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БЕРНХАРД КАО ДРАМСКИ ПИСАЦ

По след ња дра ма То ма са Бер нхар да ко ја је до жи ве ла пре ми је ру би ла је Ели за бе
та II (Eli sa beth II). Об ја вље на је 1987. го ди не, а пре ми јер но при ка за на две го ди не ка-
сни је, у бер лин ском Ши лер те а тру но вем бра 1989, де вет ме се ци на кон Бер нхар до ве 
смр ти. Ко мад је под се ћао на Бер нхар да из нај бо љих да на – био је же сток, бес ком-
про ми сан и му зи ка лан – али про дук ци ју ни је ре жи рао Кла ус Пај ман, ре ди тељ ко ји је 
обич но ра дио с Бер нхар дом; уоби ча је не зве зде Бер нхар до вих пред ста ва (Бер нхард 
Ми не ти, Бру но Ганц, Едит Хер де ген, Па у ла Ве се ли) ни су би ле ан га жо ва не; сам ма е-
стро био је мр тав. Пред ста ва је до жи ве ла фи ја ско и код пу бли ке и код кри ти ча ра. Пла-
мен је не ка ко зга снуо.

Раз ло зи су, чи ни се, са свим ја сни. Бер нхар до ве дра ме ни су за ми шље не као ре-
мек-де ла. Оне су не по сред не и ди рект не, сен за ци о нал не и спон та не, ве за не за од ре-
ђе но вре ме и ме сто, па и кон крет не глум це. Ње го ве су дра ме крат ки спек та кли ко ји 
про ди ру у са мо ср це јед ног про ла зног осе ћа ња, а по том за ми ру. Ка да се чи та ју, Берн-
хар до ви по зо ри шни тек сто ви де лу ју бле до и ефе мер но у по ре ђе њу с ње го вом про-
зом. У њи ма не ма исте оне кон цен тра ци је ин те лек ту ал не енер ги је ко јом је оба си пао 
сво је ро ма не. Иако ње го ве ре чи уоп ште не зву че искре но, Бер нхард је о по зо ри шту 
го во рио с нео до бра ва њем, па и по грд но: „За ве са се ди же, на сце ни је го ми ла из ме та, 
око ње се оку пља све ви ше му ва, за ве са се спу шта.“ По ред то га, Бер нхард је твр дио 
да му ње го ва про зна де ла не до но се на ро чи ту за ра ду („ти ра жи од тек пар хи ља да 
при ме ра ка, као код не по зна тих по чет ни ка“). За сво је је ко ма де, уз но ту три ви јал но-
сти, го во рио да су то ње го ве злат не ко ке. А пре ма по зо ри шту и по зо ри шном све ту 
(уз по је ди не из у зет ке, нпр. глум ца Бер нхар да Ми не ти ја) ни је га јио по себ но по што ва-
ње – или је та ко ба рем твр дио.1 Упр кос то ме, на пи сао је осам на ест ду жих ко ма да и 
ве ћи број кра ћих дра ма у пе ри о ду из ме ђу 1967. и 1989, а ка да је умро, за со бом је 
оста вио два не до вр ше на ко ма да. Ње го ва драм ска де ла би ла су из у зет но успе шна у 
не мач ким по зо ри шти ма се дам де се тих и осам де се тих. Да би би ла схва ће на на пра ви 
на чин, мо ра ју се узе ти у об зир две њи хо ве основ не од ли ке. Тре ба их пре све га по-
сма тра ти као де ла на ме ње на за из во ђе ње, али их исто та ко ту ма чи ти у кон тек сту та-
да шњих ак ту ел них зби ва ња. 

Бер нхар дов му зи кал ни је зич ки стил – увек без ин тер пунк ци је, текст штам пан као 
да је у сти ху – ни је јед но ста ван ме ди јум и зах те ва по себ ну вр сту де кла ма тор ног из-
во ђе ња. Је ди но вр хун ски глум ци, с по зна ва њем кла сич ног те а тра, мо гу да ожи ве 

1 Kurt Hof mann, ур., Aus Ge sprac hen mit Tho mas Ber nhard (Беч: Löcker, 1988), стр. 78-79.
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Бер нхар до ва по зо ри шна де ла. „По мо ме ми шље њу, дра ма је пр вен стве но ствар је-
зи ка“, ка же Бер нхард; „по сто ји, на рав но, и по зо ри ште акро ба ци ја, где се љу ди ба ца-
ка ју уна о ко ло, утр ча ва ју и ис тр ча ва ју кроз вра та, а суд би не се од лу чу ју на сва ких пар 
ми ну та... Мо је су дра ме дру га чи је. Мо ра те да их ослу шне те. Мо ја се дра ма раз ви ја 
по ла ко, из го лог је зи ка, а ту не ми слим на вла сти то ис ку ство, већ на сво је схва та ње 
драм ске књи жев но сти.“2 Ми не ти је пра ви мај стор бер нхар дов ског је зи ка. Ме ђу тим, 
у ру ка ма ма ње ве штих глу ма ца, чак и оних ко ји до бро вла да ју кон вен ци о нал ним је-
зи ком по зор ни це, Бер нхар до ве дра ме зву че бес крв но и не за ни мљи во. Јед но став но 
ком пли ко ва но (Ein fach kom pli zi ert, 1986), са мо је дан у ни зу мо гу ћих при ме ра, је сте мо-
но лог пи сан с на ме ром да га из во ди Ми не ти. А Ми не ти је сво јим из во ђе њем овог де ла 
за и ста до во дио пу бли ку у ста ње хип но зе. Ипак, та фа сци на ци ја ко ју из вед ба иза зи ва 
ни је при сут на у чи та лач ком до жи вља ју. Ко мад по ста је бе жи во тан, па и до са дан, за то 
што је му зи ка утих ну ла и за то што не ма Ми не ти је вог им по зант ног сцен ског при су ства. 

Ло вач ко дру штво (Die Jag dge sellschaft, 1974) још је дан је при мер ре ла тив не крх ко-
сти Бер нхар до вих по зо ри шних оства ре ња. То је пр ви Бер нхар дов ко мад из ве ден у 
чу ве ном беч ком Бург те а тру. На пи сан је, су де ћи пре ма Бер нхар ду, за Бру на Ган ца и 
Па у лу Ве се ли. На жа лост, ан самбл Бург те а тра се про ти вио то ме да глав не уло ге у 
пред ста ви бу ду по ве ре не глум ци ма са стра не. Ве зан уго во ром, Бер нхард је не вољ ко 
(у нај ма њу ру ку) пре пу стио по де лу уло га Бург те а тру. По Бер нхар до вом ми шље њу, 
ко је су де ли ли и кри ти ча ри, пред ста ва је би ла про ма шај, иако је Бург те а тар у сва ком 
по гле ду јед но од во де ћих по зо ри шта на не мач ком го вор ном под руч ју. 

Бер нхард је се бе сма трао драм ским пи сцем ко ји је окре нут глум ци ма. У ви ше на-
вра та је из ја вио да је дра ме пи сао с на ме ром да сво јим глум ци ма омо гу ћи да раз ви ју 
свој дар. Шта ви ше, че сто је пи сао за од ре ђе не глум це, а пр вен стве но за Бер нхар да 
Ми не ти ја. Ко мад Ми не ти: Пор трет умет ни ка у ста ро сти (Mi net ti: Porträt des Künst
lers als al ter Mann, 1976) и не кри је да је за ми шљен као по зор ни ца за та ле нат Бер нхар-
до вог оми ље ног глум ца. Ри тер, Де не, Фос (Rit ter,De ne, Voss, 1984) на сло вљен је по глум-
ци ма из тру пе Кла у са Пај ма на ко ји ма је био на ме њен: Гер ту Фо су, Кир стен Де не, Ил се 
Ри тер. Де ла та ко бли ско по ве за на с кон крет ним глум ци ма и тру па ма ла ко мо гу да по-
ста ну бе жи вот на и да из бле де ка да их из во де дру ги глум ци у дру гим сре ди на ма, без 
слу ха за ин те лек ту ал ну мо ду след бе ни штва Бер нхар да, слав ног драм ског пи сца, и 
Пај ма на, слав ног ре ди те ља. 

По сто ји, ме ђу тим, још је дан фак тор у из вед би ко ји тре ба узе ти у об зир, а то је сам 
Бер нхард. На го ве стио сам да је је дан од раз ло га за не у спех Ели за бе те II у Бер ли ну 
ауто ро ва смрт. Иако не до слов це, у свој ству глум ца, Бер нхард је до при но сио „из вед-
ба ма“ сво јих де ла. И пре пре ми је ре свог пр вог ко ма да Све ча ност за Бо ри са (Ein Fest 
für Bo ris, 1970), Бер нхард је био по знат по скло но сти ка пр га вим ис па ди ма и не ми ло-
срд ним са ти рич ким тек сто ви ма брит ким по пут са бље. Ње го ва пу бли ка је с не стр-
пље њем че ка ла да ви ди ко ја ће моћ на лич ност сле де ћа би ти на ме ти увре да, ка кав 
ће то гнев ни про тест Бер нхард иза зва ти, ко ће хте ти да га ту жи, те ка ко ће он на то 

2 Ци ти ра но у: Jens Dit tmar, ур., Tho mas Ber nhard Werk geschic hte, дру го, пре ра ђе но из да ње, 
(Франк фурт на Мај ни: Sur hkamp, 1990), стр. 231.
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од го во ри ти. Без улеп ша ва ња, мо же се ре ћи да су Бер нхар до ви ко ма ди би ли и сво је-
вр сни ме диј ски до га ђа ји.3 На при мер, 1972. го ди не је на Салц бур шком фе сти ва лу 
одр жа на пре ми је ра Иг но ран та и лу да ка (Der Ig no rant und der Wahnsin ni ge). Бер нхард 
је упор но зах те вао да се ра ди по сти за ња сим бо лич ког ефек та на кра ју пред ста ве 
све тла у са ли по га се, укљу чу ју ћи и озна ке за из лаз у слу ча ју по жа ра. Шеф ва тро га сне 
ста ни це се ус про ти вио, ор га ни за то ри фе сти ва ла су се ус про ти ви ли, Бер нхард је ин-
си сти рао, а цео је слу чај по том те а трал но пре на ду ван но вин ским тек сто ви ма, остра-
шће ним пре пу ца ва њи ма и те ле гра ми ма.

Слав ни (Die Berühmten) су иза зва ли сли чан скан дал 1975. го ди не. Салц бур шки фе-
сти вал је ан га жо вао Бер нхар да да на пи ше ко мад за пред сто је ћу се зо ну 1976. Ме ђу-
тим, ка да су ор га ни за то ри Салц бур шког фе сти ва ла са зна ли да Бер нхард пи ше ко мад 
ко ји исме ва слав не лич но сти бли ске фе сти ва лу, опо зва ли су ње гов ан га жман. Као што 
се да ло оче ки ва ти, усле ди ла је бу ји ца јав них и при ват них пи са ма, љу ти тих оп ту жби 
и увод ни ка у но ви на ма. По сма тра чи су би ли си гур ни да је Бер нхар до вој са рад њи са 
Салц бур шким фе сти ва лом до шао крај. За чу до, Бер нхард је по но во по зван да пи ше 
за фе сти вал 1981. (На ци љу [Am Zi el]) и по том по но во 1984. У По зо ри штар цу (Der The a
ter mac her, 1984) Бер нхард да је са ти ри чан осврт на са мо га се бе и епи зо ду с по жар ним 
озна ка ма из 1972.

Ипак, те а тар и умет ност и са ми се на ла зе на ме ти Бер нхар до ве кри ти ке. Пре ма Бру-
ско ну, глав ном ли ку По зо ри штар ца, људ ска би ћа су ла жо ви и ли це ме ри, „и ниг де у 
чи та вом људ ском ро ду / ни је пре тва ра ње ве ће и фа сци нант ни је / до у по зо ри шту.“ 
Бру скон, ко ји је и сам глу мац, „ка же да је по зо ри ште је дан ап сурд“:

али ако смо ис кре ни
не мо же мо глу ма та ти
ни ти ако смо ис кре ни
мо же мо на пи са ти ко мад
ни ти глу ми ти у ко ма ду
ако смо ис кре ни 
не мо же мо ни шта дру го
осим да се уби је мо
али по што се не ће мо уби ти
јер се не же ли мо уби ти
бар не у овом тре нут ку, не још
па бу ду ћи да се у овом тре нут ку, не још, ни смо уби ли
упор но пру жа мо по зо ри шту још јед ну шансу[.]

Бру ско нов став и ни је баш у ду ху тра ди ци је Салц бур шког фе сти ва ла. Пра ва је иро-
ни ја да је Бер нхард уоп ште по зван да пи ше за овај фе сти вал. Има ју ћи у ви ду не скри вен 
естет ски ни хи ли зам Бер нхар до вих оства ре ња, чи ни се да је Салц бур шки фе сти вал 
нео че ки ва но по ла зи ште за ње гов на пад на по став ке за пад не по зо ри шне тра ди ци је.

3 По што су Бер нхар до ви ро ма ни те же шти во ко је је при вла чи ло ма њи број чи та ла ца, они ни су 
иза зи ва ли исту ме диј ску ха ла бу ку као ње го ви ко ма ди. Ва жан из у зе так био је ро ман Holzfällen 
(Др ва ре ње), ко ји је иза звао исти она кав цир кус ка кав је пра тио ње го ве ко ма де.
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Фе сти вал су 1920. го ди не по кре ну ли драм ски пи сац Ху го фон Хоф ман стал, ком-
по зи тор Ри хард Штра ус и по зо ри шни ре ди тељ Макс Рај нхарт, као сим бол аустриј ског 
на ци о нал ног иден ти те та и ду хов ног је дин ства. По сте пе но про па да ње и ко нач ни пад 
Хаб збур шке мо нар хи је на кон Пр вог свет ског ра та ство ри ли су пра зни ну у аустриј-
ском на ци о нал ном осе ћа њу. Остав ши без кон ти ну и те та у по ли тич кој исто ри ји, ин те-
лек ту ал ци су те жи ли да об но ве аустриј ски исто риј ски ле ги ти ми тет и са мо де фи ни ци ју 
пу тем умет нич ке тра ди ци је. Хоф ман стал, Штра ус и Рај нхарт по ку ша ва ли су пак да 
кроз умет ност по но во по ве жу ра том опу сто ше ну Аустри ју са са мом со бом.4 Умет нич-
ко је дин ство тре ба ло је да на до ме сти вој ни по раз и по ли тич ку про паст.

Му зи ка и те а тар до бро су по слу жи ли по нов ном осми шља ва њу аустриј ског иден-
ти те та за то што се чи ни ло да кул тур ни иде а ли сто је ван до ме та исто риј ских евен ту а-
ли ја: ка то лич ка тра ди ци ја аустриј ског ба ро ка ко ју је Хоф ман стал те жио да ожи ви у 
сво јим дра ма ма и ли бре ти ма; му зи ка Мо цар та и Бе то ве на, те но ве ком по зи ци је ко је 
је пи сао Штра ус; сцен ско уме ће бри љант ног беч ког ре ди те ља Мак са Рај нхар та упо-
тре бље но да осве жи ста ре кла си ке. Да се по слу жи мо ви со ко пар ном ре то ри ком Ри-
хар да Штра у са, фе сти вал је тре ба ло да бу де „сим бол ис пу њен све тло шћу исти не и 
од бле сци ма на ше слав не кул ту ре. Не ка це ла Евро па зна да на ша бу дућ ност ле жи у 
умет но сти... У вре ме ну ка да је бо гат ство ду ха ре ђе од ма те ри јал них до ба ра и ка да 
на о ко вла да ју его и зам, за вист, мр жња и не по ве ре ње, онај ко сле ди наш по зив учи-
ни ће до бро и по мо ћи да се по но во вас по ста ве брат ска љу бав и људ ска до бро та.“5 
Вре ди упо ре ди ти Штра у сов по сле рат ни па тос на кон Пр вог свет ског ра та с Бер нхар-
до вим па то сом на кон Дру гог свет ског ра та:

Дух Салц бур га сто га се чи та ве го ди не по твр ђу је као пер вер ти ра ни дух [„Un ge ist“] 
ка то ли чан ства и на ци о нал со ци ја ли зма, и све оста ло су не и сти не. За вре ме ле та се под 
за ста вом Салц бур шког фе сти ва ла град огр ће при ви дом уни вер зал но сти, а та ко зва на 
ме ђу на род на умет ност са мо је на чин да се при кри је пер вер ти ра ност ње го вог пер вер
ти ра ног ду ха, као што су ина че сва ле та ов де при твор ност, ли це мер је, по ку шај да се 
уз му зи ку при ка же и му зи ком ода гна [первертираност] гра да и ње го вих ста нов ни ка ко ји 
из ле та у ле то зло у по тре бља ва ју та ко зва ну „вр хун ску умет ност“ у вул гар не ко мер ци
јал не свр хе, а фе сти ва ли слу же да при кри ју глиб у ко јем се град на ла зи.

Ове Бер нхар до ве ре чи мо гле би да по слу же као ко мен тар на дра ме ко је је пи сао 
за Салц бур шки фе сти вал.6 Ме ђу њи ма је ве ро ват но нај ка рак те ри стич ни ја ко ме ди ја 

4 Mic hael P. Ste in berg је на пи сао исто ри ју фе сти ва ла ко ја умно го ме до при но си ње го вом раз у -
ме ва њу: The Me a ning of the Sal zburg Fe sti val: Austria as The a ter and Ide o logy 1890–1938 (Ita ka: Cor nell 
Uni ver sity Press, 1990).
5 Wal ter Pan kofsky, Ric hard Stra uss: Par ti tur eines Le bens (Мин хен: Pi per, 1965), стр. 235.
6 Иг но рант и лу дак, Салц бур шки фе сти вал, 29. јул 1972; Моћ на ви ке, Салц бур шки фе сти вал, 27. 
јул 1974; Слав ни, Беч, The a ter an der Wi en, 8. јун 1976; На ци љу, ко про дук ци ја Салц бур шког фе-
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Моћ на ви ке (Die Macht der Ge wohnhe it, 1974). Ова дра ма се та ко ђе са ти рич но ба ви Салц-
бур шким фе сти ва лом, али суп тил ни је од Слав них. Бер нхард за ми шља фе сти вал као 
ма ли, офу ца ни по ро дич ни цир кус. Као и обич но, пред ста ва по ро ди це од раз је пред-
ста ве на ци је. У сре ди шту дра ме је Ка ри бал ди (у пр во бит ној по ста ви игра га Ми не ти), 
pa ter fa mi li as и ди рек тор цир ку са, ко ји већ два де сет две го ди не по ку ша ва да из сво-
јих не спо соб них цир ку за на та из ма ми са вр ше ну из вед бу Шу бер то вог квин те та „Па-
стрм ка“. Цир ку зан ти пак ни ти има ју да ра ни ти их то за ни ма. И сам је Ка ри бал ди већ 
из гу био сва ку на ду у успех, али овај зло вољ ни ти ра нин ипак на ста вља да свом не-
вољ ном квин те ту на ме ће ре жим сва ко днев них про ба. Ов де се Ка ри бал ди обра ћа 
свом жон гле ру:

Исти на је сле де ћа
Ја не во лим ви о лон че ло
Оно ме му чи 
али сви ра ти га мо рам
мо ја уну ка не во ли ви о лу
али сви ра ти је мо ра
кловн не во ли кон тра бас
али сви ра ти га мо ра
кро ти тељ ла во ва не во ли кла вир
али сви ра ти га мо ра
Ни ти не во лиш ви о ли ну
Ни ми не же ли мо жи вот
али жи ве ти се мо ра
Мр зи мо квин тет Па стрм ка
али сви ра ти га морамо[.]

У овом ко ма ду, на пи са ном спе ци јал но за фе сти вал, Бер нхард се обра ћа пре све га 
пу бли ци Салц бур шког фе сти ва ла, ње го вим уче сни ци ма и ор га ни за то ри ма. Му зи ка 
на ста вља да се чу је све ове го ди не у Салц бур гу, твр ди он, са мо за хва љу ју ћи мо ћи на-
ви ке. Ве ли чан стве ни фе сти вал је у су шти ни тек не би тан по ро дич ни цир кус ко ји се 
рас па да пред не спо соб но шћу и ха о сом. Сто га Моћ на ви ке об ра ђу је јед ну од две 
основ не те ме ко ји ма се Бер нхард ба ви у сво јим дра ма ма: не моћ умет но сти да ис ку-
пи по је дин ца, на ци ју, по ро ди цу или би ло шта дру го. Умет ност, као и жи вот, пред ста-
вља те рет ко ји се не вољ ко но си.

Дру га кључ на те ма у Бер нхар до вим дра ма ма исто риј ске је при ро де. Бер нхард се 
су о ча ва с про бле мом на ци стич ке про шло сти без има ло око ли ша ња, на ро чи то у ко-
ма ди ма Пред пен зи ју (Vor dem Ru he stand, 1979) и Трг хе ро ја (1988). Обе је пред ста ве ре-
жи рао Кла ус Пај ман и иза зва ле су сил не кон тро вер зе. Бер нхард је пред ност увек да вао 
ан сам блу аван гард ног ре ди те ља, ко ји је ре жи рао го то во све Бер нхар до ве пра и звед-
бе. Уз оста ле са мо свој не ре ди те ље то га вре ме на (ка кви су Ге орг Та бо ри, Пе тер Штајн, 
Пе тер Ца дек), Пај ман се опи рао пре о вла ђу ју ћој мо ди у за пад но не мач ком те а тру се-
дам де се тих го ди на ко ја је зна чи ла да се по ста вља ју или кон зер ва тив не про дук ци је 
кла си ка или по ли тич ки ан га жо ва ни брех тов ски ра до ви. Ње го ве су пред ста ве у пр вом 
ре ду ис ти ца ле ре ди тељ ску ма шту и ин тер пре та ци ју. Бер нхар до ви ко ма ди, без мно-
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го ди да ска ли ја и са сво јом скло но шћу ка скан да ло зном и увре дљи вом, од го ва ра ли 
су ње го вом да ру.

Бер нхард је за Пај ма на на пи сао Пред пен зи ју 1979. го ди не, ка да је За пад на Не мач ка 
би ла у је ку та ла са кон зер ва тив них ре ак ци ја на те ро ри стич ке ак тив но сти Фрак ци је 
Цр ве не ар ми је, од но сно гру пе Ба дер-Мај нхоф. Пај ма на, та да шњег умет нич ког ди рек-
то ра Др жав ног те а тра у Штут гар ту (пре сто ни ци по кра ји не Ба ден-Вир тем берг), већ 
ду же вре ме су кри ти ко ва ли кон зер ва тив ни по ли ти ча ри из ре до ва Де мо хри шћан ске 
уни је. Ње гов те а тар, по пут ве ћи не не мач ких по зо ри шта, до би јао је по за ма шне суб вен-
ци је од др жа ве, а ње ни су се во де ћи по ли ти ча ри пи та ли да ли се у ру ка ма аван гард ног 
ре ди те ља др жав ни но вац тро ши на пра ви на чин. До бар део кри ти ка на Пај ма нов ра-
чун до ла зио је од пре ми је ра Ба ден-Вир тем бер га, кон зер ва тив ца Хан са Кар ла Фил-
бин ге ра, ко ји је за го ва рао оштру ка зне ну по ли ти ку и ни је се ли био да из не се сво је 
ста во ве.

Уз оп ште нео до бра ва ње с ко јим су је пра ти ле рад ње го вог те а тра, је дан је кон кре-
тан до га ђај био трн у оку др жав ним вла сти ма. Пај ма ну се 1977. го ди не обра ти ла мај ка 
осу ђе не те ро рист ки ње Гу друн Ен слин. Она га је за мо ли ла да за тра жи до бро вољ не 
при ло ге за ње ну ћер ку, ко јој је, за вре ме слу же ња ка зне у за тво ру с мак си мал ним обез-
бе ђе њем не да ле ко од Штут гар та, би ла по треб на при лич но ску па по прав ка зу ба. Пај ман 
је по ста вио оба ве ште ње на огла сну та блу Др жав ног те а тра, што је убр зо иза зва ло 
бу ру не го до ва ња у но ви на ма и кон зер ва тив ним по ли тич ким кру го ви ма. Не ки су оп ту-
жи ли Пај ма на да је сим па ти зер те ро ри стич ких иде ја, док су га дру ги (пр вен стве но 
та да шњи гра до на чел ник Штут гар та Ро мел) по др жа ли, сма тра ју ћи да има пра во да при-
ку пља при ло ге за ко га год хо ће, све док се то не ко си са за ко ном. Пре ми јер Фил бин-
гер и ње го ви парт не ри на кра ју су ус пе ли да при си ле Пај ма на да под не се остав ку на 
ме сто умет нич ког ди рек то ра вир тем бер шког Др жав ног те а тра.

Но, Пај ма но ви су се глав ни кри ти ча ри убр зо и са ми на шли у не згод ном по ло жа ју. 
У ју лу 1978. го ди не от кри ло се да је пре ми јер Фил бин гер, ко ји је у кру го ви ма Де мо-
хри шћан ске уни је по ми њан као мо гу ћи пред сед нич ки кан ди дат за це лу За пад ну Не-
мач ку, ду го го ди на скри вао сво је срам не ак тив но сти у свој ству су ди је не мач ке рат не 
мор на ри це то ком и на кон Дру гог свет ског ра та. Спор не су би ле број не смрт не пре-
су де ко је је из ре као као рев но стан агент на ци стич ке прав де, укљу чу ју ћи и оне из ре че-
не за крај ње три ви јал не пре сту пе. Ус по ста вља ју ћи обра зац ко ји ће на кон ње га осам-
де се тих сле ди ти и аустриј ски пред сед нич ки кан ди дат Курт Валд хајм, Фил бин гер је 
пр во твр до гла во по ри цао да је смрт не пре су де уоп ште и из ри цао. Ка да је исти ну 
би ло не мо гу ће да ље по би ја ти, Фил бин гер је, не ве ро ват ним по те зом, по ку шао да три-
ви ја ли зу је зна чај пре су да. На кон оштрог при ти ска осра мо ће них стра нач ких ко ле га 
из Де мо хри шћан ске уни је, Фил бин гер је ко нач но под нео остав ку на сво ју функ ци ју и 
по ву као се из по ли ти ке.

Афе ра око Фил бин ге ра од и гра ла се и за вр ши ла пре не го што је Пај ма но ва остав ка 
на ме сто умет нич ког ди рек то ра те а тра сту пи ла на сна гу. Као сво ју ла бу до ву пе сму, 
Пај ман је пла ни рао да ре жи ра до ку-дра му Рол фа Хо ху та Прав ни ци (Die Ju ri sten), за сно-
ва ну на Фил бин ге ро вој при чи. Ме ђу тим, по што Хо хут ни је ис по што вао рок за пре да ју 
ру ко пи са, Пај ман је уме сто ње го вог тек ста по ста вио Пред пен зи ју у ју ну 1979. Иако се 
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Бер нхар до ва дра ма ни је ди рект но за сни ва ла на Фил бин ге ро вом слу ча ју, нај бо ље ју 
је чи та ти је као од го вор на кон тро вер зу ко ју је слу чај иза звао и на пи та ња од јав ног 
зна ча ја ко ја је по кре нуо.

Под на слов дра ме, „Ко ме ди ја о не мач кој ду ши“, до бар је по ка за тељ шта је за пра во 
Бер нхард же лео да по стиг не, без об зи ра на то што ње го ва „ко ме ди ја“ ни је ко мич на. 
Као и ина че, Бер нхард же ли да про ник не у уну тра шњи свет спо ља шњих до га ђа ја, а 
ов де то зна чи да се без за зо ра ба ви не мач ким по ти ски ва њем соп стве не про шло сти. 
Фил бин гер је за Бер нхар да, па и мно ге дру ге, био сим бол ши ре не мач ке не спо соб но-
сти да се пра вил но спо зна зна че ње на ци о нал со ци ја ли зма. На ро чи то је вре ђао, да ка-
ко, успон на ци стич ког џе ла та до по зи ци је ко ја му је обез бе ди ла бо гат ство, пре стиж 
и по ве ре ње јав но сти, и то у јед ној де мо крат ској зе мљи ко ја је на вод но рас кр сти ла с 
про шло шћу. Фил бин гер је пред ста вљао сим бол по губ ног кон ти ну и те та из ме ђу не-
мач ке са да шњо сти и про шло сти, и то у вре ме ка да се чи ни ло да се за хва љу ју ћи др жав-
ној по ли ти ци пре ма те ро ри зму не по врат но про ду бљу је су коб из ме ђу вла де (оли че не 
у ауто ри тар ној лич но сти са мог Фил бин ге ра) и људ ских пра ва. Бер нхард на то од го-
ва ра ски цом по ро дич ног жи во та не мач ког пред сед ни ка су да, слич ног Фил бин ге ру, 
ко ји оче ку је од ла зак са по ло жа ја. 

Сце не ње го вог по ро дич ног жи во та пред ста вља ју при ват ну, пре ћут ки ва ну, по ти-
сну ту про шлост чи та ве на ци је, ону „не мач ку ду шу“ из Бер нхар до вог под на сло ва. Сва-
ког сед мог ок то бра, су ди ја Ру долф Хе лер са сво је две се стре, Ве ром и Кла ром, већ де-
це ни ја ма по тај но сла ви ро ђен дан есе сов ског во ђе Хајн ри ха Хи мле ра. Хе лер је под 
Хи мле ром био ко ман дир кон цен тра ци о ног ло го ра за вре ме ра та, а тих се да на при-
се ћа с не жном но стал ги јом. Шам па њац, уку сан оброк по слу жен уз так то ве Мо цар та 
и Бе то ве на и пре ли ста ва ње по ро дич ног ал бу ма озна ча ва ју по че так ве че ри за чи ње не 
Хе ле ро вим мах ни тим ти ра да ма упе ре ним про тив Је вре ја, Аме ри ка на ца и де мо кра ти је.

На кон што су се Хе ле ро ви си ти на у жи ва ли у се ћа њи ма на на ци о нал со ци ја ли зам, 
пред сед ник су да и ње го ва се стра Ве ра ве че за вр ша ва ју од ла ском у кре вет и пре пу-
шта њем ре дов ном го ди шњем ри ту а лу ин це сту о зног во ђе ња љу ба ви. Дру га се стра, 
Кла ра, је дан је од Бер нхар до вих не моћ них жен ских ли ко ва из ло же них ре пре си ји. 
Она не уче ству је у оп сце ним за до вољ стви ма ко ји ма се ода ју њен брат и се стра. Кла-
ри не су сим па ти је на стра ни де мо кра ти је и со ци ја ли зма, али њој не по ла зи за ру ком 
да се су прот ста ви Ру дол фу и Ве ри. Кла ра је ин ва лид, ве за на за ко ли ца од аме рич ког 
бом бар до ва ња за вре ме ра та. Глас ли бе рал ног ра зу ма у „по ро ди ци Хе лер“ не успе ва 
да се из бо ри за сво ја пра ва.

Пред пен зи ју пред ста вља успе лу са ти ру због то га што не ми ло срд но ди ра у отво ре-
не ра не не мач ке све сти и исто риј ског иден ти те та. Ли ко ви дра ме не са мо што из го ва-
ра ју не из ре ци во, већ то чи не на та ко тре звен на чин да се од то га ле ди крв у жи ла ма, 
што дра ми да је је зив, па и за стра шу ју ћи при звук аутен тич но сти. „Ко би ре као, Ве ра“, 
ка же Ру долф, раз дра га но раз ма тра ју ћи свој жи вот од кра ја ра та:

Ка ко се са мо вре ме на ме ња ју
Нај пре де сет го ди на скри ва ња у бед но ме по дру му
скри ва ле сте ме ти и Кла ра 
а он да ова на пра сна про ме на на бо ље
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не му чи ме са вест
Ту и та мо чи ни се да ства ри сто је ло ше та ко је и да нас
али не ме му чи са вест
Ме не по нај ма ње тре ба да му чи са вест
са мо сам вр шио сво ју ду жност
и ни сам жа лио тру да
од ла зио сам на по сао и ис пу ња вао ви ше
но што је ико мо гао оче ки ва ти
ни сам жа лио тру да
не мам се би шта да замерим[.]

Хе ле ро ва чи ста са вест, Бер нхар дов са ти ри чан при каз не мач ке на ци о нал не све-
сти, на да све је по тре сна. Ипак, Бер нхард овим оства ре њем не ста са ва у по ли тич ки 
ан га жо ва ног драм ског пи сца. У ње му не ну ди по зи тив ну сли ку кри тич ког ра зу ма, јер 
је он оте ло вљен у ту жном и трај но обо га ље ном ли ку Кла ре.

Кљу ча ли бес ко ји Бер нхард пре та че у свој ко мад ни је бес ли бе рал ног ин те лек ту-
ал ца по све ће ног по ли тич ком ста ву за сно ва ном на при ме ни кри тич ког ра зу ма. Уме-
сто то га, Бер нхар до ви ста во ви су ста во ви мо рал ног анар хи сте. Ин те лек ту ал ни ли бе-
ра ли – на ро чи то они оку пље ни око ути цај ног хам бур шког не дељ ни ка Die Ze it – пом но 
су и углав ном са сим па ти ја ма пра ти ли Бер нхар дов рад, док је он сам че сто об ја вљи вао 
тек сто ве у овом гла си лу. Ти су ин те лек ту ал ци де ли ли Бер нхар до ве кри тич ки про-
ниц љи ве по гле де на не мач ку (и аустриј ску) про шлост и под сти ца ли де ба ту што су је 
иза зи ва ле ње го ве књи ге и дра ме ко ји ма ни шта ни је би ло све ти ња. Ме ђу тим, упр кос 
то ме што се кре тао у ин те лек ту ал ним кру го ви ма, сам је Бер нхард оста јао мо рал ни 
анар хи ста: „анар хи чан“ по то ме што ње го ви ста во ви пред ста вља ју мо рал ну по бу ну про-
тив при род не скло но сти да се с вре ме ном зло чи ни за бо ра ве и опро сте. О до бу на-
ци зма Бер нхард пи ше сле де ће: „Увек се из но ва ба вим те мом тих ужа сних вре ме на, 
али љу ди са мо од ма ху ју гла вом. У ме ни су ти стра вич ни до га ђа ји при сут ни као да су 
се ју че де си ли.“ Бер нхард од би ја да при хва ти про ток вре ме на и за бо рав (па и за ле-
че ње) што с њим до ла зи јер је то етич ки не при хва тљи во. Ње гов се ре волт не за сни ва 
на си сте ма тич ној идеј ној или вред но сној плат фор ми ко ја би мо гла да пре ра сте у по-
ли тич ки про грам. Бер нхар до ви етич ки стан дар ди сле де из уну тра шње мо рал не око-
сни це ко ја је лич на и без на де жно пе си ми стич на, ко ја не зна за ком про мис, опро штај, 
ни ти по ли тич ку прак су из ван гра ни ца књи жев но сти.

Упр кос то ме, по је ди на Бер нхар до ва де ла има ју по ли тич ку, дру штве ну и исто риј-
ску ди мен зи ју, те и ди рект ног ути ца ја на по ли тич ки жи вот, што су уред ни ци не дељ-
ни ка Die Ze it вр ло до бро раз у ме ли. Уз дра му Пред пен зи ју, ме ђу њи ма је нај зна чај ни ја 
Бер нхар до ва по след ња об ја вље на дра ма, Трг хе ро ја, на пи са на за Бург те а тар, на чи је 
че ло 1987. го ди не до ла зи Кла ус Пај ман. Бер нхард је дра му на пи сао дво стру ким по-
во дом. Го ди не 1988. не са мо што се сла ви ла сто го ди шњи ца осни ва ња Бург те а тра, 
већ је то ујед но би ла и пе де се то го ди шњи ца Хи тле ро вог три јум фал ног ула ска у Беч. 
Хи тлер се 15. мар та 1938. обра тио ма си Аустри ја на ца, ус хи ће них што је њи хо ву зе-
мљу анек ти рао бо га ти Тре ћи рајх. Упра во је на беч ком Хел ден пла цу (Тр гу хе ро ја), 
ко ји од Бург те а тра раз два ја тек ули ца Ринг штра се, Хи тлер одр жао свој го вор.
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У Тр гу хе ро ја Бер нхард утр ља ва со на отво ре ну ра ну аустриј ског ан ти се ми ти зма. 
Ми сао да је „све још го ре не го пре пе де сет го ди на“ као ре френ од је ку је чи та вом дра-
мом с је зи вом упор но шћу. Ко мад при ка зу је гру пу аустриј ских Је вре ја – у ста ну не да-
ле ко од Хел ден пла ца и пар ка Фолк сгар тен, ода кле се мо же ви де ти и Бург те а тар – 
оку пље них у мар ту 1988. на са хра ни про фе со ра Јо зе фа Шу сте ра. Пе де сет го ди на ра-
ни је на ци сти су про те ра ли фи ло зо фа Шу сте ра у Ен гле ску због то га што је Је вре јин, 
да би се Шу стер, ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао по зна ти окс форд ски про фе сор, на кон 
ра та на на го вор вра тио у род ни Беч. Бо ра вак у Аустри ји се, ме ђу тим, по ка зу је не под-
но шљи вим, па Шу стер из вр ша ва са мо у би ство не по сред но пре но што је тре ба ло да 
се са су пру гом за у век вра ти у Ен гле ску. 

Шу сте ро ва су пру га је кључ на фи гу ра за раз у ме ва ње Бер нхар до ве не на ро чи то 
суп тил не те ма ти ке. Фрау Шу стер стра хо ви то па ти услед не мо гућ но сти за бо ра ва. У 
Бе чу и да ље чу је по ди вља лу све ти ну из 1938. оку пље ну на обли жњем Хел ден пла цу. 
У овом кон тек сту вре ди још јед ном по но ви ти Бер нхар дов лич ни став пре ма Тре ћем 
рај ху. Стра вич ни до га ђа ји из на ци стич ких вре ме на су, ка же он, „у ме ни при сут ни као 
да су се ју че де си ли“. Фрау Шу стер оли ча ва ње го во не при хва та ње про то ка вре ме на. 
Чак ни те ра пи ја елек тро шо ко ви ма у Штај нхо фу, ло кал ној пси хи ја триј ској бол ни ци, 
не успе ва да из бри ше ње на жи во пи сна се ћа ња на про го не и де ху ма ни за ци ју. Са 
Бер нхар до вог ста но ви шта, ње но је лу ди ло вид мо рал не лу цид но сти.

У су шти ни, смрт и са хра на ко ји слу же као око сни ца дра ме пред ста вља ју пад Аустри-
је. Шу стер ни је то ли ко аустриј ски Је вре јин ко ли ко је аустриј ски Је вре јин. Про гон ко ји 
су Аустри јан ци вр ши ли над дру гим Аустри јан ци ма ука зу је на уну тра шњи слом оног 
ду ха ко ји је ра ни је омо гу ћа вао да се иде ја о Аустри ји – цар ству раз ли чи тих на ци о-
нал но сти и ра са – об је ди ни у склад ну це ли ну. Аустри ја нац у Шу сте ру оне мо гу ћа ва му 
да жи ви игде дру где, док му са ма Аустри ја оне мо гу ћа ва жи вот у до мо ви ни. Та без из-
ла зна си ту а ци ја ве о ма под се ћа на не по мир љив кон фликт ко ји до жи вља ва есе ји ста 
Жан Аме ри, о че му пи ше у свом оштро ум ном ме мо а ру С ону стра ну крив ње и за до
вољ шти не (Jen se its Von Schuld Und Sühne, 1966).7 Ни је из ве сно да ли је Бер нхард имао 
на уму овог аустриј ског фи ло зо фа еми гран та ка да је ство рио лик Шу сте ра. Чак и ако 
ни је, па ра ле ле из ме ђу њих дво ји це су ви ше су зна чај не да би смо их за не ма ри ли.

Аме ри је во име (Améry) на не мач ком је ана грам име на Ма јер (Ma i er), што је пре зи-
ме с ко јим је Аме ри ро ђен у Бе чу 1912. го ди не. Отац Хан са Ма је ра био је аустриј ски 
па три о та, је вреј ски вој ник ко ји је по ги нуо бо ре ћи се за ца ра Фра њу Јо си фа у Пр вом 
свет ском ра ту. Мај ка му је би ла Аустри јан ка не мач ког по ре кла. Ханс Ма јер ни је мно го 
раз ми шљао о свом је вреј ском по ре клу све до Нир нбер шких за ко на из 1935. го ди не, 
ко ји су за ди ра ли у са му срж ње го вог иден ти те та. Ње го ва га је је вреј ска крв на јед ном 
пре тво ри ла у стран ца у вла сти тој до мо ви ни, до па да ло се то ње му или не. На кон при-
па ја ња Аустри је на ци стич кој Не мач кој, Ма јер је од бе гао у Бел ги ју, где се при дру жио 
по кре ту от по ра и пре шао у иле га лу. За ро бљен је 1943, под врг нут ге ста пов ском му-

7 Пре вод на сло ва де ла на ен гле ски гла си At the Mind’s Li mits. Ов де је ко ри шћен на слов пре во да 
на хр ват ски је зик из 2009, у из да њу На кла де Ље вак из За гре ба, бу ду ћи да не по сто ји ин те грал-
ни пре вод де ла на спр ски. (Прим. прев.)
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че њу, а по том био за то чен у ни зу кон цен тра ци о них ло го ра, укљу чу ју ћи и Аушвиц. 
Ипак, Ма јер је пре жи вео и по том по ку шао да за се бе из гра ди нов иден ти тет у Бел ги ји, 
као Жан Аме ри – фи ло зоф, но ви нар и фо то граф. 

То ком се дам де се тих Аме ри по ста је до бро по зна та фи гу ра у не мач ким и аустриј-
ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма. Без пре пу шта ња сен ти мен тал но сти ин ду стри је хо-
ло ка у ста ко ја је кре ну ла да цве та, из ра жа вао је гор чи ну и мр жњу пре ма оно ме што 
су му Нем ци и Аустри јан ци учи ни ли, и то с про ниц љи вом пре ци зно шћу. Ни је бе зна-
чај но то што је Аме ри по хвал но пи сао о Бер нхар до вом ме мо а ру По ре кло (Die Ur sac he) 
и ње го вом ро ма ну Ко рек ту ра (Kor rek tur).8 Нај ва жни јим се, ме ђу тим, чи ни став не про-
ла зне гор чи не ко јим се оба ауто ра од ли ку ју. Као и Бер нхард, Аме ри од би ја да се по-
ми ри с тим да шта је би ло, би ло је. Ни је дан ни дру ги не ве ру ју да је у по сле рат ном 
пе ри о ду оства рен истин ски на пре дак. Упр кос свој ским на по ри ма прав до љу би вих 
Не ма ца и оста лих, пи ше Аме ри с тре зве ним пе си ми змом, „Хи тле ров Рајх нај пре ће 
још не ко вре ме ва жи ти као исто риј ски квар у про из вод њи.“ Он да ље пи ше:

А он да ће про сто пре ћи у исто ри ју, и не ће би ти ни бо љи ни го ри не го што су то и 
оста ле дра ма тич не исто риј ске епо хе, мо жда кр вав, али ипак рајх у ком је жи вот ишао 
да ље... [Н]екадашњи офи цир не мач ког ге не рал шта ба, принц Фер ди нанд фон дер Ла јен, 
пи ше: „…са јед не на ше ис ту ре не по зи ци је сти гла је још је зи ви ја вест. Та мо су од ре ди 
SSа упа ли у ку ће и са гор њих спра то ва кроз про зор ба ца ли на плоч ник де цу ко ја још не 
уме ју да хо да ју.” Но, та кво уби ја ње ми ли о на љу ди, ко је је са по у зда ном ор га ни за ци јом и 
го то во на уч ном пре ци зно шћу из вео је дан ви со ко ци ви ли зо ван на род, би ће, до ду ше, жа
ло сно, али се не ће по себ но раз ли ко ва ти од уби ја ња и про го на Јер ме на од стра не Ту ра ка 
или од срам ног на си ља Фран цу за по ко ло ни ја ма. Све ће се то из гу би ти у не ка квом су мар
ном „ве ку вар вар ства”. Као за и ста не по пра вљи ви, не по мир љи ви, као ан тиисто риј ски 
ре ак ци о на ри, у пра вом сми слу те ре чи, оста ће мо ми, жр тве, а као квар у про из вод њи 
ва жи ће то што је не ко ли ци на нас ипак пре жи ве ла.9

И нај у жа сни је сли ке из Бер нхар до ве ма ште бле де пред из ве шта јем прин ца Фон дер 
Ла је на. Ипак, њи хо во по ре ђе ње ука зу је на је дан мо гу ћи ду хов ни из вор Бер нхар до ве 
те ра то ло ги је не мач ке ду ше. Као и Жан Аме ри, Бер нхард је, чи ни се, не по пра вљив у 
свом ани мо зи те ту пре ма Аустри ји, не по мир љив пре ма исто ри ји и сто га „ан ти-исто-
ри чан“ у свом од би ја њу да пу сти про ток вре ме на да оба ви сво је и за ле чи ра не. Трг 
хе ро ја, ма ка ко се злу ра дим и уско гру дим чи нио, на во ди на мо рал но су че ља ва ње 
про шло сти и са да шњо сти – на ро чи то у Бе чу из вре ме на оп ште ам не зи је ко јом се од-
ли ко ва ло пред сед ни ко ва ње Кур та Валд хај ма. 

По сто ји још јед на зна чај на ве за из ме ђу Аме ри ја и Бер нхар да. У пи та њу је слич ност 
из ме ђу Аме ри ја и Јо зе фа Шу сте ра (те Фран ца Јо зе фа Му ра уа из ро ма на Бри са ње 

8 Jean Améry, “Mor bi us Austri a cus”, Mer kur 30 (1976), стр. 91-96.
9 Jean Améry, At the Mind’s Li mits: Con tem pla ti ons by a Sur vi vor on Auschwitz and Its Re a li ti es, прев. 
Sid ney Ro sen feld и Stel la P. Ro sen feld (Њу јорк: Schoc ken, 1990), стр. 79-80. (Ци ти ра но пре ма: 
Жан Аме ри, „Ре сан ти ма ни”, пре ве ла с не мач ког Алек сан дра Ба ја зе тов-Ву чен, у Реч: ча со пис за 
књи жев ност и кул ту ру, и дру штве на пи та ња, 57.3 (март 2000), стр. 143-153. Ов де: стр. 152-153. 
У пи та њу је че твр то по гла вље из де ла. (Прим. прев.)



[Aus löschung]). Аме ри се ни ка да ни је за и ста од ре као свог аустриј ског иден ти те та. Про-
ме нио је име и зе мљу, али је на ста вио да пи ше на ма тер њем је зи ку, је зи ку на сил ни ка; 
сви де ло му се то или не, ње гов је кул тур ни и ин те лек ту ал ни оквир остао аустриј ско-
-не мач ки, иако у мо рал ном сми слу ни је мо гао да се по и сто ве ти с на ци јом ко ја га је 
про те ра ла у из гнан ство, уби ја ла ње го ве су на род ни ке и од у зе ла пре жи ве ли ма пра во 
да вла сти ту про шлост, вла сти ти је зик и вла сти ту кул ту ру до жи вља ва ју као сво је. 
Аме ри се 1978. вра тио у Аустри ју, и то упра во у Бер нхар дов Салц бург, очи то с ја сном 
на ме ром да се обе си. Ни је на вео раз ло ге због ко јих је од у зео се би жи вот, ма да је те-
шко не по ве за ти ње го во са мо у би ство с осе ћа јем гор чи не, гу бит ка и мр жње ко ји из ра-
жа ва у свом ме мо а ру.

Шу сте ров скок с про зо ра ста на у Тр гу хе ро ја (те из не над на смрт Фрау Шу стер на кра ју 
дра ме) мо гу се ту ма чи ти у све тлу Аме ри је вог са мо у би ства. Шу стер се осе ћао као стра-
нац у Ен гле ској, па се вра тио у сво ју до мо ви ну, Аустри ју, да би ту схва тио да она ви ше 
не мо же би ти ње гов дом. Про шлост, сим бо лич но при сут на као дом с по гле дом на озло-
гла ше ни Хел ден плац, ви ше је но што овај брач ни пар мо же да под не се. Док Шу стер 
сам се би од у зи ма жи вот, ње го ва су пру га на про сто по пу шта под те ре том жи во та ме ђу 
љу ди ма ко ји су не ка да по ку ша ли да уни ште њу, ње ну по ро ди цу и чи та ву ње ну ра су.

Дâ се раз у ме ти за што аустриј ски Је вре ји, ко ји су у да на шњој Аустри ји тек ма ло-
број на ма њи на, ни су до че ка ли Бер нхар до ву дра му с ен ту зи ја змом. По је ди ни су при го-
во ри ли на из глед са мо до па дљи вом То ма су Бер нхар ду, ко ји, ма да сâм ни је Је вре јин, 
да је се би за пра во да осу ди Аустри ју у име Је вре ја. Да ства ри бу ду го ре, пр ља ва пред-
из бор на кам па ња Кур та Валд хај ма, а по том и ње гов из бор за пред сед ни ка Аустри је 
1986. оста ви ли су код не ких Аустри ја на ца траг ан ти је вреј ског рас по ло же ња. По след-
ње што је аустриј ским Је вре ји ма тре ба ло би ла је јед на та ко агре сив но оп ту жи вач ка 
дра ма То ма са Бер нхар да да под гре ва ан ти се мит ско рас по ло же ње. Би ло би, на рав но, 
по гре шно прет по ста ви ти да је Бер нхард на ме ра вао да про го во ри у име је вреј ске 
за јед ни це. Он се, без сум ње, у од ре ђе ној ме ри по и сто ве ћи вао с аустриј ским Је вре ји ма; 
њи хо ва суд би на по кла па се с ње го вим основ ним схва та њем аустриј ског оп хо ђе ња 
пре ма соп стве ној де ци. Ме ђу тим, ду бљи раз лог за ње гов при каз Је вре ја у са вре ме-
ној Аустри ји мо ра ло је би ти ње го во анар хич но схва та ње мо ра ла. Увек бес ком про-
ми сне ети ке, увек спре ман да по сва ку це ну јав но ис ту пи, Бер нхард је био спре ман 
да увре ди би ло ко га – сва ко га – у ко рист гор ке мо рал не исти не. 

Бер нхар дов те а тар је био пот пун те а тар, на ро чи то у Аустри ји. Он је на ди ла зио 
окви ре по зор ни це и пре но сио се на зби ва ња на ули ца ма. Чи ни ло се да не по сто ји 
ни ко ко ни је био уме шан у те а трал ну кон тро вер зу око Тр га хе ро ја. Ка ко ка же је дан од 
ли ко ва из дра ме:

Овом јад ном ма ло лет ном на ро ду ни је оста ло
ни шта дру го осим по зо ри шта
Аустри ја и са ма ни је ни шта дру го до по зор ни ца
на ко јој је све за пу ште но тру ло и про па ло10

10 Ци ти ра но пре ма: То мас Бер нхард, Трг хе ро ја (дру ги део), прев. Käthe Jo wa no witch и Ми љен 
Бо бић, у Ви ди ци: ча со пис бе о град ских сту де на та за кул ту ру, књи жев ност и дру штве на пи та ња, 
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По ле ми ке су кре ну ле вр ло ра но, још ка да је об ја вље но да Бер нхард у тај но сти 
ра ди на тек сту по во дом ју би ле ја Бург те а тра. При го во ри су ста вље ни на од лу ку да 
Бер нхард уоп ште пи ше за ту при ли ку, али и на то што је Кла ус Пај ман, из За пад не Не-
мач ке, узео под сво је исто риј ски нај зна чај ни је аустриј ско по зо ри ште. Пр во бит но је 
пре ми је ра пред ста ве за ка за на за ок то бар 1988. Ме ђу тим, по по ја вљи ва њу од ло ма ка 
тек ста у днев ној штам пи, из био је скан дал. По је ди ни чла но ви ан сам бла Бург те а тра 
од би ли су да уче ству ју у по став ци, услед че га је пре ми је ра од ло же на за но вем бар.

Ма сов на хи сте ри ја ко ја је пра ти ла про дук ци ју би ла је не ве ро ват на.11 По ли ти ча ри су 
се око ми ли на Бер нхар дов ан ти-аустриј ски текст и за пе ни ли про тив „ра си па ња“ јав ног 
нов ца на ње го ва де ла. Курт Валд хајм је осу дио де ло као „гру бу увре ду аустриј ског 
на ро да“. Из би ле су улич не де мон стра ци је про тив Бер нхар да и ње го ве дра ме. Ње го-
ве при ста ли це ор га ни зо ва ле су кон тра де мон стра ци је на ко ји ма су на па да ле ње го ве 
про тив ни ке и пру жа ле по др шку дра ми. Жуч не рас пра ве во ди ле су се у но ви на ма, по 
ка фи ћи ма и по днев ним со ба ма ши ром Аустри је. Увре дљи ва пи сма и прет ње смр ћу 
упу ће ни су и Бер нхар ду и Пај ма ну. Пред ста ва је ипак по ста вље на. 

Трг хе ро ја по след ња је Бер нхар до ва дра ма од и гра на на аустриј ској по зор ни ци. У 
фе бру а ру 1989. Бе нр хард уми ре од сар ко и до зе, али не про пу шта да иза зо ве и је дан 
пост хум ни скан дал. Ка да је об ја вљен ње гов те ста мент, от кри ве но је да са др жи не-
обич ну од ред бу: ни јед но ње го во де ло не сме да се об ја ви у Аустри ји и ни јед на дра ма 
не сме да се игра та мо све док не ис тек ну аутор ска пра ва, од но сно на ред них се дам-
де сет го ди на. Ка да су се ве сти о овом усло ву из те ста мен та про ши ри ле по Аустри ји, 
љу ди су по хр ли ли у књи жа ре по ње го ва де ла.

(С ен гле ског пре ве ла Вик то ри ја Кромб холц)

год. 38 (1990), св. 2-3 (264-265), стр. 65-136. Ов де: стр. 84. Пр ви део дра ме об ја вљен је у дво бро ју 
261-262, год. 37 (1989), св. 1-2. (Прим. прев.)
11 Jens Dit tmar ну ди ре пре зен та ти ван ода бир раз ли чи тих ре ак ци ја у сво јој не за о би ла зној књи-
зи Tho mas Ber nhard Werk geschic hte, стр. 330-337.




