
„СМРТ КАО ПРИРОДНА НАУКА 
ПОРЕД ЖИВОТА, ЖИВОТ”.
О БЕРНХАРДОВОМ ЈЕЗИКУ  
ИСКЉУЧИВОСТИ

У при по вед ној про зи То ма са Бер нхар да је два да се мо же ски ци ра ти са др жај. Ти-
ме за раз у ме ва ње ње го вих де ла ни је учи ње но мно го ви ше од утвр ђи ва ња срод них 
мо ти ва и си ту а ци ја. Они су до ду ше ка рак те ри стич ни, али оста ју не ра зу мљи ви уко-
ли ко се не ана ли зи ра ју ре флек си је при сут не у про зном де лу. У ње му ре флек си је за у-
зи ма ју мно го ме ста, а њи хо ву функ ци ју у кон тек сту је те шко раз ја сни ти. Нај ви ше је 
спо ран мо но лог кне за Со роа у ро ма ну Збу ње ност (Verstörung). Чи ни се да је про цес 
го то во пот пу но ап сор бо ван по сред ством кон ти ну и ра не ре флек си је. Осо бе ност тих 
пар ти ја, ко је не ма ју ско ро ни шта за јед нич ко са есе ји змом јед ног Ро бер та Му зи ла, 
по чи ва у те шко при сту пач ном пој мов ном си сте му. Сво јим афо ри стич ки и апо дик-
тич ки ефект ним из ра зи ма Бер нхар до ви ли ко ви се увек из но ва по зи ва ју на исте пој-
мо ве. Од њих же ли мо да ис так не мо че ти ри пој ма ко ја нам се чи не на ро чи то ва жна, и 
то: смрт, жи вот, при ро да и на у ка. Али пре не го што ти пој мо ви бу ду по је ди нач но од-
ре ђе ни, на сто ја ће мо украт ко да раз мо три мо је зич ки си стем у ко ји су укло пље ни. 
Већ на кон лек ти ре не ко ли ко стра ни ца би ло ко јег Бер нхар до вог про зног де ла – ис кљу-
чи ће мо пу ке „до га ђа је” ко ји су се ра ни је де си ли – чи та о цу па да у очи да је сва ком 
Бер нхар до вом ис ка зу свој стве на из ве сна ра ди кал ност. Њу је, с дру ге стра не, сред-
стви ма из ра жа ва ња ла ко схва ти ти и опи са ти и то пу тем во ка бу ла ра ко ји же ли мо да 
на зо ве мо ис кљу чи вост или то тал ност. Еле мен ти то га во ка бу ла ра пре вла че се пре ко 
вр ста ре чи тра ди ци о нал не син так се. Ис кљу чи вост или то тал ност исто та ко мо же би-
ти из ра же на по сред ством гру па ре чи, уз гред них на по ме на или су пер ла ти ва. Те ап-
стракт не при мед бе мо гу се об ја сни ти по не ким при ме ри ма, ко ји по ти чу из на про сто 
раз ли чи тих под руч ја ис ка за: „Али у ствар но сти ов де сви сви ма при го ва ра ју све” 
(Про за, 64);1 „[…] у Ишлу у ко јем сва ко зна све о сва ком […]” (Про за, 101). Са ста но ви шта 
ло гич ке син так се по не ка ре че ни ца би се мо гла на зва ти нео гра ни че ном „све-ре че ни-
цом”, „це ло куп ном ре че ни цом”.2 Број не ре че ни це фор мал но на ли ку ју на пре ми се 

1 Ова раз ма тра ња се пре вас ход но од но се на сле де ће тек сто ве: Frost (München/Zürich 1965); 
Amras (Frank furt/am M. 1964), Versörung (Frank furt am/M. 1964); Pro sa (Frank furt am/M. 1967); Un
ge nach (Frank furt am/M. 1968); An der Ba um gren ze (Sal zburg 1969); Wat ten (Frank furt am/M. 1969.).
2 Упо ре ди: Ru dolf Car nap, Lo gische Syntax der Sprac he, Wi en/New York ²1968, стр. 19. и да ље.
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школ ских си ло ги за ма. Али то та ли тет не до ла зи до из ра жа ја са мо у та квим из ре ка ма, 
ко је би се мо гле про ту ма чи ти као де ли мич но срод не са ко ло кви јал ним је зи ком, не го 
та ко ђе и у при де ви ма, од но сно при ло шким од ред ба ма. Оне ка рак те ри шу про це се с 
об зи ром на њи хо ве ло кал не, мо дал не и тем по рал не аспек те: ов де у про из вољ ном 
рас по ре ду ре чи, ко је кон сти ту и шу ра ди кал ност у Бер нхар до вом де лу: „са свим”, „у 
сва ком слу ча ју”, „пре те жно”, „увек”, „не пре кид но”, „из над све га”, „бес ко нач но”, „нај-
пре ци зни је мо гу ће”, „ап со лут но” итд. Ни је ни ма ло слу чај но да но се ће зна че ње и у 
Па ска ло вим Ми сли ма при па да та квом је зич ком ма те ри ја лу. Огра ни ча ва ње сло бо де 
у про стор ном и ове ко ве че ње у вре мен ском озна ча ва ју си ту а ци ју ли ко ва у Бер нхар-
до вој про зи. По ми сли мо на за кључ ке Ка пе и Ва те.

Су пер ла тив има слич ну функ ци ју, је ди но што ње го во че сто по ја вљи ва ње не зна-
чи без у слов ну ис кљу чи вост или то тал ност, по што га чи та лац мо же спон та но ту ма чи ти 
као ела тив. Ме ђу тим, уче ста лост су пер ла тив них и ана лог них скло по ва ука зу је у том 
прав цу. Кри ти ка је че сто по ку ша ва ла да од ме ри Бер нхар до во про зно де ло ме ри ли-
ма ре а ли стич не, при мар но дру штве но-кри тич ке књи жев но сти; је зич ки ма те ри јал 
ко ји смо ов де на зна чи ли чи ни та кво ту ма че ње бес пред мет ним. 

Мо гло би се и бр зо пле то ре ћи, да би упо тре бу та квог во ка бу ла ра ва ља ло ту ма чи-
ти као пу ки ути цај или ими та ци ју ко ло кви јал ног је зи ка; са ста но ви шта ге не тич ког 
раз ма тра ња то би мо гло би ти ис прав но, али је не тач но с об зи ром на ин тен ци ју те је-
зич ке по ја ве. Пле о на зми ко ји се ја вља ју у ис ка зи ма ука зу ју на ми са о ну опе ра ци ју ти-
пич ну за Бер нхар да: тек што је на зна че но ста ње јед не лич но сти, по ло жај не ког ме ста, 
кли мат ско обе леж је не ког под руч ја, већ за по чи ње про цес ап со лу ти зо ва ња, уто ли ко 
што се оно ми шље но да ру је су пер ла ти вом, или из ра зом то та ли те та или ис кљу чи во-
сти. Та ко се све на ла зи у екс трем ним ста њи ма и то трај но и сву да. Це ло куп но људ ско 
де ла ње под ле же прин ци пу ис так ну тог па ра док са, ко ји сли кар Штра ух се би ова ко 
на сто ји да опи ше: „Мо ра мо чи ни ти упра во оно, че га смо се увек гро зи ли, мо ра мо 
би ти упра во оно, што нам је увек би ло од бој но” (Мраз, 145). Са свим је све јед но, да ли 
то „мо ра мо” про ис ти че тек из суд би не, или га ва ља схва ти ти као про во ка ци ју. Од лу-
чу ју ће је оно ап со лут но, ко је до ла зи до из ра жа ја у „мо ра мо”. Ни зу пој мо ва ов де при-
па да функ ци ја то га ап со лу та. 

Ти пој мо ви ви ше не из и ску ју во ка бу лар, на ко ји смо ма ло час ука за ли. „Све је сме шно, 
ка да се ми сли на смрт”, из ја вио је Бер нхард 1968. по во дом до де љи ва ња Аустриј ске 
др жав не на гра де.3 Ову ре че ни цу ни смо ци ти ра ли за то што је сма тра мо ду бо ким 
уви дом, не го због то га што она по ка зу је ти пи чан Бер нхар дов про цес ап со лу ти зо ва-
ња јед ног пој ма, а ти ме и ре ла ти ви зо ва ња дру гих пој мо ва. Ти ме на ста је не што по пут 
уни вер зал не ма те ма тич ке опе ра ци је, по сред ством ко је се све што је ме ри во ја вља 
као јед на ко у по ре ђе њу с јед ном не ме ри вом ве ли чи ном. На ред ни аспект те уни вер-
зал не ма те ма ти ке ну де кне же ве ре чи у Збу ње но сти: „Сва ки по јам са др жи у се би бес-
ко нач но мно го пој мо ва” (206). Из ло жи ли се та ре че ни ца до след но, или чак кру то, 
он да она зна чи да сва ки по јам суп су ми ра све дру ге пој мо ве. Из пер спек ти ве стро ге 
ло ги ке Бер нхар до ви ис ка зи ла ко до спе ва ју у су коб. На сто ја ње да се они под врг ну 

3 На тра гу исти не и смр ти. Два го во ра, у: Фо рум 15 (1968), стр. 349.
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та квом на кнад ном ра чу на њу, од ве ло би нас на по гре шан пут. Ипак, по след њи ци тат 
би смо сме ли да про ту ма чи мо у том сми слу, да је код Бер нхар да сва ки ви ши по јам 
уско по ве зан са дру гим ви шим пој мом. 

При том је за Бер нхар да још увек од лу чу ју ћи по јам смр ти, по чев ши од ње га сви 
дру ги пој мо ви у се ман тич ком си сте му за до би ја ју вред ност и од ре ђе ње. Усме ре ност 
на у ке во ди ка смр ти (Збу ње ност, 165). Жи вот је шко ла смр ти. Ан ти те за жи вот – смрт, 
ко ју је ре то ри ка го то во увек до бра но екс пло а ти са ла, код Бер нхар да је до би ла те-
мељ но дру га чи ју функ ци ју. Жи вот ов де ни је по и сто ве ћен са смр ћу због то га што он, 
као зе маљ ски, ни је пра ви жи вот,4 не го за то што жи вот и смрт на ли ку ју јед но дру гом, 
и јер је жи вот од ре ђен смр ћу.

Смрт се ја вља као при род на де тер ми нан та, ко ја са сво је стра не по се ду је и функ-
ци ју јед ног ап со лу та. „Док то ре, ми да нас мо же мо све раз ло жи ти, са мо при ро ду по 
се би не мо же мо”, из ја вљу је кнез Со ро (Збу ње ност, 179). Про све ће ност и раз ја шње-
ње при ро де сли кар Штра ух под вр га ва стро гој сум њи (Мраз, 146). Тра ди ци о нал на 
фор ма на у ке за ка зу је на при ро ди, а ка да се Бер нхар до ви ли ко ви ба ве на у ком, то не 
чи не у уоби ча је ном сми слу на у ке, ка ква се прак ти ку је на не ком уни вер зи те ту. Пре ма 
ре чи ма сли ка ра Штра у ха, на у ка ла же. Она мо же да по ста не на у ка тек уко ли ко про-
би је гра ни це ко је су јој по ста вље не (Мраз, 210). Мо гао би се из ву ћи за кљу чак да би 
на у ка тек та да мо гла да до ђе до оба ве зу ју ћих ис ка за о при ро ди. Бер нхар до ве сре ди-
шње фи гу ре нај че шће за со бом има ју на уч но обра зо ва ње, по пут ле ка ра, хе ми ча ра, 
за ступ ни ка, „шу мар ског ин же ње ра”. Њи хо во обра зо ва ње и де лат ност не под ле жу 
ни ка квој спе ци фи ка ци ји. Шта ви ше, сти че се ути сак да се њи хо ва де лат ност са сто ји у 
фи ло зоф ској ре флек си ји о уза јам ном од но су ап стракт ног и кон крет ног.

При ро да се пред ста вља као ап со лут на, не са мо у спо ља шњим по јав ним об ли ци-
ма, по пут кли ме, ве ге та ци је, пеј са жа. При ро да би ва ап стра хо ва на. Ин ду стри јал цу у 
Збу ње но сти шу ме се чи не као „веч но зе ле на ме та фи зич ка ма те ма ти ка” (53); док се оно 
што се обич но сма тра при ро дом кне зу пре тва ра у „ци фре и бро је ве” (212). При ро да 
рас по ла же „пот пу ном гра ма ти ком” (212), она је скроз на скроз фи ло зоф ска (Va ten5, 
38). Она је „је ди на по е зи ја” (Збу ње ност, 174), а они ко ји за се бе ми сле да су бли ски с 
при ро дом, ле ка ри, с њом су нај ма ње по ве за ни (187).

На осно ву тих ме ста Бер нхар дов по јам при ро де тре ба да за до би је сво је кон ту ре. 
Ме ђу тим, упра во тај по јам не мо же би ти схва ћен без пој ма смр ти. При ро да је да ле-
ко се жно од ре ђе на смр ћу. Она че сто са др жи не га тив не атри бу те; она је бе стид на 
(Un ge nah6, 11), „при род но кри ми нал на” (Про за, 113), а ње не ема на ци је су на про сто екс-
тре ми по пут вру ћи не и хлад но ће, ти ши не и бу ке. Она се ипак по ја вљу је пре вас ход но 
као по јам ко јем је има нент но са мо у ни ште ње. „Пу ко ти не ко је се уве ћа ва ју, иде а лан 
про цес ра за ра ња при ро де!”, ка же кнез Со ро (Збу ње ност, 124); у при ро ди су „ан ти те ла” 
(131). При ро да мо ра би ти ујед но ми шље на као нео гра ни че на и смр то но сна: „По не кад 

4 Ка рак те ри сти чан при мер за илу стра ци ју раз ли ке је Ав гу сти но во пи та ње: „[…] un de ve ne rim 
huc, in istam di co vi tam mor ta lem an mor tem vi ta lem?“ (Con fes si o nes, 1.6.7.) Смрт не усло вља ва 
тран сцен ден ци ју у Бер нхар до вом де лу.
5 Игра кар та ма оми ље на у Аустри ји и у Ба вар ској. (Прим. прев.)
6 Ме сто у Гор њој Аустри ји. (Прим. прев.)
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не ко ме при ро да за вр не врат, при ро да ли ше на јед но став но сти, па се он да ви ди: та 
бес ко нач на сло же ност је зи ве при ро де” (Мраз, 160). Пре ма кне же вим ре чи ма, ду шев-
на и при род на кон сти ту ци ја по ка зу ју се као ре ци проч не: „Имам ути сак да би се свет 
рас пао, ка да би у јед ном тре нут ку све би ло при род но. Или је то за пра во при ро да, 
ко ја се бе мо ра да уни шти? […] Тај про цес увек по ла зи из ну тра, да би се оба вио спо-
ља” (Збу ње ност, 139)

При ро да се не мо же до сег ну ти на пу ту ra tio; ње ном би ћу нај ма ње до спе ва мо на 
траг ка да се ба ви мо на у ком у уоби ча је ном сми слу. Они ко ји се ба ве на у ком у Бер н-
хар до вом сми слу, да ле ко су уда ље ни од ра ци о нал них ме то да. „Ис по ру чи ли смо се 
тми ни као не кој на у ци”, об ја шња ва кнез (Збу ње ност, 197). Не би се мо гла фор му ли са-
ти же шћа су прот ста вље ност кон вен ци о нал ној на у ци, ко ја упра во из и ску је да бу де 
„осве тље на”. Мно ги Бер нхар до ви ли ко ви се ба ве на у ком, али та на у ка ни ка да ни је пре-
ци зи ра на. У сво јој огра ни че ној сло бо ди, они у уоби ча је ном по слу ре флек ту ју о фи ло-
зоф ским те ма ма, за чи ји са др жај се чи ни да ни у че му не за ви си од рас про стра ње них 
ми са о них мо де ла и да њи ме на сто је да са чу ва ју сво ју ауто но ми ју. У сре ди шту те на у-
ке сто ји смрт и све оно, што је с њом по ве за но: иш че за ва ње, про паст, са мо у би ство. 
Са мо из те пер спек ти ве мо же мо да раз у ме мо, шта за Бер нхар да зна чи на у ка: „Смрт 
као при род на на у ка по ред жи во та, жи вот” (Un ge nah, 37). То је на ве де но као сре ди-
шња те ма ре флек си је јед ног чо ве ка, ко ји рас по ла же „чи стом фор мом све сти” и има 
јед ну од „нај бо љих мо гућ но сти да про на ђе жи вот”. Ре че ни ца ус по ста вља од нос, го то-
во да би се мо гло го во ри ти о јед на ко сти. На у ка о при ро ди мо ра се пој ми ти као смрт, 
а као та ква – за рез по мо ме ми шље њу увек тре ба ту ма чи ти као озна ку иден ти те та – 
је са сво је стра не од ре ђе на смр ћу.

Ов де су украт ко си ноп тич ки раз мо тре ни не ки од пој мо ва ко ју су код Бер нхар да 
уни вер зал но при ме њи ва ни. Број тих пој мо ва се мо же ла ко про ши ри ти. „То тал но 
прак ти ко ва ње свих пој мо ва” (Un ge nah, 91), јед на је од оних фор му ла ци ја ко је би се 
мо гле при ме ни ти на сам тај пој мов ни си стем. Мо гло би се го во ри ти и о пот пу ној им-
пли ка ци ји свих пој мо ва у сва ком по је ди нач ном пој му, и при том ми сли ти да Бер н-
хар дов пој мов ни је зик, с јед не стра не, при ка зу је бес ко нач но по ље та у то ло ги ја, те да 
су, с дру ге стра не, ти пој мо ви у се би пот пу но про тив реч ни. Ипак, оба гле ди шта про-
ма шу ју. Ва же ње тих пој мо ва не по ка зу је се у то ме, што се њи хо ве гра ни це мо гу стро-
го опи са ти, не го у то ме што они, као де ло ви до след ног ми са о ног си сте ма не пре кид-
но ус по ста вља ју ме ђу соб не од но се. Због то га се ни је дан по јам не ја вља фик си ран у 
уко че ном схе ма ти зму у од но су спрам не ког дру гог пој ма. До ду ше, аспект под ко јим 
је по јам раз ма тран од лу чу је о сваг да шњој кон сте ла ци ји. Сред ство па ра док са сваг да 
по ста је ра зу мљи во по сред ством из бо ра аспек та, по што се ста ја ли ште ис ка за мо же 
пред ста ви ти као вар љи во. Те шко нам па да да тај од нос пој мо ва ви ди мо та мо где су 
они ста вље ни ап со лут но, по пут смр ти и жи во та, при ро де и на у ке. Ме ђу тим, и они 
сво ју вред ност за до би ја ју тек по сред ством од но са са дру гим пој мо ви ма. Са зна ње, 
да се они ме ђу соб но мо гу за ме њи ва ти, по твр ђу је њи хо ву ап со лут ну функ ци ју. Та ко 
већ на осно ву свог скло па сва ки ви ши по јам за се бе ево ци ра асо ци ја тив не кон стан-
те. Смрт ујед но ево ци ра на у ку, при ро ду и жи вот. 
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Je zič ka sred stva po sred stvom ko jih tre ba da bu du po stig nu ti is klju či vost i to tal nost 
uka zu ju na mi sa o nu ope ra ci ju pu tem ko je autor pot či nja va pri ka za ni svet tim vi šim poj-
mo vi ma. Ho mo ge nost Ber nhar do ve pro ze ne obez be đu ju po je di nač ni is ka zi ko ji sto je za 
se be, ne go nji ho va me đu sob na srod nost. Te struk tur no od re đu ju će ana lo gi je po tvr đu je i 
Ber nhar dov afi ni tet za ma te ma ti ku i mu zi ku, na ko ji je sam uka zao.7

„Ана ло ги је су смр то но сне”, то је ми сао во ди ља кне за Со роа (Verstörung, 139). Та ко 
и аутор же ли да зна да је ње гов ми са о ни си стем од ре ђен смр ћу.

(Са не мач ког пре вео Дра ган Про ле)

7 „До бар сам у ге о гра фи ји и исто ри ји, а во лим ма те ма ти ку, што об ја шња ва мо ју скло ност ка 
му зи ци“. „Un ster blic hke it ist unmöglich. Landschaft der Kind he it“, у: Фо рум 15 (1968), стр. 96.




