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ЈЕДАНАЕСТ ТЕЗА О ДЕЛУ 
ТОМАСА БЕРНХАРДА

I. Дејство као квалитет дела

Од по ја ве ро ма на Мраз (1963) деј ство је при ра сло уз де ло То ма са Бер нхар да као 
ње гов вла сти ти ква ли тет од ко јег ви ше не мо же да се одво ји. Узрок за то деј ство ни је 
ре зул тат ви ше или ма ње про из вољ ног пи ло ти ра ња кроз из да ва че и књи жев ну кри-
ти ку, већ се пре све га на ла зи у са мом де лу.

II. Про во ка ци ја по сред ством де струк ци је

По пут ма ло ко јег дру гог де ла, Бер нхар до во је у пе ри о ду на кон 1963. ис про во ци-
ра ло оне кри тич ке ка те го ри је за ко је се мно ги ма чи ни ло да по ла жу пра во на без у-
слов но ва же ње при ли ком про це њи ва ња умет нич ког де ла. Бер хар до ва си сте ма тич на 
де струк ци ја при зна тих прет по став ки у есте тич ком и етич ком по гле ду (на при мер, с 
јед не стра не, де струк ци ја на ра то ра, а с дру ге де струк ци ја сми сле но сти деч јег све до-
че ња),1 учи ни ла је кри ти ку не си гур ном упра во ти ме што та де струк ци ја ни ка да ни је 
ре ла ти ви зо ва на, ни ти је по ву че на услед ком про ми са. Чак и ауто би о граф ски кон ци-
пи ра ни то мо ви (Узрок, По друм, Дах) су зби ја ју при по ве да ње, уто ли ко што га при кљу-
чу ју је зич ком све ту ка рак те ри стич ном за Бер нхар да. По рек ну та је мо гућ ност да се 
ус по ста ви кон ти ну ум. Аутор јем чи са мо аутен тич ност тре нут ка, од лом ка: „Пот пу ност 
ни је мо гу ћа ни за шта, а да не го во ри мо о на пи са ном, или чак о бе ле шка ма по пут 
ових, ко је су скло пље не од хи ља да и хи ља да мо гу ћих пр ња се ћа ња.“2

III. Све је ве штач ко

Исти про во ка тив ни ефе кат има ле су и Бер нхар до ве дра ме. Оне су кон ци пи ра не 
про тив мо гућ но сти ди ја ло га. Као што Бер нхар до ве при по вет ке сво јом скло но шћу 
пре ма „све-ре че ни ци”, „це ло куп ној ре че ни ци”,3 ис кљу чу ју мо гућ ност на ту ра ли стич ког 
ди фе рен ци ра ња, Бер нхар до ве dra ma tis per so nae по ста ју ве штач ке фи гу ре, чи ја ар ти-
фи ци јел ност оне мо гу ћа ва да за њих ре ал ност не по сред но бу де узе та као кри тич ка 
ме ра. Чак и та мо где се сте пен ак ту ел но сти при бли жа ва ка му фла жи, ра ди кал на сти-
ли за ци ја ус кра ћу је про во ка тив но ука за но по и сто ве ћи ва ње са не ком исто риј ском 

1 Tho mas Ber nhard, Der Ita li e ner, Sal zburg 1971, стр. 152; Ge hen, Frank furt am/M. 1971, стр. 17.
2 Tho mas Ber nhard, Der Atem. Eine Entsche i dung, Sal zburg 1978, стр. 87.
3 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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лич но шћу.4 Чак и у екс трем ном слу ча ју: Фил бин гер5 ни је пред сед ник су да и по сла-
ник у по кра јин ском пар ла мен ту Хе лер у ко ма ду Пред при мир је.6

IV. Не при клад ност књи жев но на уч них ка те го ри ја

Упр кос то ме, кри ти ка је увек на сто ја ла да ис по ста ви склоп као не по сре дан, што 
је во ди ло до не спо ра зу ма ко ји су ин ди рект но усло вља ва ли ста тус Бер нхар до вих де-
ла. Они би се мо гли увр сти ти у „ан ти-иди лу“, као кри ти ку из ве сних ви до ва дру штве-
но сти, у до след ну па то гра фи ју, у „мо дел оту ђе ња“.7 Ди вер гент ност у вред но ва њу 
као и не си гур ност у ка те го ри ја ма мо ра ли су би ти уву че ни у опи си ва ње због то га 
што су би ли на рас по ла га њу у до тич ним ди сци пли на ма, оп те ре ћу ју ћи не при кла дим 
сред стви ма ко ји ма је то де ло сла вље но, или ра ди кал но до во ђе но у пи та ње. По зи-
тив но фор му ли са но: Бер нхар до во де ло је мо гло да по мог не на у ка ма (не са мо на у ци 
о књи жев но сти) да про на ђу но ве ка те го ри је опи си ва ња.

V. Ра дост упо ре ђи ва ња

Ка рак те ри стич на је по тра га за тач ка ма упо ре ђи ва ња са дру гим ауто ри ма, код ко-
јих се у де лат но по ве сном сми слу ис по ста вља ју ана лог не не су гла си це и код чи јих се 
ана ли за слич ном оштри ном на ме ће пи та ње о мо гућ но сти књи жев но на уч ног ту ма-
че ња: са Каф ком и Бе ке том. Кри ти ка ре а гу је кон струк ци јом ве за, ко је се те шко мо гу 
до ка за ти, ни ти се мо гу опо врг ну ти, ни ти ве ри фи ко ва ти, или тра жи при бе жи ште у 
три ви јал ној ша ли „алп ски-Бе кет и ми зан троп“ или „ве сник про па сти“.8

VI. Уки да ње су прот но сти

По лар не па ро ве, уз чи ју по моћ се мо гу уста но ви ти ка те го ри за ци је Бер нхар до вог 
де ла, аутор сво јим је зи ком за о кру жи та ко да би ва уки ну та мо гућ ност су прот ста вља ња 

4 Ро и та мер и Вит ген штајн ни су иден тич ни; Бе нр хард Зорг (Tho mas Ber nhard, München 1977, стр. 
182) с пра вом је упо зо ра вао да, упр кос број ним па ра ле ла ма, Ко рек ту ру не сма тра мо ро ма ном 
с кљу чем.
5 Реч је о Хан су Фи блин ге ру (1913-2007), глав ном ак те ру афе ре из 1978, ко ја је на ста ла на кон оп ту-
жби да је као су ди ја на ци стич ког вој ног су да, овај за пад но не мач ки прав ник и по ли ти чар из 
ре до ва CDU из ме ђу 1943. и 1945. до нео и че ти ри смрт не пре су де. (Прим. прев.)
6 Упо ре ди: Be nja min Hen richs, „He rr Ber nhard und die De utschen. Vor dem Ru he stand: Peymanns 
Abschied von Stut tgart“, у: Die Ze it, 06.07. стр. 34: „Пред при мир је, је нај сло же ни ји, нај не ла год ни ји, 
нај бо љи ко мад То ма са Бер нхар да. Онај ко у ње му ви ди са мо скан да ло зно (по ли тич ке алу зи је 
и ви це ве), схва тио је по ен ту, али ко мад ни је схва тио.“
7 Упо ре ди: Ka rin Boh nert, Ein Mo dell der En tfrem dung. Eine In ter pre ta tion des Ro mans Das Kalk werk 
von Tho mas Ber hard, Wi en 1976; Hans Höller, Kri tik einer li te ra rischen Form. Ver such über Tho mas Ber n
hard, Stut tgart 1979.
8 Упо ре ди: Franz Ru mler, „Al pen-Bec kett und Men schen fe ind“, у: Der Spi e gel, 31.07.1972, стр. 98. 
Franz Schuh, „Un ter gang ho fer Tho mas Ber nhard in Anek do te und Selbstze ug nis“, у: salz 1 (1975), 
бр. 2, стр. 8.
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ко ја се у њи ма са др жи: Да ли је то ко ме ди ја? Да ли је то тра ге ди ја? – на то пи та ње ни је 
дат од го вор.9 Та кав по сту пак из и ску је не си гур ност чи та ла ца: у сва кој ре че ни ци би ва 
уки ну та прет ход на, да би у сле де ћој из но ва ис ку си ла и вла сти ти опо зив. „Исти на ко ју 
по зна је мо је ло гич ка лаж, ко ја, уко ли ко је не за о би ла зи мо, је сте исти на.“10 У тај прин-
цип опо зи ва ња је угра ђен и чул но при сту пач ни свет у свом то та ли те ту: „Венг ле жи 
ви со ко го ре, али још увек ду бо ко до ле у клан цу.“11 Ана лог но то ме („ана ло ги је су смр то-
но сне“),12 сва ко Бер нхар до во де ло у се би но си кли цу вла сти тог уни ште ња, уки да се, 
уто ли ко што уки да го вор као сми сле ни ко му ни ка тив ни про цес, и пер пе ту и ра фор-
му ле у ко ји ма го во ри, не оста вља ју ћи из бор из ме ђу су прот но сти: „Пи шем и пи шем и 
пи шем.“13

VII. Фраг мент као прин цип

Ап стра ху је мо ли од по не ких по зо ри шних ко ма да, у ве ћи ни Бер нхар до вих де ла 
чи та лац је до ве ден до кра ја чи ји ефе кат је упо ре див са тра гич ним кра јем. Али и та мо 
је (на при мер у Ло вач ком дру штву, Пред сед ни ку и Пред при мир је) при ка зан про цес у 
сво јој усме ре но сти ка свр шет ку, ко ји уче сни ци по сма тра ју за ча ра ни, без ре чи. Бер н-
хар до во де ло нај че шће за вр ша ва та мо где чи та лац још не би же лео да бу де крај, по-
што не раз ја шња ва узро ке трај не ири ти ра но сти. Бер нхард осве шћу је ко ли ко мно го је 
„ис при ча ни свет“ ба зи ран на ин сти ту ци о на ли зо ва њу при вид не узроч но сти, чи ју упит-
ност је Му зил де мон стри рао на свој на чин.14 Мо гућ ност да се ње го вим де лом по бу ди 
сум ња јед ног пот пу ног умет нич ког де ла, ко је у ства ри не мо же да по сто ји, Бер нхард 
пот ко па ва ти ме што фраг мент уз ди же у прин цип:15 „Окрет ка ло мљи вом и фраг мен-
тар ном је уисти ну по ку шај спа са ва ња умет но сти по сред ством де мон ти ра ња зах те ва 
да она [уметничка дела] бу ду оно што не мо гу да бу ду, а што би ипак мо ра ла да же ле: 
оба мо мен та има фраг мент.“16 С дру ге стра не, Бер нхард, след стве но зах те ву да се оно 
фраг мен тар но стал но уки да, ин си сти ра на умет нич ком де лу, чи је до вр ше ње ће се 
по ка за ти као све дру го, са мо не фраг мен тар но. Ку гла у Ко рек ту ри је ве ро ват но ши фра 
за са вр шен ство ко је во ди до смр ти лич но сти ко ја је за ње га од ре ђе на, а са со бом по-
вла чи и смрт оно га ко је мо гао да до вр ши де ло.

9 Та ко гла си на слов јед не при по вет ке: Tho mas Ber nhard, Pro sa, Frank furt am/M. 1967, стр. 38-48.
10 Tho mas Ber nhard, Der Kel ler. Eine Ent zi e hung, Sal zburg 1976, стр. 44.
11 Tho mas Ber nhard, Frost, München-Zürich 1965, стр. 8.
12 Tho mas Ber nhard, Verstörung, Frank furt am/M. 1967, стр. 123.
13 Tho mas Ber nhard, Pro sa, стр. 37.
14 О то ме: Ha rald We in rich, Tem pus. Bes proc he ne und erzählte Welt, Stut tgart [et.al.] ³1977. Ве ћи на 
Бер нхар до вих при по вед них тек сто ва пре ма сво јој тем пус-гру пи при па да ју „осло вље ном све-
ту“ (у Вајн рих со вом сми слу). О то ме: Wen de lin Schmidt-Den gler, „Schluß mit dem Erzählen“, у: 
Tra di ti o nen in der ne u e ren österreichischen Li te ra tur, Hg. F. Aspet sber ger, Wi en 1980, стр. 98.-111.
15 Упо ре ди: Tho mas Ber nhard, Der Ita li e ner, стр. 158.
16 The o dor Ador no, Ästhetische The o rie, Frank furt am/M. ²1974, стр. 283.
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VIII. Об на вља ње пу тем ири ти ра ња

Прет ход не ре че ни це бу де сум њу да се Бер нхар до во де ло мо же об у хва ти ти и 
опи са ти тек као по зи ци ја не га тив но сти, као да ње го ва за слу га по чи ва ис кљу чи во на 
то ме да се по сто је ће не ги ра на раз ли чи тим рав ни ма и да се све му по мир љи вом пру жа 
от пор са да ле ко се жним по сле ди ца ма. Ва жно је да се по сто је ће пој ми као прет по став-
ка Бер нхар до вог де ла, а исто та ко је ва жно да се ње го ва не га ци ја схва ти као прин цип 
ства ра ња но вих скло по ва. Ако пу тем ири ти ра ња (шла гворт Бер нхар дов, и мно гих 
са вре ме них аустриј ских пи са ца) бу де уки ну та (пре тен до ва на) хар мо ни ја, он да та ири-
ти ра ност до спе ва на пу те ве ко ји су бло ки ра ни упра во тим хар мо ни зо ва њем.

IX. Ши фре ири ти ра но сти

Том раз ма тра њу је бли ско пи та ње: мо же ли се уоп ште го во ри ти о ја сно ћи тек сто ва? 
Мо же ли се хо ди ти пу те ви ма ко ји ма нас во ди ири ти ра ност? Ни су ли Бер нхар до ви 
при ка зи пре де ла и про це са ши фре, ко је ука зу ју по врх се бе, и то у са свим од ре ђе ном 
сми слу (ре ци мо на „мо де ле оту ђе ња“)? Или ре ше ње ва ља са гле да ти у ви ше слој но-
сти? У Хо да њу ети ке ти ра ње пан та ло на по ста је про цес, ко ји иза зи ва нај те жу по вре ђе-
ност, ири ти ра ност, чак и нео по зи во лу ди ло. Мо же ли се то пре не се но раз у ме ти као 
про цес ко ји на чел но ука зу је на ири ти ра ност пу тем је зич ког име но ва ња?17

X. Ви ше знач ност као пре ци зност

Бер нхар до ви тек сто ви се по пут ма ло ко јих дру гих при бли жа ва ју пи та њу о мо гућ-
но сти да се мо дер на књи жев ност на чел но про ту ма чи. Да ов де не би смо под ле гли 
дог ма ти зму до слов не ег зе ге зе или спе ку ла ци ји але го риј ског из ла га ња оштро ум но-
сти ста ро га ко ва, или пак спе ку ла ци ји ре цеп циј ско-есте тич ке про ве ни јен ци је, ва ља ло 
би да озбиљ но схва ти мо оно што је Пе тер Зон ди ре као о „чи та њу“ тек сто ва Па у ла 
Це ла на: не ра ди се о то ме да „се од лу чи мо за јед но од раз ли чи тих ту ма че ња, не го о 
то ме да пој ми мо да она ни су раз ли чи та, не го јед на. Ви ше знач ност, по став ши сред-
ство са зна ња, оси гу ра ва је дин ство оно га за шта се са мо чи ни да је раз ли чи то. Она 
слу жи пре ци зно сти.“18

XI. За о штра ва ње про тив реч но сти

Не си гур ност ко ју по сре ду је Бер нхар до во де ло не тре ба вред но ва ти не га тив но, а 
на ро чи то не да би се оно осу ди ло. Ње га не ва ља ла ко ми сле но про ту ма чи ти као игру 
ко ја сме да се игра уну тар је зи ка, већ га тре ба по сма тра ти као сред ство, из и ски ва но 
од стра не са знај ног про це са, уто ли ко што он из бе га ва по рав на ње у уоби ча је ном 
сми слу, по рав на ње до ступ но по сред ством до вр ше ња и си му ли ра ња ре зул та та, ко ји 

17 Tho mas Ber nhard, Ge hen, исто, стр. 71-73.
18 Pe ter Szon di, Ce lanStu dien, Frank furt am/M. 1971, стр. 111.



по сре ду ју при вид за о кру же но сти и ти ме на гла ша ва ју тек при вид ност умет нич ког 
де ла. Умет нич ко де ло не ре ша ва про тив реч но сти не го их за о штра ва. Под ту про тив-
реч ност Бер нхард је под вео и сво је ства ра ње. Што се ви ше про ти вио дру штве ним 
нор ма ма пу бли ке, нео до љи ви је јој се увла чио под ко жу. Бол но је Бер нхар до во ис ку-
ство па ра док сал не си ту а ци је пи сца: „Са мо за то што се бо рим про тив се бе и чи ње-
нич но сам увек про тив се бе, спо со бан сам да бив ству јем.“19

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

19 Tho mas Ber nhard, Kel ler, исто, стр. 150.
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