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(РАЗ)ГОВОРИ
 - Избор -

Уводна напомена

То мас Бер нхард је рет ко да вао ин тер вјуе; до след но је бра нио се бе и свој рад, свој 
жи вот и жи вот не окол но сти од до ма ша ја ме ди ја, од на пла ћи ва ња од стра не та ко зва-
не јав но сти. 

Са Кур том Хоф ма ном је ипак био спре ман да во ди раз го во ре, ко ји су се одр жа ли 
од 1981. до 1988. го ди не у Ол сдор фу и От нан гу. Отво ре ност с ко јом је То мас Бер н хард 
од го ва рао на при пре мље на пи та ња, на од ре ђе ни на чин од го ва ра јед ној Мон те њо-
вој ре че ни ци, на ко ју се он увек из но ва по зи вао у свом про зном ства ра ла штву: „Же-
љан сам то га да ме спо зна ју, све јед но ми је у ко јој ме ри, са мо ако се то за и ста и де си.“ 

Уз ње го ву са гла сност је је дан део за бе ле же них раз го во ра еми то ван на ра ди ју, а 
пла ни ра но је и њи хо во об ја вљи ва ње у фор ми књи ге. Ре ђа њем тих раз го во ра по те-
ма ма на ста ла је ова књи га пред Ва ма.1

Ја уоп ште ни ко га не вре ђам

Ни ко ни је то ли ко објек ти ван да би мо гао да про це њу је не ког дру гог. Кад год то 
чи ни, он да је то из не ког раз ло га. Или га хва ли због свог са мо о др жа ња, или га јед но-
став но пре зи ре. То је увек ди пло ма ти ја. Ако би сте пи та ли По ли ни ја: „Си њо ре По ли ни, 
шта ми сли те о го спо ди ну Бе не де ти-Ми ке лан ђе ли?“, он да би Вам он или опа лио ша-
мар или би ми слио да је то не чу ве но. На та кво пи та ње се не мо же од го во ри ти. 

Са мо кад је не ко баш стар, као Ру бин штајн, он да мо же да ка же, све је сра ње осим 
оно га што ја ра дим. И ја сам пот пу но убе ђен да је та ко, јер је он ап со лут но нај бо љи. 
И он то мо же да ка же мир не ду ше. И ка да три пу та то ура ди, са свим је си гур но да још 
увек мо же да над ма ши све оне мла де и да је бо љи од њих. Са мо, и он мо ра да умре, и 
он да је опет не ко дру ги исто та ко до бар. 

Кад сте мла ди, же ли те сву да да уђе те. Пи ше те и пи ше те и оби ја те вра та из да ва ча 
и хо ће те да уђе те у сва ке но ви не. Кад сам ја по чео, био сам оп сед нут та квим ства ри-
ма. Уче ство вао сам на сва ком кон кур су за не ку на гра ду, ма да, до ду ше, ни ка да ни сам 
до био не ку, си гур но сам ба рем пет, шест пу та пре да вао сво је ра до ве за Тра кло ву 
на гра ду, њу је увек до би јао Аман сха у зер или не ко дру ги. Че сто сам пу то вао и на Не-
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ИМЕ

Томас Бернхард



46

де љу кул ту ре мла дих, та мо су чи та ли де сет пе са ма од Аман сха у зе ра и јед ну мо ју од 
че ти ри ре да, то је увек би ла де гра да ци ја и ри ва ли тет, а чо век хо ће да бу де штам пан, 
и он да, о бо же, још увек се се ћам, био сам та ко по но сан, јед ном је у „Мин хен ском 
Мер ку ру“ би ла иза шла јед на мо ја пе сма, та да сам ми слио, да је то, у ства ри, вр ху нац. 
Ми слим, та ко је. Се део сам у Ми ра бе ли ној ба шти, то је би ло отво ре но пре да мном, 
био сам та ко фа сци ни ран, пр во због пе сме, јер сам ми слио да је то нај бо ље, не што је 
ика да ико на пи сао, то би би ло пре те ра но, али нај бо ље у мо је вре ме, то је сам ми слио. 
Да, и да сва ко ко про ђе зна да је то онај ко ји је на пи сао ве ли ку пе сму. То је сре ћа, на 
при мер.

То сам та да ра дио, да, то сам ра дио си гур но де сет го ди на све ин тен зив ни је, са 
отво ре ном ла ко мо шћу, за све су мо гли да ме до би ју, на по чет ку, у вре ме оне пе сме, а 
ка да сам на пу нио че тр де сет, про шло ме је. Ипак сам сву да пу то вао, и ра дио, и шта ја 
знам шта сам све ра дио. Жи вео сам од то га. 

Он да сам се од јед ном згро зио све га то га, јер сам ре као се би да не ћу ви ше то мо-
ћи да из др жим. Кад их по гле даш, то су увек исти љу ди. Чи там не што од че га се сам 
гро зим и што се ме не са мог ви ше не ти че, јер ја сам то на пу стио. И на кон што ми та да 
ви ше ни но вац ни је био то ли ко по тре бан, а осим то га жи вим – не тро шим мно го, не 
во дим жи вот као та кви љу ди, то ми ни шта не зна чи, ме ни ско ро ни шта не тре ба – то 
та да ви ше ни је био раз лог и го то во. А са ча шћу, то се већ вр ло ра но рас пр ши ло, она 
је од мах оти шла. Она је уско ро не ста ла, и сва та ла жност око тих на гра да и при ча, то 
је ипак све та ко гро зно. 

Би ло је та ко и код до де ле Бих не ро ве на гра де, то је би ло баш је зи во, и при то ме је 
про шло већ два де сет го ди на, не ка ко стра шно. Љу ди то не раз у ме ју и упр кос то ме 
увек се рас пи ту ју код из да ва ча или код Вас, та мо и ова мо, ово или оно, и ја им он да 
ка жем не, и већ го ди на ма го во рим из да ва чу не, они то не раз у ме ју, јер су на рав но 
сви они исто та кви, же ле све и во ле то и тр че за сва ком пла ке том. Стра шно.

То је ипак бе срам ност и ин фа ми ја, али и глу пост љу ди, све то. Та ко не што је пот-
пу но од врат но. Осим то га књи жев ност се не мо же про це ни ти та ко што се слу ша не ки 
ко мад док се чи та. Шта то тре ба да зна чи? То је чи ста глу пост, јер се то аку стич ки уоп-
ште не мо же схва ти ти. Мо же се схва ти ти, али се не мо же про це ни ти. Ви ди чо век и 
кре а ту ре ко је та мо се де. То је све глу пост. Али та квих ства ри је увек би ло, и оне се 
са мо по ја ве и по но во не ста ну. И шта је сто ти ну хи ља да ши лин га, то је др скост. Ре као 
бих, но до бро, тре ба да да ју ми ли он, та ко јед ном мла дом пи сцу. Он да би он или био 
го тов, или би за и ста имао не што од то га. То за др жа ву ни је ни ка кав но вац. Др жа ва, 
ко ја ми ли јар де ба ца кроз про зор, она би ипак мо гла за та кве ства ри два пу та го ди шње 
да ис тре се не што. Ни је то ни шта, сто ти ну хи ља да ши лин га, ни шта, то ли ко Ра ниц ки 
има ме сеч но. Он има и ви ше, на и ме, сто ти ну де сет хи ља да ши лин га ме сеч но. То је 
ипак сме шно. И ка кви су то љу ди. Онај иде да по се ћу је фе сти ва ле са сво јом же ном у 
ду гач кој ве чер њој ха љи ни и та мо раз го ва ра о књи жев но сти, а он да слу ша „Co si fan 
tut te“. Оду ше вљен је уз ча ши цу ви на у Мо зе ро вој крч ми и сма тра да је то ве ли чан-
стве но. Све је то глу пост. 

Пре пет на ест го ди на сам од ба цио све што има не ки зва нич ну но ту или уоп ште но 
би ло шта та кво. Про чи там, јер ме за ни ма, а он да све од ба цим и на рав но да и не од-
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го ва рам. За и ста ме чу ди што кад чо век де сет го ди на све ба ца, још увек не што и да ље 
сти же. По ста је све ре ђе, али и да ље до ла зе баш на ив ни по зи ви. Ни шта не слу те ћи: 
Ми би смо се и та ко, и ми вам пла ћа мо то, и дај те нам ин фор ма ци ју... ми слим у се би, 
ка ко су ови јад ни. 

Ви ше се ни у шта не упу штам. Све ба цам у кор пу за па пир. Не пре ста но до би јам 
по зи ве за кон гре се у Сан тан де ру, у Са ла ман ки или у Ма дри ду или би ло где, све је то 
гро зно. То су све су сре ти на свет ском ни воу, где се сре ћу љу ди слич ни Ва ма. Осам да на 
се пре жде ра ва ју, има ју на рас по ла га њу ауто са во за чем, ре зер ви сан апарт ман у хо-
те лу „Па лас“. Та мо мо гу ду го да че ка ју да до би ју од го вор од ме не.

Они он да ипак не ве ру ју, то је са свим је дин стве но, не мо гу то да за ми сле да се та мо 
не ко од ри че осам да на не где бес плат но. Са мо иде ја да ме та мо не ко по ку пи, ко ми је 
већ од бо јан, и да мо рам да идем са њим, све сам то ра ни је ра дио, и ње го ва же на већ 
че ка и све је ску ва ла, то је је зи во, то ипак не мо же то ли ко да се пла ти да би чо век то 
из др жао. Он да сте ухва ће ни та мо, он да вас још во де, он да сте не де ља ма го то ви. 

Узми те на при мер ПЕН цен тар. Ни ка да ни сам та мо, ни ка да ни сам био не где, или 
сам по но во оти шао. Да кле ПЕН клуб, шта би то тре ба ло да бу де? Та мо сам још био да 
је дем са Шпил, би ла је код мо јих по зна ни ка код ко јих сам и ја био, он да су они ре кли 
да Шпил уми ре. У не де љу сам код Ко бен цла, уста јем на кон обро ка, она до ла зи пу на 
жи во та са сво јом де цом и уну ци ма. Да кле, шта да ми слим, чу дан свет. У Аме ри ци не-
ко ли ко не де ља, он да је би ла на Бле ду, та мо је био исто не ки глу пи ПЕН кон грес. То је 
иона ко глу по удру же ње. Све су то љу ди ко ји се пра ве ва жни, ко ји два пу та го ди шње 
про во де не де љу да на на не ком ле пом ме сту, са свим бе сми сле но. И суб вен си о ни са ни 
од др жа ве, до би ја ју сво је кре ве ти ће од пет зве зди ца. Све гро зно. 

Али ме не дру ги и не ин те ре су ју. Све је то ме ни све јед но. Ја ипак ни сам чо век за 
дру штво. Не уче ству јем у та квим ства ри ма и та квим ис пра зним при ча ма. 

Код оних ко ји ор га ни зу ју на сто ти не кон гре са ПЕН цен тра, та мо ме ни ка да не ће те 
на ћи. За то што је све то бе сми сли ца и јер је све јед но да ли се ти љу ди опи ја ју и пре-
жде ра ва ју у Мо скви или Њу јор ку. Или на Фи ли пи ни ма или у Ни ка ра гви. То су све ужа-
сни љу ди, ко ји са са ми ма со бом не мо гу иза ћи на крај. 

Да кле, по зва ни сте! Тре нут но је то мо дер но. Та мо увек пр во сто ји: „А већ је по твр-
дио Ум бе р то Еко.“ Он да ко га још има ју? Нор ма на Меј ле ра. То се не да под не ти, не 
мо же те са мо не где да от пу ту је те, шта да ра ди те он да та мо? То је та ко гро зно, стра-
шно, то је тај Ваш свет. 

Већ пет на ест го ди на не при хва там ни ка кве на гра де. Ни ти на гра де, ни ти би ло шта 
дру го. Али ве ћи на је лу ка ва, па пре то га пи та ју. Али и то је глу по, јер он да тра же не-
ког дру гог. Част је иона ко глу пост. То има са мо сми сла ка да чо век не ма нов ца или је 
млад, или је стар и не ма нов ца. Ка да су вам при хо ди до вољ ни, као ме ни, он да не мо-
ра те да при хва та те ни ка кву на гра ду. Част је три ча ри ја, то је бе сми сли ца. Ја по зна јем 
са мо гро зне љу де ко ји то до де љу ју. Кад се са мо се тим Ка не ти ја ко ји сто ји та мо на 
сте пе ни шту у фра ку, а краљ се ди пред ис пра жње ним та њи ром – ни ко га ни је слу-
шао, си ро ти па јац.

Већ сам два пу та пред ло жен за Но бе ло ву на гра ду, али ме ни су они пред ло жи ли, 
већ Нем ци. То је исто по себ но за ни мљи во, ка да ме не мач ки пред сед ник ПЕН цен тра 



48

два пу та пред ла же, јер из гле да не мо же да на ђе ни ко га на по љу, и он да не ма сре ће. 
Са мо, ја бих во лео да је до би јем, ка ко је не бих при мио, али не мо же те од би ти оно 
што не до би је те. 

То су са мо ло ши ко ме ди јан ти. Шта чо век да ка же на то, баш ни шта, тим пре јер их 
по зна је. То сву да игра уло гу. Не мо гу та мо да се по ја вим и да бу дем про тив не че га, и 
про би јем се, и он да та мо се ди Фос са фра ком, на вод но, ни сам то ви део, са мо сам 
чуо, на опер ском ба лу у ло жи, та ко ства ри јед но став но не иду. То се не мо же ра ди ти. 

Или за ми сли те, до де ла на гра да у Бо це ну. Аутор, да кле, узме на гра ду и са мо сто ји 
та мо на по ди ју му, он да је би ло ре чи о ме ни и он да, нај бе стид ни је од све га, на пра ви-
ли су бан кет за пет сто ти на љу ди, а ја, да кле, ни сам до шао, то је све до ку мен то ва но, 
та мо се све још бо ље ви ди, и ми слим у се би, ка ко стра шно. Сви пра ве сво је на клон-
чи ће и узи ма ју сво је чек чи ће, стра шно. 

Ја ни ко га не вре ђам. Али ско ро да по сто је са мо опор ту ни стич ки пи сци. Или се 
ка че ле во или де сно, мар ши ра ју та мо или ова мо и та ко, од то га жи ве. То је јед но став но 
не при јат но. За што да се то не ка же? Је дан ра ди са сво јом бо ле шћу и смр ћу и до би ја 
на гра де, а дру ги тр чи око ло за сло бо ду и у осно ви је је дан нео те са ни глу пак. Да кле, 
че му то?

Ка да да нас отво ри те но ви не, ско ро да чи та те са мо не што од То ма са Ма на. Сад је 
већ мр тав три де сет го ди на, и увек из но ва, не пре кид но, то се ви ше не да из др жа ти. При 
че му је то био је дан ма ло гра ђан ски пи сац, гро зни, не ду хов ни, ко ји је пи сао са мо за ма-
ло гра ђа не. То за ни ма са мо ма ло гра ђа не, та кав ми ље ко ји он опи су је. То је не ду хов но 
и глу по. Не ки про фе сор ко ји се про во ди, ко ји не где пу ту је, или не ка ли бе шка по ро-
ди ца, ле по! Али то ни је ви ше од Вил хел ма Ра беа. Увек ће те, би ло у Мон ду или не где 
дру где, на ћи не што о То ма су Ма ну. А шта је тај чо век пи сао о по ли тич ким те ма ма! Тај 
је био са свим уси љен и је дан ти пи чан не мач ки ма ло гра ђа нин. Са по хлеп ном же ном. 
То је за ме не пра ва не мач ка спи са тељ ска ме ша ви на. Увек су има ли же не у по за ди ни, 
био то Ман или Цук ма јер. Оне су увек гле да ле да сед ну по ред пред сед ни ка др жа ве, 
код сва ке глу пе из ло жбе скулп ту ра и отва ра ња мо ста. Шта пи сци ра де та мо? То су 
љу ди ко ји се увек тај но на га ђа ју са др жа вом и моћ ни ци ма и се де или ле во или де сно 
од њих. Ти пич ни не мач ки пи сац. Ако је ду га ко са мо дер на, он да он но си ду гу ко су, 
ако је мо дер на крат ка, он но си крат ку. Ако је власт ле во, он тр чи та мо, ако је де сно, 
он тр чи она мо. Увек исто. Ти ни ка да ни су има ли ка рак тер. Углав ном су га има ли са мо 
они ко ји су ра но умр ли. Ако су умр ли са осам на ест или са два де сет че ти ри, да, он да 
још ни је ни та ко те шко за др жа ти ка рак тер. Те шко по ста је тек ка сни је. Та да чо век по-
ста је слаб. До два де сет пе те, ка да ни ко ме не тре ба ви ше од јед них ста рих пан та ло на 
и ка да тр чи бо со ног и за до во љан је гу тља јем ви на и во де, он да то ни је та ко те шко, 
има ти ка рак тер. Али ка сни је! Он да га ви ше ни ко ни је имао. Са че тр де сет су већ пот-
пу но па ра ли са ни пре шли у по ли тич ке пар ти је. А ка фу ко ју ују тро пи ју, пла ћа др жа ва, 
и кре вет у ком спа ва ју, и го ди шњи од мор на ко ји иду, та ко ђе. То све пла ћа ак ту ел на 
др жа ва. Ви ше ни шта ни је њи хо во. 

А и Хај де гер, тај је баш не мо гућ, он ни ти има ри там ни ти би ло шта дру го. Учио је 
од не ко ли ко пи са ца, ис ко ри стио их је до кра ја. Шта би он био без њих. Он је био фи ли-
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стар, онај пра ви. То ни је ни шта но во, то је узор ни при мер не ко га ко бес кру пу ло зно 
је де ту ђе пло до ве, и ко ји се пре је да, хва ла бо гу. Та ко му по зли и пук не. 

Или, то што су ова Ри ја Ен дрес и та кви ти по ви пот пу но не жен стве ни, ту ја не мо гу 
ни шта. Же на ко ја је ствар но при род на, да кле, то што се под ра зу ме ва под же ном, ни-
ка да не би пи са ла и го во ри ла та кве глу по сти. Та се иона ко не уно си у та ко не што. Та 
мо ра да бу де пот пу но луц ка ста и ис ква ре на и уни ште на, да би би ла у ста њу да по ста не 
гер ма ни стик ња. То по ста је те са мо ка да има те уби стве ни хир и грч и тра жи те из лаз. 
Љу ди не по ста ју гер ма ни сти из љу ба ви пре ма по е зи ји и умет но сти, већ за то што су 
им пот пу но ус кра ће не дру ге мо гућ но сти као што су шо фер, пе кар или бра вар. Или 
јер су ужа сно ле њи или пре ви ше уобра же ни да би се ба ви ли би ло ка квим за ни ма-
њем. То је јед но са свим ну жно ре ше ње, зар не? Ко је ни ко ме не слу жи и ко је је са мо 
глу по. Али и во ди ка пен зи ји, вр ло ра но. 

Бах ман ми се сви ђа ла, би ла је баш па мет на же на. Ре дак спој, зар не? Углав ном су 
же не глу пе, али при хва тљи ве и у од ре ђе ним окол но сти ма и при јат не, и па мет не, али 
рет ко. 

Да, она је баш мно го то га до жи ве ла и упо зна ла је мно га раз ли чи та дру штва, од 
го ре до до ле, од до ле до го ре, као и ја, а он да чо век стек не од ре ђе ну сли ку. Чо век је 
увек ко нач ни про дукт оно га у че му је сам уче ство вао, што је сам ис ку сио или ви део. 
И што је ин тен зив ни је не што по сма трао, тим ви ше се уда ља ва од се бе, ло гич но. Ви-
ше ви де ти зна чи да ље по бе ћи. Јер по ста је све опа сни је. Што је не ка ствар ја сни ја, то 
по ста је гро зни ја. И са мо у бег, са свим све јед но, би ло да је књи жев ност или су то љу-
ди, чак и при ро да – та ко је. Ка да је со чи во ма ло за му ће но, он да чо век пре из др жи. У 
мо мен ту кад чо век се би не што раз ја сни, већ се ин стинк тив но уда ља ва. Да кле, ни је 
тач но да при бли жа ва њем све по ста је ја сно и под но шљи во, не го упра во обр ну то. То 
је ве ро ват но на гон при ро де за одр жа њем. Ина че би се све већ сло ми ло. Не зна мо 
шта је то. Сви до бит ни ци Но бе ло ве на гра де за јед но: Ка да се све то ску па са бе ре, шта 
су они ми сли ли, и ка да се по ву че цр та, све је то јед на ве ли ка глу пост. Ни шта ни је про-
иза шло из то га. Осим ста рих љу ди са лен том око вра та и ор де ном на гру ди ма и не ком 
не у ку сном ви лом и ве ли ким по зи ви ма код са ве зних ми ни ста ра и пред сед ни ка, то је 
је ди но што је про и за шло из то га. И из да шне ве че ре. 

Или Фројд. Био сам при су тан кад су се Фрој до ва де ла у Лон до ну ку по ва ла за сто ти-
ну хи ља да ма ра ка за из да вач ку ку ћу Фи шер. То је мој од нос пре ма Фрој ду. Не, да кле 
сто ти ну хи ља да ма ра ка, а он да су они то пре тво ри ли у не ко ли ко ми ли о на. А за тим 
су од мах от пу сти ли оно га ко ји им је до нео тај уго вор, да им не се ди ви ше у ку ћи. У 
ме ђу вре ме ну ни ко ви ше не би то ли ко пла тио за то. Већ одав но по сто је дру ге мод не 
лут ке, са да се зо ву По пер и та ко. То тра је осам, де вет го ди на па он да по но во до ла зе 
дру ги. 

Сам Фројд је био ма ло луц каст. Мо ја тет ка, она је ишла у шко лу са Фрој до вом кћер-
ком. Она би вам мо гла ис при ча ти мно го то га, ка ко би увек на са ма ри ла ста рог та ту. Он 
је био ре ла тив но до бар пи сац, да кле не по себ но до бар, са из ра же ном фан та зи јом, и 
јед но став но је по кре нуо не што од че га ће чо ве чан ство не ко ли ко де це ни ја има ти уз-
бу ђе ња. Али ни је ни шта зна чај ни је од оно га, што сва ки дру ги чо век...
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Зја пе ћа пра зни на

Не мо гу Вам ипак са да об ја сни ти свој жи вот или шта сам. Не, то се уоп ште не мо же. 
Тре ба Вам три хи ља де стра ни ца и опет мо жда за бо ра ви те ва жне ства ри, и оне Вам 
он да на кнад но пад ну на па мет. За тим по врх све га до ла зи још је дан до дат ни том. Су-
штин ско бу де за бо ра вље но на те три хи ља де стра ни ца, и на са мрт нич кој по сте љи 
он да ка же те, за бо га, оно нај ва жни је ви дим тек са да, ка да по гле дам на са мрт ној по-
сте љи, то би опет све раз ја сни ло на дру га чи ји на чин, то уоп ште не ма сми сла. 

До све га мо ра те до ћи са ми. Не ма те не ки за да так или слич но. За дат ке мо гу има ти 
са мо уче ни ци или љу ди ко ји слу ша ју на став ни ке. 

А он да не ка ко из гу би те во љу, јер не ма те ви ше ни шта да ра ди те, то је оно глу по. 
Та ко је чо век стал но имао не ку рав но те жу и ра дио је не што, чак и не што бе сми сле но. 
Али то је све јед но. Као код же на ко је без пре ки да мо ра ју да уда ра ју те пи хе да би се 
опет сми ри ле и мо гле да пра ве омле те. Баш сва ки чо век тра жи та ко не што. Не ка ко је 
– ка ко се на зи ва та чу ве на пра зни на – зја пе ћа, већ го ди ну да на. Шта са да да ра дим? 
Ви ше ме и не за ни ма. Да, увек не што на и ђе, чак и ако је то го ло оча ја ње, не што се 
увек по ја ви. И то се он да по но во ис ко ри сти. Јер жи вот је ис ко ри шћа ва ње. И на то 
се чо век ба ца, би ло да је то не ка дру га осо ба или он сам, не знам. Све то не во ди 
ни че му. 

То ме под се ћа на то где сам био ју че, код оних се ља ка, ко ји су ми при ча ли да је 
је дан го сти о ни чар, ког сам и ја по зна вао, из не на да умро, иако су му да ли још го ди ну 
да на, али упр кос то ме из не на да, имао је јед ну пот пу но тру лу но гу, и би ло је мно го 
љу ди на ње го вој са хра ни, а он да је је дан, не гда шњи ме сар и го сти о ни чар, бив ши ме-
сар ски мо мак, али да нас већ има пре ко ше зде сет го ди на, он је мо рао да но си крст 
ко ји је био ви сок два ме тра, ужа сно те жак – они ина че увек кад но се та ко не што има-
ју не ку ко жу за др жа ње у ко ју се то он да по ло жи. И он тре ба са мо да др жи, а не и да 
но си. И они ни су на шли ту ко жу, и сад је овај мо рао то да из др жи два са та, а они су 
го ре до да ли још је дан ве нац, али он да се он сло мио и сад ле жи у кре ве ту и та ко ђе је 
го тов. То ми па да на па мет. 

„Не ћу још ду го би ти ту.“ 
То мас Бер нхард у свом по след њем раз го во ру

Смрт но сам бо ле стан, мо лим Вас, узми те 
то у об зир. Али ра до сам у Ва шем дру штву, 
зна те то. 

То мас Бер нхард

На раз го во ре са То ма сом Бер нхар дом сам го ди на ма ишао са стра хом да не ће би ти 
успе шни. За вре ме тих раз го во ра сам се увек кон цен три сао на крај. Све дру го је би ло 
из не на ђе ње. Игра на ру бу про ва ли је. 

Да би смо ис по што ва ли ауто ра Бер нхар да, при ли ком са ста вља ња ове књи ге се 
као је ди на при клад на фор ма по ка зао мо но лог, да кле, из о ста вља ње пи та ња. По след-
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њи раз го вор, ко ји сам во дио с њим пред ње го ву смрт, био је дру га чи ји: Бер нхард је 
го во рио спо ри је не го ина че, и имао је бо ло ве. („При бли жа ва се крај.“) За то је он ов де 
у це ло сти пре не сен као ди ја лог. 

Курт Хоф ман, у је сен 1990. 

БЕР НХАРД: О, бо же.
ХОФ МАН: По моз’ бог, го спо ди не Бер нхард. 
БЕР НХАРД: Ви?
ХОФ МАН: Озбиљ но сам схва тио оно што сте ми ре кли. Да свра тим кад сам у бли-

зи ни, и у От нан гу, а имам и те ле грам... 
БЕР НХАРД: Мо гу ће. Би ће да је та ко. 
ХОФ МАН: От нанг је при јат ни ји не го Ол сдорф, мир ни ји. 
БЕР НХАРД: И ни је за сва ко га. Узми те Ханд кеа и ста ви те га ов де. Он би за три да на 

пла чу ћи отр чао сво јој кће ри. Та ко је то. Али ја Вам да нас не мо гу баш ни шта ре ћи. 
Да нас не ћу ура ди ти ни шта та кво. Ви мо же те да ра ди те шта хо ће те, али без ме не. 

ХОФ МАН: То ће би ти те шко мо гу ће.
БЕР НХАРД: Из ме не не мо же ни шта да се из ву че, јер шта са да да ка жем?
ХОФ МАН: Ја ћу Вас већ пи та ти не што. 
БЕР НХАРД: Већ сам Вас ви део ка ко ми при ла зи те као не ки уби ца, на об рон ку шу ме. 

Ко ли ко ду го већ че ка те?
ХОФ МАН: Два са та. 
БЕР НХАРД: Уђи те. По пи ће мо чај. Ка ква Вам је то це ду ља? По зив, по зив за не бе ску 

вој ску?
ХОФ МАН: На пра вио сам бе ле шке. 
БЕР НХАРД: Леп па пир. 
ХОФ МАН. На овом ле пом па пи ру сто ји: „Ка кве пред ста ве по ве зу је те са смр ћу?“
БЕР НХАРД: По ве за ти не мо гу баш ни шта. „По ве за ти“, то је ипак не мо гу ће. Ка ко иде 

да ље? Ка ко би сте Ви то ура ди ли, по ве зи ва ње пред ста ва?
ХОФ МАН: Ја бих се уду био у пи та ње. 
БЕР НХАРД: Ка кве то ве зе има са по ве зи ва њем?
ХОФ МАН: Зна те шта се ми сли под тим.
БЕР НХАРД: Знам да љу ди увек ми сле не што дру го, али го во ре...
ХОФ МАН: Да ли ве ру је те у по нов но ро ђе ње?
БЕР НХАРД: То је пот пу на глу пост. То је чу де сно за сла бе ла кр ди ја ше, али ме ни то 

не тре ба. 
ХОФ МАН: Ако чо век успе да ве ру је у то. 
БЕР НХАРД: Ако пра ви на пор, то је већ глу по. Или има те ве ре или не ма те. 
ХОФ МАН: А ви не ве ру је те?
БЕР НХАРД: Ја не ве ру јем ни у шта.
ХОФ МАН: У са мог се бе, на дам се.
БЕР НХАРД: Шта? У то не мо рам да ве ру јем кад се про бу дим, кад сам мр тав. Мо гу у 

нај бо љем слу ча ју да ве ру јем да ће те су тра до ћи или не ће те. Али на рав но да ће би ти 
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три пре или шест по сле осам. То је мо жда ве ра. А ве ра по ме ра бр да, та ко су ми од у-
век го во ри ли. 

ХОФ МАН: То је са мо јед на глу па по сло ви ца. 
БЕР НХАРД: Ја не умем да те ства ри, те та ко зва не озбиљ не глу по сти... Ка не ти је 

исто та ко глуп: „Шта осе ћа те код ре чи осе ћај?“
ХОФ МАН: Шта осе ћа те код ре чи мр жња?
БЕР НХАРД: Су прот ност љу ба ви, ве ро ват но. Ти пој мо ви – све је то глу пост. А ако ми-

сли те на ми шље ње ве ли ких фи ло зо фа, он да тим стра шни је (сме је се). 
ХОФ МАН: Ви сте је дан по себ но ве сео чо век. Ужи вам у то ме. 
БЕР НХАРД: Ах, та ко, та кав сам. Би ће да је си гур но та ко. 
ХОФ МАН: Упр кос ства ри ма ко је сте до жи ве ли. 
БЕР НХАРД: Од у век сам био ве сео чо век. Ни ка да ни сам био дру га чи ји. 
ХОФ МАН: У Ва шим књи га ма и ко ма ди ма опи су је те и дру ге стра не. 
БЕР НХАРД: Чо век не мо же као ве сео чо век пи са ти та ко не што. Ве се лост не шти ти 

од су прот но сти. 
ХОФ МАН: Је ли пи са ње за Вас не ка вр ста осло бо ђе ња или про те ста?
БЕР НХАРД: Не, ја не про те сту јем ни про тив че га. 
ХОФ МАН: Ви се са свим сла же те. 
БЕР НХАРД: Сви ме сам за до во љан. Пот пу но. 
ХОФ МАН: А за што он да пи ше те?
БЕР НХАРД: Ве ро ват но јер сам та ко са мо за до во љан и сре ћан због све га. 
ХОФ МАН: Да ли Вам је до сад но?
БЕР НХАРД: До сад но? Не, он да бих већ оти шао. Не ка ко ипак мо ра не што да ме др жи. 

У сва ком слу ча ју нео бич но. Те шко је са мном. 
ХОФ МАН: Те шко је што се не уду бљу је те у пи та ња. Али ве ро ват но све то ни је ни 

ва жно. 
БЕР НХАРД: Упра во та ко, све то ни је ва жно. 
ХОФ МАН: Ва жно је да Ви ра ди те та ко ка ко ра ди те. 
БЕР НХАРД: Не знам, али чо век јед но став но ра ди. 
ХОФ МАН: Ја ћу са да да кре нем. 
БЕР НХАРД: До бро. 
ХОФ МАН: Ја ви ћу се по но во. 
БЕР НХАРД: Ах, са да већ хо ће те да иде те?
ХОФ МАН: Да. 
БЕР НХАРД: Са да ми је опет пре ра но. 
ХОФ МАН: Са да Вам је опет пре ра но?
БЕР НХАРД: Ни је баш ла ко са мном. По пиј мо још не што. 
ХОФ МАН: Хај де да игра мо јед ну ма лу игру. Ви са да ни сте То мас Бер нхард, не го 

не ки ком ши ја, не ки се љак. 
БЕР НХАРД: И да он да не што ка жем о То ма су Бер нхар ду?
ХОФ МАН: Да. Ко ли ко ду го То мас Бер нхард жи ви у Ол сдор фу?
БЕР НХАРД: Ме ни се не чи ни та ко ду го, али он твр ди 25 го ди на. Али тај је још увек нов. 
ХОФ МАН: Да ли сте ика да раз го ва ра ли с њим? Да ли сте у кон так ту?
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БЕР НХАРД: Јед ном го ди шње. Рет ко из ла зи из ку ће, а он да иде у цр кву. 
ХОФ МАН: Ку да иде?
БЕР НХАРД: У цр кву.
ХОФ МАН: Ка да?
БЕР НХАРД: Но ћу, кад ни ко дру ги не иде. Јав но се не усу ђу је. Твр ди да не ма ни ка кав 

од нос пре ма Цр кви, па му је ве ро ват но не при јат но. 
ХОФ МАН: А ка кав је кад га срет не те?
БЕР НХАРД: Не дру же љу бив. Ве о ма не дру же љу бив. За зи ре од љу ди. За зи ре од по-

сла и од љу ди. 
ХОФ МАН: Ов де си гур но до ла зе но ви на ри. До ла зе ли и код Вас?
БЕР НХАРД: До ла зе код ме не, а не код ње га. И он да им ја по не ка да ис при чам не-

што о ње му. Ка ко иде или ка ко сто ји. 
ХОФ МАН: Ви сте се љак по за ни ма њу. 
БЕР НХАРД: Да, од у век сам био се љак. Мо ји ба ба и де да су би ли се ља ци, и сви су 

би ли се ља ци. И мо ја де ца су... 
ХОФ МАН: Шта ми сли те о та ко не ком... 
БЕР НХАРД: Ко ни је се љак?
ХОФ МАН: Ко пи ше... 
БЕР НХАРД: То је глу пост, јер ни ко ме не ко ри сти и ни је ни шта. Ни шта. 
ХОФ МАН: Да ли сте ика да чи та ли не што од ње га?
БЕР НХАРД: Да, јед ном. Али до сад но ми је. 
ХОФ МАН: Шта?
БЕР НХАРД: Не знам ви ше. Тај го во ри са мо чи сте бе сми сли це. Де струк ти ван је и пер-

вер зан и све то. 
ХОФ МАН: Што Вам бли же при ла зим са ми кро фо ном, Ви се све ви ше уда ља ва те.
БЕР НХАРД: То је су шти на мо је те о ри је до ди ра. 
ХОФ МАН: Те о ри је до ди ра?
БЕР НХАРД: Ина че би до шло до уни ште ња. За ми сли те да се Ви све ви ше при бли-

жа ва те и ја исто, он да бих ја про шао кроз Вас и обр ну то, и ни че га ви ше не би би ло, 
уз пре ко мер ну сна гу. 

ХОФ МАН: Го спо ди не Бер нхард – дру штве ни кон так ти, да ли их увек до жи вља ва те 
као не при јат не?

БЕР НХАРД: Шта зна чи дру штве ни кон так ти?
ХОФ МАН: Јед но став но, кон так ти са дру гим љу ди ма.
БЕР НХАРД: Да, не – за што? То је увек би ло је ди но ко ри сно. 
ХОФ МАН: Ка кав од нос има те пре ма дру гом по лу?
БЕР НХАРД: Сва ког да на дру ги. 
ХОФ МАН: Са да го во рим о ме ђу људ ским од но си ма. 
БЕР НХАРД: То је гро зна глу пост. Ме ђу људ ски од но си. Ја ве ру јем да је то не што од 

чо ве ка ка чо ве ку. Да кле, то би би ло ки ча сто. То је са свим нор мал но, о то ме не мо ра 
да се го во ри, јер то сва ко зна ка ко је ту и ра ди. И по што има ми ли о не же на, чо век 
пре ма сва кој од тих ми ли о на же на, има или би имао, кад би их срео, дру га чи ји од нос 
и дру га чи ји осе ћај. 
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ХОФ МАН: А сек су ал ност?
БЕР НХАРД: Она код сва ког чо ве ка игра огром ну уло гу, све јед но ка ко до ла зи до 

из ра жа ја. 
ХОФ МАН: Шта ка же те за Фрој до ву те зу да умет нич ка кре а тив ност по ти че из су-

бли ми ра ња сек су ал ног на го на. 
БЕР НХАРД: То је јед на пот пу но увр ну та ре че ни ца, а и Фројд је сам био увр нут. Био 

је про се чан пи сац и са мо је не што по кре нуо. 
ХОФ МАН: Ка кав сте од нос има ли пре ма Па у лу Вит ген штај ну?
БЕР НХАРД: Љу бав ни од нос. 
ХОФ МАН: Ка ко се то мо же де фи ни са ти?
БЕР НХАРД: Не мо же код љу бав них од но са. Чо век ни ка да не зна ода кле он до ла зи, 

ку да иде. 
ХОФ МАН: Он је, да кле, био Ваш до бар при ја тељ. 
БЕР НХАРД: Од ли чан. Био је вр ло па ме тан, па мет ни ји не го сви дру ги и че сто у луд-

ни ци, што му је при ја ло. А он да је ре као, кад умрем, же лим да две ста љу ди бу де на 
са хра ни и да не ко одр жи го вор. Би ло је, ми слим, са мо пет или шест љу ди и ни ко ни је 
одр жао го вор. По че так и крај жи во та јед ног фи ло зо фа, иако на дру ги на чин не го код 
ње го вог стри ца, а био је баш вр ло му зи ка лан и во лео је му зи ку, за раз ли ку од Лу дви га, 
ко ји је био не му зи ка лан. Во лео је са мо „Ари јад ну на Нак со су“, то је био ње гов циљ, 
то је же лео да по ста ви на сце ну у Гмун де ну на Је зе ру, „та мо ће мо на пра ви ти др ве ну 
по зор ни цу и из ве сти ‚Ари јад ну на Нак со су‘“, са ње го вом љу бав ни цом као Цер би не-
том. Њу сам ви део у Салц бур гу – као мла дић – у „Ча роб ној фру ли“. То је би ла чу ве на 
пе ва чи ца, Аме ри кан ка. 

ХОФ МАН: Због че га је то про па ло?
БЕР НХАРД: Јер нор мал ни љу ди не же ле да има ју ни шта са лу да ци ма, са та ко зва ним 

лу да ци ма. Са да је та мо где је тре ба ло да бу де Ари јад на, штанд са ко ба си ца ма. То љу ди 
ви ше во ле. Кад бих Вас пи тао: „Шта Вам је дра же кад сте глад ни, Ари јад на на Нак со су 
или не ко ли ко ко ба си ца?“ И Ви би сте се од лу чи ли ве ро ват но за ко ба си це. Зар не?

ХОФ МАН: Од лу чио бих се за аме рич ку пе ва чи цу, та ко бли зу во де... 
БЕР НХАРД: Да, да, чо век ће умре ти, али се бо ји то га. 
ХОФ МАН: Ко ли ко ин тен зив но је би ло то при ја тељ ство са Па у лом Вит ген штај ном?
БЕР НХАРД: Што смо се ма ње ви ђа ли, то је при ја тељ ство би ло ин тен зив ни је. Као 

што то увек би ва. Чо век се нај ви ше ве зу је за не ко га ко га мо жда не ће ви ше ви де ти, а 
ка да се он по ја ви, тим пре сла би. То је та ко код сва ког при ја тељ ства. 

ХОФ МАН: За што Ви ни сте би ли на Вит ген штај но вој са хра ни?
БЕР НХАРД: Јер ни сам био ту. Тог да на сам от пу то вао. Ни сам знао да је умро, ина че 

бих ве ро ват но оти шао. Мо жда. 
ХОФ МАН: Ка да сте пр ви пут осе ти ли да Вам се при бли жа ва крај?
БЕР НХАРД: Пре де вет, де сет го ди на, ми слим. 
ХОФ МАН: Ка ко?
БЕР НХАРД: Јер чо ве ка од јед ном све бо ли. Ве ру јем, због тог осе ћа ја у те лу да не-

ма те ви ше же ље и да сва ку ноћ мо же те да од спа ва те са мо је дан сат ду же. Код ме не 
још игра уло гу и то што се осе ћа те оси гу ра ним, и што не мо же те ви ше да стре пи те 
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због то га да ли ће те сле де ће не де ље још би ти жи ви, а он да и то про ђе, кад год је не ки 
но вац ту. 

ХОФ МАН: И то Вас је упла ши ло?
БЕР НХАРД: Не знам, с јед не стра не је при јат но, али то има ве зе са жи вот ним до бом.
ХОФ МАН: Аван ту ра је го то ва?
БЕР НХАРД: Да, не ка да, не где. 
ХОФ МАН: Али ви са да ни сте у си ту а ци ји да ка же те се би, са да ћу да за вр шим?
БЕР НХАРД: Пре ма ин фор ма ци ји ле ка ра мо рао бих већ одав но да бу дем мр тав. 
ХОФ МАН: Про гла ше ни мр твим углав ном ду го жи ве. 
БЕР НХАРД: Они жи ве вр ло ду го. Са мо има на рав но и из у зе та ка, ко ји по твр ђу ју 

пра ви ло (сме је се).
ХОФ МАН: У Бе чу се осе ћа те бо ље не го у Ол сдор фу.
БЕР НХАРД: Кли ма је мно го при јат ни ја. А осим то га, ке сте ни у Бе чу ис пред мог 

про зо ра... 
ХОФ МАН: Али мно го стра них љу ди... 
БЕР НХАРД: Они не мо ра ју да го во ре, а осим то га љу ди су при јат ни.
ХОФ МАН: Кад је чо век ано ни ман, он да већ и иде не ка ко, али код Вас то ви ше ни је 

мо гу ће. 
БЕР НХАРД: Па во лим да идем по ред ка на ла... он да се љу ди обра те чо ве ку. 
ХОФ МАН: То је ипак лу дач ки на пор но. 
БЕР НХАРД: Да, а он да чо век ви ше ниг де не би смео ићи. 
ХОФ МАН: Због то га ми се до па да Ва ше се о ско дво ри ште ко ји ви ше на ли ку је утвр-

ђе њу, а и ку ћа је иона ко у пу сто ши. 
БЕР НХАРД: Али ипак се не сме те за кљу ча ти, он да про па да те. Али чим отво ри те 

ка пи ју, из гу бље ни сте. 
ХОФ МАН: Са да го во ри те о ме ни. 
БЕР НХАРД: Да, то је он да исто. Али ра до сам у Ва шем дру штву. По вре ме но. 
ХОФ МАН: Да ли сте ра до и у овој ле пој зе мљи?
БЕР НХАРД: Тре нут но за и ста не ћу да имам ни ка кве ве зе с њом, јер то је до се гло 

јед ну тач ку ода кле ви ше уоп ште не мо же да ље. 
ХОФ МАН: Да ли је то осе ћа ње бес по моћ но сти?
БЕР НХАРД: То је сме шно. По гле дај те кар ту све та. Уз бу ђуј те се и због Хонг кон га, то 

ви ше вре ди. Ово ов де ни је ни шта. 
ХОФ МАН: Али ја не жи вим у Хонг кон гу. 
БЕР НХАРД: То је све јед но где чо век жи ви. Ја ни сам сит ни се љак. То је све пот пу но 

не под но шљи во. Не ка ра де шта хо ће. 
ХОФ МАН: То иона ко ра де. 
БЕР НХАРД: Угу ши ће се у за чет ку, те зе мљи це. 
ХОФ МАН: Али по сто је и ства ри ко је ни су та ко стра шне. 
БЕР НХАРД: Због њих не мо ра те да бри не те. 
ХОФ МАН: Ка сно је. 
БЕР НХАРД: По пиј те још не што. 
ХОФ МАН: Из не на ђу је ме што та ко мно го про ду ку је те у та квом здрав стве ном ста њу. 
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БЕР НХАРД: Да, али ина че не ра дим ни шта. 
ХОФ МАН: А страх да ви ше не ће те мо ћи да пи ше те?
БЕР НХАРД: Још увек имам тај страх. То ме увек пра ти, то да ви ше не ћу мо ћи ни-

шта да на пи шем и да не ћу мо ћи ви ше ни шта да ра дим. Али то ће има ти свој при род ни 
крај, ту не мо ра те да се бо ји те. 

ХОФ МАН: Ја се не бо јим. 
БЕР НХАРД: (сме је се) Са мо је при род но да сва ко ра до жи ви. Пре све га кад чо век 

по ста не ста ри ји. То је и нај ин те ре сант ни је. На по чет ку се чо век ба ци у ду го ве и јед но-
став но уце њу је љу де; све јед но је ка ко. Са мо мо ра да се ство ри про стор. 

ХОФ МАН: Ка ко то, уце њу је љу де? 
БЕР НХАРД: Не знам ви ше, де ша ва се са мо кад не ко то хо ће. По сто је мно ги об ли ци. 
ХОФ МАН: Не ми слим да сте баш та ко пре пре де ни. 
БЕР НХАРД: Ве ро ват но чо век је сте та кав. Али и то иде уз то. Пр во не што ра ди та ко 

ме се чар ски, а он да се сам се би чу ди, ка ко се та ко не што уоп ште де си ло. Го то во. 
ХОФ МАН: Го то во?
БЕР НХАРД: Хтео сам, у ства ри, већ да за вр шим са пе гла њем. 
ХОФ МАН: Пе гла њем?
БЕР НХАРД: Ви си гур но не уме те да пе гла те та ко до бро као ја. У пе гла њу сам мај стор. 
ХОФ МАН: Ја уоп ште не умем да пе глам. 
БЕР НХАРД: Али то је са свим јед но став но, то је као ка да не ко дру ги игра те нис, та ко 

ја пе глам. 
ХОФ МАН: Сма трам то јед но став но су ви шним. 
БЕР НХАРД: Ово је исто ис пе гла но. Краг на је ис пе гла на. 
ХОФ МАН: Да, да. 
БЕР НХАРД: А ства ри ко ји су не ка ко при јат не на те лу, углав ном су ис пе гла не. Јер 

ина че из гле да ју као дроњ ци. А све што ви си са мо од се бе, то ми је не при јат но. Имам 
осе ћај да се елек три зи рам. 

ХОФ МАН: Игра ли из глед та ко ве ли ку уло гу?
БЕР НХАРД: Ка ко? Не. Хо ћу да се до бро осе ћам. Из глед је сте играо ве ли ку уло гу, 

ра ни је, био сам вр ло су је тан и си гур но сам још увек, и да ље сам – ве ро ват но. Али у 
дру гом по гле ду. 

ХОФ МАН: У ком?
БЕР НХАРД: Бо же мој, има бес крај но мно го ства ри. 
ХОФ МАН: То мас Бер нхард, до ма ћи ца. 
БЕР НХАРД: Веш мо ра те са мо да уба ци те и ока чи те. 
ХОФ МАН: Мно ги ма је и то пре ви ше. 
БЕР НХАРД: То ни је ни ка ква ак тив ност, док ку ва во да за чај, уба цим веш уну тра, и 

кад се вра тим ку ћи, го тов је. 
ХОФ МАН: И ку ва ње хра не. 
БЕР НХАРД: Ни ка да не ку вам. Увек идем у го сти о ни цу да је дем. На пе ћи се у нај бо-

љем слу ча ју ту и та мо ску ва ка ша од гри за, или кад је мо ја се стра ту, она спре ми не-
што. А кад је го то во, ни ко ме се не сви ђа. Уби лач ки тро шак и зно је ње, а тре ба да бу де 
до бро по сва ку це ну, а на рав но да ни је. Та ко је то. 
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ХОФ МАН: Ка кав од нос има те са бра том, ле ка ром?
БЕР НХАРД: Но, брат ски. То је та ко спо ра дич но, нор мал но, а ипак пу но су прот но-

сти. У ства ри, ве о ма при јат но. Кад је не ко та ко раз ли чит, не ма ни ка квих про бле ма. 
Та ко је то. Где сте пар ки ра ли ауто. 

ХОФ МАН: У до ли ни. 
БЕР НХАРД: А ка ко сте се по пе ли?
ХОФ МАН: Сво јим чвр стим ци пе ла ма. 
БЕР НХАРД: Та кве сам и ја имао. 
ХОФ МАН: Њих мо же те но си ти и да њу и но ћу. 
БЕР НХАРД: Да, кад се у сну пе ње те уз бр до... (сме је се)
ХОФ МАН: Па те шко је раз га зи ти их. 
БЕР НХАРД: То је као и са ве штач ким зу би ма ко је чо век мо ра да са вла да. Два ме се-

ца не сме да бу де слаб, са да гле да те пра во у мо је зу бе. Кључ на реч зуб, и већ ви си те 
ме ђу мо јим усна ма, са мо што ја ти ме не ми слим на се бе. Имам дру ге ства ри, чо век има 
мно го то га ве штач ког на се би, и ла жни на чин из ра жа ва ња мо же да де лу је као ве-
штач ка ви ли ца.

ХОФ МАН: Да ли се бо ји те уми ра ња?
БЕР НХАРД: Не, смрт је ипак иста. Не ка да се бо јим љу ди, то га ка кви су, али смр ти 

чо век не мо же да се бо ји.
ХОФ МАН: Упр кос здрав стве ним те шко ћа ма. 
БЕР НХАРД: Упр кос то ме. Та да се чо век, на рав но, че сто за пи та, има ли то уоп ште 

сми сла, али кад на и ђе лак ши пе ри од, он да му је опет вр ло дра го. 
ХОФ МАН: У де тињ ству сте по ку ша ли да из вр ши те са мо у би ство. 
БЕР НХАРД: То је ипак сва ко до жи вео, та кве при че. 
ХОФ МАН: Али ни је сва ко и по ку шао. 
БЕР НХАРД: По зна јем то ли ко мно го њих, ко ји су, ко ји су хте ли да се уби ју (сме је се). 
ХОФ МАН: Ме не за ни ма спро во ђе ње у де ло. 
БЕР НХАРД: Ипак је вр ло ви сок про це нат оних ко ји се ба це, отру ју га сом, и не знам 

– обе се. 
ХОФ МАН: Мо же те ли за ми сли ти та ко не што да нас?
БЕР НХАРД: За ми сли ти мо гу све. Али си гур но не ћу да ље жи ве ти као бо ле шљив ко. 
ХОФ МАН: Из гле да те умор но. 
БЕР НХАРД: Да, са да иде мо. Али би ло је вр ло при јат но, као не ко опу шта ње. 
ХОФ МАН: За хва љу јем на ча ју. 
БЕР НХАРД: Од лич но. Би ло је ве о ма при јат но. За и ста. 
ХОФ МАН: Хва ла за ово при јат но по под не и ве че. До ви ђе ња. 
БЕР НХАРД: Од лич но, до ви ђе ња. И за и ста свра ти те опет кад сте у бли зи ни. 
ХОФ МАН: Ко ли ко ду го сте још у От нан гу?
БЕР НХАРД: Ни сам још ду го, јер он да ћу не ста ти на ду же, по тре бан ми је са мо мир, 

и уоп ште не же лим ви ше ни ко га да ви ђам. 
ХОФ МАН: Шта зна чи не ста ти?
БЕР НХАРД: Не ста ти зна чи, ви ше не би ти ту.

(Са не мач ког пре ве ла Ни ко ли на Зо бе ни ца) 




