
Томас Бернхард
СЕЧЕЊЕ ШУМА 

Културна установа
Б Л Е С О К

Е ДИЦИ Ј А

с.р.

своерачно



Copyright за македонското издание: © Културна установа Блесок, 2011.
Copyright of the translation: © S. Fischer Foundation by order of TRADUKI

Сите права се задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој било начин 
без претходна писмена согласност на издавачот.

Наслов на оригиналот: Thomas Bernhard: „Holzfällen“
Copyright © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1984

Оваа книга е објавена со поддршка на ТРАДУКИ, мрежа за книжевност во која чле-
нуваат Министерството за европски и меѓународни работи на Република Австрија, 
Министерството за надворешни работи на Федеративна Република Германија, 

Фондацијата за култура Про Хелвеција од Швајцарија, КултурКонтакт од Австрија, 
Гете институт, Словенечката агенција за книга и Фондацијата С. Фишер.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

821.112.2-31

БЕРНХАРД, Томас
 Сечење шума: една возбуда / Томас Бернхард; превод од германски Елизабета Линднер. - 
Скопје : Блесок, 2011. - стр. 188 ; 21 см. (едиција с.р. ; кн. 15)

Превод на делото:  Holzfällen / Thomas Bernhard. - Фусноти кон текстот. 
- Белешка за авторот: стр. 171-173

ISBN 978-9989-59-341-3 
I. Bernhard, Thomas види Бернхард, Томас

COBISS.MK-ID 86904330



Томас Бернхард

СЕЧЕЊЕ ШУМА
ЕДНА ВОЗБУДА

Превод од германски и поговор:
Елизабета Линднер

Културна установа
Б Л Е С О К

2011



Бидејќи еднаш не бев во состојба да
ги вразумам луѓето, помило ми беше
оддалечен од нив да бидам среќен.

    Волтер 
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Додека сите го исчекуваа актерот кој им вети дека после изведба-
та на Дивата патка околу единаесет и пол ќе дојде на нивната ве-
чера во уличката Генц, ги набљудував сопружниците Ауерсбергер 
токму од онаа стилска фотелја, на која во раните педесетти години 
речиси секојдневно бев седел, и си мислев дека беше фатална 
грешка да се прифати поканата на Ауерсбергерови. Дваесет годи-
ни ги немав видено Ауерсбергерови и токму на денот на смртта на 
нашата заедничка пријателка Јоана ги сретнав на улицата Грабен1 
и без двоумење ја прифатив поканата за нив на та уметничка вече-
ра, како што Ауерсбергершките со пружници ве леа за својата ноќ-
на закуска. Дваесет години не сакав ништо да знам за сопружни-
ците Ауерсбергер и дваесет години ги немав видено со пру ж ни-
ците Ауерсбергер и во овие дваесет години сопружниците Ауер-
сбергер ми предизвикуваа гадење со самото спомнување на нив-
но то име од стра на на трети, си мислев на стилската фотелја, а 
сега сопружниците Ауерсбергер ме конфронтираат со нивните и 
со моите пе де сетти години. Дваесет години им се тргав од патот 
на сопружниците Ауерсбергер, дваесет години не ги имав сретна-
то ни еден единствен пат и токму сега мо рав да ги сретнам на ули-
цата Грабен, си мислев; и дека навистина тоа бе ше една порази-
телна глупост, токму на овој ден да одам на улицата Гра бен и згора 
на тоа, како што ми прерасна во навика, но секако само от како се 
вратив од Лондон во Виена, повеќе пати наваму и натаму да ја 
минувам улицата Грабен, каде што можев да сметам на тоа дека 
еднаш ќе морам да ги сретнам Ауерсбергерови, а и не само Ауер-
сбергерови, ту ку и сите оние други луѓе кои ги одбегнував во по-
следниве децении, а со кои во педесеттите години имав едно ин-
тензивно, како што Ауер с бергерови имаа обичај да велат, едно 
интензивно уметничко со обра  ќа ње; ама од кое јас уште пред чет-

1. Der Graben – една од најпознатите улици со луксузни продавници и локали во 
центарот на Виена. (заб. прев.)
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вртина век се откажав, значи точ но во пе риодот кога побегнав од 
Ауерсбергерови и заминав во Лон дон, би дејќи раскрстив со сите 
овие виенски луѓе од тоа време, како што се ве ли, не сакав ниту да 
ги видам и не сакав да имам апсолутно ништо со нив. Да се оди по 
улицата Грабен не значи ништо друго, освен директно да се влезе 
во виенскиот општествен пекол и да се сретнат токму оние луѓе 
кои не сакам да ги сретнам, чие појавување до денес ми предизви-
кува најразлични телесни и духовни грчеви, си мислев седејќи на 
стилската фотелја, и токму од овие причини во последниве години 
при моите посети доаѓајќи од Лондон во Виена ја избегнував ули-
цата Грабен и одев по други патишта, исто така не одев по улицата 
Колмаркт, се разбира исто така не одев по улицата Кернтнер, 
уличката Шпигел ја избегнував исто како и уличката Шталбург и 
уличката Доротеен, а исто така и уличките од кои секогаш страву-
вав, Волцајле и Оперн, каде толку често им запаѓав во стапица ток-
му на оние луѓе кои отсекогаш најмногу сум ги мразел. Но, во по-
следниве недели, си мислев на стилската фотелја, одненадеж 
имав огромна потреба да одам токму на улицата Грабен и на ули-
цата Кернтнер, заради чистиот воздух и онаа одеднаш за мене 
многу пријатна претпладневна врвулица од луѓе која беше токму 
таму и токму на улицата Грабен и на улицата Кернтнер, можеби и 
затоа што конечно и одлучно сакав да побегнам, да избегам од 
по ве ќе месечното самување во својот вериншки2 стан, од својата 
изолација која веќе ме отапуваше. Во последниве недели тоа го 
чувствував како ду ховно и телесно успокојување, да одам долж 
улицата Кернтнер и улицата Грабен, а значи и да одам натаму и 
повторно назад по улицата Грабен и улицата Кернтнер; одењето 
наваму-натаму им годеше и на мојата глава и на моето тело; не-
баре ова одење наваму-натаму по улицата Грабен и по улицата 
Кернтнер беше она најнеопходното за мене, па во последните не-
дели секојдневно шетав нагоре и потоа повторно надолу по ули-
цата Грабен и улицата Кернтнер; искрено кажано, после повеќеме-
сечна духовна и телесна изнемоштеност одеднаш на улицата Кер-
2. Währinger, од Währing – населба во Виена (заб. прев.) 



7

нтнер и на улицата Грабен повторно се вратив во погон и си дојдов 
на себе; ме освежуваше кога одев нагоре по улиците Кернтнер и 
Грабен и повторно назад; само обично шетање наваму-натаму, си 
мислев притоа, а сепак беше повеќе од тоа; постојано си велев 
дека е само обично шетање наваму-натаму, но навистина ме пот-
тикна на размислување, навистина ме поттикна на филозофирање, 
навистина ме поттикна повторно да се занимавам со филозофија 
и литература, кои толку долго време беа потиснати, да, усмртени 
во мене. Токму оваа долга зима што разболува, а која за голема 
несреќа, како што сега сметам, ја минав во Виена, а не како мина-
тите во Лондон, го усмрти сето она литерарно и сето она филозоф-
ско во мене, си мислев на стилската фотелја; преку тоа шетање 
наваму-натаму низ улицата Грабен и улицата Кернтнер повторно 
се оспособив самиот себеси, а навистина онаа виенска состојба на 
духот, која одеднаш можев да ја опишам како спасена состојба на 
духот, ја сведував на уличната Грабен-Кернтнер-терапија, која си 
ја бев препишал уште во јануари. Овој стравотен град Виена, си 
мислев, кој повторно ме втурна во длабок очај и навистина во 
ништо друго освен во безизлезност, одненадеж станува двигател 
кој ја поттикнува мојата глава повторно да мисли, а моето тело да 
реагира како да е живо; од ден на ден во главата и телото го 
набљудував ова повторно оживување на сето она кое во текот на 
зимата беше изумрено; доколку во текот на целата зима на Виена 
ѝ ја префрлав вината за своето духовно и телесно изумирање, 
така сега истата таа Виена беше онаа на која сум ѝ благодарен за 
своето повторно оживување. Значи, седев на стилската фотелја и 
ги фалев улицата Кернтнер и улицата Грабен и сопственото духов-
но и телесно закрепнување го сведував на својата улична Керн-
тнер и Грабен-терапија, на ништо друго, и си велев, според прави-
лата во природата секако ќе мора да платам за оваа успешна 
терапија, и си мислев, тоа што ги срет нав сопружниците Ауерсбер-
гер на улицата Грабен е цената за оваа ус пешна терапија, и си мис-
лев, оваа цена е многу висока цена, но дека под одредени окол-
ности можеше да се случи да морам да платам уште по ви сока 
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цена од оваа, зашто на улицата Грабен можев да сретнам уште 
по  лоши луѓе од Ауерсбергершките, зашто, гледано сè на сè, Ау   ер-
сбер гершките не се најлошите, барем не нај најлошите; но сепак е 
до волно лошо што на улицата Грабен ги сретнав токму сопружни-
ците Ауерсбергер, си мислев во стилската фотелја. Еден јак човек 
и еден исто така јак карактер, си мислев, ќе ја одбиеше нивната 
покана, но јас не сум ниту јак човек, ниту пак јак карактер, напро-
тив, јас сум најслабиот човек и нај слабиот карактер кој е повеќе 
или помалку ставен на милост и немилост на сите луѓе. И повтор-
но си мислев дека беше фатална грешка што ја при фатив поканата 
на сопружниците Ауерсбергер, зашто до крајот на сво јот живот не 
сакав да имам ништо повеќе со сопружниците Ауерсбергер и ете, 
одам по улицата Грабен и тие ми прозборуваат, пра шуваат дали 
сум чул за смртта на Јоана, дека Јоана се обесила, а јас ја потврду-
вам, да, ја прифаќам нивната покана. Си мислев дека во еден миг 
станав сентиментален на најбесрамен можен начин, и дека со-
пру ж ниците Ауерсбергер веднаш ја искористија оваа моја сен ти-
менталност и си мислев дека за својата покана исто така го иско-
ристија и самоубиството на нашата заедничка пријателка Јоана, 
која јас со брзина на молња ја прифатив, иако ќе беше поумно да 
ја одбиев оваа нивна покана; но за тоа немав време, си мислев на 
стилската фотелја, тие ми прозбореа одзади и го кажаа она што 
веќе го знаев, имено дека Јоана се обесила, во Килб, во куќата на 
нејзините родители, и дека ме покануваат на вечера, на една пот-
полно и целосно уметничка вечера, како што сопружниците Ауерс-
бергер сосема јасно потенцираа, со сите пријатели од порано, ре-
коа. Тие навистина веќе беа тргнале да си одат од мене кога ја 
изрекоа поканата, си помислив, а веќе се беа оддалечиле и некол-
ку чекори кога јас реков да, значи кога прифатив да дојдам на нив-
ната вечера во уличката Генц, во овој одвратен стан. Сопружници-
те Ауерсбергер преку рацете имаа префрлено неколку кутии спа-
кувани во хартија од познатите продавници од центарот на гра-
дот, а на себе ги носеа истите англиски мантили кои на себе ги 
имаа и пред триесет години кога одеа да ги завршат покупките во 
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центарот на градот, сè на нив беше како што би се рекло, благород-
нички излитено. Всушност, на улицата Грабен зборуваше само Ау-
ерсбергерова, композиторот на след ник на Веберн3, како што се 
вели, цело време ништо не ми прозбори, а со своето молчење се-
како сакаше да ме повреди, си мислев сега на стилската фотелја. 
Уште немале поим кога ќе биде погребот на Јоана во Килб, рекоа. 
Јас инаку денеска, кратко пред да излезам надвор, бев известен 
од страна на другарката од детството на Јоана во Килб, дека Јоана 
се обесила; оваа другарка, една килбска трговка со мешана роба, 
најпрвин не сакаше да ми каже по телефон дека Јоана се обесила, 
другарката на телефон рече дека умрела, но јас настојчиво ѝ 
тврдев дека Јоана не умрела, туку дека се самоубила, а таа, дру-
гарката, секако дека знаела и на кој начин, но не ми кажувала; 
луѓето од село се уште повоздржани отколку оние во градот, кога 
треба јасно да кажат дека некој човек се самоубил, ним им е 
најтешко да кажат на кој начин; веднаш помислив дека Јоана се 
обесила, и навистина, на трговката со мешана роба по телефон ѝ 
реков, Јоана се обесила, а тоа ја запрепасти трговката со мешана 
роба, таа рече само да. Луѓето како Јоана се бесат, реков по теле-
фон, тие не се фрлаат стрмоглаво во река или пак од четврти кат, 
тие си земаат едно јаженце, вешто ја заврзуваат јамката и потоа 
си се пуштаат од бесилката. Балерините, актерките, ѝ реков на 
трговката со мешана роба по телефон, се бесат. Тоа што толку дол-
го немав чуено ништо од Јоана, си мислев на стилската фотелја, 
уште многу одамна ми беше сомнително, нема   ли еден ден да 
изврши самоубиство, измамената, напуштената, исмеаната, смрт-
но повредената, често си помислував во последно време. Но, 
пред Ауерсбергершките на улицата Грабен се правев, демек ниш-
то не знам за самоубиството на Јоана и им го одглумив своето то-

3. Anton Webern – 1883-1945, австриски композитор, ученик на Арнолд Шен берг. Во 
почетокот на XX век двајцата истовремено се откажуваат од то налитетот во музи-
ката, при што ја образуваат т.н. атонална музика. Во тоа вре ме таа во академските 
кругови се цени, но јавноста ја одбива, бидејќи не е во согласност со музичкиот вкус 
на слушателите. (заб. прев.) 
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тално изненадување, а истовремено и по тре се носта, иако во еди-
наесет часот претпладне на улицата Грабен ниту бев изненаден од 
несреќниот случај, ниту пак потресен, зашто уште во седум часот 
утрината бев дознал за тоа, и навистина, со повеќекратното ше-
тање наваму-натаму низ улиците Грабен и Кернтнер веќе полесно 
можев да го поднесам, да го издржам, самоубиството на Јоана, во 
овој студено-свеж грабенски воздух. Навистина, ќе беше подобро 
на ауерсбергершкото соопштение за самоубиството на Јоана да 
му се од зе ме дејството на тотално изненадување, на тој начин 
што ќе требаше веднаш да кажам дека веќе одамна знам дека Јоа-
на се самоубила, па дури и како се убила, и точните околности 
требаше да им ги кажам, си мислев, а со тоа ќе им го одземев три-
ум фот за нивното соопштение, кој тие навистина на најподмолен 
можен начин го искористија и секако уживаа во тоа, како што кон-
статирав пред отворената продавница „Книце“; наместо да се 
преправам дека не знам ама баш ништо за смртта на Јоана, да 
глумам изненаден, дамлосан, најден во небрано од морбидната 
вест, јас Ауерсбергершките ги ставив во позиција на ненадејни 
преносители на лоши вести, што и според мојата природа во никој 
случај не можеше да биде моја намера, а што јас со својата не-
вештина го предизвикав, со тоа што во моментот кога ги сретнав 
Ауерсбергершките се преправав дека не знам за смртта на Јоана, 
дека немам поим за ништо; немањето поим го глумев цело време 
додека стоев со Ауерсбергершките, иако повеќе или помалку веќе 
знаев сè за самоубиството на Јоана. Не знаев од каде тие знаеја 
дека Јоана се обесила, ама веројатно токму од трговката со меша-
на роба од Килб и сигурно другарката од Килб им го имаше кажа-
но истото што и мене, ама не толку многу колку на мене, си мис-
лев, инаку Ауерсбергершките ќе ми кажеа повеќе од она што веќе 
ми го кажаа за самоубиството на Јоана. Се разбира дека ќе бидат 
присутни на погребот во Килб, ми рече Ау ер сбергерова, си мис-
лев, а таа тоа го кажа така, небаре за мене не се под разбираше 
дека треба да одам на погребот на Јоана, небаре сега веднаш мо-
раше да ми префрли дека јас, и покрај тоа што како и таа веќе 
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толку години, да, со децении бев близок пријател на Јоана, може-
би нема да одам на погребот на Јоана, дека навистина би можел 
заради лична удоб ност да се извлечам од одењето на погреб кај 
Јоана, која ни беше при јателка на сите нас, а начинот на кој го 
кажа тоа и она што го кажа, си мис лев, во суштина беше навистина 
навредливо, исто како и она дека без разлика на тоа што Ауерс-
бергерова ќе ме види на погребот во Килб, ама независно од тоа, 
таа уште денеска, тука и сега на улицата Грабен исто така ме кани 
за следниот вторник, значи на денот на погребот на Јоана, на 
својата уметничка вечера во уличката Генц. Вистината е дека Јоана 
ја запознав преку Ауерсбергер на една роденденска прослава за 
мажот на Јоана на плоштадот Себастијан во третиот реон4 пред 
повеќе од триесет години; тоа беше една таканаречена прослава 
во ателје, на која дојдоа речиси сите виенски уметници чие име 
беше познато. Мажот на Јоана беше еден таканаречен уметник за 
таписерии, значи ткајач на теписи, поранешен сликар кој во сре-
дината на шеесеттите за еден од своите теписи ја добил големата 
награда на Биеналето во Сао Паоло. Можеле сè да очекуваат од 
Јоана, само не дека ќе се самоубие, рекоа сопружниците Ауерс-
бергер на улицата Грабен и пред да продолжат понатаму со свои-
те пакети дополнија дека си купиле сè од Лудвиг Витгенштајн, за 
да можат одредено време да се занимаваат со Вит ген штајн. Веро-
јатно Витгенштајн беше во најмалиот од нивните пакети, оној што 
висеше од десната подлактница на Ауерсбергер, си мислев. И по-
вторно си мислев дека беше фатална грешка да се прифати пока-
ната на Ауерсбергершките сопружници, зашто сите покани од тој 
вид ми се омразени и на ваквите уметнички вечери веќе со деце-
нии им се тргам од патот, бидејќи до својата четириесетта довол-
но често ги посетував и темелно ги запознав и не знам за ништо 
поодвратно. Навистина, ауер с бергершките покани воопшто не се 
смениле, си мислев седејќи на стил ската фотелја, исти се како и во 
педесеттите, како пред триесет години, то гаш кога на крајот не са-

4. Bezirk – реон во секој голем град. Во Виена реоните обично се означуваат со бројки 
(прв, втор, трет...), но имаат и имиња. Вкупно има дваесет и три реони. (заб. прев.)
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мо што навистина смртно ми здодеаја, туку и делумно ме споула-
веа. Веќе дваесет години ти се омразени со пруж ниците Ауерсбер-
гер, си мислев на стилската фотелја, а потоа ги срет нуваш на ули-
цата Грабен и ја прифаќаш нивната покана и навистина во догово-
реното време одиш во уличката Генц. Ем ги знаеш сите по канети 
на оваа вечера, ем и покрај тоа пак одиш таму. И си мислев дека 
за мене ќе беше подобро доколку вечерва, па и цела ноќ, си ги 
читав Паскал или Гогољ или Достоевски или Чехов, отколку да 
одам на одвратнава уметничка вечера во уличката Генц. Сопруж-
ниците Ауерсбергер ја уништија твојата егзистенција, твојот жи-
вот, те втурнаа во онаа стравотна состојба на духот и телото во 
почетокот на педесеттите, во твојата егзистенцијална катастрофа, 
во екстремна безизлезност која, на крајот на краиштата, тогаш те 
доведе и во Штајнхоф5, а ти пак одиш таму. Да не им завртеше грб 
во оној одлучувачки момент, ќе беше уништен од нив, си мислев. 
Најпрвин ќе те уништеа, а после ќе те сотреа, доколку не им по-
бегнеше во последен момент, моментот што беше и одлучувачки. 
Да останев неколку дена подолго во нивната куќа во Марија Цаал, 
си мислев на стилската фотелја, тоа за мене ќе значеше сигурна 
смрт. Ќе те исцедеа, си мислев на стилската фотелја, и ќе те фрлеа. 
Ги сретнуваш твоите грозни уништувачи и убијци на улицата Гра-
бен и во еден миг ста ну ваш сентиментален и оставаш да те пока-
нат во уличката Генц, па уште и одиш таму, си мислев на стилската 
фотелја. А ќе беше подобро, си по мислив повторно, да си ги читам 
својот Паскал или својот Гогољ или сво јот Монтењ или да го сви-
рам Сати или Шенберг на стариот раштиман кла вир. Шеташ низ 
улицата Грабен за да дишеш чист воздух и за пов тор но да се ожи-
вееш и баш им упаѓаш во раце на твоите поранешни униш тувачи 
и сотирачи. Па уште и им велиш дека ѝ се радуваш на ве черта кај 
нив, на нивната уметничка вечера, која може да биде само не-
вкусна, како и секоја вечер, како и сите вечери кај нив, на кои се 
сеќаваш. Само некој бескарактерен глупчо би можел да прифати 
една ваква покана, си мислев на стилската фотелја. Изминаа трие-
5. Steinhof – поранешна психијатриска болница во Виена. (заб. прев.) 
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сет години откако те намамија во својата замка, откако западна во 
нивната замка, си мислев на стил ската фотелја. Изминаа триесет 
години, откако тие секојдневно те пони жуваа и откако на некој 
бесрамен начин ти им се потчини, си мислев на стилската фотелја, 
триесет години откако повеќе или помалку им се про даде на нај-
по ни жувачки можен начин. Триесет години откако пред нив на-
прави лудак од самиот себе, си мислев на стилската фотелја. А 
точно дваесет и шест години изминаа, откако им побегна (во по-
следен мо мент). А дваесет години ги немаш видено и одненадеж 
сосема несвесно си одиш по улицата Грабен и им упаѓаш в раце и 
оставаш да те поканат во уличката Генц и уште одиш таму во улич-
ката Генц, па уште и велиш дека се радуваш на нивната уметничка 
вечера, си мислев на стилската фотелја. Ауерсбергерова непрестај-
но зборуваше за грандиозниот актер, кој во онаа Дива патка го 
имал достигнато врвот на својата кариера, на секои петнаесетина 
минути утешувајќи ги гостите кои беа дојдени уште два часа пред 
полноќ, со едно по друго шише шампањско, што го празнеше во 
празните подадени чаши на сите тие повеќе или помалку одврат-
ни гости. На себе го имаше жолтиот фустан кој веќе го знаев, мо-
жеби жолтиот фустан го имаше облечено за мене, си мислев, 
бидејќи пред триесет години постојано ѝ делев комплименти за 
тој фустан кој тогаш извонредно многу ми се допаѓаше на неа, до-
дека сега воопшто не ми се допаѓаше, напротив, навистина ми се 
чинеше невкусен, и сега имаше црна кадифена јака наместо црве-
на како пред триесет години. Одново и одново Ауерсбергерова ги 
изговараше зборовите грандиозен актер и величествена Дива 
патка, со оној глас кој уште пред триесет години ми одеше на нер-
ви, но тогаш, пред триесет години, мислев дека гласов што ми оди 
на нерви е интересен глас, додека овој глас сега не го сметам за 
ништо повеќе отколку за вулгарен и одвратен. Начинот на кој Ау-
ерсбергерова велеше најзначајниот актер воопшто и број еден од 
сите живи актери, за мене не беше ништо друго освен одбивен. 
Никогаш не сум можел да ѝ го поднесам гласот, ама сега, кога тој 
глас уште згора на тоа станал стар и крескав, па уште и цело време 
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со доза на хистерија во него, а исто така беше навистина во најго-
лема мера, како што се вели, отпеан и истрошен, така што ми ста-
на неподносливо постојано да го слушам. Ауерсбер  герова со овој 
глас некогаш го имаше пеено Пурсел, си помислив, Песнарката на 
Ана Магдалена Бах, а нејзиниот маж, мојот при јател, композито-
рот наследник на Веберн, како што секогаш велеа експертите, то-
гаш ја придружуваше на Стеинвејот, така што мене ис кре но кажа-
но ми навираа солзи. Тогаш имав дваесет и две години, бев вљу-
бен во сето она што беше Марија Цаал и уличката Генц и пишував 
песни. Но сега ми се гадеше од одвратните слики во кои пред три-
есет години и самиот непромислено учествував. Тогаш со сопруж-
ниците Ауерсбергер на секои четиринаесет дена наизменично го 
менувавме престојот од Марија Цаал во уличката Генц и назад, со 
години, екстремно многу, си мислев на стилската фотелја, а за 
многу кратко време веќе имав испиено повеќе чаши шампањско. 
Набљудувајќи ја Ауерсбергерова си помислив седејќи на стилскaта 
фотелја, таа ти прозбори на улицата Грабен, а не маж ѝ, а ти вед-
наш ја прифати нејзината покана. Тие тебе ти прозбореа одзади, 
си мислев, веројатно извесно време те набљудувале одзади и 
оделе зад тебе набљудувајќи те па во одлучувачкиот момент со 
брзина на молња ти прозбореа. А јас, пак, пред многу години, си 
мислев во стилската фотелја, го набљудував Ауерсбергер, кој веќе 
триесет години не е ништо друго освен пијан, како тој и една за 
мене непозната, око лу четириесетгодишна, навистина пропаднaта, 
да, очигледно за пуш тена жена со долга коса и износени кожни 
чизми, одат по улицата Ро тен турм, го набљудував Ауерсбергер 
одејќи зад него, помалку или повеќе набљудувајќи од горе до 
долу сè на него и на неговата пријателка, цело време мислејќи се 
дали да му прозборам или не, па на крајот не му прозборев, мојот 
инстинкт ми велеше не смееш да му прозбориш, ако му прозбо-
риш, ќе направи некоја одвратна забелешка и неколку дена ќе би-
деш уништен, па не му прозборев, се совладав набљудувајќи го сè 
до долу, до плоштадот Шведен, каде тој со онаа жена исчезна во 
една стара зграда што беше пред распаѓање. Цело време ја 
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набљудував грдоста на неговите нозе кои беа вметнати во сиви 
традиционални чорапи со груба плетка, неговиот ôд кој не беше 
во ритам со ништо друго освен со перверзијата, неговото ќосо 
теме. Многу добро си одговараше со својата тотално пропадната 
придружничка, веројатно уметница, истрошена пејачка, неврабо-
тена подрумска актерка, како што си мислев тогаш, си мислев на 
стилската фотелја. На стилската фотелја се присетив дека потресен 
од гадење се завртев и отидов во правец на плоштадот Штефан, 
кога тие двајца исчезнаа во распаднатата зграда на плоштадот 
Шведен, навистина моето гадење од нив двајца отиде дотаму што 
морав да се завртам кон ѕидот пред кафулето Аида за да повра-
там; но тогаш погледнав во едно од многуте огледала од кафулето 
Аида и гледав ди ректно во своето пропаднато лице и гледав во 
своето пропаднато тело и од себе самиот ми се гадеше многу 
повеќе отколку што ми се гадеше од Ауерсбергер и неговата при-
дружничка, па повторно се завртев и што побргу можев заминав 
кон плоштадот Штефан и по улицата Грабен и по улицата Колмаркт 
и на крајот во кафулето Ајлес, за да му се нафрлам на купот весни-
ци, за да ја заборавам средбата со Ауерсбергер и со неговата при-
дружничка и средбата со самиот себе, си мислев на стилската фо-
телја. Овој трик со кафулето Ајлес секогаш ми успеваше, влегував 
внатре, земав купче весници и се успокојував. А не мораше по 
секоја цена да биде кафулето Ајлес, исто и Музеум и Бројнерхоф 
секогаш имаа дејство. Како што другите одат во парк или во шума, 
така јас секогаш одев во кафуле, за да си го одвлечам вниманието 
и да се успокојам, целиот свој живот. Па така сопружниците Ауерс-
бергер веројатно подолго време ме беа набљудувале, пред конеч-
но да ми прозборат, си мислев на стилската фотелја, исто како што 
јас тогаш на патот по улицата Ротентурм го бев набљудувал Ауер-
сбергер, веројатно со истата безобѕирност, со истата инфамија, со 
истата нечовечност. Многу учиме кога ги набљудуваме луѓето од-
зади, а тие не знаат дека ги набљудуваме, а ние колку што е мож-
но повеќе ги набљудуваме одзади и колку што е можно подолго 
не им прозборуваме во ова безобѕирно и инфамно набљудување, 
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си мислев на стилската фотелја, кога згора на тоа би можеле да се 
совладаме и воопшто да не им прозбориме, туку да ја имаме спо-
собноста едноставно да се завртиме и во вистинска смисла на 
зборот да се оттргнеме од нив, како што јас тогаш на крајот од 
улицата Ротентурм и на плоштадот Шведен ја имав способноста и 
умноста да се завртам и да се оттргнам од нив. Оваа процедура на 
набљудување може подеднакво да се примени врз луѓето што ги 
сакаме, како и врз оние што ги мразиме, си мислев седејќи на 
стилската фотелја, набљудувајќи ја Ауерсбергерова, која постојано 
погледнуваше на часовникот и ги утешуваше гостите, кои мораа 
да почекаат за вечерата, си мислев, додека не заврши настапот на 
актерот. Навистина, очекуваниот актер пред многу години го имав 
видено во Бургтеатарот, во една од оние одвратнине англиски оп-
штествени фарси, во кои глупавоста е поднослива само затоа што 
не е германска или австриска, а кои во последниов четврт век со 
ужасна редовност повторно и повторно се играа во Бургтеатарот, 
бидејќи Бургтеатарот во овој четврт век се имаше специјализирано 
за англиската глупавост, а виенската публика на Бургтеатарот се 
беше навикнала на оваа специјализација, а тој навистина ми беше 
останал во сеќавањето како бургактер, значи како актер кој е така-
наречен миленик на виенската публика и бургтеатарски шминкер 
кој има вила во Гринцинг или Хитцинг, а во Бургтеатарот го игра 
идиотот заради онаа австриска театрална глупавост, која веќе 
четврт век домува во Бургтеатарот, а тој е еден од оние бездушни 
врескачи, кои од таканаречениот Бург во последниов четврт век 
со помош на влијанието од сите директори што беа ан га жирани 
во него направија театрална установа за уништување на поети и 
установа за врескање со апсолутна безмозочност. Бургтеатарот е 
веќе толку долго време во уметнички банкрот, си мислев на стил-
ската фотелја, што веќе не може ни да се прецизира кога настапил 
овој банкрот, а актерите кои настапуваат во Бургтеатарот се бан-
кротери кои секоја вечер настапуваат во Бургтеатарот. Ама да се 
викне на вечера еден таков драматичен врескач, на една таканаре-
чена уметничка вечера, си мислев на стилската фотелја набљуду-
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вајќи ја Ауерсбергерова и нејзините гости, тоа за една таква двојка 
како Ауерсбергерови во уличката Генц е сè уште една австриска 
величественост и претставува еден сосема посебен вид на австри-
ска перверзија, како што си мислев на стилската фотелја, а колку е 
величествена оваа величественост за самите Ауерсбергершки до-
знав со самото тоа што на ауерсбергершката вечера се чекаше 
веќе подолго од еден час од она што беше закажано, имено толку 
долго додека актерот во дванаесет и пол часот не заѕвони на вра-
тата и со своето бесрамно бургтеатарско поткашлување не влезе 
во станот на Ауерсбергерови во уличката Генц. Отсекогаш потајно 
сум ги мразел ак те ри те, а актерите од Бургтеатарот отсекогаш на 
себе ја привлекувале мо ја та особена омраза, со исклучок на оние 
навистина големите како Вес ли и Голд, кои сиот свој живот искре-
но ги сакав, а овој бургактер, кого ауерсбергершките сопружници 
вечерва го поканиле, е сигурно еден од најодвратните кои вооп-
што сум ги сретнал. Како роден Тиролец, кој во текот на три деце-
нии играјќи го Грилпарцер ги освои срцата на виен ча ните, како 
што еднаш бев прочитал, за мене го отелотворува урнекот на ан-
тиуметник воопшто, си мислев на стилската фотелја, тој е прото-
тип на оној неимагинативен и значи потполно бездушен мими-
чарски трупец, кој отсекогаш бил омилен во Бургтеатарот и вооп-
што во Австрија, еден од оние грозоморни патетичари, ист како и 
сите оние во Бургтеатарот кои со својата перверзно-провинцијалска 
тажаленка и со своите бру тални говорни боздогани секоја вечер 
во глутница ѝ се нафрлаат на литературата која се изведува и ја 
распарчуваат и уништуваат. Преку нивното сурово мимичарско 
насилство веќе со децении сè биваше уништено од овие луѓе од 
Бургтеатарот, си мислев на стилската фотелја, не само нежниот Ра-
имунд, не само нервозниот Клајст веќе со децении биваат униш-
тени во Бургтеатарот, овде, каде што си вообразуваат дека за веч-
ни векови ја имаат освоено целокупната театарска уметност, дури 
и големиот Шекспир им станува жртва на бургтеатарските касапи. 
Ама овде, во земјава, си мислев на стилската фотелја, бургактерот 
е на вистина најпрестижното нешто, и да се запознае бургактер, па 
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макар и на улица, или пак да се доведе бургактер кај себе дома и 
особено на вечера, Австриецот, а особено виенчанецот, тоа го 
чувствува како нешто извонредно кое со ништо не може да се спо-
реди, а што него, Австриецот, а особено виенчанецот, во моите 
очи го прави смешен и тоа на најодвратен можен начин; без раз-
лика дали ќе каже дека се знае со некој бургактер, или пак ќе каже 
дека еден бургактер ќе дојде на една од неговите вечери. Бургак-
терите се малограѓански страшила кои немаат ни малку поим од 
театарската уметност и кои уште одамна Бургтеатарот го пре тво-
рија во карантин на сопствениот драматичен дилетантизам. Не 
залудно уште во педесеттите години си ја одбрав стилскава 
фотелја, која сè уште стоеше на истото место, зашто од оваа стил-
ска фотелја, која Ауерсбергершките во меѓувреме ја дале на 
преслекување, гледам сè, слушам сè, ништо не пропуштам, си по-
мислив. Облечен во својот црн, таканаречен костум за погреб, кој 
ми беше станал претесен, кој си го бев купил пред точно дваесет 
и три години од Грац, на пат кон Трст, а кој го носев на погребот на 
Јоана, што дури доцна попладнево заврши во Килб, седев овде и 
си мислев, дека спротивно од своите убедувања повторно сум 
дојден во ситуација себеси да се направам поган и лицемерен, 
затоа што ја прифатив а не ја одбив ауерсбергершката покана за 
нивната ноќна закуска, затоа што во еден миг станав мек и слаб на 
улицата Грабен и одреков сè во себе, дека вечерва и ноќва не 
само својот карактер, туку сè во себе превртив наопаку. Само за-
ради обѕирот кон самоубиството на Јоана можеше да дојде до 
овој за мене фатален курцшлус, секако дека ќе ја одбиев поканата 
на Ауерсбергерови доколку не бев потиштен на еден сосема по-
разителен начин заради самоубиството на Јоана, си мислев сега 
на стилската фотелја, а и начинот на кој сопружниците Ауерсбер-
гер на улицата Грабен ме поканија, со онаа за нив типична ненадеј-
на директност и со нивната нападна бесрамност, која отсекогаш 
ми била одбивна кај нив. Речиси сите кои беа дојдени на ноќната 
закуска на себе ги имаа своите облеки за погреб, си мислев на 
стилската фотелја, само еден или двајца се беа преслекле за ноќ-
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ната закуска, значи речиси сите се појавија во црно, и навистина 
исто како и јас беа исцрпени и со сите видни траги од 
малтретирањето во Килб, каде што токму за време на церемонијата 
на погребот силно заврна. А содржината на нивните раз говори, од 
кои успевав да начујам само одделни фрагменти, се разбира не 
беше ништо друго освен погребот на Јоана, нејзината животна не-
сре ќа, во која ја втурна маж ѝ, кој уште седум или осум години 
пред самоубиството ја беше напуштил здувнувајќи за Мексико. 
Таписериите кои тук-таму висеа по ѕидовите кај Ауерсбергерови, 
кои беа токму од тој маж, кој, како сите што велеа, го носел на со-
вест самоубиството на Јоана, го обвинуваа својот творец и ја по-
мрачуваа сцената, која и онака беше скудно осветлена од слабите 
ламби во емпајр-стил. И како што повеќе пати начув во полутем-
нинатата во уличката Генц, таписеристот од сите можни луѓе на-
шол да ја здувне за Мексико баш со најдобрата пријателка на 
својата жена, и несреќната Јоана ја оставил сосема сама. Баш во 
Мекс  ико и баш во моментот кога тоа секако смртно ја погодило 
Јоана. Напуштена и сама, педесет и двегодишната седела во 
ателјето на плоштадот Себастијан, без и најмала финансиска под-
дршка, такаречи без ништо. Повеќе пати беше кажано дека било 
чудно тоа што Јоана не се обесила во ателјето на плоштадот Себас-
тијан, туку во куќата на нејзините родители во Килб, значи не во 
велеградот туку на село. Копнежот по куќата од родителите ја при-
нудил да оди таму, така начув по веќе пати, побегнала од Виена во 
Килб, од велеградското мочуриште во селската идила. И нависти-
на ги чув зборовите велеградско мочуриште и селска идила со 
доза на перверзија во гласот, мислам дека тоа беше Ауерсбергер 
кој повторно и повторно ги изговараше овие зборови, до де ка јас 
од стилската фотелја ја набљудував жена му, која одвреме-навре-
ме одново и одново избувнуваше во својата хистерична смеа, 
обидувајќи се да го задржи расположението на гостите сè до оче-
куваното доаѓање на бургактерот. Станот во уличката Генц е стан 
на трети кат, поседува седум или осум соби, кои се натрупани со 
јозефински и бидермаерски мебел; во него живееле родителите 
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на Ауерсбергерова; татко ѝ бил некој повеќе или помалку налудни-
чав доктор кој потекнувал од Грац, а кој овде во уличката Генц ја 
имал својата ординација, без да направи каква било медицинска 
кариера, а мајката на Ауерсбергерова била од Штаерска, една 
безлична жена, буцкасто суштество од ситнопоседничко благо-
родство, која после терапијата против грип која ѝ ја препишал ма-
жот ѝ, уште на четириесетгодишна возраст засекогаш останала 
без коса на главата, па заради тоа многу рано потполно се повлек-
ла од целокупниот општествен живот. Во суштина, родителите на 
Ауерсбергерова живееле во уличката Генц од богатството на же-
ната, кое таа го наследила од штаерските поседи на своите роди-
тели. Жената ги покривала сите трошоци, мажот како лекар не за-
работувал ништо. Тој бил дружељубив човек, еден таканаречен 
убавец, кој за време на маскенбалските прослави ги посетувал 
сите поголеми виенски балови и кој до крајот на својот живот ја 
поседувал вештината да ја прикрие својата глупавост под и зад 
својата допадлива згодна фигура. Мајката на Ауерсбергерова не-
мала некој лесен живот со мажот ѝ, но сепак се задоволувала со 
својата скромна улога која била помалку благородничка а повеќе 
од доволно малограѓанска. Нејзиниот зет, се досетив на стилската 
фотелја, повремено, кога нему ќе му текнело, ѝ ја сокривал пери-
ката, сеедно дали во уличката Генц или во штаерскиот Марија 
Цаал, па сиротата не можела да излегува. На Ауерсбергер му било 
забавно преку сокривањето на периката својата тешта, да ја изва-
ди од такт, како што велиме ние во Австрија, а ваквото негово со-
кри вање перики, на крајот на краиштата таа си имала набавено 
повеќе, на своја речиси четириесетгодишна возраст, е перверзен 
знак за неговата инфантилност. Често бев сведок на овие игри на 
сокривање, и во Марија Цаал како и во уличката Генц, и искрено 
кажано, притоа навистина без трошка срам одлично се забавував. 
Особено на важните празници и прослави тештата на Ауерсбергер 
беше принудена да остане дома, бидејќи нејзиниот зет ѝ ги беше 
сокрил периките. Дури кога нему му се сакаше, Ауерсбергер прaво 
в лице ѝ ги фрлаше претходно сокриените перики. Нему му беше 



21

потре  бно ваквото понижување на својата тешта, си мислев на 
стилската фотелја гледајќи го во позадината на музичката одаја, а 
колку му беше потребен таквиот триумф, изнуден на еден крајно 
ѓаволски начин. Начинот на кој Ауерсбергер во моментот вежбaше 
еден мал зафат со прстите врз клавирот, исправувајќи ја својата 
глава, која заради алкохолот веќе беше прониклива и затапена, и 
плазејќи го врвот од јазикот низ своето помодрено устиче, ми бе-
ше одбивен. За овој пер верзен миг тој го имаше одбрано Џовани 
Габриели, си мислев. Исто така, си мислев дека за време на моето 
пријателство со сопружниците Ауерсбергер, кое навистина беше 
искрено и длабоко, често стоев до ауерсбергершкиот Стеинвеј, за 
да отпеам италијански и германски и англиски арии, што од сегаш-
на перспектива беше перверзно пре це нување и покрај фактот 
што ја имав завршено таканаречената Академија за музика и 
изве ду вачка уметност Моцартеум во Салцбург, и покрај тоа што 
никогаш го немав искористено овој факт, напротив, јас како дла-
бок бас баритон бесперспективно завршив на Моцартеумот, за 
никогаш потоа и да не помислам на тоа дека би сакал да станам 
активен музички уметник. Но, попладнињата во Марија Цаал беа 
долги, а исто така и попладнињата и ноќите во уличката Генц, па 
Ауерсбергер секојдневно седнуваше на клавирот а јас застанував 
до него и така музициравме, за неколку недели, како што се при-
сетив сега на стилската фотелја, ние надолго и нашироко ја поми-
навме целокупната класична италијанска и германска и англиска 
литература со арии и нумери. Ауерсбергер, кого порано го нареку-
вав Новалис на тоновите, отсекогаш бил првокласен пијанист, си 
мислев на стилската фотелја, па и сега ќе му беа потребни две до 
три минути да седне на Стеинвејот, па дури и во пијана состојба да 
ја докаже својата уметничка вештина. Но тој е пропаднат, со годи-
ните на својата нездрава зависност од пиење забатали сè во себе, 
па дури и она музичкото кое порано му беше најдрагоцено, си 
мислев седејќи на стилската фотелја. Со децении знаеме дека 
некој човек со кој сме блиски е смешен човек, но тоа го гледаме 
одненадеж дури после децении, си мислев на стилската фотелја, 


