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ЧАСНОСТ (EHRLICHKEIT) И ДОБРА ВОЉА ДА 
СЕ НЕШТО ПРОТИВ САВРЕМЕНИКА КРИТИЧКИ 
КАЖЕ И НЕМОЋ ДА СЕ ТИМЕ ИШТА 
ПОСТИГНЕ. СЛУЧАЈ ТОМАС БЕРНХАРД

Ка да би не ки са вре ме ни срп ски пи сац био до вољ но ча стан, хра бар и имао до бру 
во љу да вла да ју ћој гар ни ту ри срп ских по ли ти ча ра ка же оно што је сво је вре ме но То-
мас Бер нхард 70-их и 80-их го ди на про шлог ве ка на пи сао и ре као о кан це ла ру Бру ну 
Крај ском и ње го вој вла ди исти би за вр шио у за тво ру. У том сми слу мо же се о Аустри-
јан ци ма и Ср би ма го во ри ти на два по све опреч на на чи на: о на ро ду то ле рант ном и 
де мо крат ски ори јен ти са ном и на ро ду не то ле рант ном и по жи вот сло бод но ми сле-
ћег чо ве ка ап со лут но не пред ви дљи вом. У окви ри ма јед не по све дру ге де сти на ци је 
– став и суд јед ног пи сца о де ли ма сво јих са вре ме них ко ле га, њи хо вим не ча сно сти-
ма у ре пу бли ци ко ја се зо ве Књи жев ност – То мас Бер нхард се ни је ли био да ка же да 
осим Пе те ра Ханд кеа и ње га у та да шњој са вре ме ној аустриј ској књи жев но сти не по-
сто ји ни ко ко у тој књи жев но сти има шта да ка же. Да ли је То мас Бер нхард та да (још 
та да!) го во рио оно што је три де сет-че тр де сет го ди на на кон ње го вих из ја ва по твр ђе но 
као исти ни то? – Је сте! До бро. Шта би се до го ди ло јед ном срп ском пи сцу ко ји би да нас 
из ја вио да вред ност са вре ме не срп ске књи жев но сти и ње них са вре ме них ак те ра ни 
при бли жно ни је она ква ка квом се иста пред ста вља у срп ским но ви на ма и елек трон-
ским ме ди ји ма? Да је све – од ра до ва Бећ ко ви ћа, Ба са ре и Бај ца (да по ђе мо са мо од 
сло ва „Б“, по чет ног сло ва пре зи ме на не ких срп ских пи са ца) до М. Те ши ћа, В. Ка ра но-
ви ћа, Г. Пе тро ви ћа, Р. Пе тров Но га књи жев но сме ће ко је се ме ђу на шим но га ма по бе о-
град ској и но во сад ској ко ша ви мо та са мо сто га што су твор ци тих пе са ма и тих ро ма на 
још жи ви и што исти као сво ји соп стве ни ме на џе ри у са деј ству са пи сци ма кри тич ких 
епи та фа сва ко днев но буч но де лу ју у прав цу сво је про мо ци је. Шта ви ше, код Ср ба се 
још ни је од лу чи ло ни ти ко је ов де Ханд ке, ни ти ко је ов де Бер нхард. Ни ко се у овој По-
ду нав ској на хи ји ни је ма шио сво је ре чи и са мо све сно об зна нио: ја сам онај ко ји ће 
оста ти у исто ри ји ове књи жев но сти, ни ко те ку ра жи, ни ти са мо све сти ни је имао и за 
тај гест, као од го вор но људ ско би ће, сно сио по сле ди це. Сва ко је че као да му то на јев-
тин, нео ба ве зу ју ћи на чин, од ла ма ју ћи сво ју из ја ву као гра ну у шу ми, ка же и „ове ри“ 
не ко од кри ти ча ра или кри ти чар ки; ре ци мо, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, не ка да-
шња књи жев на кри ти чар ка-ко лум нист ки ња у Ми ло ше ви ће вој и, де лом, пост ми ло-
ше ви ће вој „По ли ти ци“, ко ја је срп ске спи са тељ ске ге ни је про на ла зи ла у го то во сва ком 
та да об ја вље ном ђу бре ту. Ко је „Бер нхард“, ко „Ханд ке“ – то се у јед ној ап со лут ној и 
по жи вот опа сној па лан ци и не мо же да од лу чи. Сва ко ве ру је да је „Ханд ке“ и „Бер н-
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хард“, уве рен је у то, али ћу ти. Не ма ку ра жи да ка же: књи жев ник је тај ко ји зна ко је, 
не ње гов кри ти чар. Сва та књи жев нич ка бра тиј ска тру леж но си, да кле, у по та ји нај за-
но сни је ми шље ње о се би. Ме ђу тим, ипак тра жи по твр ду у ор ди на ци ји код док то ра 
кри ти ча ра. Ма кар иста до ла зи ла из ам бу лан те нај не ча сни је књи жев но кри ти чар ске 
гар ни ту ре од 1945. на о ва мо, оне ко ја је у Ср би ји би ла де лат на од 1990. и вре ме ном 
до пу ња ва на но вим име ни ма до да нас, за кључ но са Ми ле том Аћи мо ви ће вим Ив ко-
вим. – Шта би се, да кле, до го ди ло та квом пи сцу ако би се усу дио да ка же ово ма ло-
пре ре че но? – Ни шта! Циљ на гру па се не би ни освр ну ла на ње го во ми шље ње, ни шта 
се не би про ме ни ло, по се ди и кри ти чар ски на ме ти би оста ли нео кр ње ни, ли сте не-
по ћуд них пи са ца и за бра не об ја вљи ва ња би оста ле на сна зи, Дру ги Днев ник у 19.30, 
наш смрт ни по сед, би се и да ље ћут ке слу шао и не тре ми це гле дао. Из ино стран ства 
по сма тра но овај пеј саж је бе ке тов ски. По сма тра но из ули це Но во сад ског сај ма у Но-
вом Са ду или из не ке ули це на Ко њар ни ку или Ла бу до вом бр ду у Бе о гра ду, тај пеј саж 
као чи сти, не па тво ре ни жи вот ми ри ше на крв, на про те кли рат, на нож, на ва тре но 
оруж је за по тиљ ком, на бан де ће ла вих при ми ти ва ца у ква зи вој ним уни фор ма ма ко ји 
лан да ра ју ши ром срп ских гра до ва, јер се др жа ва ис пред зло чи на по ву кла да че ка 
„Да тум“, ко га иш че ку је још од 1991. док си ро ма штво ра сте, јер су за то „кри ва“ „Бро-
зо ва вре ме на“ и „са вре ме на Евро па“. Чи та вих че тврт ве ка! (Оба крив ца су, до ду ше, 
ре ал ни уче сни ци у да на шњем по ко љу ху ма ни зма у Ср би ји, али њи хов удео у то ме је, 
ре ла тив но, ма ли, има ју ћи у ви ду упор ни је, да кле, опа сни је ште то чи не у ви ду ра зних 
про ла зних по ли ти ча ра од 1989. до да нас). Да нас се, ме ђу тим, на жа лост, не ве ру је у 
моћ ре во лу ци је, но у ме наџ мент-кла ње и ли бе рал не зло чи не! А Бећ ко ви ћи и Бај ци, 
на ши пи сци, пи шу па сто ра ле, и не је ди ни, да ка ко, по све су нео д го вор ни спрам со ци-
јал них до си јеа оних за ко је, на вод но, пи шу. Пр ви, са лон ски ака де мик, Ам фи ло хи јев 
са брат, дру ги, са лон ски из да вач са ам би ци јом пи сца. По сто је пи сци ко ји у од но су на 
па кле ну ствар ност Ср би је да нас на ули ци ли жу сла до лед, три пут се, „по срп ски“, љу-
бе са нај ри гид ни јим пред став ни ци ма Пра во слав не цр кве, за по се ли су ко лум не у 
пре сто нич ким ли сто ви ма (до бро зна ју да се на ла зе по се ду до би је ном за са у че сни-
штво у кре и ра њу ла жи о сва ко дне ви ци ко ја је, то бо же, нор мал на, кри ти ку ју ћи са удоб-
не дис тан це не што за шта њи ма и њи хо вим бли жњи ма ни ка ко не ће „за фа ли ти“ хлеб 
сва ко днев ни) и сво је књи ге об ја вљу ју у „Ла гу ни“ или у „Ар хи пе ла гу“ и ни у јед ној 
сво јој ре чи не ви де обич ног чо ве ка, рад ни ка, се ља ка, ни ти о ње му пи шу. (Ве ћи на ли-
ко ва са вре ме не срп ске про зе су ин те лек ту ал ци, по сма тра чи жи во та из угла Срп ског 
књи жев ног дру штва, Лен голд-па ја ци, мем бран ске тво ре ви не ко ји ма се ди ви „ла гу-
на-кри ти чар“ и ње гов след бе ник „ла гу на-чи та лац“ или су, с дру ге стра не, Срп чад из 
Ве ли ког Ла о ла чи ји су по гле ди на свет од не го ва ни на тра ди ци ја ма Ше шељ-Ср би је). 
Где су срп ски ро ма неск ни ли ко ви ко ји би ма кар ма ло ли чи ли на Ка ми је вог Мер соа, 
Бе ке то вог Ма ло неа, Мар фи ја, Ха ма, где пе сни ци од кр ви и ме са по пут (нај ма ње по-
пут) Чар лса Бу ков ског? Уме сто то га има мо хит-лик из ро ма на По смрт на ма ска (2012), 
ква зи-ин те лек ту ал ца ко га је из ми слио Ла сло Бла шко вић ство ре ног, из гле да, од спи-
са тељ ске ру ке ко ја још не зна шта ра ди ле ва ка да пи ше де сна или да ли по сто ји ве за 
из ме ђу ру ке ко ја др жи пе ро и не ке ви ше ин стан це ко ја пе ром, бар до не кле, тре ба да 
упра вља.
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На ме ра нам је да пи ше мо о То ма су Бер нхар ду, ауто ру „де кон струк тив них ко ме-
ди ја“ (Sil vio Vi et ta), про во ка то ру, пи сцу чи је иде је про па да ју у си стем без си сте ма 
(ста ње, ре ци мо, срп ске др жа ве да нас) и чи је про па да ње је сте је дан од си сте мат ских 
мо ти ва ње го ве про зе спро ве ден с ци љем да се ви ди да је сва ко људ ско са оп ште ње 
ба че но у без дан и уза луд но, да је, ка ко То мас Бер нхард ка же, „мно го то га сме шно, да 
је све, ако се ми сли на смрт, сме шно“ („aber es ist vi e les lächerlich, es ist al les lächerlich, 
wenn man an den Tod denkt“). Ма ло пре ђа шњи „увод“ у овај оглед не по дра жа ва То-
ма са Бер на хар да ни ма ло, јер соп стве на скеп са не мо же да иде на ту ђе из во ре, она је 
плод на шег ис ку ства са све том жи во та, ко нач но са све том оних ко ји ства ра ју књи-
жев ност и ко ји су то по ље ра да пре тво ри ли у аре ну у ко јој се во ди бор ба исто то ли-
ко су ро ва као и у тзв. „све ту жи во та“, у ко јој је сва ки пи сац пре ма сва ком пи сцу јед на 
цев и је дан нож, пред став ник и ви нов ник јед не ап со лут не не људ ско сти ка ква је већ 
би ла ви ђе на у зло чи нач ким не мач ким ла ге ри ма по пут Тре блин ке, Аушвиц-Бир ке на уа, 
Мај да не ка, Ма ут ха у зе на, Бу хен вал да, Да ха уа… (На во дим име на ло го ра на мер но ка ко 
бих под се тио на то шта чо век мо же и да то „шта он мо же“, ни је би ло мо гу ће са мо ју че, 
не го га је, „са свим при род но“, мо гу ће оче ки ва ти и да нас и, за што не, и ме ђу пи сци ма, 
јер се и то ме ђу пи сци ма да нас и те ка ко чи ни). Мо же мо да бра ни мо овај став та ко што 
ће мо ре ћи да је пи сцу при су ство у ме ди ји ма исто то ли ко ва жно ко ли ко и жи вот сâм, 
да је ње го во де ло ње му ње го во ду хов но де те те да то исто де те мо ра да има исти 
трет ман као и би ло чи је дру го ду хов но де те, а ни ка ко не да ње го во де те бу де оте ра но 
у ло гор где ће му се име за тре ти са мо на те ме љу оче вог име на и пот пи са ко га овај 
ста вља ис пред сво га де ла. (Има је вреј ске суд би не ме ђу мно гим пи сци ма у Ср би ји да-
нас). Ни је те шко за ми сли ти, још ма ње име но ва ти, срп ске књи жев нич ке ка пое, ни ти 
ег зе ку то ре при сут не у сва ким зна чај ни јим но ви на ма у Ср би ји или књи жев ном ча со-
пи су. (Пи сцу ових ре до ва за бра ње но је да об ја вљу је у „По ли ти ци“, ли сту „Да нас“, „Књи-
жев ном ма га зи ну“ и „Бе о град ском књи жев ном ча со пи су“). Уко ли ко је сва ком де се том 
срп ском пи сцу за бра ње но да об ја вљу је бар у два гла си ла до би ће мо број ку ко ја би 
би ла им пре сив на и за Хи тле ро ве, Ста љи но ве, Пи но че о ве, ку бан ске, ки не ске, ал бан-
ске, ар ген тин ске и дру ге цен зо ре. А цен зор ски ра до ви по ме ну тих др жа ва оста ли су 
и да нас по јам зло чи на цен зу ре. Тре ба у том по гле ду, при ме ра ра ди, по сма тра ти од нос 
из ме ђу два ју ор га ни за ци ја пи са ца у Ср би ји, Срп ског књи жев ног дру штва и Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је, па се у тим окви ри ма ра ди соп стве не ори јен та ци је о ме ђу соб-
ном од но су пи са ца у Ср би ји од ре ди ти спрам фе но ме на „пи сац ко ји цен зу ри ше дру гог 
пи сца“, ко ји ина че у прак си са др жи ди лу ви јал не цр те на ста ле у дав ним, ди лу ви јал-
ним вре ме ни ма на ше пла не те. При то ме ће мо ви де ти да је СКД за пра во јед на ор га-
ни за ци ја пи са ца ко ја је сва ко до бро ко је се срп ском пи сцу у Ср би ји да нас да је (ма 
ко ли ко му се, уисти ну, од већ ма ло да је) узе ла за се бе: зло у по тре би ла при ват не из да вач-
ке ку ће, ис ко ри сти ла за се бе ме ђу на род ну раз ме ну пи са ца, ин сти ту ци је и ин стан це 
пре во ди ла штва, др жав не ли сто ве и ме ди је. Но ви ми ни стар кул ту ре је, из гле да, про-
ме нио од нос сна га у ко рист УКС те они дру ги са да про те сту ју као да ни ка да и са ми 
ни су ни ка кво зло дру гим пи сци ма учи ни ли. До вољ но је по гле да ти лист „По ли ти ку“, 
ње ну ру бри ку за кул ту ру у по след њих два на ест го ди на, па да се уви ди ко ли ку су по-
др шку то га ли ста ужи ва ли пи сци са да, на вод но, угње те ног Срп ског књи жев ног дру-
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штва. Њи хов ре ванш по сле 2000. го ди не, под му кли и бес по штед ни, за оно што је сво-
је вре ме но Удру же ње књи жев ни ка за вре ме Ми ло ше ви ћа чи ни ло пи сци ма са да шњег 
СКД-а, уз о ран је при мер ло гор ске прак се пот по мог ну те пи са ним и елек трон ским ме-
ди ји ма, и то пре ма сва ком ко ји пи ше под дру гим иде о ло шким зна ком. С дру ге стра не, 
био је то ва љан при мер шта јед ни пи сци мо гу да учи не дру гим пи сци ма, шта је јед на 
удру га пи са ца спрем на да учи ни дру гој, и, та ко ђе, те ста мен тар ни обра зац оно га шта 
је дру га, сво је вре ме но, чи ни ла пр вој, док и јед ни и дру ги пи шу на истом је зи ку и за 
исто ри ју исте кул ту ре. По себ на при ча у овој „при чи“ је срп ски ПЕН цен тар ко ји у јав но-
сти на сту па као из ве сна спи са тељ ска на дор га ни за ци ја, ели тар на и при ви ле го ва на 
не са мо у ме ди ји ма, не го (и) као она ко ја са ма се би одо бра ва при ви ле ги је док на је дан 
не ло ја лан и за се бе крај ње праг ма ти чан на чин има екс клу зив ни при ступ ме ђу на род-
ним пре во ди лач ким ор га ни за ци ја ма ко је, по том, углав ном пре во де пи сце чла но ве 
Срп ског ПЕН-а, при че му се код „обич ног“ пи сца ства ра ути сак да сва ки онај срп ски 
пи сац ко ји ни је члан Срп ског ПЕН-а је сте из ве сно ми нор но шкра ба ло. При та квим про-
мо ци ја ма срп ских „пе но ва ца“ лист „По ли ти ка“ по ста је при ват но гла си ло истих, об ја-
вљу ју ћи члан ке о овом или оном пи сцу чла ну Срп ског ПЕН-а ко ме је не где у „бе лом 
све ту“ об ја вље на пре ве де на књи га. Из ван ПЕН до ме на по сто је у Ср би ји на хиј ски пи сци 
о ко ји ма „По ли ти ка“ та ко ђе зду шно пи ше, да ју ћи про стор мо рал но сум њи вим срп-
ским ин те лек ту ал ци ма да об ја вљу ју тек сто ве о нај ре тро град ни јим срп ским пи сци ма, 
ре ци мо о јед ном Рај ку Пе тров Но гу, по во дом ко га је не дав но упри ли че на дво днев на 
књи жев на ма ни фе ста ци ја где су сво је тек сто ве о пи сцу про чи та ли или из го во ри ли Ј. 
Де лић, Мо мир Вој во дић, Се ли мир Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Бу ди мир Ду бак и дру-
ги. Овој ма ни фе ста ци ји прет хо ди ла је јед на дру га на зва на „Пе снич ка ли тур ги ја за 
Ње го ша“ ко ју су по во дом 200. го ди шњи це ро ђе ња Пе тра Дру гог Пе тро ви ћа Ње го ша 
ор га ни зо ва ле Ма ти ца срп ска, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ака де ми ја на у ка 
и умет но сти Ре пу бли ке Срп ске на ко јој су у Бе о гра ду уче ство ва ли ауто ри од ко јих ни-
је дан ни је члан Срп ског ПЕН-а, ни ти Срп ског књи жев ног дру штва, а ипак су то би ли, 
на вод но, нај зна чај ни ји са вре ме ни срп ски пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Ми ло ван Да ној-
лић, Пе тар Па јић, Рај ко Пе тров Но го, Гој ко Ђо го, До бри ца Ерић, Ми ро слав Мак си мо-
вић, Ми ло сав Те шић, Зла та Ко цић, Ђор ђо Сла до је, Дра ган Ла ки ће вић и Иван Не гри шо-
рац. (На ли сти под на сло вом „Свет ска књи жев ност из Ср би је“ из пе ра „пе нов ца“ Гој ка 
Бо жо ви ћа са чи ње ној по во дом данâ срп ске књи жев но сти на Сај му књи га у Лај пци гу 
2011. го ди не при ли ком на во ђе ња именâ „свет ских пе сни ка из Ср би је“ не ма ни јед ног 
са ли сте уче сни ка „Ли тур ги је“ упри ли че не по во дом Ње го ше вог ју би ле ја (осим Бећ-
ко ви ћа и М. Мак си мо ви ћа). На про тив, на том се спи ску на ла зе са свим дру га име на, 
али су и ова име на пред став ни ци срп ске, а „свет ске књи жев но сти“, па се у том сми слу 
на во ди име Ми о дра га Па вло ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Сло-
бо да на Зу ба но ви ћа, Ду шка Но ва ко ви ћа, Рад ми ле Ла зић, Вла ди ми ра Ко пиц ла, Но ви це 
Та ди ћа, Ва се Пав ко ви ћа, Ми ло ва на Мар че ти ћа, Ми ла на Ђор ђе ви ћа, Во ји сла ва Ка ра-
но ви ћа, Са ше Је лен ко ви ћа, и Гој ка Бо жо ви ћа.) Уко ли ко та бор „ли тур ги ча ра“ и та бор 
„пе но ва ца“ раз у ме мо као два иде о ло шки и по е тич ки не по мир љи ва та бо ра, као два 
на ци о нал на пе снич ка ти ма, од ко јих сва ки срп ској јав но сти под ме ће сво је пе снич ке 
ве ли чи не (под ра зу ме ва се да се „ве ли чи не“ ис кљу чу ју и да је дан „та бор“, од но сно тим, 
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не тр пи онај дру ги), пи та мо се где, ка да и ка ко да се срп ској јав но сти жељ ној да се 
упо зна са не по ре ци вим вред но сти ма са вре ме ног срп ског пе сни штва пред очи до ве ду 
и они ко је ће мо овом при ли ком на зва ти „не свр ста ним пе сни ци ма“ од ко јих ни су 
баш сви от пад и ђу бре срп ске књи жев но сти, не го су не ки од њих упра во бар ди ко ји 
ис кљу чи во при па да ју ре пу бли ци зва ној Књи жев ност, док су при пад ни ци пр вог и 
дру гог та бо ра-ти ма они ко ји су или „до гла ве оши ша ни и са кр ста ча ма до пуп ка“ и 
углав ном са вр ше но бе зна чај ни срп ски пе сни ци или „ПЕН, од но сно СКД ис те то ви ра ни“ 
и, та ко ђе, углав ном, знат но бе зна чај ни срп ски пе сни ци. (Не по сто ји та ква књи жев но-
-кри тич ка ори јен та ци ја ко ја мо же да бра ни став да у ма лој Ср би ји да нас по сто ји „бу-
љук“ „ве ли ких“ и „свет ских“ пе сни ка, но их, евен ту ал но, има че тво ро-пе то ро, док ће 
оста ле за бе ле жи ти тек исто ри ја књи жев но сти, го во ре ћи о њи ма да су пр ви би ли та-
бор „пре по зна тљив по пре во ди ма ко је Евро пља ни ни су чи та ли“, јер су има ли сво је 
Durs Grünbein-е, а да су дру ги би ли пе снич ка кли ка ко ја је но си ла „кр ста че до пуп ка, 
во ле ла Ко со во и би ла за љу бље на у Ње го ша“ и за ко је европ ски чи та о ци та ко ђе ни су 
ма ри ли. Ту ће не ки бу ду ћи Де ре тић ко ме ће Јо ван Де ре тић, на жа лост или не, би ти 
„узо ром“ ста ти и – за му ћи. Зе мља у ко јој је То мас Бер нхард био ро ђен у ње го во вре-
ме је та ко ђе има ла и сво је пи сце „ли тур ги ча ре“ (то су они ко ји из дна ду ше и да нас 
мр зе стран це и бра не мит о K&K мо нар хи ји) и сво је „пе нов це“, ко ји осим што су би ли 
чла но ви Аустриј ског ПЕН-а и са мо у ве ре но се на зи ва ли „свет ским пи сци ма из Аустри је“, 
би ли, за пра во, ве ли чи не без порт фе ља. Та име на је да нас по јео мрак, њих не по зна је 
ни ти чи та ни је дан је ди ни Беч ли ја, а ка мо ли Евро пља нин. (Евро па и свет да нас од 
аустриј ских пи са ца по зна ју Пе те ра Ханд кеа и То ма са Бер нхар да. Оста ле не по зна је. 
Не по зна је, на при мер де ло Ро бер та Ме на сеа, Ал фре да Ко ле ри ча, До ро на Ра би но ви-
ци ја (овај по след њи је не ка вр ста аустриј ске фи гу ре Д. Ки ша) ко ји су да нас за Аустри-
јан це оно што су Бећ ко вић и Пе тров Но го за Ср бе, да кле, de fac to, ни ко и ни шта, али 
су, на вод но, „ве ли ки“ пи сци и у јав ном жи во ту зе мље у „сва кој чор би ми ро ђи ја“ о 
че му мо гу да по све до че тек они ко ји жи ве у Бе чу и око ли ни што је, за пра во, ка да је 
реч о Бећ ко ви ћу и Пе тров Но гу у Бе о гра ду, на Па ла ма и у Под го ри ци, сво је вр сна 
сли ка у огле да лу). О слич ним ства ри ма пи сао је и То мас Бер нхард, има ју ћи у ви ду та-
да шње при ли ке уну тар аустриј ских спи са тељ ских ор га ни за ци ја. Раз ли ка у „при ча ма“ 
Бер нхар до вој и овој ов де тек фраг мен тар но ис при ча ној је ми ни мал на.11 

Пи ше мо о То ма су Бер нхар ду, Бер нхар до вој „Po e tik der Künstlic hke it“ ко ја од ба цу је 
сва ко улеп ша ва ње жи во та, ко ја не за го ва ра не ка кву умет ност ра ди умет но сти, не го 
из но си на ви де ло „цен тре бо ла“ (Schmer zzen tren) про ис те кле са те ме ља аустриј ског 
дру штве ног све то на зо ра из ме ђу 1960. и 1988. го ди не, цен тре ко је ње га као пи сца са 
раз ви је ном етич ком све шћу уз не ми ра ва ју, на го не ћи га да се са тим дру штвом на 
про во ка ти ван на чин об ра чу на. Док бу де мо по све фраг мен тар но осве тља ва ли не ке 
ка рак те ри сти ке кри ти чар ског де ла То ма са Бер нхар да (на мер но фраг мен тар но ка ко 
би смо об у хва ти ли што ви ше по јав них цр та уну тар тих ка рак те ри сти ка) по ку ша ће мо 
да, по ре де ћи, оста не мо и у не по сред ној бли зи ни срп ске дру штве не са вре ме но сти, 
ка ко оне књи жев не, та ко и оне днев но-по ли тич ке. Оба ова ви да ту ма че ња ствар но сти 

1 Ви де ти: Tho mas Bernhаrd: „Der Wa hr he it auf der Spur“, Su hr kamp Ver lag Ber lin, 2012.
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при сут на су и у Бер нхар до вом кри тич ком опу су ко га ми, у овом слу ча ју, ко ри сти мо 
не са мо ра ди по ка зи ва ња и уоча ва ња то га шта је То мас Бер нхард као ан га жо ва ни 
пи сац чи нио, не го и у ци љу по ре ђе ња с би ло ко јим са вре ме ним срп ским пи сцем ко ји 
се, за раз ли ку од То ма са Бер нхар да, не ра до при хва ћа дру штве ног ан га жма на, бу ду ћи 
да му је мно го удоб ни је да по гну те гла ве при ми фа мо зних пе де сет хи ља да ди на ра 
ме сеч но, ко ли ко ина че у Ср би ји из но си на гра да за ћу та ње и ло јал ност, по зна ти ја под 
име ном „на ци о нал на пен зи ја“, због ко је се исти до ми ле во ље по ни жа ва и у др жа ви 
сво ди на не му сли ку ока че ну на зид. Та кав пи сац То мас Бер нхард ни је био. Био је, на-
про тив, онај ко ји је ка зи вао: „Иси ја ва ти! И то не са мо ши ром све та, не го уни вер зал но. 
Сва ко по гла вље јед на оп ту жба све та. И све за јед но јед на оп шта свет ска ре во лу ци ја 
све до пот пу ног не стан ка све та.“ Сто га, пре о ста је нам „да пи ше мо од јед не до дру ге 
ка та стро фе“. Та ко је од го во рио То мас Бер нхард јед ном но ви на ру на пи та ње за што 
пи ше. Ако је у овом од го во ру пи сац био од већ ши рок и про тив ре чан, на дру гим ме-
сти ма али у дру гом те мат ском ви до кру гу је био пре ци зан: „Сва ко во ли сво ју зе мљу. Ја, 
та ко ђе. Са мо не во лим др жа ву.“ Ко ју бал кан ску Ко лум би ју по др жа ва срп ски пи сац? – 
Срп ску! И то сва ки од оних „нај ве ћих“ и од ре да. Од 5. ок то бра 2000. го ди не ко ји је 
срп ски пи сац би ло шта ре као о са вре ме ном му по рет ку у др жа ви и о упра вља њу 
др жа вом? Ни је дан од оних „нај ве ћих“: ни ти они „нај ве ћи“ од стра не на ци о на ли стич-
ких гу сла ра и епи ча ра, ни ти они „нај зна чај ни ји“ од стра не пе но ва ца. То ни је њи хо ва 
„ствар“, бу ду ћи да су сви огра ни че ни кан ди дов ским по гле дом на свет. Они гле да ју 
„сво ја по сла“. Не и То мас Бер нхард. Шта он ка же? Ре ци мо ово: „Кад би ме љу ди пи та ли 
ко је све до био та ко зва ну Ве ли ку др жав ну на гра ду (упо ре ди ву у Ср би ји са НИН-овом 
на гра дом или тзв. „на ци о нал ном пен зи јом“ – прим. Б. Т.), сва ки пут бих од го во рио – 
све са ми гов на ри, а кад би ме пи та ли ка ко се зо ву ти гов на ри, на вео бих низ гов на ра 
ко ји су им сви до јед ног би ли не по зна ти; ти гов на ри би ли су по зна ти је ди но ме ни. 
Он да и сâм Умет нич ки се нат чи не све са ми гов на ри, го во ри ли би ми, бу ду ћи да ти све 
њих, што се де у Умет нич ком се на ту, на зи ваш гов на ри ма. Да, ре као бих, у до тич ном 
Умет нич ком се на ту се ди све гов нар до гов на ра и то све са ми ка то лич ки и на ци о на-
ли стич ки гов на ри, а уз њих и по не ки Је вреј за рад али би ја. И ти гов на ри … сва ке го ди-
не би ра ју но ве гов на ре у свој Се нат, та ко што им до де љу ју Ве ли ку др жав ну на гра ду. 
Да, сва ке го ди не се у Се нат ко ји се на зи ва Умет нич ки се нат, а ко ји пред ста вља зло 
ко је се ни ка ко не да ис ко ре ни ти и пер верз ни ап сурд на ше др жа ве, би ра ју, за пра во, 
но ви гов на ри. То је са бор нај ве ћих ни ко го ви ћа и куч ки них си но ва, на по ме нуо бих 
сва ки пут.“ – По зна јем аустриј ску др жа ву и ње не при ли ке, јер сам њен гра ђа нин. То-
мас Бер нхард је био пот пу но у пра ву. По зна јем и срп ску др жа ву из ко је сам оти шао 
баш због оно га о че му Бер нхард го во ри, па ћу би ти сло бо дан да у кон тек сту срп ске 
кул тур не ствар но сти То ма са Бер нхар да ис пра вим са мо у јед ној сит ни ци: та мо где он 
го во ри о жи ри ју ка то лич ког и на ци о на ли стич ког по лу све та у мо јој ин тер вен ци ји ко ју 
при год но чи ним има ју ћи у ви ду срп ски књи жев ни ми ље, ре као бих да у срп ским гре-
ми ји ма за до де лу би ло ко је на гра де, би ло ка квог при зна ња, би ло че га што се ти че 
при зна то сти и угле да јед ног пи сца, се де све са ми пра во слав ни епи ча ри и на ци о на-
ли стич ки ори јен ти са ни кле ри ци ко ји ни ка да ни ко га из ван сво га та бо ра не би удо-
сто ји ли би ло ка квог при зна ња, ни ти би му име у би ло ком кон тек сту игде по ме ну ли. 
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Сле де ћи Бер нхар да и чи та ју ћи за ову при ли ку ње го ву књи гу Me i ne Pre i se (2009) (Мо ја 
на гра де, пре вод на срп ски 2012) док по ку ша вам да Бер нхар до ве крај ње за ни мљи ве 
опа ске о аустриј ским књи жев ним при ли ка ма ње го вог вре ме на упо ре дим са срп ским 
књи жев ним при ли ка ма да нас на и ла зим на јед ну ње го ву опа ску о из ве сном књи жев ни-
ку (ро ма но пи сцу) Ге ор геу Сај ку. Исти Ге ор ге Сај ко је за свој ро ман Чо век ме ђу тр ском 
(Der Mann im Schilf, 1955; ина че ро ман до зла бо га лош, чи ји раз ло зи за об ја вљи ва ње 
сва ком здра во ра зум ном чи та о цу мо ра ју оста ти не по зна ти – прим. Б. Т.) сво је вре ме но 
је (1962) при мио Ве ли ку аустриј ску др жав ну на гра ду за књи жев ност. Иста на гра да, 
ре кли смо, у Ср би ји има свој аде кват у НИН-овој на гра ди. Ус пут, мо ра мо да ка же мо 
да о ла у ре а ту Сај ку и ро ма ну Чо век ме ђу тр ском у Аустри ји да нас не зна ни ко ни шта, 
иако је ауто ру, исти ни за во љу, из ме ђу 1987. и 1992. пост хум но об ја вље но пет то мо ва, 
на рав но са мо за по тре бе исто ри је књи жев но сти. Кан ди датâ ко је би смо у срп ској вер-
зи ји по ре ди ли са аустриј ским ро ма но пи сцем Сај ком има мно го. Ми ро Вук са но вић и 
ње го ва Се мољ зе мља (НИН-ова на гра да 2005) био би ме ђу пр ви ма. По ред ово га на шао 
би се ту и ро ман Вла ди ми ра Ар се ни је ви ћа У пот па лу бљу (НИН-ова на гра да 1994), 
ро ман Хо бо Зо ра на Ћи ри ћа (НИН 2001) и, да ка ко, Ве ли ки рат Алек сан дра Га та ли це 
(НИН 2012). Да не го во ри мо о Ка рак те ри сти ци Мак са Ерен рај ха Осто ји ћа, од но сно о 
Сит ни чар ни ци… Го ра на Пе тро ви ћа. Хва ље ни, а ло ши ро ма ни, на гра ђе ни слав ном 
НИН-овом на гра дом! Ствар ност, ме ђу тим, увек дру га чи је из гле да. Те шко је за ми сли ти, 
али је исти на, на при мер, да је по во дом два нај ве ћа аустриј ска пи сца, Пе те ра Ханд кеа 
и То ма са Бер нхар да, не та ко дав не 1974. го ди не од стра не Др жав ног умет нич ког се-
на та Аустри је на че лу са да нас по све не по зна тим пи сцем Ру дол фом Хен цом би ло 
тра же но да се та да шњем ми ни стру кул ту ре „у фор ми ре зо лу ци је“ по ша ље зах тев на 
осно ву ко га би се ми ни стру пре по ру чи ло „да се код управ ни ка Бург те а тра за у зме за 
то да се Бер нхард и Ханд ке ви ше не по ста вља ју“. Не ко ли ко да на по том у беч ким ли-
сто ви ма (слич ним на шим „Но во сти ма“, „Бли цу“ и „Ку ри ру“ – прим. Б. Т.) да ло се про-
чи та ти ка ко су исти, Бер нхард и Ханд ке, „ло ши пи сци“ док је на ве де ни Ру долф Хенц, 
али и не ки љу ди из Се на та, ина че исто вре ме но и књи жев ни ци, „до бри пи сци“, ко ји су 
да нас у Аустри ји та ман то ли ко по зна ти ко ли ко ће на кон ис те ка ро ка од не ких че тр-
де се так го ди на у Ср би ји би ти по зна ти на ве де ни и ов де још не на ве де ни пи сци, ус пут 
чла но ви Срп ског ПЕН-а и Срп ске Ака де ми је на у ка и умет но сти. И Ср би ја да нас, има, 
да ка ко, „се нат ске пи сце“: од по ме ну тог Ми ра Вук са но ви ћа до Го ра на Пе тро ви ћа, Л. 
Бла шко ви ћа, А. Га та ли це и В. Бај ца, да оста не мо са мо при име ни ма про зних пи са ца. 
Оно што Бер нхард на во ди као по све чуд но и би зар но има ју ћи у ви ду сво је аустриј ске 
ко ле ге, то исто би се мо гло да ка же, та ко ђе ни ма ло сен ти мен тал но, док се не лу пом, 
не го го лим кри тич ким оком по сма тра срп ска књи жев на кли јен те ла у сфе ри ње не 
дру штве не и про фе си о нал не де лат но сти са ма ни ри ма ко ји се тек са мо уну тар ну жних 
ни јан си раз ли ку ју од ма ни ра кли јен те ле ко јој Бер нхард по да сти ре сво је кри тич ке 
па са же. 

Ни је пак би ло рет ко да се То мас Бер нхард на ђе у при ли ци да бу де до бит ник не ке од 
углед них књи жев них на гра да. Ка ко се пре ма до де ље ним му при зна њи ма од но сио у 
тре нут ку док их је при мао? – Као и ве ћи на књи жев ни ка, и То мас Бер нхард ни је био 
чо век на ро чи то иму ћан па је на гра де, дâ се за кљу чи ти на те ме љу ње го вих тек сто ва 
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у књи зи Мо је на гра де, при мао углав ном сто га јер је њи хов нов ча ни из нос по кри вао 
пи шче ве сва ко днев не тро шко ве жи во та и, са мо по не кад би му по слу жио да се би при-
у шти не ки „лук суз“, ауто мо бил, на при мер, ко га у Аустри ји за сво је сва ко днев не по-
тре бе по се ду је го то во сва ки чо век. Но, при ми ти јед ну на гра ду увек под ра зу ме ва дан 
и чин при ма ња исте. У та квим си ту а ци ја ма пи сац Бер нхард ни је био ни ма ло кон вен-
ци о на лан при ма лац на градâ, но, по че сто, скан дал-мај стор пр вог ре да. Та ко му се, при-
ме ра ра ди, при ли ком уру че ња Аустриј ске др жав не на гра де за књи жев ност, на кон 
што је пред углед ним зва ни ца ма тек за по чео да др жи го вор – „а те ма је би ла фи ло-
зоф ска и ду бо ко про ми шље на, бар сам ја та ко ми слио, и не ко ли ко пу та из го во рио сам 
и реч др жа ва“ (у го во ру је ка ко по том на по ми ње, „би ло ре чи о без вред но сти свих 
др жа ва“) – до го ди ло да сâм ми ни стар ско чи са сво је сто ли це, до тр чи до ње га, до ба ци 
му не ра зу мљи ву псов ку, за пре ти пе сни цом, а он да са сви том на пу сти са лу, за лу пив ши 
за со бом вра ти ма. Бер нхард тај до га ђај опи су је овим ре чи ма: „Чи та ва ру ља, а сви до 
јед ног за ви се од ми ни стра, ужи ва о ци суб вен ци ја и пен зи о не ри, а пре свих та ко зва ни 
Умет нич ки се нат ко ји је ве ро ват но при су тан на сва кој до де ли др жав них на гра да – 
сви су они по хи та ли за ми ни стром из са ле за ауди јен ци ју, па низ ши ро ке сте пе ни це. 
Сви ко ји су јур ну ли за ми ни стром, ни су јур ну ли а да ми ни су упу ти ли бар је дан бе сан 
по глед, јер сам ја, из гле да, узрок те не ми ле сце не, тач ни је уру ша ва ња све ча но сти ко ја 
се бр зо пре тво ри ла у фи ја ско. (…) Шта сам то учи нио? пи тао сам се (…) Ми ни стар ни је 
раз у мео мо је ре че ни це и бу ду ћи да ни сам по ни зно, већ у на да све кри тич ком кон тек-
сту упо тре био реч др жа ва, он је ско чио, на пао ме и ис тр чао из са ле. (…) И сви дру ги, 
из у зев оних рет ких ко је сам на бро јао, јур ну ли су за њим. (…) Но ви не су сле де ћег да на 
пре не ле вест о скан да лу ко ји је про у зро ко вао пи сац Бер нхард. Из ве сни беч ки лист, 
ми слим да је Wi e ner Mon tag, пи сао је на пр вој стра ни ци да сам ја сте ни ца ко ју тре ба 
по та ма ни ти.“ Јед ним дру гим по во дом То мас Бер нхард се на шао у при ли ци да при ми 
на гра ду „Ге орг Бих нер“ (јед ну од нај зна чај ни јих књи жев них на гра да не мач ког го вор-
ног под руч ја – прим. Б. Т.), те је ко мен та ри шу ћи сво је схва та ње при ма ња јед не на гра де, 
ре као сле де ће: „Ка да љу ди до би ју Кан то ву пла ке ту или Ди ре ро ву на гра ду, прак са је 
да др же ду ге го во ре о Кан ту или Ди ре ру, да ис пре да ју тан ке ни ти од до тич них ве ли-
ка на ка се би, те да свој мо зак пред ауди то ри ју мом це де по пут ка квог тру лог лек си ко-
на. Та кав при ступ ни је ми бли зак. (…) На кра ју кра је ва, ни је мо је да об ја шња вам ко је 
Бих нер, за ко јег, за и ста, не мо ра да се об ја шња ва ко је (…) Ни је мо је да из го ва рам мо-
ли тве, по ми слих, већ да за у змем став, а то мо же би ти ис кљу чи во мој став, кад већ 
при чам – ја. (…) Ја и ни сам у Дарм штат до шао да удо во љим не ка квим љу ди ма, већ да 
пре у змем на гра ду уз ко ју је ишла и пре ми ја у из но су од де сет хи ља да ма ра ка, а са 
ко јом Бих нер ни је имао ни ка кве ве зе, бу ду ћи да он о до тич ној на гра ди пој ма ни је 
мо гао да има, јер је већ де це ни ја ма био мр тав, кад се уоп ште и до шло на иде ју да се 
Бих не ро ва на гра да уста но ви. (…) Ова част, јед на ко као и све дру ге ча сти, би ла ми је 
сум њи ва већ и тад.“ 

Срп ске књи жев не на гра де су по све, ми шље ња смо, блас фе мич не на гра де увек и 
у сва кој при ли ци, а на ро чи то ка да је о ла у ре а ти ма реч. (Да оста ви мо ово га пу та чла-
но ве жи ри ја у бла же ном ми ру.) То да их ве ћи на ни је уоп ште ни чим за слу жи ла мо гла 
би да бу де пе сма ко ју би ла у ре ат тре ба ло да пе ва при ли ком сва ког уру че ња, али она 
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се не пе ва, од на гра де ла у ре ат не бе жи, не го је скру ше но и мо ли тве но при ма. Не дав но 
смо би ли у при ли ци да про чи та мо јед ну муч ну за хвал ни цу јед ног ла у ре а та ко ме је 
би ла до де ље на књи жев на на гра да по све осред њег зна ча ја. (Ви де ти „Ле то пис Ма ти це 
срп ске“, април 2013.) Пр во што смо том при ли ком по ми сли ли би ло је да се на гра да 
та ко не при ма. Не би смо ни шта ви ше ре кли. То мас Бер нхард у при ли ка ма ка да на гра-
де при ма је сте је дан ду бо ко мо ра лан и до сто јан ствен чо век. Ње му су на гра де по све 
не ра до до де љи ва ли, али оно што се у Аустри ји чи ни не ра до, ипак се чи ни, јер је то 
др жа ва ко ја не ју ри мах ни то од ње них нај бо љих пи са ца, ни ти без о бра зно и под му кло 
окре ће гла ву од њих, не го их на гра ђу је (иако по не кад, исти ни за во љу, и она ко ла бо-
ри ра са не вред но сти ма) да би оно за шта су на гра ђе ни јед но га да на, евен ту ал но, при-
спе ло да бу де на зва но зна чај ном аустриј ском књи жев но шћу, по став ши део са вре ме не 
свет ске књи жев но сти. Ни у ком слу ча ју део не ка кве пар тиј ско-стра нач ке или пле мен-
ске књи жев но сти, ни ти књи жев но сти ор га ни зо ва не око по ли ти ке тзв. не вла ди ног 
сек то ра ко ја у до брим при ли ка ма гра би оно ли ко по ча сти ко ли ко ни је мо гла он да ка да 
је књи жев ном сце ном вла да ла по ли ти ка пле мен ске и на ци о на ли стич ке књи жев но-
сти. Не во ља се са сто ји у то ме што се ове две књи жев но-кли јен те ли стич ке мре же у 
Ср би ји го ди на ма сме њу ју или, по не кад, као да нас, ра де упо ре до, на у штрб свих оних 
пи са ца (на зо ви мо их „не свр ста ни ма“), ко ји да нас, de fac to, ства ра ју нај бо љу срп ску 
књи жев ност, али је иста не до ступ на, бу ду ћи да не ма при сту па јав ним ме ди ји ма, др жав-
ним или по лу др жав ним из да ва чи ма, ди вљач ки за по ста вље на од тзв. „ета бли ра не“ 
кри ти ке и сто по стот но, стра те шки на мер но, ста вље на на мар ги ну. (У ве зи на гра да, 
се ти мо се про бле ма ко је је са њи ма по след њих го ди на имао Ханд ке, али су му на гра-
де ипак до де ље не, јер се пред чи ње ни цом ква ли те та де ла ни су под му кло за тва ра ле 
очи, днев на по ли ти ка де сни це би ла је од стра не де мо крат ске ле ви це по бе ђе на, сјај 
на гра де је остао не так нут.) Ср би ја је дру га вр ста др жа ве, у њој се ње но ко руп тив но 
ли це, бес пре кор но огле да и до де та ља пре но си на књи жев ну сце ну у сва ком ње ном 
сег мен ту. Где год у Ср би ји по сто ји књи жев ност, у ко јем год по јав ном об ли ку, све јед-
но, она у сво јој струк ту ри, у свом апа ра ту са др жи струк ту ру др жа ве та ква ка ква је она 
са да, об ли ке на чи на ње ног ак ту ел ног функ ци о ни са ња, за јед но са свим ње ним ак те ри-
ма, од љу ди из сфе ре нај ви ше по ли ти ке до ак те ра у сфе ри кри ми на ла. Срп ска књи-
жев на сце на је, за пра во, „пре вод“ др жав не сце не, је зик ње них да на шњих окол но сти, 
сли ка про тек ци о ни зма по вла шће них: вла да ра ко ји има ју власт и иза бра них пи са ца 
ко ји има ју по вла шће ни при ступ јав ним ме ди ји ма и иза ко јих, de fac to, сто је вла да ри, 
све јед но да ли вла дар Ми ло ше вић (ка да су ха ра ли на ци-пи сци) или вла да ри по сле 5. 
ок то бра 2000. (ка да ха ра ју еска де ов ци и пе нов ци, та ди ћев ско-ог ње но ви ћев ска де ца, 
без вид них та ле на та, до ду ше, али по све вер зи ра на у те о ри ју ме ди ја и (са мо)ре кла-
ме). Обе ма по ро ди ца ма про грам је био на во ђе ње чи та лач ке пу бли ке на књи жев не 
ква зи-вред но сти, из ба ци ва ње из игре сва ко га ко ни је „њи хов“, ми ли тант но на ме та ње 
именâ књи жев ни ка чи ја су де ла у вред но сном по гле ду ми нор на, али су њи хо ви пот-
пи сни ци из не ког раз ло га за ак ту ел ну по ли ти ку и по ли ти ку у кул ту ри при хва тљи ви: 
ра ни је Рај ко Пе тров Но го, Ми ли сав Те шић, да нас пи сци из ку хи ње Ви де Ог ње но вић. 
Ге не рал но го во ре ћи, у Ср би ји сва ки „из ви ка ни“ пи сац и ње го во „де ло“ од 1988. до 
да нас мо ра ло би јед но га да на би ти под врг ну то ре ви зи ји. Офи ци јел но пре вред но ва ње 
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не мо ра да се до го ди, ни ти ве ру је мо да ће се за тај за да так на ћи спо соб них и хра брих 
кри ти ча ра. (Мит о Ње го шу стар је сто пе де сет го ди на, мит о Ки шу че тр де се так. Још 
увек не ма ни на го ве шта ја о спрем но сти на пре вред но ва ње тих ми то ва). Нео фи ци јел-
но до то га ће сва ка ко до ћи: оно да нас „ве ли ко“ би ће или за бо ра вље но или све де но 
на при хва тљи ву ме ру го во ра о ње го вој вред но сти. Фе но мен „Сај ко“ не ће, уве ре ни 
смо, ми мо и ћи ни оно што се са да на зи ва са вре ме ном срп ском књи жев но шћу.

То мас Бер нхард је умро сре ди ном фе бру а ра 1989. Тај до га ђај Kärtner Ta ges ze i tung 
(17. 02. 1989.) у на сло ву је еви ден ти рао: „Ис псо вао се. Аутор Тр га хе ро ја на пу стио је овај 
свет.“ Лист Рхе и нисцхер Мер кур (24. 02. 1989.) по во дом Бер нхар до ве смр ти свој текст 
о то ме је на сло вио: „Хла дан бес у сен ци смр ти. То мас Бер нхард алп ски пи сац и не при-
ја тељ љу ди. Опро штај од јед ног не га тив ног иди ли ча ра.“ Би ли су то из ли ви мр жње пре-
ма „пр ља чу гне зда“ (Nest beschmut zer) и „из дај ни ку до мо ви не“ (Vaterladsverräter). Ме ђу-
тим, би ло је оних ко ји су ре кли: „Он ни је ука зи вао на иди лу, он је па као чи нио ви дљи-
вим.“ Уисти ну, чи та о цу ко ји не до вољ но по зна је oeuvre То ма са Бер нхар да, по зна ва ју ћи 
му са мо ро ма не, ва ља ука за ти да је исти сво је ин век ти ве го то во сва ко днев но, у ле-
пој и по сто ја ној ре до ви то сти, упу ћи вао аустриј ској др жа ви, ње ној ка то лич кој цр кви, 
кон ти ну а ли ја ма на ци о нал со ци ја ли зма по сто је ћим у тој др жа ви и по сле 1945, ње ним 
ре пре зен тан ти ма у кул ту ри, по ли ти ци, ко ле га ма пи сци ма са ко ји ма ни је хтео да де ли 
хлеб но ја у пе сак за би је не гла ве. То мас Бер нхард је пи сац ко га ће мо уза луд тра жи ти 
на стра на ма је зи ка на ко ме пи ше наш срп ски пи сац. Ср би ја та квог пи сца не ма. До ду-
ше, не сме мо за бо ра ви ти, бар на ни воу књи жев не кри ти ке, Не бој шу Ва со ви ћа, ни ти 
Пре дра га Чу ди ћа. Пр ви је ар гу мен то ва но пи сао о ико ни са вре ме не срп ске књи жев но-
сти, Д. Ки шу, дру ги о Рај ку Пе тро ву Но гу и Јо ва но вић Да ни ло ву и – ни ко се на Чу ди-
ће ву књи гу (Ве ја чи ове ја не су шти не, 2011) ни је освр нуо. Срп ско књи жев но дру штво 
(ово га пу та не ми слим на исто и ме ну спи са тељ ску удру гу) уисти ну је блас фе мич но и 
из над све га оса ка ће но због еви дент ног по ка зи ва ња ку ка вич лу ка и не го ва ња је ре си 
кет ма на. Крив ци: по ли тич ки мо но по ли над сред стви ма за ди фу зи ју кул ту ре, ауто ри-
тар ност еко ном ско-ли бе ра ли стич ке иде о ло ги је у ви ду ус по ста вља ња еко ном ске хи-
је рар хи за ци је књи жев них ква зи-вред но сти, по ли ти ча ре ње у кул ту ри и ње го ва ре ста у-
ра ци ја. Ср би ја не ма да нас јед ног То ма са Бер нхар да, не ма ни јед ног Пје ра Ви дал-На кеа. 
Не ма ни оног да ле ког им пре тка по зна тог по ре чи: Оп ту жу јем. Шта би тре ба ло оп ту
жи ти уну тар да на шње срп ске књи жев но сти – ли ста то га је два да би има ла свој крај. 
На мет ну тој сти хи ји ко ја је кон сте ли са ла по сто је ћи по ре дак књи жев них вред но сти, 
ура ми ла га и опа са ла жи цом ко јом су не ка да би ли опа са ни ло го ри, не мо гу ће је су-
прот ста ви ти се. Пре све га због ње не огром но сти и ма сив но сти до ве де не до без о-
блич но сти. Ста ње из ван ред ног ста ња је по ста ло нор ма. У овој др жа ви да нас по сто је 
цр не и бе ле ли сте љу ди. На јед ној стра ни спи сак љу ди ко ји ма ни је до зво ље но да уче-
ству ју у јав ном жи во ту, на дру гој ап со лут на вла да ви на „бе лих ли ста“. Је дан но ви нар 
(Ма рин ко М. Ву чи нић) је не дав но („По ли ти ка“, 16. април 2013.) скре нуо па жњу на по-
сто ја ње ових „бе лих“ ли ста, на пи сав ши: „То је низ име на љу ди ко ји су не пре ста но у 
цен тру па жње на ше јав но сти, ства ра ју ћи на тај на чин не ку вр сту по вла шће ног кру га 
ана ли ти ча ра, ко мен та то ра и екс пе ра та ко ји увек има ју спре ман од го вор за сва ку област 
(…) Да ли је на ша ин те лек ту ал на за јед ни ца то ли ко за тво ре на и не ја ка да је све де на 
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на не ко ли ко име на ко ја се не пре ста но обр ћу у на шој јав но сти?“ – Да ли да на ве дем 
име на ко ја, што се ти че са вре ме не књи жев но сти, не пре ста но ко ла ју у глав ним срп ским 
гла си ли ма? – То су В. Ба јац, С. Ба са ра, В. Ог ње но вић, М. Пан тић, М. Бећ ко вић, Кец ма-
но вић, Д. Ве ли кић, В. Пи шта ло, А. Га та ли ца, Г. Бо жо вић, Л. Бла шко вић, М. Да ној лић, М. 
Лом пар, Бор ка Па ви ће вић. Љу ди ко ји, бар ме ни, не ма ју шта да ка жу, али се јав но сти 
обра ћа ју без пре стан ка. Та кви љу ди су по треб ни сва кој др жа ви: они су прет став ни ци 
си му ли ра ња сло бо де го вор не ре чи, естра ди за ци је књи жев не ре чи, су ро га ти ква зи- 
-ми шље ња ко је се са дру га чи јим ми шље њем не су че ља ва ни кад. Та кви и не по сто је 
да се су че ља ва ју са би ло ки ме, они тре ба да бу ду Сва ко, Сви и – за све.

Ко ли ко је са мо су че ља ва ња са књи жев ном и кул тур ном јав но шћу имао То мас Бер н-
хард! Ва ља са мо по гле да ти са др жај ње го ве књи ге Исти ни на тра гу (Der Wa hr he it auf 
der Spur) па ће чи та о цу би ти ја сно у ка кве се ри зи ке овај аустриј ски пи сац упу штао 
(прав ни ри зи ци због на вод них кле ве та, ри зи ци мо гућ но сти об ја вљи ва ња, прет ње 
те ле сној си гур но сти). Ус пео је да се, усред огром ног гро тла мр жње спрам ње га, одр жи 
са мо пу ким спи са тељ ским та лен том. Не по др жа ван ни од ко га, ап со лут но не по др жа-
ван ни од ко га! Ко је и ка кве је про бле ме 1988. го ди не имао пи сац Hel den platz-а те шко 
је за ми сли ти. То мас Бер нхард се об ру шио на це лу аустриј ску на ци ју да би од ње них 
кон зер ва тив них пред став ни ка, штам пе и по ли ти ча ра, али и од ко ле га пи са ца, по себ-
но од њих!, био оба сут ди вљач ком мр жњом. Све се, до ду ше, за у ста ви ло на то ме. 
Аустри ја је, ипак, јед на де мо крат ска зе мља. Не ки наш То мас Бер нхард за гла вио би у 
за тво ру или би не стао са ли ца зе мље, по пут не ких срп ских но ви на ра. Сто га срп ски 
пи сци-ин те лек ту ал ци пи шу по пут си гур но сних уре ђа ја у ка квом тран сфор ма то ру: 
ни кад не из би ја ју из ван про пи са ног, ни кад не пре ко ра чу ју по жељ но и до зво ље но. За 
те на ше пи сце, ква зи-ин те лек ту ал це, тек до не кле ва жи оно што Т. Бер нхард пи ше у 
свом ко ма ду Трг хе ро ја: „То што пи сци пи шу ни је ни шта спрам ствар но сти, они на вод-
но пи шу да је све стра шно, да је све скле ро тич но, да је све ка та стро фал но, да не ма 
из ла за, али све што они пи шу ни је ни шта спрам ствар но сти, ова је то ли ко ло ша да се 
то не мо же опи са ти.“ Ка же мо, „тек до не кле“, јер на ши пи сци се не упу шта ју не у бог-
зна ка кве, не го у ни ка кве по ле ми ке са пред став ни ци ма др жа ве и др жав не по ли ти ке и, 
та ко ђе, ни у ка кве књи жев не по ле ми ке. Би ло би бај но та ко не што про чи та ти из пе ра, 
на при мер В. Бај ца, М. Пан ти ћа, „По ли ти ки ног“ ко лум ни сте Бла шко ви ћа или из пе ра 
чо ве ка ко ји је био „по до бан“ у свим вре ме ни ма (Ми ло ше ви ће вом и Пе то ок то бар-
ском), г. Г. Бо жо ви ћа. Ови пи сци су пи сци ра ди пи са ња, они се не „ба ве“ по ли ти ком, 
њи ма је то blan co од исте омо гу ће но, и то тек са мо да бу ду и оста ну пи сци, али се ни-
ка ко не сме ју про бу ди ти и по ста ти ин те лек ту ал ци (у фран цу ском сми слу те ре чи), 
за бра ње но им је да „од ра сту“ ка ко би о др жа ви у ко јој жи ве, по пут Бер нхар да, ре кли 
ко ју реч, но др жа ву и ње ну ко му ни ка ци о ну мре жу (днев ни ли сто ви, тв и ра дио ста ни-
це) ко ри сте на нај ба нал ни ји на чин, на и ме, као по ли гон за соп стве но про мо ви са ње. 
За те пи сце би мо гло да се ка же оно што је сво је вре ме но за сво је ру ске ко ле ге ре кла 
Је ли за ве та Алек сан дро ва: „Ти пи сци, стал ни уче сни ци ‘окру глих сто ло ва’, ула зе у ин-
тер на ци о на лу пи са ца, по ста ју ћи чла но ви пен-клу бо ва, до бит ни ци су мно го број них 
на гра да из ми шље них за уну тра шњу упо тре бу. Њи хов круг је узак и у ње га се не мо же 
ући ни за ка кве књи жев не за слу ге, ако ни сте при хва ти ли јед но став ну исти ну: ко се 
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про да је, тај се из да је! (…). Књи жев ни круг (у срп ском слу ча ју срп ски ПЕН или СКД) има 
за тво ре ни кор по ра тив ни, ка стин ски ка рак тер, по пут фе у дал ног за на тлиј ског це ха. Вре-
ме ном ти Хе ро стра то ви по том ци по ста ју ико не, њи хов ин декс ци ти ра ња се ди же до 
не бе са, с на ме ром да се ди рект но ис по ру че (и пре по ру че) исто ри ји књи жев но сти.“ 
Ти пи сци се, по пут сво је вре ме но Д. Ки ша, јав но сти уса ђу ју на на чин, ка ко би ре као 
Пјер Бур ди је, „сим бо лич ког уту вљи ва ња, кап по кап“, при пре ма ју их ве ли ки днев ни 
ли сто ви и тв ста ни це и, да ка ко, они са ми пу тем са мо ре кла ме. На тај на чин ла жно и 
без вред но по ста је очи глед но. Аустриј ском пи сцу То ма су Бер нхар ду та кве при ли ке 
ни су би ле на кло ње не, ни ти он њи ма. Он сâм је, на про тив, иза зи вао не при ли ке. По-
сле ди це су за час до ла зи ле – ова чи ње ни ца по ка зу је Бер нхар до ву спрем ност да се 
су о чи са сво јом сен ком ан га жо ва ног пи сца – па би Бер нхар до ви кри ти ча ри о ње го-
вом де лу го во ри ли ова ко: „Оно (де ло му) не ма ни ка кве ве зе са сло бо дом умет но сти. 
То су (де ла му) увре де ча сти, ху ље ња, кле ве те на те ку ћој тра ци, да кле, у све му, по-
вре де за ко на. (…) И ове пр ља ве кам па ње про тив нас пла ћа мо ми из на шег џе па пу тем 
ги гант ских суб вен ци ја. Ми смо уисти ну зе мља у ко јој сун це пре ти да за у век за ђе“ 
(Kато /псе у до ним ауто ра/: „Пред за ла ском сун ца“ / „Vor Son ne nun ter gang“, Ne ue Kro nen 
Ze i tung, 11. ок то бар 1988). Ми не оче ку је мо по што, на вод но, до вољ но по во да за та ко 
шта не ма, да се и не ко од срп ских пи са ца по ве де за прак сом То ма са Бер нхар да. Ми се 
за до во ља ва мо ти ме да слу чај Бер нхард и прак су То ма са Бер нхар да као пи сца уну-
тар јед не ре ла тив но сре ђе не др жа ве у ко јој је пи сац жи вео са мо на ве де мо као при-
мер то га ка ко се је дан пи сац ан га жу је у при ли ка ма ка да се то од ње га та ко зах те ва. 
Или пак ка да он то та ко сâм од се бе зах те ва, јер је ње го во cre do окре ну то мо рал ним 
на че ли ма уну тар чи ње ни це: би ти пи сац. Сто га ће је дан аустриј ски кри ти чар с пра-
вом при ме ти ти да Бер нхар дов Трг хе ро ја, од но сно ње гов аутор, ука зу је на сву „бе ду 
ње го ве до мо ви не“ ко ју овај „уз по моћ сон де сво га ду ха (...) по пут до брог ин тер ни сте, 
са упра во про фет ским-ди јаг но стич ким по гле дом си ту и ра та мо где још увек из би ја ју 
ме та ста зе фа ши зма“ („...wo im mer noch die Me ta sta sen des Faschi smus wuc hern“). – Сон-
де ду ха на ших пи са ца, иако им пред очи ма ле жи ши ро ко по ље по ли тич ких при ли ка 
у њи хо вој др жа ви од 1991. до да нас, ни су би ле вољ не да се освр ну „на бе ду сво је до-
мо ви не“. По себ но не они пи сци ко ји да нас ужи ва ју све бе не фи ци је сво је др жа ве. И, 
да ка ко, исте ужи ва ју упра во због то га. Јер са мо на осно ву пу ког та лен та не би ни мо-
гли да бу ду ко лум ни сти у нај у ти цај ни јим др жав ним ли сто ви ма. Ни ти да по ста ну ико не 
са вре ме не срп ске књи жев но сти. Це на је: про да ти очи глед не при ли ке за ан га жман, 
во ди ти игру „уз вра ћа ња услу га“, ћу та ње сма тра ти сво јом оба ве зом. То су де ло ва ња 
уну тар ко јих се дâ са гле да ти етич ка ра ван ових пи са ца, њи хо во ви ђе ње све та, ко је 
по сле дич но за со бом по вла чи „фа та ли зам и пот чи ње ност“. У ме ђу вре ме ну, sit tran sit 
glo ria mun di. 

Да за вр ши мо. Сво је вре ме но, ка да се То мас Бер нхард вра ћао са сво јих ду жих од-
су ство ва ња из род не му др жа ве, за пи си вао би ре че ни це ко је би по чи ња ле: „Упра во 
до шав ши из (...) нај ра ди је бих се од мах вра тио...“ Чо ве ку и пи сцу То ма су Бер нхар ду, 
ина че чо ве ку-ко смо по ли ти, по вра ци у до мо ви ну те шко су па да ли. На кон њих се дао 
би за сто да на на чин по ре ђе ња са др жа вом из ко је се био упра во вра тио про го во ри 
о сво јој, ње му ина че дра гој зе мљи (Land). Те шка ср ца би ис пи си вао ре че ни це ко је су 



192

ис ка зи ва ле не га тив не су до ве о сво јој др жа ви (Sta at). („Je der mag sein Land. Ich auch. 
Nur den Sta at mag ich nicht“ / „Сва ко во ли сво ју зе мљу. Ја, та ко ђе. Са мо др жа ву не во-
лим“). И ни је се Бер нхард у сво јим ин век ти ва ма за др жа вао са мо на ана ли зи ста ња у 
сво јој др жа ви, још и ви ше пи сао би о сво јим ко ле га ма-пи сци ма су до ве ко ји се ови ма, 
да ка ко, ни су мо гли да до пад ну. То мас Бер нхард се ни је су здр жа вао да о свом са вре-
ме ни ку Ели ја су Ка не ти ју, ко ји је већ „ро ђе њем по стао по ча сним док то ром“, а по том 
„ма лим Шо пен ха у е ром и по моћ ним про фе том“, из не се број не чи ње ни це ко је овом 
пи сцу ни ка ко ни су мо гле би ти по во љи. Са Пе те ром Ханд ке ом ни ка да ни је био у до-
брим од но си ма, са Ерн стом Јан длом та ко ђе. Кру гу ње го вих не при ја те ља при па да ли 
су и Бру но Крај ски, са ве зни кан це лар Ре пу бли ке Аустри је, та ко ђе у истом свој ству и 
Франц Вра ниц ки, као и Вал тер Шел, пред сед ник Не мач ке. Због при мит ка Вал те ра 
Ше ла за чла на Не мач ке Ака де ми је за је зик и пе сни штво, јед не од нај це ње ни јих не-
мач ких ака де ми ја, То мас Бер нхард је по сво јој пи са ној же љи од био да бу де да ље 
члан исте. Сто га ни је би ло ни ма ло чуд но што је још 1982. го ди не ис пи сао не што по пут 
сво је оп ште из ја ве о не при ја тељ ству (all ge me i ne Feinderklärung): „Ја и мој рад има мо 
то ли ко не при ја те ља ко ли ко Аустри ја има ста нов ни ка: цр ква, вла да на Бал ском тр гу 
(Bal lha u splatz) и Пар ла мент, уз не ко ли ко из у зе та ка. На те ме љу тих из у зе та ка пре жи-
вља вам и жи вим.“

Раз ми шља ње о То ма су Бер нхар ду пи сцу увек је до бар по вод за раз ми шља ње о 
ети ци пи сца. Пи сац То мас Бер нхард пред ста вља из ван ре дан мо дел за то. Ни ка да ве зе 
из ме ђу есте ти ке и ети ке ни су би ле ва жни је но у 20. ве ку, ни ка да ни је био то ли ки зна-
чај ан га жма на и мно го број них ви до ва ин тер вен ци је јед ног пи сца у окви ри ма по ли-
ти ке. Се ти мо се са мо фран цу ских пи са ца по пут Ка ми ја, Сар тра, Жи да, Ба та ја, Же не та, 
Мал роа, Ша ра, Си о ра на, Бур ди јеа, Фу коа. Ето по и е тич ка ди мен зи ја ли те ра ту ре огле-
да се, у сва ком слу ча ју, у Бер нхар до вом кри тич ком ан га жо ва њу спрам офи ци јел не 
по ли ти ке ње го ве зе мље ка сних се дам де се тих, осам де се тих и де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. По то ме је овај пи сац сли чан свом зе мља ку Ро бер ту Му си лу и ње го вој 
по е ти ци есе ји зма ко ја као свој си же са др жи про бле ма ти ку жи вље ња етич ки одр жи-
вог и етич ки при хва тљи вог одр жа ва ња жи во та. Та ко ђе, То мас Бер нхард је ве о ма бли-
зак Адор ну ко ји јед но став но ка же: „Не ма ва ља ног жи во та (ric hti ges Le ben) уну тар по-
гре шног.“ О то ме по гре шном жи во ту го во рио је То мас Бер нхард, има ју ћи у ви ду онај 
ва ља ни. У том сми слу Бер нхар до во спи са тељ ско де ло ва ње мо гло би да се озна чи 
као ест/етич ко (тер мин је ско вао Вол фганг Велш) при че му се по ла зи од прет по став ке 
да је ети ка ин хе рент на есте ти ци, да је есте ти ка као „уса вр ша ва ње осе ћај не мо ћи“ оно 
што у етич ком сми слу до при но си „опле ме њи ва њу“. Бер нхар до ве псо вач ке ти ра де 
(Schim pfpa ra de), не у од већ па ра док сал ном сми слу, слу жи ле су то ме. Пи сац се за ла-
гао за вла да ви ну мо но по ла сми сла (Sin nmo no pol) уме сто за тзв. „отво ре но дру штво“ 
(of e ne Ge sellschaft) ко је под ра зу ме ва да иста пра ва за глу па ка и за ге ни ја. Та ко ђе, „за 
ар гу мен те“, не „за од лу ке“. Ка да је у тек сту „Реч мла дом пи сцу“ („Wort an jun ge Schrifts-
tel ler“, 1957) на пи сао „ва ма не тре ба со ци јал но оси гу ра ње, сти пен ди је, на гра де и пре-
ми је, ни шта осим са мог жи во та“, он је за пра во го во рио о по тре би да пи сац бу де по-
све не за ви сан чо век, ни ка ко не онај ко ји се за др жа ва на ба зал ним иде о ло ге ма ма 
сво је др жа ве и сво га пу ка ко ји га, углав ном, пот ку пљу ју за сво је прак тич не по тре бе. 
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Од ре ђу ју ћи се, у крај њој ли ни ји, спрам тран сцен ден тал них пи та ња, овај ће пи сац 
јед ном ре ћи: „Све је сме шно, уко ли ко се ми сли на смрт.“ Овај me men to mo ri, још је дан-
пут по но вљен при го во ру по во дом до би ја ња на гра де Ан тон Вилд ганс: „Под се ћам 
вас још јед ном на смрт, на то да све са смр ћу има по сла, не за бо ра ви те смрт, не за бо-
ра ви те смрт...“, за о кру жу је це ло куп ну Бер нхар до ву спи са тељ ску де лат ност. Ако Бер н-
хард по ста вља ло шу ди јаг но зу не са мо у по гле ду та да ак ту ел не по ли ти ке сво је зе мље 
и ње них ин те лек ту а ла ца, ипак ње го ви тек сто ви, про зни и есе ји стич ки, ода ју по ру ку 
да се ова кав суд не мо же да за сни ва на по рет ку ства ри гле де њи хо ве ко нач но сти. 
Дру гим ре чи ма, ње го ви ра до ви по ка зу ју и од би ја ње од „фак тич но сти и бру тал но сти 
јед не праг ма тич не ло ги ке овла да ва ња све том“ и сво ју ве ру и на ду на ла зе у сво је вр сној 
по е ти ци да оно на пи са но на и ла зи на свет ко ји кри ти ку то га при хва та са одо бра ва-
њем и – раз у ме ва њем. Ка да Бер нхард у сво јим ра до ви ма кри ти ку је сво је су на род ни ке 
или сво је ко ле ге пи сце, ту се не ра ди са мо о пу ком по ку ша ју до се за ња до мо рал них 
обра за ца, ни ти је оно што Бер нхард ра ди по ку шај „по сти за ња мо рал ног де ло ва ња“ 
у умет но сти. То је, ме ђу тим, упра во оно што та кву Бер нхар до ву де лат ност по ве зу је, 
ка ко би Адор но ре као, „са јед ним дру штвом до стој ним чо ве ка“. Све је, у сво јој ко нач-
но сти, „за дру ге“. Ако не че га асо ци јал ног у Бер нхар до вом де лу и има, а има сва ка ко, 
он да то ни је ни шта дру го до „сво је вр сна не га ци ја од ре ђе ног дру штва“. Та ква вр ста 
раз у ме ва ња и ту ма че ња дру штва и ње го вог на чи на по ја вљи ва ња у са гла сно сти је 
пак са сло бо дом умет нич ког де ла. Оно што де ло као огле да ло ре флек ту је са др жа но 
је у фак тич ким дру штве ним од но си ма. Или ка ко Адор но ка же: „Си ро вост, су бјек тив но 
је згро зла, би ва апри ор но не ги ра на умет но шћу ко ја без у слов но пред ста вља иде ал 
са вр шен ства.“ Ест/етич ка ди мен зи ја есте тич ког се огле да упра во у то ме: „Ест/етич ке 
вред но сти ре флек ти ра ју ће есте тич ке све сти има ју моћ да мо дер ну ана ло ги ју од но-
са умет но сти и жи во та учи не де ло твор ном у жи вот ној кон сте ла ци ји про бле ма“ (В. 
Велш). Дру гим ре чи ма, ка да сум њи ви од но си уну тар јед не кул ту ре у жи вот ним за вр-
зла ма ма пре те да за у век оста ну у не про зир но сти, по треб на је упра во кри ти ка пу тем 
ко је та кви од но си по ста ју тран спа рент ни, лак ше уоч љи ви и, евен ту ал но, лак ше се 
ре ша ва ју. Ово по след ње, ме ђу тим, оста је трај но под зна ком пи та ња. – За што? Све до ци 
смо да Бер нхар до ви по том ци чи не и да ље оно што су чи ни ли њи хо ви прет ход ни ци. 
Је ди но но вог Бер нхар да у тој сре ди ни још не ма на ви ди ку. С дру ге стра не, на ши са-
вре ме ни ци ко је смо по ре ди ли са Бер нхар до вом кли јен те лом не са мо да ни су из ло-
же ни ни ка квој кри ти ци не го кри ти ка као де лат ност због њи хо ве пу ке ми сти фи ка ци је 
да су нео п ход ни и те мељ не ве ре у свој не про ла зни зна чај не ма по тре бе да по сто ји. 
Код та квих сум ње у се бе не ма ни ка кве. Би ти ти ме раз ма жен је сте њи хо во при род но 
ста ње, ста ње њи хо ве на ви ке ко ја се не до ти че њи хо вог (не ис ко ри шће ног) пра ва на 
чу ђе ње да они као та кви уоп ште по сто је. Не ки фи ло соф би за њих ре као да им не до-
ста ју ма ни ри, од но сно сми сао за от ме ност. 




