
УЗБУЂЕЊА
(Томас Бернхард: Сеча шуме, са немачког превела  
Бојана Денић, ЛОМ, Београд, 2013)

По сле са мо у би ства за јед нич ке при ја те љи це, пе сни ки ње Јо а не, умет нич ки брач ни 
пар Ауерс бер гер у свом беч ком до му ор га ни зу је „умет нич ку ве че ру“ о чи јој нас са др-
жи ни, ујед но о то ме ко ли ко су се сви при сут ни с го ди на ма про ме ни ли на го ре, из ве шта-
ва при по ве дач ко ји се с овим дру штвом ни је ви део, прак тич но, де це ни ја ма. До га ђај 
про ти че у ин фан тил ним ис по ља ва њи ма оку пље них, свој стве ним за умет нич ке кру-
го ве, док глу мац Бург те а тра не из вре ђа пи шче ву бив шу де вој ку Џи ни Бил рот, та ко ђе 
књи жев ни цу. Та да при сут ни по чи њу да се ра зи ла зе, а глав ни ју нак/ при по ве дач кре ће 
у нео че ки ва ну тр ку ка цен тру Бе ча, уме сто ка ку ћи. 

Уко ли ко би увод не три ре че ни це чи ни ле ма ње-ви ше објек ти ван ти зер за Се чу шу ме, 
ре кло би се да до тич ни ро ман не ма бог зна шта да по ну ди. Ме ђу тим, рет ки мај сто ри 
по пут То ма са Бер нхар да и нај ка мер ни ју струк ту ру уме ју учи ни ти уз бу дљи вом. О то ме, 
на рав но, не све до чи са мо под на слов ро ма на („јед но уз бу ђе ње“).

Нај пре, иако је „фа бу ла“ при вид но усред сре ђе на на пар ти ку ла ран свет љу ди из 
све та умет но сти, по сту пак опи си ва ња њи хо вих рђа вих осо би на – сно би зма, по зе, 
су је те, по вр шно сти, же ђи за угле дом... – мо же да бу де чи тан при ме ње но на би ло ко ју 
дру штве ну гру пу чи ја ве ћи на чла но ва без ика квог ка ја ња на сто ји да на уштрб нај бли жих 
за до во љи соп стве не ин те ре се. Ро ман је ти ме знат но уни вер зал ни ји, па и за ни мљи ви-
ји, но што би то ина че до зво ли ла те ма беч ког умет нич ког дру штва. Та ко ђе, у Се чи 
шу ме свој стве на пла ме ност Бер нхар до вих уну тра шњих мо но ло га до сти же вр ху нац у 
по гле ду не јед но смер но сти зна че ња ис ка за. 

До тич ну по ли се ман тич ност ко ја је при кри ве на вар ни ча вим ти рад ним го во ром 
па жљив чи та лац мо же при ме ти ти по чев од на сло ва. Глу мац Бург те а тра у свом ис па ду 
пре ма Џи ни, ко ји пред ста вља је ди ни пра ви дра ма тур шки обрт у струк ту ри, на ме сто 
ли це мер но сти беч ког умет нич ког дру штва вер бал но ну ди при вид но вол те ров ску 
скло ност при ро ди из Кан ди да. Та ко ње го ве ре чи „шу ма, ви со ко др ве ће, се ча шу ме“ и 
њи хо ве ва ри ја ци је по ста ју сво је вр сни ре френ за вр шет ка ро ма на. Ме ђу тим, услед 
хо ти мич не ви со ко тем пе ра тур но сти тек ста, ма ње па жљив чи та лац ла ко мо же да не 
при ме ти да се у кон тек сту ве ли ча ња при ро де по ми ње и се ча. Ти ме се у пи та ње до во-
ди не са мо вол те ров ска ори јен та ци ја, не го и би ло ка ква по зи тив на смер ни ца де ла. 
Уто ли ко је и ма ње чуд но што глав ни ју нак не од ла зи на кра ју сво јој ку ћи, се би, ка ко 
би се оче ки ва ло, већ бе со муч но тр чи у су прот ном прав цу, у са мо сре ди ште гра да, ка 
цен тру из ве шта че ног, умет нич ког жи во та. Па ра док сал но, он ти ме бе жи од соп стве не 
не мо гућ но сти бе га и оста је та мо ода кле – по но во, са мо при вид но – бе жи („и по ми слих, 
док сам тр чао, ма ко ли ко ми од у век био гро зан, био и би ће гро зан град кроз ко ји тр чим, 
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он је за ме не ипак нај бо љи град /.../ и да су љу ди ко је сам од у век мр зео, ко је мр зим и 
ко је ћу увек мр зе ти – нај бо љи љу ди /.../ и по ми слио да сам, као и све му је зи вом, ума као 
и тој, та ко зва ној, је зи вој умет нич кој ве че ри, и да ћу пи са ти о та ко зва ној умет нич кој 
ве че ри /.../). 

Буд ни ји чи та лац мо же да опа зи да су ци ти ра ни ре до ви са мо кре шен до ви ше знач-
но сти ис ка за ко је при по ве дач, по но во ма ње при мет но, прак ти ку је то ком це лог до га-
ђа ја ко ји опи су је. Иако рас ко шно кри ти ку је брач ни пар ме це на и њи хо ве го сте, он све 
ви ше и ви ше у тки во тек ста увла чи и кри ти ку на соп стве ни ра чун (нпр. „Сви ма пре ба-
цу је мо да су не под но шљи ви и од врат ни, а ни смо ни шта ма ње не под но шљи ви и од-
врат ни, ве ро ват но смо још не под но шљи ви ји и још од врат ни ји, по ми слих“). До тич на 
по дво је ност вр ху ни на кра ју, ка да се при по ве да че ва мр зо во ља де фи ни тив но ис по-
ста вља као са мо при вид на и опреч на соп стве ној при ро ди, ко ја ле жи у лич ној осе тљи-
во сти, том из во ру уз бу ђе ња. Ина че је То мас Бер нхард је дан од нај зна чај ни јих пи са ца 
два де се тог ве ка ве ро ват но упра во за хва љу ју ћи ори ги нал ној фор му ли за по и гра ва ње 
екс пли цит ним ис ка зи ма, то јест њи хо вим при вид ним и скри ве ним зна че њи ма. Ти ме 
је на нај пот пу ни ји на чин из ра зио вред но сну ши зо ид ност (Ихаб Ха сан би, чак, ре као: 
ши зо фре ност) свог вре ме на. (Пи сца ве ли ким чи ни упра во ори ги нал но ис ка зи ва ње 
Ze it ge i sta, а су де ћи по ве ли ком по е тич ком Бер нхар до вом ути ца ју – нпр. на Уел бе ка и 
на низ зна чај них са вре ме них хи спан ских ауто ра – он је већ ис пу нио и пре о ста ло бит но 
ме ри ло соп стве ног зна ча ја у ви ду ан ти ци па тор ске вред но сти де ла.) У Се чи шу ме, као 
и у ве ћи ни ње го вих про за, на из глед не дво сми сле не из ја ве при по ве да ча у вар ни ча-
во-ти рад ном кон тек сту нео па зи це се по би ја ју оним ре ђи ма, ко је су им опреч не. Та кви 
при по ве дач ко-иде о ло шки сит ни ји али че сти обр ти до при но се и до дат ном са спен су 
уну тар при вид но ка мер не „фа бу ле“.

Ко нач но, да је ро ман Holzfälen био до вољ но уз бу дљив на из ве стан на чин све до чи 
и ње гов епи лог на су ду. Го ди не 1984, ка да је књи га об ја вље на, бив ши ме це на То ма са 
Бер нхар да и мно гих дру гих чла но ва беч ког умет нич ког дру штва Гер хард Лам перс берг 
пре по знао се у ли ку Ауерс бер ге ра и сро чио оп ту жбу за кле ве ту и сра мо ће ње име на, 
зах те ва ју ћи и по сти жу ћи суд ску за пле ну Се че шу ме. При мер ци ро ма на не ста ју из 
аустриј ских књи жа ра, али су у Не мач кој, за не пу них ме сец да на, про да та три из да ња. 
Удру же ње аустриј ских пи са ца зах те ва умет нич ку сло бо ду, а аутор Се че шу ме од би ја 
да про ме ни и рет ка и за бра њу је свом из да ва чу, Зиг фри ду Ун сел ду из „Зур кам па“, да 
ди стри бу и ше ње го ве књи ге по Аустри ји. По чет ком сле де ће го ди не Лам перс берг по пу-
шта и по вла чи ту жбу. Ова уз бу дљи вост ве за на за жи вот Бер нхар до вог ро ма на до не ла 
му је не са мо знат но ве ћу пу бли ку но што ју је до та да имао, не го и ди на мич ну и не по-
сред ну ре цеп ци ју ко ја ће пред о дре ди ти мно га по вр шна чи та ња ње го вих ви ше знач них 
књи га као јед но смер но ми зан троп ских, анар хи стич ких, ми зо ги них и сл. Та ко ђе, суд-
ским епи ло гом на кнад но је под ву че на још јед на ко но та ци ја на сло ва, зна че ње Се че 
шу ме не са мо као уни шта ва ња при род но сти не го и као по ле ми ке.

И по фи но ћи дво смер них ис ка за, и по свом укуп ном зна ча ју, Се ча шу ме је ве о ма 
ва жна Бер нхар до ва књи га, об ја вље на у зе ни ту ње го вог про зног ства ра ла штва, две 
го ди не на кон Бе то на и Вит ген штај но вог си нов ца, и го ди ну по сле Гу бит ни ка. Без ве ће 
гре шке се мо же ус твр ди ти да је Holzfälen ње гов по след њи ве ли ки ро ман. Је дан од 
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рет ких кри ти ча ра чи ји је ауто ри тет одо лео постструк ту ра ли стич ком ре ла ти ви зо ва њу 
ауто ра и ви ше стру ком под вла че њу зна ча ја са мог тек ста, Мар сел Рајх-Ра ниц ки, чак 
твр ди да је Се ча шу ме јед но од два де сет ре мек-де ла књи жев но сти на не мач ком је зи-
ку у про шлом сто ле ћу. С об зи ром на све то, и на из ра зи ту ква ли та тив ну не у јед на че ност 
до са да шњих пре во да Бер нхар да на срп ски, али и бу ду ћи да је из да вач ка ку ћа „ЛОМ“ 
ула га ла и у не ке ње го ве пост хум не, не ре пре зен та тив не спи се (Мо је на гра де, Ге те на 
ссса мр ти) ко ји сва ка ко не мо гу до при не ти ре ле вант ној ре цеп ци ји аустриј ског нео кла-
си ка у нас, ква ли тет пре во да Се че шу ме уна пред се ис по ста вио пи та њем од ви ше стру-
ког зна ча ја.

Вр ло па жљив чи та лац и по зна ва лац де ла То ма са Бер нхар да ће, на жа лост, при ме ти ти 
мањ ка вост не ких пре во ди лач ко-лек тор ских ре ше ња, од но сно њи хо ву не а де кват ност 
у кон тек сту ауто ро вог је зи ка. Ште та је што има од већ ко ло кви јал них, па и гра ма тич ки 
не ко рект них из бо ра ре чи (нпр. „од ре а го вао“ уме сто „ре а го вао“, „од гле дао“ уме сто 
„гле дао“, „сво ви но“ уме сто „све ви но“...), пле о на за ма („гле дао на очи“, „у ули ци Mak sing-
 ga se“ – gas se већ зна чи ули/чи/ца...) и ту ђи ца ко је су се ла ко мо гле за ме ни ти („бе цирк“ 
уме сто „че тврт“, за тим „ме мо ри шем текст“, „обли га тор ни пут“ – ве ру јем да би и не у-
пу ћен чи та лац за два по то ња слу ча ја мо гао на ћи бо ља ре ше ња...). С дру ге стра не, 
та квих про бле ма тич них ме ста има знат но ма ње не го на вра та у ко ји ма се по ми ње 
по себ на фо те ља из ко је при по ве дач по сма тра „умет нич ку ве че ру“, а за шта је Бо ја на 
Де нић про на шла ин вен тив но ре ше ње у ре ђе ко ри ште ној име ни ци „бер же ра“. С об зи-
ром на то да је син таг ма „по ми слих у бер же ри“ сво је вр сни ре френ це лог ро ма на, реч 
је о зна чај ној пре во ди лач кој од лу ци. А по што је Де ни ће ва ус пе ла и да по ме ну те Бер н-
хар до ве на ра тив но-вред но сне ду а ли зме и по све ма шњу при по ве дач ку уз бу ђе ност 
пре не се вер но на бо ју ауто ро вог је зи ка, то је у кон тек сту по ми ња не не у јед на че но сти 
ње го вих пре во да до вољ но да Се ча шу ме бу де мо жда и нај бо љи пре вод не ке од књи-
га ве ли ког Аустри јан ца на срп ски је зик.




