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Мигел Саенс

СМРТ ТОМАСА БЕРНХАРДА1

Куда ли ме то воде? Не знам засигурно!
Никад се не враћа онај ко иде овим друмом.

Хуан Руис из Ите

При ча о смр ти То ма са Бер нхар да за ме не по чи ње сре ди ном де цем бра 1988. Из 
Бе ча ми те ле фо ни ра но ви нар ка Кри ста Флајш ман и ка же да је „го спо дин Бер нхард” у 
То ре мо ли но су и да же ли да зна да ли бих хтео да га ин тер вју и шем. Да је ми број ње-
го вог хо те ла и број ње го ве со бе и ка же да га на зо вем. Из не на ђу је ме чак и то што се 
Бер нхард се ћа мог име на, јер је ди ни пут кад сам му пи сао (пред ла жу ћи му не ко ли ко 
шпан ских на сло ва за пре вод Гу бит ни ка), ни је ми од го во рио, а до бро ми је по зна то 
ка ко је шкр та за хвал ност ко ју по ње му за слу жу ју и пре вод и пре во ди о ци.

Зо вем хо тел Ба ра ку да у То ре мо ли но су и раз го ва рам с Бер нхар дом ко ји се тре-
нут но по ка зу је као нај ва спи та ни ја осо ба ко ју чо век мо же да за ми сли. Ка же ми да ће 
та мо про ве сти не ко ли ко ме се ци, да же ли да да је из ја ве, али ни слу чај но аустриј ској 
штам пи, и да би мно го во лео да при ча са мном. Пи там га ка кву би вр сту ин тер вјуа 
же лео (фо то гра фи?, ка ме ре?). „До ђи те ов де и ви де ће мо шта ће да ис пад не.” За ка зу је-
мо за по сле Бо жи ћа, да тум је 10. ја ну ар. По чет ком тог ме се ца, вра тив ши се с крат ког 
пу то ва ња, у Ма дри ду за ти чем по ру ку из да вач ке ку ће „Зур камп” по ко јој је го спо дин 
Бер нхард ве о ма обо лео те је мо рао хит но да се вра ти у Аустри ју.

Ују тро 17. фе бру а ра зо ву ме из „Ел Па и са”, То мас Бер нхард се убио и же ле да на-
пи шем ко лум ну. Пи там ко ли ко имам вре ме на и ве ле да рас по ла жем са три са та. Пи шем 

1 Одломак из књиге Пародија Томаса Бернхарда Мигела Саенса, шпанског академика, прево-
диоца, писца, правника и члана „Интернаcионал Томас Бернхард Гезелшафта” и „Томас Берн-
хард Приватштифтунга”. Превод дела требало би да се ускоро појави у издању „Alexandria Pressa“, 
Београд. Пошто Саенс важи за једног од најбољих светских преводилаcа Бернхарда – и једног 
од најбољих преводилаца књижевности са немачког на шпански (осим практично целог Берн-
хардовог опуса, превео и све драме Бертолда Брехта и већину дела Гинтера Граса, као и поје-
дина Кафкина, Деблинова, Хетеова, Зебалдова дела) – српском преводиоцу Саенса било је 
лакше да се одлучи на метод и посредног превођења, који је додуше био, практично, једино 
могућ. Наиме, и даље су ретке Бернхардове књиге код нас и ваљаност превода варира, а дело-
ви преузети из тих наслова су у Саенсовој књизи незанемарљиви, колику год мањину цитира-
них места чинили. Моја незнатност је могла да се, реcимо, испомогне компиловањем cитата 
из Бернхардових превода и на српски и на хрватски, али стилска неуједначеност знатне ко-
личине текста допринела би правој језичкој пародији. Тако да се овде не ради ни о преводу 
Бернхарда и других аутора који су у изворној књизи cитирани, него управо Мигела Саенса, 
који је за потребе језичке доследности своје књиге, осим писца којим се бави, превео и све 
ауторе које у њој наводи. (Прим. прев.)



би ло шта за два ча са и дик ти рам текст те ле фо ном. Је ди но ми се до па да на слов: „Ко-
нач но”... Ко нач но се до го ди ло оно че га смо се сви пла ши ли, оно што су мно ги тра жи ли 
да Бер нхард учи ни ка ко би ве ро ва ли у ње го ву књи жев ност пу ну оча ја ња. По сле под-
не, још је дан по зив из ре дак ци је: То мас Бер нхард се ни је убио. Да ли би сте мо гли да 
пре пра ви те текст?

То мас Бер нхард умро је 12. фе бру а ра 1989, око се дам ују тро, у свом ста ну у Гмун-
де ну (Ler hen feld ga se 11). У по лу у здиг ну том по ло жа ју (већ не ко вре ме се гу шио ка да би 
био ис пру жен) и са ча шом со ка од гро жђа (из ње го вог ви но гра да) у ру ци. До по след-
њег тре нут ка с њим је био ње гов брат и ле кар оп ште прак се, Пе тер Фа бјан, с ким је 
при чао го то во це ле но ћи. 

По соп стве ној же љи, са хра њен је на гро бљу Грин цинг у Бе чу, у нај ве ћој ин тим но сти 
(ис пра ти ли су га се стра, брат и Емил Фа бјан) и тек та да је об зна ње на вест о ње го вој 
смр ти, ко ја је од јек ну ла штам пом мно гих зе ма ља. У Шпа ни ји је об ја вље но мно штво 
дез ин фор ма ци ја: да се убио, да је умро у нај ве ћој са мо ћи, у сво јој се о ској ку ћи у око-
ли ни Бе ча (од ко јег је Гмун ден уда љен 233 ки ло ме тра), да је ко ји дан ра ни је био у Бе-
ни дор му... Али, осе ћа ња су истин ска: „То мас Бер нхард, по бе ђе на лу цид ност” (Ха ви јер 
Ал фа ја), „Још јед но по се че но ста бло” (Фе ликс де Асуа), „Смрт му зи ча ра” (Але хан дро 
Ган да ра), „Син Салц бур га” (Ра фа ел Кон те), „Озбиљ но не у го дан пи сац” (Ро берт Са ла-
дри гас), „Про тив глу по сти” (Ђор ди Љо вет), „Умро је Бер нхард, по след њи бун тов ник” 
(Ху ан Пе дро Ки њо не ро)... Об ја вље ни су и мно ги дру ги тек сто ви.

Да смо бо ље по зна ва ли Бер нхар да, од мах би смо зна ли да се он не би убио, ко ли ко 
год са мо у би ство би ло увек ак ту ел на те ма уну тар ње го вог опу са. Баш за то је Бер н хард 
ису ви ше во лео жи вот. А је сте из ве сно да је био оп сед нут са мо у би ством... Зар је и 
мо гло да бу де дру га чи је, с об зи ром на то да је био то ли ки Аустри ја нац? (По сто ји фра-
за по ко јој у Аустри ји на ци о нал ни спорт број је дан ни је ски ја ње, не го са мо у би ство.) 
Ме ђу тим, Бер нхард, ко ји је осу ђи вао дру штве ну осу ду су и ци да, од ба цио га је из раз-
ло га ко ји га при бли жа ва ју Шо пен ха у е ру и у исти мах га уда ља ва ју од ње го вог оми ље-
ног фи ло зо фа.

Узрок по чи ње им пре сив ном ста ти сти ком су и ци да 1975. го ди не у лан ду Салц бур га. 
Бер нхард го во ри ка ко му је, „за тво ре ном” у на ци о нал со ци ја ли стич ком ин тер на ту од 
соп стве не три на е сте го ди не, по чет на ми сао би ла да се би оду зме жи вот. У „про сто-
ри ји ци пе ла”, где је ве жбао ви о ли ну, „већ дру ги дан по ку ша ва са тре ге ри ма, али још јед-
ном од у ста је и вра ћа се ве жби ви о ли не”. Ка сни је при ча о дру гим по ку ша ји ма: „Ствар-
но је у про сто ри ји ци пе ла мно го пу та по ку шао да се уби је, али ни јед ном ни је оти шао 
пре да ле ко, ма ни пу ли са ње уже том и тре ге ри ма и сто ти не по ку ша ја са број ним ку ка ма 
по зи до ви ма про сто ри је ци пе ла увек би се у од лу чу ју ћем и спа со но сном мо мен ту 
пре ки ну ли са ми од се бе, али и од ње га са мог, пу тем нај све сни јег сви ра ња ви о ли не, 
пу тем са свим све сног пре ки да ми сли о са мо у би ству и са свим све сне кон цен тра ци је 
на мо гућ но сти ви о ли не, ко је су га сва ки пут све ви ше фа сци ни ра ле, ви о ли не.” (На-
рав но, ове „сто ти не по ку ша ја” тре ба ту ма чи ти као ре то рич ко пре те ри ва ње.)
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Ме ђу тим, Бер нхар до ва би о гра фи ја бе ле жи ра ни је по ку ша је са мо у би ства, од ко јих 
су не ки би ли и озбиљ ни. У свом дру гом раз го во ру са но ви на ром Ан дре ом Ми ле ром, 
Бер нхард ка же да је, као де чак, са се дам-осам го ди на, хтео да се обе си, али уже је 
пу кло; без сум ње је реч о оном по ку ша ју ко ји опи су је у ро ма ну Де те („Пр ви пут сам 
по ми слио да се уби јем”). И да је, као де се то го ди шњак, у Тра ун штај ну, то ком шет ње 
са де дом по чео да гу та, јед ну за дру гом, та бле те за спа ва ње, што га је на не ко ли ко 
да на сме сти ло у кре вет. „Са мо за љу бав мог де де ни сам се убио у де тињ ству”; ње гов 
де да Јо ха нес Фројм би хлер хлад но бе ле жи у свом днев ни ку по ку шај уну ко вог су и ци да 
ав гу ста 1945.

Ка да га Ми лер пи та да ли и да ље раз ми шља о са мо у би ству, Бер нхард од го ва ра: 
„Ми сао је увек ту. Али не ма по ку ша ја, бар не за са да./ За што не?/ Због ра до зна ло сти, 
ми слим, због чи сте ра до зна ло сти. Ми слим да ме ис кљу чи во одр жа ва ра до зна лост 
пре ма жи во ту”, а но ви на ру Кур ту Хоф ма ну ка же: „До са да сам сва ког тре нут ка имао 
же љу да се уби јем. Али ка ко то ни сам учи нио, мо рам да це ним жи вот ви ше не го све 
дру го.” Го ди на ма ка сни је, но ви нар ку Асту Шајб уве ра ва да је ње го ва же ља за жи во-
том огром на и да је та ко увек и би ло, „осим у раз до бљи ма ка да сам ми слио да се 
уби јем и у то ме на сто јао. Та ко је би ло по себ но ка да сам имао 19, 26 и, опет, 40 го ди на. 
Али са да пре фе ри рам жи вот.”

Гер хард Лам перс берг (ко ме је Бер нхард по све тио пе сму „Мо жда ћу те пра ти ти 
све до смр ти”) и Ма ја Лам перс берг2 пре при ча ва ју је дан по ку шај или, бо ље ре че но, 
ла жни по ку шај са мо у би ства са кра ја пе де се тих. У Бе чу, усред но ћи, при ма ју Берн хар-
дов те ле фон ски по зив пун те ско бе и па ни ке. Ка да уз бу ње ни Гер хард Лам перс берг сти-
же у „Тет ки ну” ку ћу,3 на ла зи Бер нхар да ис пру же ног на ду ше ку у ку хи њи, са ис кљу че-
ним га сом. Иро нич но је про ко мен та ри сао за се бе да му се Бер нхард учи нио као „је дан 
од оних та на то фил них пе сни ка ко ји мо ле бо го ве за мно го го ди на жи во та ка ко би мо-
гли да на ста ве да пе ва ју о цр ни лу смр ти [...]”.

Ипак, Бер нхард је во лео да при ча о са мо у би стви ма сво јих при ја те ља. На при мер, 
о не ра зу мљи вом су и ци ду Гер хар да Фри ча, ви ше не го це ње ног аустриј ског пи сца ко ји 
се, на ве че ри у сво јој ку ћи са при ја те љи ма, из ви нио на тре ну так, обу као дирндл (ко мад 
но шње) сво је же не и обе сио се о стуб вра та су сед не со бе; или о оном уз не ми ре ног 
Жа на Аме ри ја, тог мо де ла ин те лек ту ал ног Је вре ја, ко ји је не ко ли ко да на пре не го што 
ће се би од у зе ти жи вот за ме рио Бер нхар ду на пе си ми стич кој ви зи ји зе мље и зе мља ка. 
Оп се да ло га је пак јед но са мо у би ство, ко је је по ми ња но на овим стра ни ца ма: оно, 
бра та ње го вог де де, шу ма ра Ру дол фа, ко ји се 1902. убио на вр ху пла ни не, за то што 
ви ше ни је мо гао да под не се не сре ћу све та. Бер нхард опи су је ово у По дру му, Де те ту, 
Мра зу, Ко рек ту ри, Ими та то ру гла со ва... Мо жда је дан од нај ве ћих стра хо ва де те та 

2 Брач ном па ру сво јих не ка да шњих ме це на из ме ста Ма ри ја Зал Бер нхард је по све тио и са ти-
рич но-ци нич ни ро ман Др ва ре ње (Holzfällen, 1984) што је до ве ло до су ђе ња. Лам перс бер го ви 
су од у ста ли од ту жбе по сле при ти ска кул тур не јав но сти јер је Бер нхард због про це са ин си-
сти рао да се све ње го ве књи ге по ву ку из аустриј ских књи жа ра. (Прим. прев.)
3 Ку ћа Хе дви ге Ста вја ни чек, Бер нхар до ве беч ке ме це не и, по све му су де ћи, љу бав ни це. (Прим. 
прев.)



Бер нхар да био је да би ње гов де да, ко ји је ви ше пу та за пре тио да ће то учи ни ти, мо-
гао да се уби је као ње гов брат.

Што се ти че Бер нхар до вих по ку ша ја са мо у би ства, мо гу ће је да је од лу чу ју ћи тре-
ну так био онај ко ји он по ми ње као та кав у Да ху: ка да га, као ше сна е сто го ди шња ка, 
ми сле ћи да је обо лео од те шке пле у ре зи је, ин тер ни ра ју у салц бур шкој бол ни ци и оста-
вља ју у ку па ти лу, оче ку ју ћи ње го ву смрт. Ве ро ват но је од он да са мо у би ство (иако не 
и ми сао на са мо у би ство) ис кљу че но из ње го вог жи во та.

Го ди не 1979, у јед ном пи сму Ми ле ру, Бер нхард твр ди: „Соп стве на ег зи стен ци ја 
ни је ми пре ви ше ва жна. Али су и цид ми се са да чи ни ко мич ним”, и у то ме се у пот пу-
но сти по ду да ра са прин цем Са у ра у ом из ро ма на По ре ме ћај: „Увек, ка да го во ри мо о 
са мо у би ству, по кре не мо не што ко мич но. Раз но сим (или ста вљам се би ме так у) гла ву, 
пу цам у се бе, ве шам се... зву чи ко мич но.” За раз ли ку од Шо пен ха у е ра, оно што Бер н-
хард од ба цу је код са мо у би ства ни су мо рал ни раз ло зи. (За Шо пен ха у е ра, са мо у би-
ство је да ле ко од то га да бу де не га ци ја „во ље за жи во том”, већ пред ста вља ње ну по-
твр ду: „Са мо у би ца же ли жи вот и са мо је не за до во љан усло ви ма соп стве ног жи во та. 
Због то га он би ра бес ко ри сно и не ра зум но ин ди ви ду ал но ре ше ње.”)4 Оно што Бер-
н хард од ба цу је је сте дру штво ко је је спрем но да гур не по је дин ца у са мо у би ство.

Уоп ште гле да но, Бер нхар дов став о смр ти ра ди кал но се раз ли ку је, на при мер, од 
ста ва Ели ја са Ка не ти ја (за ко га је смрт нај ве ћа не прав да, не при хва тљи во ле гал но уби-
ство). Ка да Ми лер, 1971, у свом пр вом ин тер вјуу са Бер нхар дом, пре но си свом са го-
вор ни ку по здрав Ка не ти ја (ко ји је та да још био Бер нхар дов при ја тељ) и ка же да је 
при чао с њим о смр ти, овај од го ва ра: „Смрт је не што нај бо ље што по сто ји.”

Увек су би ле те сне ве зе из ме ђу Бер нхар да и смр ти. Као де ча ка, ба ба га је во ди ла 
да ви ди гро бље, мр твач ке ков че ге, ка пе ле да би ви део мр тве, ко ји су њу фа сци ни ра ли. 
Пре не ла је ову фа сци на ци ју на уну ка, ко ме је при ча ла, на при мер, да мр тва це са хра-
њу ју са зво ном да би мо гли да оба ве сте ако ус кр сну. Бер нхард на сле ђу је ве ли ку скло-
ност гро бљи ма. Као де те је во лео да се пра ви мр тав, или да из и гра ва леш на са хра ни, 
а јед на од ње го вих оми ље них за ба ва би ла је да па ро ди ра по смрт ну по во р ку, ка ко у 
Ма ри ја За лу та ко и ка сни је, у Ол сдор фу, са Хе нет мај ром.5 Смрт је стал но при сут на у 
ње го вом де лу и по не кад (про ми шље но) до сти же ни вое гро те ске: из ра чу на то је да је 
у Ими та то ру гла со ва бли зу пет хи ља да ли ко ва ко ји су умр ли ма ње-ви ше при род ном 
смр ћу.

Го ди не 1968, по во дом уру че ња та ко зва не ма ле на гра де аустриј ске Др жа ве, Бер н-
хард, ка ко смо ре кли, др жи го вор ко ји ре зул ти ра скан да лом а да то пр ви пут ни је про-

4 Art hur Scho pen ha u er: Die Welt als Wil le und Vor stel lung, том l, II део, Di o ge nes, Zu rich 1977, стр. 
492. (Прим. аут.)
5 По сред ник за не крет ни не Карл Иг нац Хе нет ма јр, на чи ју пре по ру ку је Бер нхард ку пио ку ћу 
у Ол сдор фу, где је жи вео го то во 20 го ди на, али и ку ћу у Круц кој код Рајндлми ла, ку ћу у Ха ун-
спе ну [или Ханс-Паулу] по ред От нан га, као и стан у Гмун де ну. Ма те ри јал за до бар део на ра ти ва, 
па и за ов де при ло же ни По ре ме ћај, Бер нхард је до би јао од овог свог при ја те ља за хва љу ју ћи 
ње го вим раз го во ри ма са дру гим куп ци ма и про дав ци ма не крет ни на. Карл Иг нац Хе нет ма јр 
об ја вио је не ко ли ко књи га о свом при ја тељ ству са То ма сом Бер нхар дом. (Прим. прев.)
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ми шље но. Мо жда је то и да нас ње гов нај ци ти ра ни ји го вор: „Не тре ба ни шта хва ли ти, 
ни ког ка зни ти, ни шта осу ди ти, али има мно гих ко мич них ства ри; све је ко мич но ка да 
се ми сли на смрт”... Бе рн хард у ства ри са мо по на вља оно што је на пи сао де сет го ди на 
ра ни је у сво јој књи зи У ви си на ма, ко ја ће до ду ше би ти об ја вље на пост хум но: „све је 
сме шно/ сви и све, не ма сум ње у то, са мо смрт ни је сме шна, са мо смрт не, јер је смр ти 
за бра ње но да бу де сме шна.” Као и увек, Бер нхард по ка зу је спо соб ност да осве тли 
оп ште ме сто но вом све тло шћу, вра ћа ју ћи смр ти ње ну ужа сну сна гу. А го вор ко ји је 
спре мио исте те 1968. (и ко ји ни је имао при ли ку да из го во ри) да би се за хва лио на 
на гра ди „Ан тон Вилд ганс“, окон ча ва ју ре чи: „[...] не за бо ра ви те на смрт, не за бо ра ви те 
на њу, не за бо ра ви те је, не за бо ра ви те...”

Од по чет ка осам де се тих, Бер нхард је све стан да је већ мр тав чо век... и то при хва та: 
„имам јед ну стал ну бољ ку, не из ле чи во ши ре ње ср ца. И мо гу да по жи вим још че тр-
де сет пет ми ну та или три го ди не, мо жда и це лих се дам го ди на. По из ве шта ји ма ле ка-
ра, ствар но је већ го ди на ма тре ба ло да бу дем мр тав, го ди на ма над жи вља вам са мог 
се бе. На не ки на чин, смрт..., до бро, уоп ште се не пла шим, пот пу но сам рав но ду шан. 
Ствар но не раз у мем страх од смр ти.” Кри сти Флајш ман го во ри: „Уоп ште не ми слим 
на смрт, али смрт стал но ми сли на ме не.”

Док тор Фа бјан ова ко опи су је ње го ву си ту а ци ју: „По след њих де сет-два на ест го-
ди на имао је је дан ср ча ни про блем, у стар ту не из ле чив и ли шен ре ше ња и то је он 
(Бер нхард) са вр ше но знао. Та ко да је, ви ше од де сет го ди на, био чо век ко ји је, ствар-
но, мо рао у сва ком тре нут ку да ра чу на на смрт. Ни ка да ни је знао хо ће ли до че ка ти 
сле де ћу го ди ну, или ће се ипак од у пре ти још го ди ну или две. То што је из др жао де сет 
го ди на тре ба при пи са ти ис кљу чи во ње го вој не ве ро ват ној во љи, ње го вој не ве ро-
ват но чвр стој во љи, ње го вој не ве ро ват ној же љи да жи ви.” Бер нхард је знао да је осу-
ђен, и пред сво ју смрт је у јед ном ин тер вјуу у От нан гу ре као: „Су де ћи по ле ка ри ма, 
већ не ко вре ме је тре ба ло да бу дем мр тав.”

Два да на пре не го што ће умре ти, Бер нхард, ко ји је два да је мо гао да ста не на но ге, 
по сти же да га од ве зу у Салц бург, те ла пу ног ле ко ва, да би са чи нио те ста мент. (Раз лог 
да но тар не до ђе код ње га ку ћи био је, по са мом Бер нхар ду, у то ме што та кве сце не 
по сто је са мо у опе ре та ма.) Но си већ сро чен те ста мент и не до зво ља ва но та ру да 
про ме ни ни за рез: „Ја, То мас Бер нхард, ро ђен 9. 2. 1931, пи сац, Ол сдорф, Обер на тал 2, 
из ла жем сво ју по след њу во љу ка ко сле ди:.”

Нај пре при ча ва ни ји и нај по ле мич ни ји је па ра граф IV, и вре ди пре пи са ти га:
„За вре ме ва жно сти ле гал них пра ва ауто ра, не ће сме ти да се из ве де, од штам па ни ти 

при ка же уну тар гра ни ца аустриј ске др жа ве, ка кав год био њен на зив, ни шта што сам 
на би ло ко ји на чин на пи сао: ни оно што је об ја вље но за мог жи во та, ни оно што се на-
ла зи у мом ле га ту би ло где, по сле мо је смр ти.

Из ри чи то под вла чим да не же лим да имам ика кве ве зе са аустриј ском др жа вом и 
да се за у век про ти вим не са мо сва ком не по сред ном, не го и сва ком по сред ном чи ну 
те аустриј ске др жа ве ко ји би имао ве зе са мном као осо бом или са мо јим де лом.

По сле мо је смр ти не ће сме ти да бу де об ја вље на ни јед на реч из мог мо гу ћег књи-
жев ног ле га та, где год да се на ла зи, под чи ме тре ба под ра зу ме ва ти и мо ја пи сма и 
па пи ре.”
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Ово ни је ме сто за прав ну ана ли зу Бер нхар до вог те ста мен та, ко ји се без сум ње 
из ла же раз ли чи тим ту ма че њи ма. Ње го ва при ме на у прак си ни је пре ста ла да по бу-
ђу је про бле ме..., и на ста ви ће да то чи ни. По зо ри шна де ла на ре пер то а ру Бург те а тра 
или Ака де ми те а тра из Бе ча ка да је он умро на ста ви ла су да бу ду из во ђе на кад не би 
ис кр сле по те шко ће (...) Не мач ки ру чак и Трг хе ро ја на ста ви ли су да бу ду на ре пер то а ру. 
А 1990, на го ди шњи цу Бер нхар до ве смр ти, Ма ри јан Хо пе6 мо гла је да ре ци ту је ње го-
ве пе сме „са за тво ре ним вра ти ма” без про бле ма. За раз ли ку, јед ној по зо ри шној тру-
пи из Лин ца ко ја је, исте те го ди не, ста ви ла на сце ну ко мад Слав ни, раз ре за на је суд-
ска ка зна у ви си ни од 100.000 ши лин га и за бра ње но јој је да на ста ви да га из во ди. 
(Ре ше ње ко је је тру па по сле то га иза бра ла – а ко је би оду ше ви ло Бер нхар да – би ло 
је не ма вер зи ја дра ме.) А то ком Ви нер Фе ство хе на 1990. Беч ли је су ишле у Бра ти сла-
ву да би мо гле да ви де, са дру ге стра не гра ни це, Ели за бет II...

Ме ђу тим, за и ста тре ба зна ти за што је Бер нхард (по што га је, као ни ка да у жи во ту, 
беч ка пу бли ка по здра ви ла)7 са чи нио та кав те ста мент. Осим то га, знао је да ће Пеј ман 
и да ље би ти на че лу Бург те а тра и да ће мо ћи да на ста ви да ре жи ра ње го ва де ла... 
Осо бе вр ло бли ске Бер нхар ду (ње гов брат) ка жу да је кам па ња увре да и дис кре ди-
то ва ња по во дом Тр га хе ро ја би ла, јед но став но, пре ви ше за ње га; оста ли (као Карл 
Иг нац Хе мет ма јр) при пи су ју тај те ста мент јед ном од мно гих про ла зних ка при ца; ве-
ћи на уоп ште не мо же да раз у ме ту вр сту ко нач не осве те. Мо жда је, као аутен тич ни 
бо дле ров ски ден ди, Бер нхард по же лео jo u er la comédie au bord de la tom be. Све узев, 
по сто ји об ја шње ње ко је се чи ни пла у зи бил ним: оно о „књи жев ној еми гра ци ји”. 

За што То мас Бер нхард, по пут то ли ких аустриј ских ин те лек ту а ла ца, ни је еми гри-
рао? Јед ном је ре као да је ми слио о то ме још од де тињ ства..., али му је би ло нео п ход но 
да жи ви у сво јој зе мљи. Дру гим ре чи ма, мо жда је Бер нхард же лео да мр тав оства ри 
оно на шта се за жи во та ни ка да ни је од лу чио... У сва ком слу ча ју, ка ко је ре као Бе ња-
мин Хен рихс, по след њи гест То ма са Бер нхар да са др жи „ра зор ни бес пре ва ре ног 
љу бав ни ка”.

У по се ту гро бљу Грин зинг (XIX ди стрикт Бе ча), где је са хра њен Бер нхард, иде се 
трам ва јем број 38 са Шо тен рин га до ста ни це „Am dem lan gen Li sen”. То је ле по и уз-
ви ше но гро бље где по чи ва ју Ал ма и Гу став Ма лер, Хај ми то фон До де рер, Па ул Вит-
ген штајн (јед но ру ки пи ја ни ста, а не Лу дви гов си но вац) и на ко ме је Бер нхар дов гроб 
ду го био ли шен ика квог нат пи са. Ту је био са мо крст (ко ји је сам Бер нхард иза брао и 
обо јио), са сан ду чи ћем у ко јем би се, кад би био отво рен, ви де ла по бле де ла фо то ко-
пи ја јед не од ње го вих по след њих фо то гра фи ја, на ко јој је Бер нхард омр ша вео и по-
ви јен. Да нас, ка да се она отво ри, мо гу да се про чи та ју три име на: „Франц Ста вја ни чек / 
Хе двиг Ста вја ни чек / То мас Бер нхард.” 

На гро бу (гру па 21, ред 3, број 2) увек има цве ћа, све ћа, по ру ка, пе са ма, ка ме ња у 
бо ји... Је дан гро бар ка же да гроб по се ћу ју „пре све га же не, зна те, све вр сте же на, 

6 Вр ло зна чај на глу ми ца ра зних Бер нхар до вих дра ма (Ло вач ко дру штво, На ци љу, Трг хе ро ја) 
и ње го ва при ја те љи ца. (Прим. прев.)
7 На пре ми је ри Тр га хе ро ја 4. 11. 1988, ко ји је ре жи рао Курт Пеј ман. (Прим. прев.)
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мла де, ста ре, ле пе, ру жне...” Јед ном сам ви део да је не ко, на пар че ту па пи ра, пре пи-
сао Бер нхар до ву ре че ни цу: „Увек сам ве ро вао у Не бо, још као де чак [...] Је дан сам од 
рет ких ко ји ствар но ве ру ју у Не бо.” Ме ђу тим, но ви нар ки Асти Шајб, кад га је пи та ла 
да ли ве ру је у ег зи стен ци ју по сле смр ти, Бер нхард је од го во рио: „Не. Хва ла Бо гу. Жи-
вот је ди ван. Али, нај див ни ја ми сао је сте да се он за вр ша ва за у век.”

По след ње што је Бер нхард на пи сао би ло је пи смо, јед но од ње го вих чу ве них „пи-
са ма чи та ла ца”, ко је је об ја вље но на дан ње го ве смр ти у „Залц ка мер гут-Цај тун гу”. 
Ре као је у ње му: „Увек кад се вра тим из ино стран ства, ми слим да се вра ћам у је дан 
од нај леп ших кра је ва све та и да је Гмун ден, без ме ста за сум њу, не што нај бо ље у ре-
ги ји Залц ка мер гут [...] По вод за ово пи смо је што сам чуо да по сто је по ку ша ји да бу де 
уки нут трам вај ко ји по ве зу је же ле знич ку ста ни цу са гра дом и што ми слим да би, ти ме, 
Гмун ден из гу био јед ну од сво јих нај ве ћих атрак ци ја. Ту трам вај ску ли ни ју не са мо да 
не би тре ба ло уки ну ти, не го би је тре ба ло про ду жи ти, као пре, до тр га Оп шти не.”

Хе нет ма јр ми сли да ово пи смо до ка зу је да, по след њих да на свог жи во та, Бер н хард 
ви ше ни је био свој; ја ми слим са свим су прот но. Трам вај, и да нас, во зи.

(Са шпан ског пре вео Игор Ма ро је вић)
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