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КАКО ФОРМА ЈЕЗИКА ОМОГУЋУЈЕ 
МИШЉЕЊЕ ЧИТАОЦА.

АНАЛИТИЧКИ КАРАКТЕР 
БЕРНХАРДОВОГ ЈЕЗИКА

1. Зли ловци и добри баштовани

Пе тер Ханд ке је по зно де ло То ма са Бер нхар да ви део као из да ју при че као „нај сло-
бод ни је фор ме“ књи жев но сти. Су прот ста вља ње злих ло ва ца и до брих ба што ва на у 
де лу Ис тре бље ње. Про паст, за ње га се симп то ма тич но ука зу је као при по ве да ње 
пот чи ње но схе мат ској ре то ри ци и уси ље ном ви цу. Сма трао је да се осе тљи вост за 
осо бе но сти про сто ра и пре де ла слич на оној из ње го вог соп стве ног при по ве да ња, 
на ла зи са мо у по е ти ци про сто ра по след њег Бер нхар до вог ро ма на.1

Ов де не ће би ти бли же при ка зан спор из ме ђу Ханд кеа и Бер нхар да, али Ханд ке о во 
по ен ти ра ју ће mis sre a ding по слу жи ће као оквир за по ста вља ње мог је зич ко а на ли тич-
ког пи та ња. Ханд ке је 1967. ре цен зи јом Бер нхар до вог ро ма на По ре ме ћај по ну дио већ 
ле ген дар но је зич ко а на ли тич ко чи та ње. Да ли се, ка ко Ханд ке ми сли, по том ис цр пи-
ла је зич ко а на ли тич ка ди мен зи ја Бер нхар до вог де ла? Или се, а том пи та њу же лим да 
се обра тим по мо ћу не ко ли ко при ме ра, по ка зу ју и дру ге мо гућ но сти ана ли тич ког – 
ми са о ног – при по ве да ња у по зни јем Бер нхар до вом де лу? Мо ја те за је да, упр кос оче-
вид ним пре о бра жа ји ма у по зни јим Бер нхар до вим књи га ма, је зич ко а на ли тич ки по-
сту пак мо же да се пра ти као цр ве на нит ко ја се про вла чи кроз чи та во де ло. Ов де ће 
би ти на ве де ни не ко ли ки при ме ри ко ји то по твр ђу ју.

 2. „Раз ре ше ње свих пој мо ва“ – Мраз

Ханд ке је сво је чи та ње Бер нхар до вог По ре ме ћа ја опи сао као аван ту ру. „Чи тао сам, 
чи тао и чи тао…“,2 гла си по зна ти за кључ ни ис каз ње го ве ре цен зи је. Тај ис каз алу ди-
ра на по след њу ре че ни цу Бер нхар до ве при по вет ке Ка па и ти ме на гла ша ва књи жев-
ни ка рак тер Ханд ке о ве при че о аван ту ри чи та ња. „Сви они има ју та кву ка пу, по ми-
слио сам, сви“, ка же се у Бер нхар до вој Ка пи, „док сам ја пи сао и пи сао и пи сао…“3

1 Si grid Löffler, „Der Monch auf dem Ber ge“, у: Der Spi e gel, 17.11.1986.
2 Pe ter Hand ke, „Als ich Verstörung von Tho mas Ber nhard las“, у: Hand ke, Me i ne Ort sta feln, me i ne 
Ze it ta feln, Frank furt a. M. 2007, стр. 283-288, ов де 288.
3 Tho mas Ber nhard, Frost, у: Ber nhard, Wer ke, Bd. 1, прир. Mar tin Hu ber / Wen de lin Schmidt-Den-
gler, Frank furt a. M. 2003, стр. 34.
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Ханд ке опи су је ка ко је схва тио да се рас пад Ја у мо но ло гу кне за За у ра уа от кри ва 
у фор ми ње го вог го во ра, да за ње га чак и име на ме ста по ста ју зна ци ње го вог оча ја ња. 
Он је при ме тио да по на вља ња, за ме не ре чи и бес ко нач на уоп шта ва ња у кне же вом 
го во ру слу же ово ме „да спа си жи вот“ и да је зич ки об ли ци по ка зу ју „ве о ма из ве сно 
по мра че ње“ го вор ни ка. Ханд ке би у то ме хтео да ви ди опис ста ња фи гу ре о ко јој се 
при по ве да, као и де кон струк ти ви стич ки књи жев ни ме тод. „Стал но пре о кре ћу ћи вла-
сти те ре че нич ке мо де ле“, кнез „го во ре ћи“ чи ни мо гу ћим „раз ре ше ње свих пој мо ва“.4 
„Раз ре ше ње свих пој мо ва“ је за Ханд кеа из раз ко ји сво ди на прег нант ну фор му лу 
ње го ву вла сти ту ин тен ци ју ка пи са њу ко је осло ба ђа пој мо ве.

Али Ханд ке ов опис кне же вог је зи ка та ко ђе по ка зу је ка ко се аутор као чи та лац 
пре ме шта у став ле ка ра ко ји про у ча ва „зна ке“ сли ке јед не бо ле сти: „Кнез не го во ри у 
ме та фо ра ма, не го у зна ци ма. […] Име на за ства ри и про це се, ка ко ви дим, би ла су са мо 
зна ци за ње го ва ста ња.“5 То што Ханд ке из тек ста иш чи та ва је зич ке осо бе но сти ши-
зо фре ни је, у скла ду је са – кра јем ше зде се тих го ди на – рас про стра ње ним умет нич ким 
и на уч ним су че ља ва њем са овом бо ле шћу. Скре ћу ћи по глед на де а у то ма ти зу ју ћи – 
„очу ђу ју ћи“ – „по сту пак“ мо дер не књи жев но сти у тим је зич ким фор ма ма, он је та ко-
ђе сле дио став те ма ти зо ва ња је зи ка гло бал ног lin gu i stic turn. Још сре ди ном ше зде се-
тих, Ханд ке, ко ји је имао све га 23 го ди не, при ка зао је на ра ди ју јед ну та да об ја вље ну 
књи гу ру ских фор ма ли ста, а упра во они су по чет ком два де се тог ве ка у сре ди ште 
сво јих књи жев но на уч них ин те ре со ва ња по ста ви ли пој мо ве као што су „по сту пак“, 
„је зик кон струк ци је“ и „очу ђе ње“.

Кнез, бе ле жи Ханд ке у ре цен зи ји, „ис ти че го то во сва ку реч“ и „пре ла зи са јед ног 
на чи на го во ра на дру ги, ре ци мо са фи ло зоф ског на прав нич ки“. „По том од јед ном 
[…] пре ла зи на го вор штам пе“, „го во ри ту ђим на реч ји ма, ко ја су, ме ђу тим, сва би ла и 
ње го ва: са ма та стра на је зич ка ста ња би ла су знак по мет ње.“6 

То про ми шље но чи та ње мо же се раз у ме ти као ефе кат ин сце ни ра ња го во ра ко ји 
те ма ти зу је је зик у По ре ме ћа ју. Оно по ве зу је усред сре ђе ност на гра ма тич ке кон струк-
ци је и уну тра шње ра сло ја ва ње је зи ка на зна ке и на чи не го во ра, са не сва ки да шњим 
ужи вља ва њем у бо ле сно Ја, на шта је два да се мо гло на и ћи у дру гим он да шњим ре цен-
зи ја ма Бер нхар до вог де ла. У Ханд ке о вој ре цен зи ји, сми сао за је зич ке кон струк ци је 
и ем па тич ко са у че шће чи та лач ког Ја на ла зе онај ба ланс ко ји ни је мо гао да ус по ста ви 
мла ди сту дент ме ди ци не из пр вог Бер нхар до вог ро ма на Мраз (1963), док је про у ча-
вао је зик обо ле лог сли ка ра Штра у ха. У ро ма ну, сту дент у пи сми ма про фе со ру го во ри 
о то ме ка ко му те шко па да да одр жи ба ланс из ме ђу ег зи стен ци јал ног са у че шћа и ана-
ли тич ке дис тан це, тач но оцр та ва ју ћи не у спех да за до во љи тај зах тев.

Али Ханд ке о ва при ча о лек ти ри оста је су ве ре на у опи су чи та ња пот пу но пре да-
ног тек сту, јер ни у јед ном тре нут ку не гу би свест о кон струк ци ји и је зич ким сред стви-
ма. Оно „чи тао сам, чи тао и чи тао…“ пред ста вља фа сци ни ра ност Бер нхар до вим опи сом 
је зич ко-књи жев ног обо ље ња, а у исто вре ме та ре че ни ца све сно да је бла го из ме ње ни 

4 Hand ke, „Als ich Verstörung von Tho mas Ber nhard las“, стр. 284. и д.
5 Исто, стр. 285.
6 Исто, стр. 286.
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ци тат из Бер нхар до ве при че Ка па: „Кнез је био сав кон стру и сан на су прот ствар но сти. 
Он се ле дио из ну тра. А ја сам чи тао и чи тао и чи тао…“7

3. „На ше раз ма тра ње је оту да гра ма тич ко […] ’ана ли зи ра ње‘  
на ших фор ми из ра жа ва ња“ (Лу двиг Вит ген штајн)

Бер нхар до ве по ле ми ке про тив пу ко при по ве дач ког, ње го во књи жев но са мо ра-
зу ме ва ње као „оно га ко ји ра за ра при по ве сти“, ње го во ин си сти ра ње на „от по ру“ као 
по кре тач кој сна зи пи са ња или ње го во на гла ша ва ње ар ти фи ци јел но сти – „у мо јим 
књи га ма све је умет но“ – по ка зу ју ex ne ga ti vo од бра ну дру гих, кри тич ких на ра ти ва.8 
То је зич ко-кри тич ко при по ве да ње на ла зи мо већ у ње го вим књи га ма с кра ја пе де-
се тих го ди на. „Отаџ би на, бе сми сао, / тра ди ци је стал но ко ри сте исте ре чи, го вор не 
обра те, ло зин ке“, тим ан ти тра ди ци о на ли стич ким ста вом ко ји се ве хе мент но од вра-
ћа од ор ган ског де ла и кри тич ки се од но си пре ма ње го вом је зи ку, по чи ње про зна 
збир ка У ви си на ма. По ку шај спа се ња, бе сми сао, би ланс је жи во та мла дог Бер нхар да, 
ко ји је аутор, ме ђу тим, об ја вио тек пред крај жи во та.9 Ов де се он бо ри про тив сте ре-
о тип них лек сич ких и иди о мат ских из ра жај них фор ми, ре чи ма Фи ло зоф ских ис тра
жи ва ња Лу дви га Вит ген штај на, про тив „за ча ра ва ња на шег ра зу ма сред стви ма на шег 
је зи ка“.10 

У Мра зу се фор му ли ше на уч ни про грам ко ји огра ни ча ва ме ди цин ску анам не зу је-
зич ким „ис тра жи ва њем узро ка“, уто ли ко што се сту ден тов за да так са сто ји у то ме да 
по сма тра јед ног ста рог, бо ле сног чо ве ка, сли ка ра Штра у ха, и да по себ но обра ти па-
жњу на ње гов је зик, на је зик у јед ном об у хват ном по гле ду, је зик схва ћен као „фор ма 
жи во та“ у Вит ген штај но вом сми слу: „Опис на чи на на ко ји се по на ша, […]; из ве штај о 
ње го вим по гле ди ма, на ме ра ма, из ја ва ма, су до ви ма. Из ве штај о ње го вом хо ду. О на-
чи ну на ко ји ге сти ку ли ра, пра ска, ’бра ни се од љу ди‘. О ру ко ва њу за ли ха ма.“11 У Бер н-
хар до вим књи га ма је тај мо дел по сма тра ња је зи ка би вао да ље из во ђен у увек но вим 
на ра тив ним ва ри јан та ма. Че сто не ко го во ри а не ко дру ги слу ша, или онај ко раз ми-
шља и го во ри из гле да да ослу шку је сво је ми шље ње и свој го вор, ко ји по ста ју пред мет 
при по ве да ња у по на вља ним из ра зи ма „ми слио сам“, „раз ми шљао сам“ итд. На тај 
на чин и мо но лог по сре ду је је зич ко кри тич ки го вор ни став, оно по сма тра ње упо тре бе 
је зи ка ко је је Лу двиг Вит ген штајн пре по ру чио фи ло зо фу: „На ше раз ма тра ње је оту да 
гра ма тич ко“, ка же се у 90. па ра гра фу Фи ло зоф ских ис тра жи ва ња, где Вит ген штајн 
схва та фи ло зо фи ра ње као „’ана ли зи ра ње‘ на ших фор ми из ра жа ва ња“.12 

7 Исто, стр. 288.
8 Tho mas Ber nhard, Drei Ta ge, у: Ber nhard, Der Ita li a ner, Sal zburg 1971, стр. 144-161, ов де стр. 149-
152.
9 Tho mas Ber nhard, In der Höhe. Ret tun gsver such, Un sinn, у: Ber nhard, Wer ke, Bd. 11, Erzählungen I, 
прир. Mar tin Hu ber / Wen de lin Schmidt-Den gler, Frank furt a. M. 2004, стр. 7-108, ов де стр. 9.
10 Lud wig Wit tgen ste in, Phi lo sop hische Un ter suc hun gen, Frank furt a. M. 1967, стр. 66.
11 Ber nhard, Frost, стр. 12.
12 Wit tgen ste in, стр. 61.



4. Ис тра жи ва ње узро ка

Тек сту ра Бер нхар до вог је зи ка не пре до ча ва са мо „за ча ра ва ње на шег ра зу ма сред-
стви ма на шег је зи ка“,13 она је „ис тра жи ва ње узро ка“ и у том сми слу што ци ља на оно 
по ти сну то, на „по трес“, ка ко се ка же у Да ли је ово ко ме ди ја или тра ге ди ја?, на „ме ђу-
слу чај ко ји је ду го вре ме на ле жао у по за ди ни“.14 

Бер нхар до во је зич ко уме ће се са сто ји у на чи ну на ко ји он при по ве да њу тра у ма-
тич не фик са ци је за не што ми ну ло, да је му зич ко-фи ло зоф ску је зич ку фор му, ка ко би 
го вор ко ји из гле да да се пре пу шта са мо гра ма тич ким и лек сич ким асо ци ја ци ја ма, 
до шао на траг ина че те шко схва тљи вим узро ци ма жи вот не исто ри је. 

Јед ном се и сам Бер нхард из ло жио та квом асо ци ја тив ном мо де лу ис тра жи ва ња 
узро ка, ка да је ре жи се ру Фе ри ју Ра дак су не по ко ле бљи во на мет нуо упра во ту ме то ду 
за филм ски пор трет по све ћен ње го вој лич но сти и де лу:

све вре ме го во ри ти (или не го во ри ти) оно што вам упра во па да на па мет, а да се при 
то ме не бри не те (ни ти мо ра те да се бри не те), за што сте ре кли оно што сте ре кли, а 
не ка ко сте ре кли оно што сте ре кли.15

По сао ре жи се ра је тре ба ло да се са сто ји са мо у то ме, ка ко је Ра дакс ка сни је, Бер н-
хар до вим ре чи ма, иро нич но ре ка пи ту ли рао исто ри ју сни ма ња за пор трет Три да на, 
„да из о ста ви све што би он [Бернхард] ка сни је пре цр тао“.16 То ком сни ма ња Ра дакс је 
по ме рао ка ме ру све бли же го вор ни ку, ка ко би нас ти ме при мо рао да, ка ко би то ре као 
Хоф ман ста лов Лорд Чен дос, „све ства ри ко је се по ја вљу ју у јед ном та квом раз го во ру 
ви ди мо из не у год не бли зи не“.17

5. Ми са о на ауто би о гра фи ја

У Бер нхар до вом auto bi o grap hic turn, Три да на игра ју ва жну уло гу. Мо но лог већ 
ука зу је на ауто би о граф ско при по ве да ње ко је по чи ње ка рак те ри стич ним на сло вом 
Узрок. На го ве штај (1975). Три да на су, по врх то га, нај и зра зи ти ја Бер нхар до ва по е то-
ло шка ауто ре флек си ја уоп ште, екс пе ри мент ко ме се под вр гао пред филм ском ка ме-
ром, ка ко би у све сном/не све сном мо но ло шком ка зи ва њу до шао на траг ве за ма из-
ме ђу сно ва сво га де тињ ства и фор ме сво га пи са ња. У том мо но ло гу се по ја вљу ју већ 

13 Исто, стр. 66.
14 Tho mas Ber nhard, Ist es eine Komödie, ist es eine Tragödie?, у: Ber nhard, Wer ke, прир. Mar tin Hu ber / 
Wen de lin Schmidt-Den gler, Bd. 14, Erzählungen, Kur zpro sa, прир. Mar tin Hu ber / Hans Höller / 
Man fred Mit ter mayer, Frank furt a. M. 2003, стр. 35-42, ов де стр. 40.
15 Tho man Ber nhard, No tiz, у: Ber nhard, Wer ke, Bd. 11, Erzählungen I, прир. Mar tin Hu ber / Wen de lin 
Schmidt-Den gler, Frank furt a. M. 2004, стр. 259. и да ље, ов де 259.
16 Fe rry Ra dax, Tho mas Ber nhard und der Film, у: Al fred Pit tertschatscher / Jo hann Lac hin ger (прир.): 
Li te ra risches Kol lo qu i um Linz 1984. Tho mas Ber nhard, Ma te ri a len, Linz 1985, стр. 210.
17 Hu go v. Hof mannsthal, Ein Bri ef, у: Hof mannsthal, Wer ke, прир. Her bert Ste i ner, Bd. 2, Erzählungen, 
Frank furt a. M. 1957. стр. 342.
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по ме ну те те мат ске ре чи „от пор“, „онај ко ји ра за ра про по ве сти“, „умет но“. Већ пр ва 
ре че ни ца по ка зу је ка ко је го вор ник у ста њу да ус по ста ви асо ци ја тив ну ана ли тич ку 
ве зу из ме ђу до га ђа ја жи вот не исто ри је и ка рак те ри стич не књи жев не иди о ма ти ке де ла. 
Се ћа ње на пут ка шко ли, ко ји је во дио по ред јед не ме са ре и ње не кла ни це, об у хва та 
је дан од шо ко ва де тињ ства, али ин ди ви ду ал ни до га ђај је, пре ко књи жев ног де ла, 
већ био по ме рен у те мат ски склоп ан ти ор ган ске мо дер не ко ја рас ко ма да ва и раш-
чла њу је. Та ко де ло већ за да је апа ра ту ру се ћа ња, по ста је се ћа ње, а по глед уче ни ка кроз 
отво ре на вра та кла ни це би ва во ђен књи жев но шћу. „Је ди ну фи ло зоф ску учи о ни цу“ 
сли кар Штра ух у Мра зу на звао је кла ни цом, она је „учи о ни ца и слу ша о ни ца“.18 Та ко 
се чак и још увек на из глед нај не по сред ни је асо ци ра ње кре ће по ко ло се ку кул тур ног 
пам ће ња, за ко је је кла ни ца ег зем плар ни про стор пред ста вља ња јед не мо дер не чи је 
основ но ис ку ство ле жи у одво је но сти и по це па но сти Ја и дру штва. Још Фри дрих Ши-
лер је кра јем 18. ве ка ту ма чио мо дер ни ум ко ји раш чла њу је и рас ко ма да ва ор ган ске 
спо је ве, као основ ни прин цип мо дер не. „Ста ње крај ње ири та ци је“,19 у ко ме се аутор 
на шао пред филм ском ка ме ром, во ди га до ли ни ја ко је по ве зу ју ра не тра у ма тич не 
ути ске и књи жев не сли ке и је зич ке по ступ ке раш чла њи ва ња ње го вог де ла, и чак и у 
„крај њој ири та ци ји“, Ја опа жа се бе са мо, чу ва кри тич ки сми сао у је зи ку и у ста њу је 
да дис па рат ни шок де тињ ства ин те гри ше у књи жев ни си стем од но са.

6. То по ло ги ја ми шље ња

У Ко рек ту ри (1957), дис по зи ти ви ми шље ња по ста ју пред мет при по ве да ња. Пр во 
по гла вље но си на слов „Хе ле ро ва ман сар да“, а дру го: „При зо ри и уре ђе ња“. При по-
ве да ње се ве ли ким де лом са сто ји у ци ти ра њу це ду љи ца из Рој тха ме ро ве за о став-
шти не ко ју је при по ве дач пре гле дао и уре дио на ман сар ди. „Хе ле ро ва ман сар да“ је 
нај ви ше знач ни је ме сто у ро ма ну у ко ме је реч о две ма ви ше знач ним фи ло зоф ским 
гра ђе ви на ма – Хе ле ро вој ку ћи у Аура ху и ку пи у Ко бер на у се ро вој шу ми. Про стор апо-
стро фи ран као ода ја за ми шље ње и ду хов на ода ја, при ка зан је са јед не стра не као 
ап страк тан и уда љен од при ро де, али и као онај ко ји мо же да по при ми ауру јед ног 
ма гич ног би ћа и да чак за ме ни лич ност са мог Рој тха ме ра и по ста не про стор то по ло-
шког ин вен та ра Рој тха ме ро вог ми шље ња. Као и код дру гих про та го ни ста у Бер нхар-
до вом де лу, књи ге Мон те ња, Но ва ли са, Шо пен ха у е ра, и на рав но, пре све га Лу дви га 
Вит ген штај на, има ју сво је ме сто у ман сар ди као „ода ји за ми шље ње“. Не сва ки да шња 
при сут ност фи ло зо фа Лу дви га Вит ген штај на у Ко рек ту ри се по ка зу је не са мо у си-
жеу, ку ћи ко ју је Вит ген штајн са гра дио за сво ју се стру, већ и у алу зи ја ма на фор му ле 
из Ло гич кофи ло зоф ског трак та та. То што се Хе ге ло во де ло мо же на ћи на ман сар-
ди, спа да ме ђу рет ка по ми ња ња овог фи ло зо фа код Бер нхар да, али још нео бич ни је је 
ис так ну то ме сто ко је је при па ло фи ло зо фу Ерн сту Бло ху, што не са мо што до ку мен-
ту је ши ро ку при сут ност фи ло зо фа уто пиј ске на де по чет ком се дам де се тих го ди на, 
не го и ус по ста вља те мат ску ве зу са про бле ма ти ком уто пи је у ро ма ну.

18 Ber nhard, Frost, стр. 271.
19 Ber nhard, No tiz, стр. 259.



Ман сар да као „ода ја за ми шље ње“ у Бер нхар до вом ро ма ну при ка зу је то по гра фи ју 
ми шље ња и у још јед ном – кри тич ком – сми слу, јер она, на и ме, не са мо што са др жи 
пред ме те и ре ла ци је Рој тха ме ро вог ми шље ња, већ и са ма мо же да бу де опи са на као 
про стор на фе но ме но ло ги ја ду ха. При по ве дач уву чен у Рој тха ме ро ве „иде је и ода је 
ми шље ња“,20 осе ћа се при ну ђе ним да се „не пре ста но при ла го ђа ва про пи си ма ми шље-
ња ко ји ов де вла да ју, да их про у ча ва ка ко би мо гао да ми сли у скла ду са њи ма“. Ин-
тен ци ја при по ве да ча ко ји ве ру је у дух и ми шље ње, „да се у Хе ле ро вој ман сар ди […] 
по ви ну је и пот чи ни тим про пи си ма ми шље ња и да на пре ду је у њи ма“,21 ука зу је на 
ауто ри та тив не по рет ке и прак се ми шље ња, на ис кљу чи ва ње и по ста вља ње вред но-
сти, сле пе мр ље и по ти ски ва ња. „Онај ко ов де уђе је при ну ђен […] од тог тре нут ка 
на да ље, да ми сли ми шље ње до пу ште но у Хе ле ро вој ман сар ди, […] то мо ра да бу де 
ми шље ње Хе ле ро ве ман сар де.“22

Сле па ра ци о нал ност екс клу зив ног ми шље ња ко ме је пот пао и при по ве дач при-
ла го ђа ва ју ћи се ми шље њу свог при ја те ља Рој тха ме ра, не по ка зу је се са мо у стро гој 
и не при ја тељ ској ар хи тек ту ри ку пе ко ју је Рој тха мер пла ни рао, не го још и ви ше у је зи-
ку ње го вих спи са о ње ној град њи. Ту се ви ди ка ко је се стру учи нио „објек том“ сво јих 
ис тра жи ва ња – „кон се квент но про у ча ва ње јед ног објек та (мо је се стре), кон се квен-
тан на чин из град ње дру гог објек та (ку пе),“23 ка ко је за о би шао њен зах тев да бу де 
срећ на – „јед на са вр ше на кон струк ци ја мо ра да усре ћи чо ве ка за ко га је кон стру и са на“,24 
и ка ко је у свој на уч но-умет нич ки про је кат укал ку ли сао и ње ну смрт – „из гра ди ти 
јед ну та кву гра ђе ви ну ко ја ни ка да ра ни је ни је по сто ја ла, као што је та ку па, за не ког 
чо ве ка, као што је мо ја се стра“ је сте, „као што сва ко зна“, „у осно ви смр то но сан по сао“.25 
Је зик Бер нхар до вог ро ма на обе ло да њу је смр то но сну стра ну тог ми шље ња и од чи-
та о ца зах те ва да текст де ши фру је као „ар хе о ло ги ју“ дис по зи ти ва јед не смр то но сне 
ин стру мен тал не ра ци о нал но сти.

Оно ири ти ра ју ће у тој кри ти ци ума, ка ко је при по вед но из ве де на у Рој тха ме ро-
вом је зи ку, са сто ји се у то ме што у јед ном те истом чо ве ку од ду ха мо же да се на ђу 
јед но по ред дру гог сле пи ло за по сле ди це вла сти те на у ке и ве ли ка ем па ти ја за со ци-
јал но де кла си ра не и ис кљу че не – осло бо ђе не из за тво ра, или у то ме што без об зир но 
на уч но пот чи ња ва ње су бјек та у про јек ту ку пе не ис кљу чу је, упра во кон траст ну, ми-
стич ку и кон тем пла тив ну на кло ност ка при род ним фе но ме ни ма и пред ме ти ма се ћа ња. 
У фи јо ци сто ла Рој тха мер је чу вао жу ту ру жу од па пи ра, као се ћа ње на је дан сре ћан 
дан, се ћа ње ко је из гле да да се осло бо ди ло сва ког ин стру мен тал ног рас по ла га ња 
објек том: „у пред ста ви жу те па пир не ру же (3. ју ни)“, гла си је дан од за пи са Рој тха ме-
ро ве за о став шти не, ко ји при по ве дач про на ла зи сре ђу ју ћи те спи се.26

20 Tho mas Ber nhard, Kor rek tur, у: Ber nhard, Wer ke, Bd. 4, прир. Mar tin Hu ber / Wen de lin Schmidt- 
-Den gler, Frank furt a. M. 2005, стр. 57.
21 Исто, стр. 22.
22 Исто.
23 Исто, стр. 190.
24 Исто, стр. 196.
25 Исто, стр. 191.
26 Исто, стр. 317.
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7. „Раз ре ше ње свих пој мо ва“ II – Ко рек ту ра

Кри тич ко при по ве дач ко су че ља ва ње са ми шље њем ко је во ди ка смр ти, нај сна-
жни је се по ка зу је у те ма ти ци Ко рек ту ре. То те мат ско сре ди ште ро ма на, ко је се до ди-
ру је са мо ти вом „раз ре ше ња“, ула зи у ред нај и ри тант ни јих и нај под сти цај ни јих па са жа 
у де лу То ма са Бер нхар да уоп ште. Рој тха мер тек по сле се стри не смр ти от кри ва оно 
што је чи та лац већ одав но мо гао да иш чи та из ње го вих ра би јат них, по на вља них жа-
ло пој ки упра вље них пре све га про тив по ро ди це из ко је по ти че, и сво је мај ке: да је у 
свом ми шље њу и опа жа њу нај ви ше гре шио упра во у по гле ду љу ди ко ји су му нај бли-
жи. У су срет му је до ла зио брат, ко ји је до пу то вао из Ен гле ске на се стри ну са хра ну, и 
од јед ном га са да ви ди дру га чи је. Је дан по глед му је био до во љан „као до каз“ да је 
„све што сам пи сао, по гре шно“. Већ на ста ни ци Вик то ри ја у Лон до ну, пре не го што је 
у ко ли ма за спа ва ње за по чео ко рек ту ру, по ста ло му је ја сно: „Да ни шта ни је би ло као 
што је сте, да ни шта ни је као што је би ло, ве ли Рој тха мер.“27 Да је „по гре шно“ све што 
је ми слио, по ка зу је му „чи ње ни ца по гре ба“ ње го ве се стре. По чи ње не пре ста ни про-
цес ко рек ту ре, и чак и у већ ко ри го ва ним де ло ви ма ру ко пи са он још увек на ла зи 
де струк тив не цр те ми шље ња ко је су му ду го би ле скри ве не, јер су по чи ва ле упра во 
у ње го вом ми шље њу. „За ро би ла нас је сли ка“, ка же се код Вит ген штај на, „и ода тле не 
мо же мо, јер она се на ла зи упра во у на шем је зи ку, и из гле да да са мо мо же мо не у мо-
љи во да је по на вља мо“.28 И тек са да се Рој тха ме ру отва ра увид у тра у ма тич не по сле-
ди це „деј ства ку пе“ на се стру: „Оно што је усле ди ло, би ла је по сле ди ца шо ка, ве ли 
Рој тха мер, ни шта дру го, уми ра ње, укљу чи ва ње у бо лест на смрт, ни шта дру го, све је 
од тог тре нут ка во ди ло ње ној смр ти (3. мај)“.29

Ло гич ки по ре дак је зи ка пред крај опи са по чи ње да се рас па да и пој мо ви се раз-
ре ша ва ју ве за. Бо ле сно Ја ко је пи ше ре ги стру је симп то ме сло ма: „Ко рек ту ра ко рек-
ту ре ко рек ту ре ко рек ту ре, ка же Рој тха мер. Зна ци по ме те но сти, не са ни ца, умор од 
жи во та“. Не ма ви ше „мо гућ но сти“ да се „иза ђе из Хе ле ро ве ман сар де (7. мај)“,30 чак 
ни у смрт – са мо-раз ре ше ње ко је на го ве шта ва по след њи и нај ве ћи ро ман, али ко је 
већ од пр вих ве ћих про зних ра до ва, по ми сли мо са мо на при по вет ку Сви њар, обра-
зу је гра ви та ци о но сре ди ште Бер нхар до вих спи са. 

8. „Раз ре ше ње свих пој мо ва“ III – Про пла нак

По след ња Рој тха ме ро ва бе ле шка ко ју је на шао при ре ђи вач за о став шти не и при-
по ве дач, да ти ра на је 7. ју на и гла си: „Крај ни је про цес. Про пла нак [Lic htung].“31

За го нет на за кључ на реч ро ма на до ди ру је се са јед ним од сре ди шних фи ло зоф-
ско-есте тич ких пој мо ва Мар ти на Хај де ге ра, али реч „про пла нак“ је већ би ла при пре-
мље на при по ве да че вом па жњом пре ма све тло сним од но си ма и од ра зи ма. Рој тха ме ра 

27 Исто, стр. 312.
28 Wit tgen ste in, Phi lo sop hische Un ter suc hun gen, стр. 67.
29 Ber nhard, Kor rek tur, стр. 313. и д.
30 Исто, стр. 317.
31 Исто, стр. 318.
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је Хе ле ро ва ку ћа при ву кла „нео бич ним ста њем ко је је би ло са свим уско по ве за но са 
све тло сним од но си ма у до ли ни Аурах“,32 и при по ве дач се при се ћа Хе ле ра ка ко за-
јед но са Рој тха ме ром иде пу тем ка шко ли, и „од ра за у ва зду ху, ре флек са у тра ви и на 
на си пи ма пре све га код Аура хен ге ште ле“.33

По след ња реч, „про пла нак“, ко ја ко ре спон ди ра са тим ми стич ким сло јем зна че ња 
ро ма на, ука зу је на исти ну дру га чи ју од исти не ра ци о нал не кон струк ци је ку пе, ко јом 
је Рој тха мер хтео да на уч но од стра ни све за го нет ке жи во та. „Осе ћа мо да чак и ка да 
би сва мо гу ћа на уч на пи та ња до би ла од го вор, про бле ми на шег жи во та још не би би ли 
ни до так ну ти“, чи та мо у па ра гра фу 6.521 Вит ген штај но вог Ло гич кофи ло зоф ског трак
та та. У сле де ћем па ра гра фу 6.522 сто ји: „Сва ка ко по сто ји оно не из ре ци во. То се по
ка зу је, то је ми стич ко“.34

Бли скост Вит ген штај но вом Трак та ту су, али и Хај де ге ро вом ту ма че њу умет нич-
ког де ла као „оба сја ног сре ди шта“ и „про план ка на ко ји сту па по сто је ће“,35 под у пи ре 
је дан на чин чи та ња ро ма на, пре ма ко јем се од лу чу ју ћа са мо ко рек ту ра ду ха са сто ји 
у то ме да се отво ри за ви ше знач ну исти ну дру гих љу ди и при ро де. За кљу чак ро ма на, 
ко ји се од но си на став у 6.4311 Трак та ту са – „Смрт ни је до га ђај жи во та“ – је сте са мо 
је дан део од но са пре ма Вит ген штај ну, од но са ко ји се не мо же све сти на је дан име ни-
тељ, о че му је аутор већ го во рио у јед ном екс по зеу о Ко рек ту ри. „Ко је Рој тха мер, ма-
те ма ти чар, фи зи чар? Од го вор гла си: он ни је Вит ген штајн, али он је сте Вит ген штајн.“36 
Мо жда овај за го нет ни од го вор тре ба да раз у ме мо у том сми слу, да ро ман не тре ба 
да бу де чи тан као ши фро ва на Вит ген штај но ва би о гра фи ја. Рој тха мер ни је пре о бу че-
ни Вит ген штајн, а ро ман је са фи ло зо фом по ве зан пре у ин тен ци ји Трак та ту са, да 
„пре ва зи ђе“ ло гич ке ста во ве ка ко би мо гао да „тач но“ ви ди и ми сли „свет“.37 Ти ме 
Бер н хард у Вит ген штај ну чу ва ми шље ње кла сич не аустриј ске мо дер не, кри тич ко пре-
ма је зи ку и фи ло зо фи ји, и то та ко што се кри тич ко про ми шља ју ће при по ве да ње у 
ро ма ну осло ба ђа Рој тха ме ро вог оп се сив ног, ма те ма тич ком ра ци о нал но шћу „за ча-
ра ног“ ми шље ња.

По след ња реч, „про пла нак“, ко ја сво је сна жно ми стич ко зна че ње за до би ја и на 
осно ву сво је по зи ци је на за вр шет ку ро ма на, не ми нов но ус по ста вља асо ци ја тив ни 
од нос пре ма Хај де ге ро вој он то ло ги ји умет нич ког де ла. Иако се Хај де гер не по ми ње 
ниг де у ро ма ну, ни ти је ишта од ње га чу ва но у Рој тха ме ро вој „ода ји за ми шље ње“, ње-
го во ту ма че ње умет нич ког де ла као „све та“ и као „чи сти не“ – „по сто је ће“ ко је „сту па“ 
на „про пла нак“38 – упра во тим са свим лич ним се ћа њи ма и асо ци ја ци ја ма ми стич ке 
ре чи на том ис так ну том ме сту у ро ма ну да је оп шту ег зи стен ци јал ну исти ну.

32 Исто, стр. 12.
33 Исто, стр. 126.
34 Lud wig Wit tgen ste in, Trac ta tus lo gi cophi lo sop hi cus, 7. Aufl., Frank furt a. M. 1969, стр. 115.
35 Цит. пре ма Ber nhard Ju dex, „Ta u sen de von Um we gen“. Tho mas Ber nhards Ro man „Kor rek tur“ im 
Lic hte der Phi lo sop hie Mar tin He i deg gers und Re kon struk tion se i ner Ent ste hung aus dem Nac hlass, 
у: Sprac hkunst 35 (2004), стр. 269-285, ов де 285.
36 Ber nhard, Kor rek tur, стр. 338.
37 Wit tgen ste in, Trac ta tus lo gi cophi lo sop hi cus, стр. 115.
38 Цит. пре ма Ju dex, „Ta u sen de von Um we gen“, стр. 285.
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При ја те љи су се у мла до сти, се ћа се јед ном при ли ком при по ве дач, че сто слу чај-
но сре та ли на пу ту до шко ле упра во на про план ку, на ко ме ће се Рој тха мер осло бо-
ди ти са мо у би ством. Ка да би се сре ли на „шум ском про план ку“, раз го ва ра ли би о 
„слу ча ју, о то ме и о све му мо гу ћем“. Про пла нак „ко ји је у на шим жи во ти ма био од 
ве ли ког зна ча ја, и ко ји и да нас у мом жи во ту има још ве ћи зна чај“, у тим ре че ни ца ма 
се ука зу је као сим бол ви ше знач ног, отво ре ног, не са свим чвр сто по ста вље ног, оно га 
што је исти на књи жев но сти. Као не што за бо ра вље но, од зва ња у тој по след њој ре чи 
ро ма на на слов Рој тха ме ро вог про зног тек ста „Про пла нак“. Та ко са мо у би ство, ко је 
ни је пре ста ло да за о ку пља Бер нхар да, на том ме сту са др жи не што отво ре но, сло-
бод но, не што што сто ји у ве зи са умет нич ким де лом. „Пре пи са ти“ онај „из гу бље ни“ 
Рој тха ме ров књи жев ни рад, ње гов про зни ко мад, Про пла нак, при ме ћу је при по ве-
дач, „би ло би са да, по сле Рој тха ме ро вог са мо у би ства на про план ку, ве о ма ва жно“.39

(Са не мач ког пре вео Са ша Ра дој чић)

39 Ber nhard, Kor rek tur, стр. 74.




