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ФИГУРАЦИЈЕ МОЋИ.
РЕТОРИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ У 
ДРАМАМА ТОМАСА БЕРНХАРДА

„Моћ мо ћи из гле да да су штин ски по чи ва на окол но сти да се не зна тач но о че му 
се за пра во ра ди.“1 Тим за па жа њем Ни клас Лу ман опи су је је дан со ци јал ни фе но мен 
ко ји из гле да да је не у хва тљив, а ипак, на свој ди фу зни на чин, све при су тан. Звуч ном 
фи гу ром но ми нал ног по лип то то на, Лу ман на гла ша ва тај на лаз и на сти ли стич кој 
рав ни: са ма не про зир на пој мов ност мо ћи је оно што овој та ко ре ћи до пу шта да се 
ука зу је као моћ на. На вод на „еви дент ност фе но ме на“ упра во по ја ча ва „не ја сност пој-
ма“.2 Али ка ко уоп ште мо же мо да за па зи мо моћ као моћ, ако не зна мо ка ко тре ба да 
раз у ме мо по јам ко ји се упо тре бља ва за њу? О че му за пра во го во ри мо ка да го во ри-
мо о мо ћи? Макс Ве бер да је је дан од мо гу ћих од го во ра3 ка да опи су је моћ као сва ку 
шан су „да уну тар не ког со ци јал ног од но са спро ве де мо сво ју во љу, чак и про тив су-
прот них те жњи, као и оно на че му по чи ва та шан са“.4 Ипак, и за ње га по јам оста је 
„со ци о ло шки амор фан“,5 јер сви за ми сли ви ква ли те ти не ког чо ве ка и све за ми сли-
ве кон сте ла ци је мо гу да га до ве ду у при ли ку да спро ве де сво ју во љу у не кој да тој 
си ту а ци ји. Уто ли ко он пле ди ра, са жи ма ју ћи, за пре ци зни ји по јам вла сти, ко ју де фи-
ни ше као шан су „да се на и ђе на по слу шност код осо ба ко ји ма је дат на лог од ре ђе-
ног са др жа ја“.6 Власт, да кле, увек прет по ста вља не ки кон крет ни по ре дак у ко ме мо-
гу да бу ду ло ка ли зо ва ни за ин те ре со ва ни ак те ри, би ло као они ко ји вла да ју или они 
ко ји ма се вла да. И тај по ре дак не са мо што ве зу је моћ, не го се он и ма ни фе сту је на 
њој. При то ме је су шти на у то ме да моћ не од ли ку је ни ка ква по се би по сто је ћа ре ал-
ност, упи са на у тај по ре дак, не го она ег зи сти ра увек са мо у свом упра жња ва њу, или, 

1 Ni klas Luh mann, Klas sische The o rie der Macht. Kri tik ihrer Prämissen, у: Ze itschrift für Po li tik 16 
(1969), стр. 149-170, ов де стр. 149.
2 Исто.
3 Кон ци зан пре глед раз ли чи тих дис кур са о мо ћи од ан ти ке до да нас ну ди Wil helm Ber ger, Macht, 
Wi en 2009. Ту се на ла зе и про ду бље на из во ђе ња о мно го знач но сти фе но ме на по ве за них са 
мо ћи, као и о пре кла па њу упо тре бе ре чи моћ, власт и си ла.
4 Max We ber, Wirtschaft und Ge sellschaft. Grun driss der ver ste hen den So zi o lo gie, Frank furt a. M. 2008, 
стр. 38.
5 Исто.
6 Исто.
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ка ко би ре као Ми шел Фу ко, „in ac tu“.7 Моћ, да кле, опи су је де ла ње љу ди у уза јам ним 
ме ђу соб ним од но си ма, и обе ле же на је ти ме да уво ди у игру нај ра зли чи ти је на чи не 
де ла ња из ме ђу по је ди на ца или гру па. Фу ко при то ме го во ри о „ан сам блу де ла ња ко-
ја се уза јам но по зи ва ју и од го ва ра ју“.8 Ме та фо ри ка за ко јом ов де по се же Фу ко, на 
тра гу је су штин ског ин ди ка то ра мо ћи: на и ме, ко му ни ка ци је. Док ко му ни ци ра мо, да-
кле, док пре но си мо ин фор ма ци је је зи ком или не ким зна ци ма, на од ре ђе ни на чин 
ути че мо на дру ге. Шта ви ше, у са мом го вор ном ак ту спро во ди мо де ла ња ко ја увек 
де мон стри ра ју и моћ, уто ли ко што би ва про ме ње но по ље ин фор ма ци ја дру гих, а ти-
ме и њи хо во зна ње. Од но си мо ћи се, да кле, „у ве о ма зна чај ном оп се гу спро во де 
про ду ко ва њем и раз ме ном зна ко ва; они те шко да се мо гу одво ји ти од де ла ња упра-
вље ног ка не ком ци љу, би ло да су то де ла ња ко ја зах те ва ју упра жња ва ње мо ћи (као 
што су тех ни ке дре су ре, по ступ ци вла да ња, зна ње да се по стиг не по слу шност), или 
та ква ко ја су, да би до њих до шло, упу ће на на од но се мо ћи (као у по де ли ра да и хи је-
рар хи ји за да та ка)“.9

Моћ спа да у ред су штин ских ду бин ских струк ту рал них ком по нен ти ре то ри ке.10 
Да би се до ку чи ли ме ха ни зми ко ји су на де лу у од но си ма мо ћи, по треб но је, из ме ђу 
оста лог, по ста ви ти пи та ње о ко му ни ка тив ним стра те ги ја ма ко је се ну де да би се моћ 
де мон стри ра ла, од но сно одр жа ла. Ов де ће мо на сто ја ти да на је зич кој рав ни от кри је-
мо фи гу ра ци је мо ћи у књи жев ном тек сту. Су о чи ће мо се са јед ним ма ње-ви ше ди фу-
зним схва та њем мо ћи, та ко што ће мо за хва ти ти од но се мо ћи у њи хо вом ко му ни ка тив-
ном фор ми ра њу и опи са ти их ре то рич ким ка те го ри ја ма. Та ква ана ли за прет по ста вља 
кон крет ну си ту а ци ју у ко јој се моћ раз ме њу је из ме ђу раз ли чи тих ак те ра. При то ме је 
по треб но да се узме у об зир да су че сто већ пре са мог де ла ња по де ље не уло ге, фик-
си ра на пра ви ла игре, от кри ве ни аду ти. Аси ме трич ност си ту а ци је се он да пре но си 
до ис тан ча них струк ту ра ин тер ак ци је, до по де ла го вор них уло га и на чи на го во ра, 
за по се да ња те ма и дра ма тур шких скрип ти.11

Нај пре тре ба пи та ти књи жев ност шта зна о мо ћи и ње ним од но си ма. При то ме ће 
као ре фе рент ни тек сто ви би ти узе ти по зо ри шни ко ма ди То ма са Бер нхар да, у ко ји ма 
су на драм ски на чин при ка за не кон крет не си ту а ци је у ко ји ма по је ди ни про та го ни сти 
ис по ља ва ју моћ над дру ги ма. У сре ди шту мо јих раз ма тра ња на ла зе се оне ре то рич ке 
прак се ко ји ма се фи гу ре слу же ка ко би иза шле као по бед ни ци у од ме ра ва њу сна га 
мо ћи и не мо ћи. Ана ли за се во ди на раз ли чи тим рав ни ма: на јед ној се ис тра жу ју је-
зич ке фи гу ре и тро пи упо тре бље ни у драм ском го во ру, с об зи ром на њи хо ву моћ ути-
ца ја, а на дру гој се сце на ри ји ко му ни ка ци је ко ји се из во де из ме ђу фи гу ра по сма тра ју 
као ри ту а ли зо ва не игре мо ћи. У том сми слу, Бер нхар до ва ре то ри ка тре ба да бу де 

7 Mic hel Fo u ca ult, Botschaf ten der Macht: Der Fo u ca ultRe a der, Dis kurs und Me dien, прир. Jan En gel-
mann, Stut tgart 1999, стр. 191.
8 Исто, стр. 188.
9 Исто, стр. 189.
10 Уп. Jo ac him Kna pe, Ge walt, Sprac he und Rhe to rik, у: Ju lia Di e trich / Uta Müller-Koch (прир.), Et hik 
und Ästhetik der Ge walt, Pa der born 2006, стр. 57-78.
11 Уп. Wol fgang Sofsky / Ra i ner Pa ris, Fi gu ra ti o nen so zi a ler Macht. Autorität – Stel lver tre tung – Ko a li tion, 
Opla den 1991, стр. 13.
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об у хва ће на син так сич ки, се ман тич ки, али и праг ма тич ки, ре ци мо дуж сле де ћих пи-
та ња: Ко је је зич ке фи гу ре и тро пи су по себ но по де сни за ре то ри ку мо ћи? Ко ја зна че ња 
ге не ри шу ре чи мо ћи ко је из го ва ра ју про та го ни сти? Ко за и ста има реч у тек сто ви ма 
и на осно ву че га се то мо же ре то рич ки утвр ди ти?

У књи жев ним тек сто ви ма То ма са Бер нхар да из гле да да го вор фи гу ра не за у ста вљи во 
те че, и пер ма нент ним по на вља њем по вла чи сво је пер пе ту и ра не кру го ве. Али, иако 
фи гу ре не пре ста но го во ре, по ста је ја сно и оно не из ре че но, оно од че га се го вор од-
вра ћа. Јер, је зик моћ но ћу ти, пре те ра ном пре зент но шћу ре чи он оства ру је упра во 
њи хо ву не га ци ју: ћу та ње. Као што сам већ по ка зао у дру гим ра до ви ма о Бер нхар ду, 
у ње го вим по зо ри шним ко ма ди ма је то ћу та ње кон крет но по ста вље но на сце ну.12 Јер, 
по ред про та го ни ста ко ји ма нич ним го во ре њем стал но вер ба ли зу ју свој соп стве ни 
свет, увек се на ла зе и фи гу ре ко је ћу те, ко је си ли го во ра су прот ста вља ју си лу не ме 
пре зент но сти. По сред ством тих не мих уло га увек је при сут но и оно што је иш че зло, 
да је му се те ло, ко је сад и са мо по чи ње да го во ри: ре ци мо ге сто ви ма, ми ми ком и 
прок се ми ком.13

У Бер нхар до вим ко ма ди ма, да кле, од но си мо ћи ни су из ло же ни са мо на вер бал ној, 
не го и на не вер бал ној рав ни. При то ме, је зик по ста је ин стру мент мо ћи, а ре ла ци је 
из ме ђу го во ра и ћу та ња – ва жно ме ри ло за струк ту ре од но са упи са не у ко ма ди ма. 
Са ма до ми на ци ја је зи ка сва ка ко још увек не да је по твр ду о то ме ко ов де за и ста има 
реч. Јер фи гу ре раз ви ја ју раз ли чи те стра те ги је за за до би ја ње мо ћи. Онај ко го во ри и 
при то ме не пу шта дру ге да до ђу до ре чи, по ла же за се бе ис кљу чи ви зах тев за пред ност 
у го вор ном ак ту. А ту при ви ле ги ју у Бер нхар до вим ко ма ди ма има ју са мо ма ло број не 
фи гу ре. То што не ко сме да се ис по љи без огра ни че ња, је сте та ко ре ћи из раз до ми-
на ци је и вла сти, као и сим бол по се до ва ња и вр ше ња мо ћи над дру гим фи гу ра ма.14 
Ове су та да нај че шће упу ће не на го вор те ла, ако хо ће да се бо ре про тив на си ља ре чи 
свог су пар ни ка. Њи хо вом вер бал ном ап сти нент но шћу и те ле сном пре зент но шћу, 
оне у сва ком слу ча ју пер ма нент но из но се пред очи фи гу ра ма ко је го во ре, ко ли ко су, 
док из гле да да по сто је са мо још у очај нич ком го во ре њу, по ста ле жр тве соп стве ног 
је зи ка. То ви ше или ма ње све сно по ста вље но ћу та ње ти ме до би ја на зна ча ју и до во-
ди у пи та ње при вид но ја сне од но се мо ћи. Ћу та њу се не мо же про тив ре чи ти, и за то 
оно мо же да бу де ус по ста вље но као де ло твор но сред ство от по ра, и по себ но је по-
год но за суп тил но оп хо ђе ње са од но си ма мо ћи. Сва ка ко, ћу та ње не пре о кре ће те 
од но се, већ во ди пре ко њих, у нео д лу чи вост ко ја пре све га до во ди у сум њу при вид-
но чвр сте хи је рар хи је и ти ме их уз др ма ва: Да ли је то моћ? Или не моћ?

Да би се до спе ло до уви да о то ме, по треб но је да се по глед окре не ка ус по ста-
вља њу ре ла ци ја раз ли чи тих си ла у кон сте ла ци ја ма фи гу ра. Уто ли ко у мо јој ана ли зи 

12 Уп. пос. Ste fan Kra mer, „re det nicht von Schwe i gen …“ Zu einer Se mi o tik des Schwe i gens im 
dra ma tischen Werk Tho mas Ber nhard, Würzburg 2003.
13 За из во ђе ња о раз ли чи тим пер фор ма тив ним зна ци ма уп. ре ци мо Eri ka Fischer-Lic hte, Ästhetik 
des Per for ma ti ven, Frank furt a. M. 2004. и Hans-Thi es Leh mann, Post dra ma tisches The a ter, Frank furt 
a. M. 1999.
14 Уп. Mic hael Bil len kamp, Tho mas Ber nhard. Nar ra ti vik und po e to lo gische Pra xis, He i del berg 2008, 
стр. 331.
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фи гу ра ци ја мо ћи у дра ма ма То ма са Бер нхар да па жња мо ра да бу де упра вље на ка ко 
на оне про та го ни сте ко ји сво јим стал ним го во ре њем и сво јим „це ре брал ним са ди-
стич ким ри ту а ли ма (ре чи)“15 на сто је да спро ве ду сво ју во љу на су прот су прот ним те-
жња ма, та ко и на оне фи гу ре ко је су из ло же не вер бал ној ти ра ни ји и ко је су при то ме 
раз ви ле раз ли чи те стра те ги је по бу не. Од нос фи гу ра ни у ком слу ча ју не тре ба да се 
схва ти као ди хо то ми чан, као јед но знач на по де ла на оне ко ји ма се вла да и оне ко ји 
вла да ју, већ је, на про тив, том од но су увек има нен тан от пор, са свим у Фу ко о вом сми-
слу, ко ји по ла зи ода тле да не по сто ји „од нос мо ћи без от по ра, из ла за или бе га, или 
без евен ту ал ног пре о кре та“.16 Ти ме се у исти мах оспо ра ва Ур лих Дрон ске, ко ји је зи-
ку у Бер нхар до вим ко ма ди ма не при пи су је ни ка кву ко му ни ка тив ну функ ци ју и по-
сма тра га као „чи сту об ја ву“.17 Јер упра во у кон фрон та ци ја ма мо ћи из ме ђу фи гу ра, по 
мом ми шље њу, је зик по ста је ме диј раз ме не и су прот ста вља ња.

По ла зе ћи од Бер нхар до вог ко ма да По зо ри шни мај стор, ко ји је иза шао 1984. код 
„Зур кам па“, са да тре ба да бу ду ис пи та не ре то рич ке прак се ко је се из во де у де лу, ка-
ко би се у ана ли зи учи ни ле ви дљи вим раз ли чи те фи гу ра ци је мо ћи.18 У По зо ри шном 
мај сто ру глав ни лик је Бри скон, ко ји го во ри ско ро кроз чи тав ко мад и као па три јарх 
ко ји вла да реч ју, ти ра ни ше сво ју по ро ди цу. Осим у од но су пре ма го сти о ни ча ру, он 
моћ по себ но де мон стри ра на сво јој же ни и њи хо во дво је де це. Очин ски по гла вар 
има во де ћу реч не са мо у по ро дич ним при ли ка ма, већ од ре ђу је све што се ти че те а-
тра, ње го вог свет ског те а тра. Као што, као по зо ри шни мај стор и ре жи сер, по кре ће 
фи гу ре и од лу чу је о њи хо вим го вор ним чи но ви ма, он то чи ни и са лич но сти ма ко је 
га окру жу ју. Са мо он од лу чу је о то ме ко мо же да при сту пи у тај ње гов свет.

До ду ше, он не мо же у пот пу но сти да кон тро ли ше на сту па ње фи гу ра, али му сва-
ка ко у нај ма њу ру ку оста је мо гућ ност да их иг но ри ше све док не по же ли да их при-
ми у хо ри зонт свог опа жа ња. Ка да, ре ци мо, у пр вој сце ни Бри ско но ва су пру га до ла-
зи на обед, он ис пр ва то не ре ги стру је, све док му ћер ка на то не скре не па жњу:

СА РА (Бри ско ну): Мај ка је ту

БРИ СКОН: Шта си ре кла

СА РА: Мај ка је ту
Мај ка је ту

БРИ СКОН: Где је
САРА: Ту

БРИ СКОН: Ту 
ту […] не ви дим је

15 Ber nhard Sorg, Tho mas Ber nhard, 2. Aufl., München 1992, стр. 153.
16 Fo u ca ult, Botschaf ten der Macht, стр. 200.
17 Ul rich Dron ske, SprachDra men. Zu den The a terstücken Tho mas Ber nhards, у: Ale xan der Ho nold / 
Mar kus Joch (прир.), Tho mas Ber nhard. Die Zu ric htung des Men schen, Würzburg 1999, стр. 115-122, 
ов де стр. 118.
18 Уп. Tho mas Ber nhard, Der The a ter mac her, у: Ber nhard, Stücke 4, Frank furt a. M. 1988, стр. 7-116. У 
на став ку тек ста ће од го ва ра ју ћи број стра ни це би ти на ве ден не по сред но по сле ци та та.
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СА РА: Ту је мај ка
ту

БРИ СКОН (треп ће): Ах да ти (стр. 60/61)

Са ма при сут ност мај ке ни је до вољ на да је Бри скон при ме ти, и тек вер бал на об ја-
ва је уво ди као фи гу ру. Ов де ћер ка да ру је мај ци свој глас. Но, Бри скон ис пр ва ни шта 
не ће да зна о то ме, за ње га су слу ша ње и гле да ње про шлост. У сце ни по ста је ја сно у 
ко јој ме ри се у го во ру и по мо ћу го во ра о не кој лич но сти оства ру ју ин клу зи ја и екс-
клу зи ја, и уто ли ко се та лич ност по ја вљу је тек за хва љу ју ћи ин во ка ци ји. Јер она јед-
ном та квом ин тер пе ла ци јом19 до би ја мо гућ ност за де ла ње и би ва уву че на упра во у 
оне од но се мо ћи про тив ко јих се за пра во бо ри. Де ик тич ки из раз „ту“ [da] јед ном 
сти ли стич ком за ме ном пре во ди се у лич ну за ме ни цу „ти“ [du], и тек та ко по ла зи за 
ру ком ин тер пе ла тив но име но ва ње, и то на пер фор ма ти ван на чин. Пот пу на ин те гра-
ци ја, чак оте ло вље ње мај ке у је зич ком све ту ње ног му жа, по сти же се по мо ћу на ло га 
да тог чи та вој по ро ди ци. Ов де мај ка још пру жа от пор. Она се не осе ћа про зва ном, 
бра ни се про тив уоби ча је не фор ме оку пља ња ти ме што ис пр ва не сле ди на ло ге сво-
га су пру га, и ре а гу је тек по што јој бу ду ди рект но упу ће не ре чи ко је Бри скон по на-
вља за по вед ним то ном: „Па се ди те / се ди те […] / мај ци, за по вед но / Па се ди“ (стр. 61). 
Ге ми на ци ја под вла чи ем фа тич ки афек тив ни ка рак тер зах те ва. Ње го ва ја чи на не 
про ис ти че са мо из за о штра ва ња ко лек тив не ди рек ци је на ин ди ви дуу, не го и из дра-
ма ти за ци је на па ра лин гви стич кој рав ни.

Ипак, на кра ју тре ћег чи на Бри скон не при ме ћу је до ла зак сво је же не и де це, ка ко 
то про из ла зи из ди да ска ли ја: „БРИ СКОН ко ји их ни је ре ги стро вао, гле да ју ћи у тло“ 
(стр. 104). И опет сле ди по зи ва ње лич но сти јед ном ин тер пе ла ци јом, ко јом се те лич но-
сти име ну ју у скла ду са оним што пред ста вља ју за Бри ско на, на и ме „глу мац / глав ни 
глу мац“ (стр. 105). Ко сти ми ра не и ма ски ра не, она ко ка ко се по ја вљу ју, и та ко их и 
тре ба опа жа ти. Али Бри скон са да вр ши за ме ну уло га, и раз от кри ва лич но сти као кре а-
ту ре. Сво јој же ни упу ћу је гру бу ша лу: „Је ди на драж на те би / је на дра жај на ка шаљ“ 
(стр. 105). То пре но ше ње ни је ли ше но ко ми ке, оно ус по ста вља игру са зна чењ ским 
ни јан са ма из гра ђе ним на се ман тич кој ди фе рен ци ји јед не те исте ре чи. Раз ли чи ти 
сми сло ви „дра жи“ ре ду ку ју же ну на те ле сност ко ја се мо же опи са ти ка ко као жен ска 
при влач ност, та ко и као па то ло шка кон сти ту ци ја. Виц иде на же нин ра чун, она се из-
ла же пред сво јом де цом и ти ме по ста је сме шна. Али ко ће се на кра ју сме ја ти, ов де 
још увек оста је отво ре но.

Су прот но од њи хо вог до ла ска, Бри скон мо же вер бал но да под стак не од ла зак фи-
гу ра ко је га окру жу ју. Он јед но став но от пра вља оно га ко не тре ба да бу де у ње го вом 
све ту.

19 Уп. уз то Lo u is Al hus ser, Ide o lo gie und ide o lo gische Sta at sap pa ra te (An mer kun gen für eine Un-
ter suc hung), у: Alt hus ser, Ide o lo gie und ide o lo gische Sta at sap pa ra te. Aufsätze zur mar xi stischen The
o rie, Ham burg 1977, стр. 108-153.
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Шта ту се ди те
ни сте ми по треб ни
не са да
хо ћу да бу дем сам
да кле иш че зни те (стр. 101)

Том на ред бом он из ба цу је фи гу ре, по но во је окре нут са мо ме се би и мо же да пу-
сти сво је ка ска де ре чи да не кон тро ли са но сло бод но те ку. Ка да, на су прот то ме, пр во 
от пра вља си на „по ђи већ јед ном“ (стр. 75) и не што ка сни је и кћи „да кле иш че зни“ 
(стр. 77), раз лог за то је Бри ско но ва же ља да бу де сам са по је ди ним чла но ви ма по ро-
ди це. При то ме има за циљ да ла ска њем код њих стек не по ве ре ње. Ка да уве ра ва Са ру 
и Фе ру чи ја ка ко је ле по „би ти сам са то бом“ (стр. 75, стр. 77), у по на вља њу сце не по-
ста је еви дент но ка ко се удва ра на кло но сти сво је де це и ка ко је за ин те ре со ван за са-
у че сни штво, све јед но са ко јим де те том. Ни че га се не пла ши ви ше не го не ког ком-
пло та про тив се бе, при го ва ра ју ћи Са ри: „гу раш се с мај ком / под исто ће бе“ (стр. 77). 
У ве зи са тим се ме та фо ри зу је „нај ве ће сла бо ме сто“ (стр. 77). Иако се ов де го во ри о 
ње ном не до стат ку та лен та за умет ност глу ме, не ма сум ње да Бри скон у ћер ку сме-
шта опа сност ко ја би мо гла да уз др ма скло по ве ње го ве мо ћи. Сход но то ме, он се у 
му шкој со ли дар но сти по ве зу је са си ном, ка ко би за јед но (са свим у сми слу хе ге мо не 
му шко сти ка кву опи су је Ро берт Ко нел)20 ус по ста ви ли ба сти он пре ма же на ма.

За по ве сти ко је Бри скон из да је не ти чу се са мо до ла ска и од ла ска, већ од ре ђу ју 
укуп ну ин тер ак ци ју са дру гим лич но сти ма и у том сми слу се по ка зу ју као кон сти ту-
тив не за ње го ву моћ. Он на пер фор ма тив ни на чин по ста вља сво је ило ку ци о не го-
вор не чи но ве, ка ко би по кре нуо дру ге им пли цит ним или екс пли цит ним зах те вом. 
По на вља ње ди рек ти ве у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма, на гла ша ва екс пре сив ност оно га 
што се зах те ва: „до ђи ова мо / тре ба да до ђеш / твој отац ти за по ве да / да до ђеш ова мо“ 
(стр. 65). Стил ским сред ством вер бал ног по лип то то на ов де су кон ју ги ра не раз ли чи-
те фор ме на ло га. По ја ча ва ње у три ко ра ка ци ља на успех пер фор ма тив ног чи на. На 
пр вом ме сту су им пе ра тив ни ста во ви ко ји зах те ва ју тре нут но пре ме шта ње, али се од-
лу ке за од ре ђе но де ла ње за да ју и ин тер ро га тив ним из ја ва ма. Ка да ре ци мо Бри скон 
пи та ћер ку: „зар не ви диш / да ме об ли ва зној / зар не ви диш де те мо је“ (стр. 51), он 
ин ди рект но тра жи од ћер ке да му обри ше зној са че ла. Пи та ње не са мо што зах те ва 
ре ак ци ју, већ де лу је уто ли ко сна жни је, што код ћер ке бу ди осе ћа ње гри же са ве сти 
јер ни је са ма уочи ла ту окол ност и ре а го ва ла на њу. Ре то рич ки тре ба да раз у ме мо и 
пи та ња ко ја Бри скон по ста вља го сти о ни ча ру:

Што ту сто ји те
што бу љи те у ме не
па шта ми сли те
ко сте (стр. 53)

20 Уп. Ro bert Con nell, Der ge mac hte Mann. Kon struk tion und Kri se von Männlichkeiten, Wi es ba den 
2006.
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На ме тљи вост с ко јом су ов де по ста вље на пи та ња уз при ме ну ана фо ре, на гла ша ва 
Бри ско но ву над моћ над го сти о ни ча рем. Не са мо што та ко отво ре на пи та ња де мон-
стри ра ју го сти о ни ча ре ву бе зна чај ност, већ у исти мах су ге ри шу да овај не ма шта да 
тра жи у све ту по зо ри шног мај сто ра. Го сти о ни чар се, да кле, те ра из соп стве не го сти-
о ни це, ко ју Бри скон про гла ша ва сво јим по зо ри штем. Као да је пре у зео ту ђи ре вир, 
он зах те ва тај про стор у ко јем сад тре ба да на ста ви игру.

Исто та ко, ни пи та ње ко је Бри скон из го ва ра за по вед ним то ном „Је сте ли се / код ко-
ман дан та ва тро га са ца / рас пи та ли за све тло“ (стр. 16), не зах те ва од го вор, не го ак ци ју. 
Ов де се су ге ри ше да је го сти о ни чар на чи нио про пуст, и то се ко ри сти да се ис так не 
по зи ци ја соп стве не мо ћи. Ту се та ко ђе под из го во ром о по де ли по сло ва овај ин стру-
мен та ли зу је за не што што ни је ње гов за да так. Стра ху ју ћи да ко ман дант ва тро га са ца 
не ће до зво ли ти да се то ком пред ста ве ис кљу чи без бед но сно осве тље ње, Бри скон 
зах тев ра ди је де ле ги ра по сред ни ку и пу шта га да го во ри у ње го во име: „Ре ци те ко-
ман дан ту ва тро га са ца / ја сам Бри скон / др жав ни глу мац Бри скон“ (стр. 16). Он хи пер-
бо лич ки опи су је ше фо ве ва тро га са ца као „та ко зва не моћ ни ке“ (стр. 25) ко ји су сви 
ску па „за по се ли по лу ге мо ћи“ (стр. 41). Он их до ду ше вер бал но ди фа ми ра, из вр ћу ћи 
их под сме ху, али се кло ни ди рект не кон фрон та ци је.

Да би оја чао осе ћа ње соп стве не вред но сти, по зо ри шни мај стор је из у чио раз ли-
чи те ри ту а ле ко је из во ди ка ко му пад не на па мет. У игри пи та ња и од го во ра, у ко јој 
сво ју кћи из ри чи то пи та шта је њен отац, же лео би да чу је сле де ћи од го вор: „Нај ве-
ћи глу мац / свих вре ме на“ (стр. 65). Иако Бри скон мо ра да, и то уз прет њу, при си ља ва 
на ре пли ку, ри ту ал, у сво јој ите ра бил но сти и ци тат но сти,21 чи ни му се про ве ре но сред-
ство да очу ва сво ју су пер ла тив ну по зи ци ју. Али при то ме је ва жно то што се ова по-
зи ци ја увек из но ва по твр ђу је у по на вља ном је зич ком чи ну. У ри ту а лу је зич ки чин 
мо же да бу де про из вољ но при зван и ци ти ран. И упра во у тој ци тат ној прак си је зик 
по ка зу је по себ ну пер фор ма тив ну моћ.

Бри скон то ко ри сти и он да ка да је по треб но да ди фа ми ра свог су пар ни ка. Ме та 
ње го вих по гр да је на ро чи то ње го ва же на, ко ју он дис кри ми ни ше пре све га с об зи ром 
на ње но по ре кло. У со ци јал ној ди фе рен ци ја ци ји, он се упи су је на по ро дич но ста бло 
јед не глу мач ке ди на сти је, док сво ју же ну жи го ше као „про ле тер ку“ (стр. 58, 114), као 
„кћи зи дар ског пред рад ни ка“ (стр. 114). При то ме, ње го ва грд ња упу ће на про ле та ри-
ја ту (стр. 67) не до сти же ње го во ни по да шта ва ју ће др жа ње пре ма же ни. Да ље жр тве 
ње го вих вер бал них ди фа ма ци ја су и ње го ва де ца, ко ју пе жо ра тив но ви ше пу та на зи ва 
„ди ле тан ти ма“ и „ан ти та лен ти ма“ (стр. 49), „бо га љи ма“ или пра зно гла ви ма (стр. 50), 
ка же да „пој ма не ма ју […] / о ма шти / ни пој ма о ду ху / ни о ства ра лач ком“ (стр. 55). У 
јед ној је зич кој игри, он опи су је свог си на као оно га ко „по вла чи за ве су / по вла чи жи-
це глу по сти“ (стр. 85). Ов де не тре ба за не ма ри ти до сет ку ко ја на ста је та ко што се у 
хи пер бо лич ној ме та фо ри ци по ве зу ју се па рат не обла сти сми сла. У Бри ско но вим ти-
ра да ма на ла зе се па жње вред не ко се ме та фо ре, ко је пре те ри ва њем не гу бе сво је ко-
мич но деј ство. Ви ли Хун те ман на гла ша ва да хи пер бо ла као ре то рич ка фи гу ра по се би 

21 Уп. Jac qu es Der ri da, Sig na tur Ere ig nis Kon text, у: Der ri da, Randgänge der Phi lo sop hie, Wi en 1988, 
стр. 291–314. 
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још ни је ко мич на, „она то по ста је тек као стил ско сред ство Бер нхар до ве ре то ри ке 
грд ње и увре де, чи је нај пре по зна тљи ви је обе леж је је су пер ла тив“.22 Пре те ри ва ње 
се при то ме не ко ри сти са мо да би се дру ги ма по тен ци јал но ума њи ла вред ност, не го 
и да се у од ре ђе ној ме ри пот цр та соп стве на уз ви ше ност. У том сми слу, Бри ско но ву 
упо тре бу ре чи „ми“ тре ба чи та ти као уви је но уоп шта ва ње, где се нај пре ра ди о ње го-
вом соп стве ном ис ку ству. Ту се у ње го вом лу ди лу ве ли чи не ин сце ни ра јед но to tum 
pro par te, као знак има ги ни ра ног зах те ва за све моћ.

Пре те ра не су он да и ши ка не, ка да Бри скон сме шта пред ме те на од ре ђе но, али 
де ик тич ким из ра зи ма са мо не пре ци зно опи са но ме сто. При ме ри за то су сце на са кор-
пом за веш ко ју уно се го сти о ни чар и ње го ва же на (стр. 70), и она са сан ду ком са ма ска-
ма, ко ји Бри ско но ва де ца тре ба да пре не су пре ма ње го вим не тач ним упут стви ма:

БРИ СКОН
Сан дук с ма ска ма иде та мо
Та мо
но се сан дук та мо где Бри скон хо ће да бу де по ста вљен 
БРИ СКОН
Та мо сам ре као
по ка зу је шта пом
Та мо
А не та мо
по ди жу и по но во пре ме шта ју сан дук
БРИ СКОН
Та мо
та мо сан дук 
сан дук са ма ска ма та мо
та мо
та мо где сам ре као (стр. 50)

Код свог тог вер бал ног мал тре ти ра ња и ши ка не, су штин ско је то што Бри скон не 
тр пи „ни ка кав при го вор / и ни ка кво од би ја ње по слу шно сти“ (стр. 65). Но, пра ви про-
блем ле жи упра во у ис пу ња ва њу тог зах те ва, јер не про ти вље ње фи гу ра ко је га окру-
жу ју на кра ју по ста је муч на оп ту жни ца про тив ње га. Што се про дор ни је Бри скон 
оства ру је као ти ра нин, уто ли ко ви ше се от кри ва ње гов бол ни не у спех. По зо ри шни 
мај стор на кра ју ви ше не зна ка ко да се бо ри про тив мај чи ног ћу та ња, ко је пре ки да 
са мо њен ка шаљ, сем да јој те ле сно на шко ди. Уна ка зу је јој ли це шмин ка ју ћи га у цр но, 
и ви ше-ма ње на сил но је окре ће сна жно је по вла че ћи за ко су. Ага та се па сив но пре-
пу шта, очи глед но без от по ра, и ти ме пре у зи ма на мет ну ту јој уло гу жр тве. Ма ко ли ко 
се ов де Бри скон по ка зу је моћ ним, чин ипак све до чи о ње го вој бес по моћ но сти. Та мо 
где ре чи ви ше не де лу ју, не успе ва је зич ки чин. И упра во та да он мо ра да по ста не ак ти-
ван и сам да по ста ви рад њу. Вер бал но ди фа ми ра ње пре ла зи у те ле сно по ни жа ва ње, 

22 Wil li Hun te mann, Ar ti stik und Rol len spiel. Das System Tho mas Ber nhard, Würzburg 1990, стр. 208.
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са је ди ним ци љем да из ло жи сво ју же ну. Ка сни је се ру га ње ној шмин ки: „Ка ко из гле-
даш / Сра мо та за по зо ри ште / сра мо та за жен ски род“ (стр. 114). Же на се нај пре де сном 
ру ком бра ни од Бри ско на и ње го вих вер бал них на па да, а он да из не на да пра сне у 
гла сан смех. Она ње гов вер бал ни атен тат мо же да схва ти са мо као сме шан и сво јим 
не за у ста вљи вим сме хом де мон стри ра сво ју над моћ. Бри скон је про тив то га не мо ћан, 
ње го ва моћ је та ко ре ћи па ла у не моћ. Ага тин смех по ка зу је ко ли ко је сме шна чи та ва 
пред ста ва ње ног му жа, рас крин ка ва свет по зо ри шног мај сто ра као свет при ви да, и 
ру ши га от кри ва ју ћи про тив реч ја упи са на у ње га. Њен смех је нај зад на го ве штај ка-
та стро фе на кра ју ко ма да – „то чак исто ри је“ се не мо же по но во по кре ну ти. Где не ма 
пу бли ке, ни пред ста ва не мо же да се од и гра: „Са ла је пра зна / пра зна је са ла / са вр ше-
но пра зна“ (стр. 115). По мо ћу епа но де, Бри скон се ре флек сив но и ем фа тич ки уве ра ва 
у оно што је ре че но. Ту му ви ше ни шта не по ма же ни што при пи су је и се бе ни зу ве ли-
ка на: „Шек спир / Ге те / Бри скон / то је исти на“ (стр. 115). Кли макс као сред ство по ја ча ња 
из ра за у сво јој ди на мич кој про дор но сти пот цр та ва ње го во лу ди ло ве ли чи не. Али у 
ко сти му На по ле о на, про паст му је већ за ши ве на за те ло. Ва тер ло је пао, бит ка је из-
гу бље на, као и бор ба по ло ва.

Ми рај ла Та ба је у свом ра ду о род ној ди фе рен ци ји код То ма са Бер нхар да по ка за-
ла у ко јој ме ри Бер нхар до ве му шке фи гу ре че сто опа жа ју оно жен ско као пре те ће 
оте ло тво ре ње Дру гог, и на то ре а гу ју на од го ва ра ју ћи на чин: на и ме та ко што „апо-
дик тич ким па у шал ним су до ви ма про кли њу жен ски род, а же не ко је жи ве у обла сти 
њи хо ве мо ћи, си сте мат ски де гра ди ра ју на објек те свог је зич ког, а кат кад и те ле сног 
на си ља“.23 Жен ско је при ка за но као кон струк ци ја му шких фи гу ра – и то као не га тив ни 
од раз му шкар ца. При то ме би ва раз от кри вен го вор Бер нхар до вих му шких фи гу ра: 
ове се по ка зу ју као тра ги ко мич не ма ри о не те, ко је се вр те „до слов но у ђа вол ском кру-
гу гро теск них му шких фан та зи ја“,24 ко ји по кре ћу фа ло ло го цен трич ка иде о ло ги ја и 
хе ге мо ни стич ка до ми на ци ја за пад њач ке кул ту ре. Оне па ро ди ра ју и ми сти фи ку ју па-
три јар хал ни дис курс о ра зли ци по ло ва, обе ло да њу ју ћи на чин ње го вог функ ци о ни-
са ња и от кри ва ју ћи ње го ва уну тра шња про тив реч ја по мо ћу ег зем плар них по је ди нач-
них слу ча је ва.

По ред мно го стру ких фи гу ра ци ја мо ћи ко је су мо гле да бу ду при ка за не на при ме ру 
Бер нхар до вог По зо ри шног мај сто ра, и ко је се у слич ном об ли ку на ла зе и у дру гим 
Бер нхар до вим ко ма ди ма, ов де тре ба да се ука же на још две фор ме ко је су под јед на-
ко ка рак те ри стич не за Бер нхар до ву дра му.

Пр ва је ин ди рект ни го вор, она кав ка ко га у ко ма ду Трг ју на ка об ја вље ном 1988,25 
из во ди го спо ђа Ци тел. Она да ру је свој глас пре ми ну лом по сло дав цу, и на са мом по чет ку 
ко ма да ука зу је на мр твог про фе со ра, ти ме што на би ну та ко ре ћи ме то ни миј ски из-
но си ње го во оде ло на ве ша ли ци. Оде ло ре пре зен ту је умр лог, ма те ри јал оде ла чи ни 
те ло ко је ожи вља ва за хва љу ју ћи про фе со ро вим ре чи ма ста вље ним у уста го спо ђе 

23 Mi re il le Ta bah, Der „Ge i ste smensch“ und die Fra uen. Zur Pa ro die der Geschlec hter rol len in Tho-
mas Ber nhards The a ter, у: Man fred Mit ter mayer / Mar tin Hu ber (прир.), Tho mas Ber nhard und das 
The a ter, Wi en 2009, стр. 71-74, ов де стр. 71.
24 Исто, стр. 74.
25 Уп. Tho mas Ber nhard, Hel den platz, Frank furt a. M. 1988.
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Ци тел. У ње ном мо но ло шком го во ру, да кле, не до ла зи до ре чи са мо она са ма, не го и 
њен не ка да шњи по сло да вац, и то у об ли ку до слов них ци та та. На њих се као та кве нај-
че шће ука зу је фор му ла ци ја ма „про фе сор је ре као“, али у сва ком слу ча ју ци та ти ни су 
по себ но ис так ну ти уоби ча је ним зна ци ма. Ти ме на ста је кон гло ме рат са оп шта ва ња 
ми шље ња, у ко јем су ис ка зи го спо ђе Ци тел та ко сто пље ни са ис ка зи ма пре ми ну лог 
про фе со ра, да нај че шће мо ра да оста не отво ре но пи та ње о њи хо вом ауто ру. Али 
при ли ком по ку ша ја да се ми шље ње при пи ше не ко ме од њих дво је и да се ис пи та 
њи хов удео у го во ру, по ста је еви дент но у ко јој ме ри је го вор го спо ђе Ци тел за сен чен 
и под ре ђен про фе со ро вом. Она до ду ше вер ба ли зу је и ка на ли ше сво је уви де, али са ма 
има ма ло то га да ка же и сход но то ме фун ги ра пре све га као про ду же ни глас свог не-
ка да шњег по сло дав ца. Моћ ко ју про фе сор има над го спо ђом Ци тел чак и по сле смр ти, 
пре но си се у кон сте ла ци је раз го во ра из ме ђу ње и кућ не по моћ ни це Хер те. Ако го-
спо ђа Ци тел у од но су пре ма про фе со ру ни је би ла под ре ђе на са мо у по слов ном сми слу, 
не го и као не ми слу ша лац, она са да пре у зи ма ње го ву по зи ци ју, де мон стри ра ју ћи 
сво ју над моћ над ћу тљи вом Хер том. Но при то ме се као су штин ско по ка зу је то што је 
у свом ис по ља ва њу мо ћи пре ма Хер ти она увек упу ће на на ауто ри тет не ка да шњег 
по сло дав ца.

На дру гом ме сту тре ба да се скре не па жња на Бер нхар дов ма нир ци ти ра ња, она-
ко ка ко је ре ци мо у ко ма ду Има ну ел Кант из 1978. па ро ди ран по мо ћу па па га ја, ко ји 
као го вор ник по на вља Кан то ве ис ка зе и при то ме на лик на не ко огле да ло до слов но 
ре флек ту је из ли ве фи ло зо фа, што сва ка ко на по се бан на чин чи ни сме шном Кан то ву 
про све ти тељ ску мак си му о усме но сти. Јед на та ква „па па гај ска ко му ни ка ци ја“26 сре ће 
се, ре ци мо, и код оца у ко ма ду Иг но рант и лу дак, код Ка ри бал ди со ве цир ку ске гру-
пе, или, у мо ди фи ко ва ном об ли ку, код Бај ла у Кла ус Пај ман и Хер ман Бајл на сла ти ни. 
Мо но ло шке фи гу ре у Бер нхар до вим ко ма ди ма из гле да да су упу ће не на та кво ци ти-
ра ње, али ипак уну тар ко му ни ка ци о не си ту а ци је оно фун ги ра као мо гу ћи до каз да 
њи хов го вор не од ла зи у пра зно, не го про на ла зи не ког слу ша о ца. Увек по на вља ју ћи 
по след њи део оно га што је са го вор ник ре као, те фи гу ре не са мо што пру жа ју са го вор-
ни ку осе ћа ње да пра те ње гов го вор у свој ком плек сно сти, већ и ре про ду ко ва њем 
та ко ре ћи мул ти пли ци ра ју ре че но. Они про та го ни сти ко ји су при ку пи ли око се бе та-
кве ре флек си је сво га го во ра, мо гу да се сма тра ју срећ ни ма, јер их то бра ни од чи ње-
ни це да у осно ви го во ре уса мље ни, и да го во ре да би пре жи ве ли.

За кљу чу ју ћи, мо гло би да се утвр ди да се сви мо но ма нич ни го вор ни про та го ни-
сти у Бер нхар до вим ко ма ди ма ука зу ју као вир ту о зи са ди стич ке вер бал не тор ту ре. 
Сво јим не у мор ним ар ти ку ли са њем, они ус по ста вља ју пер ма нент не је зич ке чи но ве 
и та ко из гра ђу ју је дан свет у ко ме мо гу да ис по ља ва ју сво ју моћ над сви ма ко ји су као 
де ло ви тог све та из ло же ни њи хо вој је зич кој до ми на ци ји. Док јед ни го во ре, дру ги су 
нај че шће осу ђе ни на ћу та ње, и на де ла ње. Оно вер бал но сво ди се на ни ти ко ји ма се 
све фи гу ре по кре ћу као ма ри о не те. Ко ри сти се моћ на ви ке ка да се у ри ту а ли зо ва ној 
фор ми из во де рад ње ко је слу же ди фа ми ра њу и по ни жа ва њу дру гих. Не са мо што се 

26 Eun-Soo Jang, Die Ohnmachtspi e le der Al ters nar ren. Un ter suc hun gen zum dra ma tischen Schaf en 
Tho mas Ber nhards, Frank furt a. M. 1993, стр. 171.
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та кве сце не по на вља ју у ри ту а лу, већ је и сам го вор обе ле жен ци та ти ма и фи гу ра ма 
по на вља ња, ко је у сво јој хи пер бо лич кој упо тре би ства ра ју ко ми ку ко ја се ус по ста-
вља као сред ство ком про ми то ва ња дру гих уче сни ка. Али и у од но си ма мо ћи по ста-
вље ним на сце ну у Бер нхар до вим ко ма ди ма, кон сти ту тив ни еле мент је по бу на, ко ја 
у мно го стру ком по гле ду чи ни ја сним гра ни це упра жња ва ња мо ћи. Те гра ни це ипак 
не мо гу увек јед но став но да се утвр де, и пре осци ли ра ју из ме ђу мо ћи и не мо ћи. Чак 
и ка да мо гу да бу ду име но ва не раз ли чи те ре то рич ке стра те ги је, раз ли чи те фи гу ра ци-
је мо ћи раз ви ја ју свој са мо ста лан жи вот, „оне се пре кла па ју, укр шта ју, огра ни ча ва ју 
и по кат кад ану ли ра ју [sic!], а у дру гим слу ча је ви ма по ја ча ва ју“.27

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

27 Fo u ca ult, Botschaf ten der Macht, стр. 198.




