без пи са-
ња и ни је же лео да пи ше не бу не ћи се про тив бе де соп стве ног и на шег по сто ја ња. 
Бе рн хар до ве ро ма не, при по вет ке и по зо ри шне ко ма де од ли ку је пре све га отре си та 
и го р да не са вр ше ност. Са свим је си гур но да је он иде ју ка ко је ње гов за да так да ство-
ри не што са вр ше но, или већ са му те жњу ка то ме, сма трао ап сурд ном и пре те ра ном 
и чак као др скост од би јао. Ње го ви драм ски тек сто ви се са сто је од мо но ло га, ње го ве 
при че су фраг мен ти ро ма на, а ро ма ни ду ге при по вет ке и сви за јед но чи не де ло ве 
јед не те исте, не, не ис по ве сти, већ по бу не.

У све му што је об ја вио ма ни фе сту је се ње го ва са мо од бра на. По врх то га, ови ра-
до ви не на сто је да оства ре не ку на ме ру, они не ма ју циљ и свр ху, не по ти чу из не ке 
иде је и про гра ма. Бе рн хард ни је же лео не што да про ме ни, он ни је при па дао про-
све ти те љи ма и бо р ци ма за бо љи свет. У ње го вом драм ском тек сту Трг хе ро ја чи та мо: 
„Где све смр ди на про паст / и где све жу ди за ра за ра њем / глас по је дин ца по ста је 
уза лу дан.“ Ми шље ње да је чо ве ка мо гу ће вас пи та ти, сма трао је у нај бо љем слу ча ју 
сме шним. У свом по след њем, тек пост хум но об ја вље ном ин тер вјуу ре као је са же то 
и, ка ко се ме ни чи ни, без и трун ке ко ке ти ра ња: „Ја не ве ру јем ни у шта.“3 Ова ква по-
бу на је би ла са ма се би до вољ на, ње го во де ло је гнев но, али ни ка да ан га жо ва но. 

Ста ра је исти на да књи жев ност, у осно ви, по зна је са мо две ве ли ке те ме – љу бав и 
смрт. Пи сца То ма са Бе рн хар да љу бав ни ка да ни је ус пе ла да за ин те ре су је, он ни је же лео 

1 Говор са манифестације „У част Томасу Бернхарду“ одржане у Франкфуртском драмском по-
зоришту 11. фебруара 1990. године поводом прве годишњице његове смрти. Први пут од-
штампано у: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. фебруар 1990. (Прим. прев.)
2 Die Ze it, 11. но вем бар 1988.
3 Der Spi e gel, 29. ја ну ар 1990.
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њо ме да се ба ви. Из ве сно је да је во лео свог де ду ко ји се о ње му бри нуо и до бро га од-
го јио; ду ги низ го ди на је и на свој ћу дљив на чин во лео јед ну знат но ста ри ју же ну, ко ју 
је на зи вао „чо ве ком свог жи во та” – по сре ди је опет би ла осо ба ко ја се о ње му бри ну-
ла. Он ни је био еро ти чар, сек су ал ност је пре би ла од сут на не го при сут на у ње го вом 
жи во ту. У јед ном те ле ви зиј ском ин тер вјуу, он је сам то не дво сми сле но про ту ма чио 
као по сле ди цу те шке бо ле сти од ко је је још као осам на е сто го ди шњак го то во умро.

Са мим тим и ни је био – у овом по гле ду по пут Каф ке – пе сник љу ба ви. Па чак ни 
пе сник че жње за љу ба вљу, че жње ко ја је Каф ку, ка ко са зна је мо из ње го вих пи са ма 
Фе ли ци ји и Ми ле ни, це лог жи во та из је да ла – Бе рн хар ду је она би ла стра на, или се 
ба рем у ње го вом де лу она ниг де не на зи ре ни ти спо ми ње. У том све ту же не има ју 
под ре ђе ну уло гу, оне су, по го то во у ње го вим ра ним књи га ма, уна ка же ни и зло на-
мер ни љу ди и упра во због то га од врат ни и од бој ни. „Ме ни се га ди од го сти о ни чар ке. 
То је оно исто га ђе ње ко је ме је кад сам био де те, пред отво ре ним вра ти ма кла ни це, 
те ра ло на по вра ћа ње“ – при зна је, ауто ру очи глед но сли чан, при по ве дач ро ма на 
Мраз. Ове гну сне осо бе су уз то и на пад не, оне се не дво сми сле но ну де му шкар ци ма, 
ко ји их на рав но од би ја ју – и то „уз тре ну тан осе ћај га до сти.“

Као и же не, у Бе рн хар до вом све ту огав но је и све сек су ал но, уко ли ко је уоп ште 
при сут но и спо ме ну то. А по што је он од са мог по чет ка био не у мо ран про во ка тор, 
екс трем ни – при ме ни ћу ње гов из раз – „на па дач гла вом“, још у Мра зу са оп шта ва да је 
пол ност „оно што уби ја“, „бо лест у чи јој је при ро ди да ра за ра“ и ко ја пре или ка сни је 
уни шта ва сва ку при сност.

Жи вот без еро ти ке? То чак ни је дан бог ни је мо гао ни ти хтео да при хва ти. Из Ју пи-
те ро вих уста чу је мо при ту жбу: „Ах Алк ме на! И Олимп је пуст без љу ба ви.“ Бе рн хард, 
са мот ни и не срећ ни, ко га је жи вот из не ве рио и то ли ко му ус кра тио, ни је био пе сник 
са ми ло сти, већ пре пе сник не ми ра и ра зо ра, па да и рас па да, про па да ња и бри са ња. 
Чак и он, не ми ло срд ни и не у мо љи ви, ко ји је по пут ауто ра Хе р ма но ве бит ке и Пен те си
ле је без окрут но сти био из гу бљен и ко ји је у окрут но сти тра жио за клон од све та – чак 
се и Бе рн хард, што је би вао ста ри ји, све ви ше осла њао на ср дач ност, на на кло ност.

У ње го вим по зним де ли ма, мно ги ли ко ви су при ка за ни у бла гом и при ја тељ ском 
све тлу. До ду ше, у тим књи га ма, то су ско ро увек му шкар ци ко је он с не жно шћу про-
ма тра и с љу ба вљу при ка зу је, по пра ви лу умет ни ци и ин те лек ту ал ци, ко ји, као и он, при-
па да ју про кле ти ма и исто вре ме но иза бра ни ма. У њи ма Бе рн хард про на ла зи бра ћу, 
сти ли зу је их у сво је тај не двој ни ке – то ва жи за ју на ка при по вет ке Вит ген штај нов 
си но вац, скло ног есте ти ци и фи ло зо фи ји, као и за пи ја ни сту Ве рт хај ме ра у ро ма ну 
Гу бит ник, ко ји ре зиг ни ра но про па да уви дев ши да са вр шен ство умет нич ког оства ре-
ња пре ва зи ла зи ње го ве спо соб но сти. 

А же не? Да ли су оне у по след њим Бе рн хар до вим књи га ма под јед на ко про сте и 
од бој не? Не мо ра да зна чи. Оне су са мо ли ше не чул но сти, то су бес пол на би ћа – на-
лик са мо у об ри си ма ви дљи вој, са њар ски за не се ној пле са чи ци и глу ми ци Јо а ни у ро-
ма ну Др ва ре ње, ко ја та ко ма ло по сти же, јер то ли ко мно го же ли. И Ма ри ја из ро ма на 
Бри са ње ни је од овог све та: реч је о по р тре ту Ин ге борг Бах ман, у ко ме Бе рн хард с 
ус хи ће њем ве ли ча ве ли ку пе сни ки њу, при че му не из о ста вља ње не сла бо сти, на при-
мер, скло ност ка ко ме ди ја штву.
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Овај пор трет опет по ка зу је да су за Бе рн хар да же не би ле или од врат не или бај-
ко ли ке, да је пре ма њи ма мо гао да осе ћа или гну ша ње или ди вље ње. Био је по бор-
ник „фа на ти зма пре те ри ва ња“, из ко га про из и ла зи ње го ва „умет ност пре те ри ва ња“ 
у ко јој је – на то ме је сам ин си сти рао – оти шао да ље од би ло ко га пре ње га.4 Ка рак-
те ри ње го вих ли ко ва, би ло жен ских или му шких, сво је по ла зи ште та ко ђе на ла зе у 
му че нич ком и иза зи вач ком фа на ти зму, у не у спе си ма и увре да ма од ко јих вр ви у Бе рн-
хар до вим тек сто ви ма. 

Вре ђао је Ди ре ра сма тра ју ћи га пре те чом на ци о нал со ци ја ли ста, Мо цар ту је за-
ме рао ки ча сте мо ти ве, док је код Бе то ве на не пре ста но чуо са мо рит мо ве ма р ша, пре-
зи рао је Штиф те ра, Брук не ра и Ма ле ра, за ње га је не мач ка књи жев ност два де се тог 
ве ка би ла ма ло гра ђан ска и чи нов нич ка, што је, ми слио је, ти пич но за бед ну ли те ра-
ту ру чи ји су по зна ти ства ра о ци Ро берт Му зил и То мас Ман, не мач ки је зик му је зву чао 
ру жно, без има ло ме ло дич но сти и спо соб но сти да из ра зи исти ни тост, град Беч је 
„нај о бич ни ја ма ло ум на ни шти ца“, а це ла Аустри ја је „од свих европ ских др жа ва нај-
опа сни ја“ и „кло а ка ли ше на ду ха и кул ту ре“.

Ола ко би би ло за до во љи ти се ти ме да је Бе рн хард та кве увре де нај че шће ста вљао 
у уста сво јих на ра то ра. То је сте исти на, ме ђу тим ове же сто ке и бе сне осу де за пра во 
ма ло го во ре о пред ме ти ма ових на па да, већ да ле ко ви ше о оно ме ко ме су оне би ле 
по треб не да би се, упр кос не при ја тељ ски до жи вље ном све ту, одр жао – да кле, о То ма-
су Бе рн хар ду. Шта би би ло да је он, ко ји је и ро ђен у јед ном хо ланд ском ме сту, та мо 
и од ра стао? Да ли га је мо гу ће за ми сли ти као хо ланд ског пи сца? На рав но, с је ди ном 
раз ли ком што би та да за ње га, у то сам си гу ран, Хо лан ди ја би ла нај о бич ни ја „кло а ка 
ли ше на ду ха и кул ту ре“, те би Хо лан ђа ни, ре ци мо Рем брант, мо ра ли да ис тр пе сав 
ње гов гнев. Украт ко: хо ланд ском ауто ру То ма су Бе рн хар ду не би, на рав но, Аустри ја 
по слу жи ла као ме та фо ра за бе сми сле ност на шег бив ство ва ња, већ Хо лан ди ја.

Не за бо ра ви мо да је он рас по ла гао с до вољ но нов ца да се скра си где год да му 
од го ва ра. Нај ви ше му је при ја ла кли ма Шпа ни је. Али кад год би био у Шпа ни ји ни је 
до зво ља вао да га зе мља, у ко јој је ви ше па тио не го би ло где дру где на све ту, ду го че ка: 
ни је са мо он био по тре бан Аустри ји, не го је и Аустри ја би ла по треб на ње му. Као што 
се у Бе рн хар до вом де лу не мо гу пре ви де ти са ди стич ки ак цен ти, та ко се и код ње га 
са мог уоча ва ју ма зо хи стич ке скло но сти. Број не љу те из ја ве исто вре ме но има ју из ра-
зи то ре то рич ку функ ци ју: оне су са став ни де ло ви ње го вих бес крај них ка ска да ре чи, 
ње го вих гран ди о зних је зич ких сла по ва. Бе рн хард је из ело квен ци је бес по моћ но сти 
из ву као до са да не слу ће не то но ве, он је је зич ку бу ји цу оча ја до вео до ско ро не под-
но шљи вог.

По што је за свој на чин жи вље ња вр ло ра но ус пео да про на ђе по себ но ин тен зи ван, 
од го ва ра ју ћи је зич ки из раз, ов де је ти ме оном књи жев но сти увек мр ском, ако не фа-
тал ном пи та њу о од но су из ме ђу фо р ме и са др жи не из ву че но тло под но га ма: би ло 
да су ње го ви ро ма ни и при по вет ке од ве ће или ма ње ва жно сти – ово се не од но си 
на драм ске тек сто ве – у њи ма је стил већ са др жи на. Оту да и бли скост ове епи ке са 

4 Бе рн хар до во при зна ње о „умет но сти пре те ри ва ња“ на ла зи се у ње го вом ро ма ну Auslöschung. 
Ein Zer fall, Su hr kamp Ver lag, Frank furt/M, 1986, стр. 6.
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ли ри ком: Бе рн хард не ар гу мен ту је, већ су ге ри ше, ње гов по сао ни је би ла ана ли за, 
већ ево ка ци ја. На вр хун ци ма ње го вих ро ма на и дра ма уоча ва се ре то рич ки та лент. 
До ду ше, Бе рн хард је био ве о ма нео би чан ре то ри чар. Не ра до и рет ко је др жао го во-
ре, ко ји би уз то и вр ло крат ко тра ја ли.

Основ ни еле мен ти ње го ве про зе су ли ти ја и на ри ца ње. Он је, ако се та ко мо же 
ре ћи, из ми слио ко мич ну ли ти ју, ве се лу на ри цаљ ку. У ку ћи, у ко јој је жи вео у гор ње а-
у стриј ском Ол сдор фу, зи до ви су би ли бли ста во бе ли, а про зо ри и вра та уокви ре ни 
угље но цр ном бо јом. Овај оштар кон траст мо же се про на ћи и у ње го вим књи га ма. 
Оне жи ве од по ла ри зо ва не на пе то сти, по го то ву оне из ме ђу по ти ште но сти и ху мо ра. 
Бе рн хард је био на сме ја ни ме лан хо лик и, по пут не ке Шек спи ро ве лу де, пла шљи ви 
ша љив џи ја. Ње го во де ло но си обе леж је ма нич не де пре си је. Да ли и ње га по га ђа Ге-
те о ва де фи ни ци ја из чу ве ног сти ха „Бес крај на сре ћа и бес крај ни бол“?

За пра во: ње го ва про за је ту роб на и го р ка, док је он у дру штву био, сва ка ко не 
„бес крај но сре ћан“, али ве дар и опу штен, пре склон ша ли не го ја да њу. Ипак, уте ха 
ко ју је Ге те пре по ру чи вао – „Срећ на је са мо ду ша ко ја во ли“ – Бе рн хар ду ни је мо гла 
да убла жи бол. Ме ђу тим, чак је и он по зна вао јед ну уте ху, мо гућ ност да сво ју до жи-
вот ну кри зу ба рем вре мен ски пре кра ти и пре ва ри коб ну бо лест: сре ћан је био са мо 
док је пи сао. 

Ју на ци ње го вих ро ма на, при по ве да ка и ко ма да оте ло вља ва ју не пре ста ну по бу ну 
– они се бу не про тив бо ле сти и смр ти, про тив са ме људ ске ег зи стен ци је. То је по бу-
на ко ја од са мог по чет ка не ма ни ка квих из гле да, ко јој ни је дат ни нај ма њи тра чак 
на де. За Бе рн хар да не по сто ји по јам „уто пи ја“, он га чак не удо сто ја ва ни под сме ха, 
као ни иде ја о из ба вље њу.

У ње го вом де лу, пак, при сут на је јед на иде ја о из ба вље њу ко ју, окле ва ју ћи и сум-
ња ју ћи, ни је по ти снуо: за не ки вид оправ да ња, по сто ја ње мо же мо жда да за хва ли 
са мо умет но сти. И то што је он, ка то лич ки от пад ник, ко ји ни ка да ни је пре стао да 
пре зи ре цр кву, ону осо бу, ко ја у ње го вим очи ма упра во пред ста вља са вр шен ство 
пе сни штва, на звао Ма ри ја, си гур но ни је слу чај ност. Мно го го во ри и то да је је дан 
дру ги лик ро ма на Бри са ње, у ко га се при по ве дач за љу бљу је и ко га ве ли ча као „ге ни ја 
умет но сти го во ра и ћу та ња”, жи во пи сан ка то лич ки ду хов ник и ди пло ма та, над би скуп 
Спа до ли ни.

У Гу бит ни ку Бе рн хард при ча о они ма ко ји увек мо ра ју да би ра ју из ме ђу два – без-
из ла зна – пу та. Ро ђе ни као гу бит ни ци, ови љу ди су, „упра во из раз ло га што су та ко 
сла бо раз ви је ни и об ли ко ва ни“, има ли сна ге да из у зет но сна жно де лу ју на сво ју око-
ли ну. Ова тврд ња ми зву чи до не кле ри скант но. Бе рн хар до ви „без из ла зни љу ди“ су 
жр тве или чак про бле ма тич на де ца жи во та, ко ја про па да ју, не оста вља ју ћи за со бом 
не ки траг или успех. Ње го во де ло не по зна је по бед ни ке, све по бу не су пот пу но бес-
ко ри сне, при ка за ни су ис кљу чи во по ра зи. 

Па опет, у том све ту, ме ђу они ма ко ји су про па ли и пре да ли се, сто ји је дан, чи ја 
по бу на ни је би ла уза луд на, чи ја је хе рој ска бо р ба, узи ма ју ћи све у об зир, рав на 
истин ском три јум фу. Али тај ко ји је увек ишао „у су прот ном сме ру“, ко ји се по бу нио и 
по бе дио, ни је тво ре ви на ауто ра, већ је то он сâм, он, То мас Бе рн хард.

(Са не мач ког пре ве ла Ана Киш)




