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БЕРНХАРДОВА ГРДЊА
Заобилазни путеви и странпутице рецепције Томаса Бернхарда

Пра вил но шћу, за ко ју се чи ни да по се би има не што од при род ног за ко на, То мас 
Бер нхард се обра ћао јав но сти да би псо вао. Ту аутор исту па из умет нич ког све та 
сво јих књи га и ула зи у свет на ше дру штве не, по ли тич ке сва ки да шњи це. „У мо јим 
књи га ма је све умет нич ко”, гла си фун да мен тал на ре че ни ца Бер нхар до ве есте ти ке, 
за бе ле же на у јед ном ин тер вјуу.1 Ва жи ли то та ко ђе и за парт не ра у ин тер вјуу, ла у ре а та 
ко ји др жи све ча ни го вор, а пре све га за пи сца пи са ма чи та ла ца Бер нхар да? Ни је ли 
му до вољ но да збу њу је по сред ством књи жев но сти као књи жев но сти? Или се ту по-
ја вљу је не ко, ко ни је по пут го то во свих сво јих аустриј ских ко ле га пи са ца склон да 
умак не по ли тич кој од го вор но сти, ко пре у зи ма уло гу кри ти ча ра и по ли тич ког ко мен-
та то ра, на док на ђу је то ли ко кри ти ко ва ни де фи цит аустриј ске књи жев но сти и игра 
уло гу слав них за пад но не мач ких ви ше на мен ских ре то ра, по пут Лен ца, Бе ла, Гра са, 
Рим кор фа, Вал ра фа? Уз то су се на чи ња ле и ве о ма обе ћа ва ју ће те ме: нај пре се уоп-
ште но ра ди ло о књи жев но сти и по ли ти ци, он да о Салц бур шким све ча но сти ма, о Ели-
ја су Ка не ти ју, О Ака де ми ји за је зик и пе сни штво, о аустриј ским ор га ни за ци ја ма књи-
жев ни ка, а на по кон и о Бру ну Крај ском, ко ји је та да још био са ве зни кан це лар. Те 
грд ње, пи сма чи та о ци ма, го во ри и ин тер вјуи тре ба ло би да бу ду пред мет на ред них 
раз ма тра ња по што они, ба рем за Аустри ју, ну де је дан ин те ре сант ни спо ред ни ас-
пект Бер нхар до вих књи жев них ам би ци ја, омо гу ћа ва ју ћи да ле ко се жан по глед у оно 
што се чи ни у си вој аустриј ској зо ни из ме ђу по ли тич ког и књи жев ног, или мо жда тек 
ода ју не што о то ме, да се они ме ђу соб но не мо гу су сре сти. Али и ово та ко ђе за слу-
жу је да бу де уз гред по ме ну то: Бер нхар до ве ак ци је су се увек по бри ну ле да се спре чи 
по мет ња из ме ђу ње га и ње го вих тек сто ва, пред ста вља ју ћи тек објек тив за оно што 
је за бли ста ло у ње го вим књи жев ним де ли ма у ужем сми слу ре чи. По врх то га се чи ни 
да је Бер нхар до ва ре цеп ци ја би ла су штин ски упра вља на баш тим на сту пи ма. Ипак, 
би ло би по гре шно про гла си ти Бер нхар да ауто ром ко ји сма тра ну жним да уз по моћ 
та квих ак ци ја про на ђе свој пут до јав но сти. Мно го при клад ни је је ре ћи да Бер нхар ду 
по ла зи за ру ком да та квим из не над ним ак ци ја ма по ја ча збу ње ност код оних ко ји зна ју 
ње го ве тек сто ве и да је про из ве де код оних ко ји их не по зна ју. Та ко је ре цеп ци ја 
Бер нхар до вих тек сто ва на чел но еман ци по ва на од оно га што мо гу да иза зо ву ње го ви 
про зни, драм ски и лир ски тек сто ви. Бер нхард је по стао умет нич ка фи гу ра, а ње го во 
де ло се ви ше не мо же раз дво ји ти од деј ства ко је је има ло. А око го то во сва ког де ла 
– као и го то во сва ког Бер нхар до вог на сту па, оба вио се низ скан да ла ко ји скре ћу по-

1 Tho mas Ber nhard, Der Ita li e ner, Sal zburg 1971, стр. 150.
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глед с де ла и по во да за ак ци ју ко ји је био на ве ден у го во ру. С дру ге стра не је не до пу-
сти во озбиљ но схва та ти Бер нхар до ве ак ци је и ста но ви шта ко ја су че сто би ла не по-
зва на, као да су се по ја вљи ва ла из за се де. Бер нхар до ве ак ци је – то би мо гло би ти 
под врг ну то сум њи, као да се ра ди о јед ном ак ци о ни сти. Све оста ло је при клад но: те 
ак ци је не сме ју би ти по гре шно про ту ма че не као део не ког умет нич ког про гра ма, јер 
оне пар ти ци пи ра ју у до след ној прак си про ти вље ња. Та прак са се мо же опи са ти па-
ра док сом ко ји је ка рак те ри сти чан за Бер нхар до во деј ство, и то од ње го вог пр вог 
ро ма на Мраз (Frost): што се ви ше Бер нхард про ти вио чи та о цу, уто ли ко га је ви ше на-
во дио на не ку ми сао. А су штин ски са став ни део те стра те ги је су он да и те грд ње, у 
чи јем прак ти ко ва њу се Бер нхард уве жба вао до брих два де сет го ди на.

Бу ду ћи да ти тек сто ви још увек ни су са бра ни, а у за слу жној књи зи ма те ри ја ла 
Јен са Дит ма ра су об ја вље ни тек у од лом ци ма,2 не ка бу де до зво ље но да се ов де по-
за ба ви мо том плод ном Бер нхар до вом спо ред ном де лат но шћу и да се за пи та мо шта 
на ди ла зи по во де ко ји су че сто би ли ни штав ни и ти пич ни гнев оних ко ји пи шу пи сма 
чи та ла ца, за и ста, мо же ли се на осно ву це ли не за до би ти не што уоп ште ни је за аустриј-
ску си ту а ци ју се дам де се тих го ди на и мо же ли се упра во на осно ву то га ба рем де ли-
мич но раз ја сни ти ме ха ни ка ре цеп ци је или учин ка Бер нхар до вих тек сто ва?

Ра ди кал ност и аро гант ност ко ја од ли ку је Бер нхар до ве грд ње за и ста ни је за сва-
ко га. Чак и ја мо рам да из о ста вим по не ке од њих, али се ипак чи ни нео прав да но да 
се та кве псо вач ке ка но на де од мах оста ве ad ac ta, би ла та ак та суд ска, или при па да ла 
пси хо па то ло шким слу ча је ви ма. Рет ко се од њих мо гу из ву ћи кон кре тан до би так или 
ин фор ма ци ја, у нај бо љем слу ча ју би ва мо ири ти ра ни. Ме ђу тим, и по сту пак ири ти ра ња 
за слу жу је па жњу.

„Ме ни је већ не ла год но, јер ни ка кав бес ни је из гле дан”, из ја вио је Бер нхард у свом 
Мо но ло гу на Ма јор ци,3 оче вид но иш че ку ју ћи оне при ли ке ко је ће иза зва ти ње го ве 
дис по зи ци је за бес. За то су слу жи ла ан кет на пи та ња, а пр во ве ли ко ан кет но пи та ње 
ти ца ло се уло ге по ли ти ке и умет но сти 1966, не по сред но пред из бо ре пр вог мар та те 
го ди не, још у вре ме ве ли ке ко а ли ци је. Са др жин ски се тај го вор те шко мо же пре при-
ча ти, али су сре ди шње тач ке очи глед не. Ис каз има чвр сто је згро, на и ме да је аустриј ска 
по ли ти ка „[...] са бли ста вих ви си на, ко је су оба сја ва ле и гре ја ле це ло куп ну зе мљи ну 
ку глу, [...] у то ку све га по ла сто ле ћа сру ше на у сво је ко нач но ни шта, да је по ста ла нај-
жа ло сни ја жр тва јед ног по е тич ки ви со ко по ле те лог, а ипак ка та стро фал ног и уни шта-
ва ју ћег раз во ја чо ве чан ства, свет ске про ле тер ске ре во лу ци је. Да нас, по ла сто ле ћа 
на кон ру ше ња цар ства, ба шти на је ис тро ше на, а ба шти ни ци су бан кро ти ра ли”.4 Оно 

2 Jens Dit tmar (Hg.), Tho mas Ber nhard. Werk geschic hte, Frank furt am/M. 1981. Упо ре ди та ко ђе: Jens 
Dit tmar, „Der skandalöse Ber nhard. Do ku men ta tion eines öffentlichen Ärgernisses“, у: Text + Kri tik, 
Heft 43: Tho mas Ber nhard сеп тем бар 1982, стр. 73-84. Прем да су раз ме ре скан да ла ко ји се до-
го дио у ве зи са Др ва ре њем 1984, и оног ко ји се 1985. раз вио око из ја ве ми ни стра обра зо ва ња 
Мо ри ца, би ле да ле ко ве ће, од у ста ће мо од њи хо вог при ка за. У сво јој струк ту ри ма ли скан да ли 
ли че на ве ли ке, а уз то су и пре глед ни ји. 
3 Mo no lo ge auf Mal lor ca. Tho mas Ber nhard – eine He ra us for de rung. Ge stal tung: K. Fle ischmann/W. 
Koch. У: ORF-Nac hle se, април 1981, стр. 3.
4 Tho mas Ber nhard, „Po li tische Mor ge nan dacht“, у: Wort in der Ze it 12/1966, Heft 1, стр. 11.
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што се чи ни као апо те о за мо нар хи је, и што Бер нхар да пред ста вља као екс по нен та 
хаб збур шког ми та, а ње гов став под се ћа на нај ра ди кал ни ју осу ду са вре ме не ре пу-
бли ке, ипак не би тре ба ло да бу де јед но став но све де но на те ис ка зе. Оно што би се 
ту ма чи ло ко јед но знач но ан ти со ци ја ли стич ка из ја ва, не сме би ти та ко јед но став но 
схва ће но јер се ко му ни зам и со ци ја ли зам ја вља ју по пут „оних мут них и пот пу но не-
оства ри вих пој мо ва, по е тич ких бај ко ви тих же ља не схва ће них не у ра чун љи ва ца, ко је 
су се не срећ но ја ви ле у де вет на е стом ве ку да би сво је ви со ко кул ти ви са не струк ту ре 
за љу бље них схи зо фре них бо ле сни ка са мо зго ви ма на ја ку стру ју [...], ко ји су пу тем 
ка та стро фал но-на ци о нал них крат ких спо је ва по ку ша ли да цео свет ста ве под на пон 
да би га на по кон за па ли ли... итд”. „Уни ште ње мо нар хи је пре по ла ве ка, уни ште ње Хи тле-
ра пре два де сет го ди на, ни смо их ис ко ри сти ли.” Та Аустри ја је из ло шег ста ту са до-
спе ла у мно го ло ши ји, она је по ста ла ни шта. Ви зи ја ве ли чи не, ко јој Бер нхард у том тек-
сту оче вид но ода је по част, оста је то ли ко мут на и нео ба ве зу ју ћа да јој ни је свој стве на 
чак ни хран љи ва сна га оног уто пиј ског. Са вре ме на Аустри ја је про сто при ка за на по-
зо ри шном ме та фо ром: „Аустри ја на по зор ни ци све та, чи ја вла сти та тра ге ди ја (у шек-
спи ров ском сми слу), [се са сто ји у то ме да је – Прим. прев.] при по диг ну тим за ве са ма 
из гу би ла свој ра зум и сво ју свест.”5 Ти ме је јед ном за сваг да опи са но ка ко се Бер н-
хард од но си пре ма Аустри ји, да, ка ко мо ра да се од но си. Та зе мља се са да ви ше по ја-
вљу је као тра ге ди ја ко ја ће по но во по ста ти ко ме ди ја. Али не са мо да је про шлост 
оста ла нео ба ве зу ју ћа, и кри ти ка је та ко ђе то ли ко оп шта да се из ње го то во и не мо гу 
из ву ћи кон се квен це ко је би на би ло ко ји на чин мо гле да има ју кон крет но деј ство. Фор-
ма увре да је то ли ко ап стракт на да оне на по кон по сто је ви ше за се бе, ти ра да кру жи у 
са мој се би. А ипак, те увре де су би ле у ста њу да за ин те ре су ју јав ност, и по во дом до-
де љи ва ња на гра де 1968. Бер нхар да от кри ва иста та јав ност. У мар ту 1968. она му је 
до де ље на за ро ман Збу ње ност, а Бер нхард је ис ко ри стио ту при ли ку да слич не ми сли 
из не се ме ђу љу де, а пре све га пред ми ни стром, у још са же ти јем об ли ку, чи је деј ство 
на пу бли ку је ве ће. Тим го во ром Бер нхар до ва лич ност се уву кла у јав ну свест, по де-
лив ши Аустри ју на оне ко ји су ми сли ли да Бер нхард сво јом кри ти ком по га ђа усред 
ме те, и на та кве пре ма чи јем ми шље њу Бер нхард вре ђа Аустри ју. Оно што је он учи-
нио, би ло је ни ма ње ни ви ше не го оме та ње це ре мо ни је уру чи ва ња на гра де ње го-
вим „све-ре че ни ца ма” тј. „це ло куп ним ре че ни ца ма”, он је ра зо рио оче ки ва ња свих 
слу ша ла ца, ко ји су се на да ли не че му ду хов но окре пљу ју ћем, па ма кар кри тич ки окре-
пљу ју ћем. Ли ва да ре флек си је је по ко ше на:

По што ва ни го спо ди не ми ни стре,
по што ва ни при сут ни,
ни шта не тре ба сла ви ти, ни шта про кли ња ти, на ни шта се не тре ба жа ли ти, јер 

је мно го то га сме шно; а све је сме шно, ка да се ми сли на смрт.
Кроз жи вот иде мо оду ше вље ни, мр тви хлад ни иде мо сце ном, ни шта ни је не за мен

љи во у др жа ви бо ље или ло ши је уве жба них ре кви зи та: за блу да! Раз у ме мо: не у пу ће ни на
род, ле па зе мља – мр тви или у из ве сном сми слу не са ве сни оче ви, јед но став ни и не ча сни 
љу ди скром них по тре ба... Све је то јед на крај ње фи ло зоф ска и не под но шљи ва пред и

5 Исто, стр. 13.
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сто ри ја. Вре ме на су ма ло ум на, оно де мон ско у на ма је трај ни отаџ бин ски за твор, у ко
јем су еле мен ти глу по сти и без об зир но сти по ста ли сва ко днев на ну жда. Др жа ва је тво
ре ви на ко ја је ду го роч но осу ђе на на не у спех, а на род на не пре кид ну бе стид ност и ма ло
ум ност. У жи во ту ли ше ном на де, на ко ји се осла ња ју фи ло зо фи је, на по слет ку све мо ра 
да по лу ди. Ми смо Аустри јан ци, ми смо апа тич ни; ми смо жи вот ко јем про сто не до
ста ју ин те ре си да жи ви, ми смо у про це су при ро де ме га ло ма ни ја као бу дућ ност. Не ма мо 
да из ве сти мо ни о че му дру гом не го да смо јад ни, да смо про па ли услед мо ћи ра су ђи ва ња 
фи ло зоф скоеко ном скеме ха нич ке мо но то ни је. 

Сред ства у свр ху про па сти, тво ре ви не аго ни је, на ма се све об ја шња ва, али ми ни
шта не раз у ме мо. Ми обла ци ма на ста њу је мо тра у му, пла ши мо се, има мо пра во да се 
пла ши мо, већ ви ди мо, прем да не ја сно у по за ди ни: ди во ве стреп ње.

Оно што ми ми сли мо је про ми шље но, оно што осе ћа мо је ха о тич но, оно што је смо 
је не ја сно.

Не тре ба да се сти ди мо, али ни смо ни шта и не за слу жу је мо ни шта осим ха о са.
У сво је име и у име свих на гра ђе них за хва љу јем се овом жи ри ју, а на ро чи то свим при

сут ни ма.6

Бер нхард је из ма као са др жин ском уста но вље њу ства ри та ко што их је све пре пу-
стио исме ва њу. Чи ни се да је бри жљи во укло нио све што би се на би ло ко ји на чин 
мо гло по гре шно ту ма чи ти у сми слу по ли тич ких ста во ва ко ји се мо гу кон кре ти зо ва ти, 
као што је учи нио и у де лу По ли тич ка ју тар ња ми са, у ко јем је би ло ре чи и о про ле те-
ри ја ту и о ко му ни зму и о мо нар хи ји. Го вор је де ло вао: пу бли ка, а пре свих ми ни стар 
про ми сли ли су сво ју аустриј скост, прем да је ни су то ли ко озбиљ но до во ди ли у пи та ње. 
Шта ви ше, Бер нхард се уву као у то ко ло исме ва ња.

Ка зна је убр зо усле ди ла: На гра да ин ду стри је тре ба ла је да бу де до де ље на Бер н-
хар ду не по сред но на кон то га. Услед стра ха од слич ног ис па да, Бер нхар ду је по слат 
но вац и по ве ља, а од у ста ло се од јав но сти. У сва ком слу ча ју, го вор ће уско ро на ћи 
свој пут до ње, али је уз не ми ре ност би ла сра змер но ма ња, јер је Бер нхард од ба цио 
све кон крет не са др жа је и го во рио је са мо о смр ти.7

Бер нхард је го во рио са мо још о смр ти: а смрт ви ше не ма жа о ку ка да не ко о њој 
мно го го во ри. Оди ста: Бер нхар до вим ап стракт ним про зи ва њи ма ни је не до ста ја ло 
дејство, али се уско ро схва ти ло да се из ме ђу тих го во ра ко ји су јед но знач но Бер н-
хар до ви и го во ра лич но сти ко ји има ју сво је уло ге у фик ци о нал ним тек сто ви ма, мо же 
уста но ви ти пот пу на по ду дар ност у тен ден ци ји. 

Тек стом Хо да ње (1971) до сег нут је ни во ап страк ци је ко ји, с јед не стра не, ва ља сма -
тра ти вр хун цем Бер нхар до вог ства ра ња, али је њи ме, с дру ге стра не, ра ди кал но угро-
 же но умет нич ко по стиг ну ће; оно што је ту на пи са но та ко је по сре до ва но да ни је пре-
по зна тљив фун дус ре ал но сти; ни шта ни је схва тљи во. Фи гу ре се у Хо да њу све ви ше и 
ви ше згу шња ва ју у умет нич ке фи гу ре. Не ма од но са пре ма ства ри ма, по сто је са мо 
је зич ки од но си. Ка рак те ри стич но је да се из ме ђу 1971. и 1975. ни је по ја ви ло ни јед но 
про зно де ло – што је за чу ђу ју ће, с об зи ром на ауто ро ву про дук тив ност у том жан ру. 

6 На ве де но пре ма: An ne li e se Bo tond (Hg.), Über Tho mas Ber nhard, Frank furt am/M. 1970, стр. 7.
7 Tho mas Ber nhard, „Un ster blic hke it ist unmöglich. Landschaft der Kind he it“, у: Ne u es Fo rum 1968, 
Heft 169/170, стр. 95-97.
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Ипак, он да се до го дио нео че ки ва ни пре о крет: с јед не стра не, ду го на ја вљи ва ним ро-
ма ном Ко рек ту ра (1975) и, с дру ге стра не, пр вим то мом ауто би о гра фи је Узрок (1975), 
у ко јем је из не на да то Ја по ста ло исто риј ски кон крет но, за јед но с ауто ром ко јем је 
до та да би ло пре вас ход но ста ло да ми сти фи ку је са мог се бе. 

Од та да Бер нхард го во ри о са мом се би; у тој го ди ни се про ме ни ла и прак са грд ње 
и пи са ма чи та ла ца. Ра ди се о име ни ма, о на па ди ма ко ји су нај пре адре си ра ни на пред-
сед ни ка Салц бур шких све ча но сти, ко јем је при го во ре на „људ ска сла бост, да не ка жем 
ка рак тер на сла бост”.8 Ка да је још јед ном до шло до срод ног по во да, Бер нхард је у на-
ред ним пи сми ма чи та ла ца унео још мно го не при јат ни јег и ди рект ни јег ва зду ха. Нај-
пре је Ка не ти по стао жр тва јед ног на па да, ко ји мо же мо ока рак те ри са ти као сла бо ар гу-
мен то ван, чак и ако не спа да мо у оте ло вље не обо жа ва те ље та да шњег пре тен ден та 
на Но бе ло ву на гра ду: „сла би Кант и ма ли Шо пен ха у ер”, мо ра ло се ка за ти Ка не ти ју, а 
бес оста лих пи са ца пи сма је сра змер но то ме био ду го тра јан. Же сто ка ин ди скрет ност, 
увре да, ко ја би се еуфе ми стич но мо гла озна чи ти као нео те са ност у тим пи сми ма чи та-
ла ца, во ди ла је ка рас пра ва ма у ко ји ма се пот пу но за не ма ри вао по вод за Бер нхар до ве 
ин век ти ве. Чи ни се да је Бер нхар до ва стра те ги ја увек из но ва би ла да ис про во ци ра 
љут њу, па да он да до пу сти да она цир ку ли ше са свим сво јим пи та њи ма. „Мо рал има 
Ка не ти, а Бер нхард га не ма и не до ста је му ор ган да би то схва тио”, на пи сао је не ко.9 
То ипак ни је мо гло да спре чи на ред не Бер хар до ве ак ци је. По што је у Ли са бо ну чуо да 
га је та мо шњи аустриј ски ам ба са дор на звао ужа сним, де струк тив ним деч ком, на пи-
сао је 1976. јед но пи смо чи та ла ца днев ним но ви на ма Die Pres se. Оно се за вр ши ло оп штим 
псо ва њем аустриј ске ди пло ма ти је, што је То ма са Бер нхар да учи ни ло по зна тим и у 
ди пло мат ским кру го ви ма. Бер нхард је сла вио не мач ку ам ба са ду и Ге те ин сти тут, ко ји 
га је по звао. Дис тан ци ра ном по сма тра чу Бер нхар до ве из ја ве су мо ра ле зву ча ти пре-
о се тљи во, да не ка же мо па ра но ич но.10 Ипак, Бер нхард ни је по пу штао. Го ди не 1978. код 
из да ва ча Re si denz об ја вље на је књи га под на сло вом Срећ на Аустри ја, и то без Бер н-
хар до вог при ло га, ко ји је из да вач по ву као јер се при бо ја вао ту жбе. Тај при лог се он да 
сме ста по ја вио у ча со пи су Die Ze it од 17. 02. 1978. прем да уоп ште ни је био за па жен, 
јер је у ње му Бер нхард од у стао од до слов ног име но ва ња сво јих про тив ни ка. Ме ђу-
тим, ре че ни це ко је су у ње му за пи са не по ста ће суп страт на ред них по ле ми ка: „Ма ло-
гра ђа нин на ле стви ци ли це мер ја”, гла сио је на слов ових обра зло же ња, за кљу че них 
гран ди о зним фи на лом: 

Бру тал ни, бес кру пу ло зни ма ло гра ђа ни, ко ји су се по след њих де це ни ја с ла ко ћом ус пе
ли ле стви ца ма ли це мер ја у ви си не у овој зе мљи, у Пар ла мент, Бал ха у сплац и Хоф бург, 
ла ко из ла зе на крај са на ро дом ко ји је по при ро ди не за ин те ре со ван и рав но ду шан. Пар
ла мент да на шње Аустри је је по ли тич ко сме ће ове зе мље, лук су зни и ску пи, жи вот но 
опа сни ко ме ди јант ски пра тер, а вла да је исто та ко ску па лу три ја ти ква на. Ка да се 

8 Упоредиi: Rolf Mic ha e lis, „Mein Sal zburg – eine To des stadt. Das Ne u e ste vom Da u er krach Tho mas 
Ber nhards mit den Sal zbur ger Festspi e len“, у: Die Ze it 29.08.1975, стр. 33. О пр вом кра ху по во дом 
из во ђе ња пред ста ве Иг но рант и лу дак, по гле да ти: Wi e ner Ze i tung 09.08.1972, стр. 4.
9 Die Ze it 12.03.1976, стр. 60.
10 О то ме по гле да ти: Die Pres se, 02.06. и 05.06.1976.
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по диг ну за ве се др жа ве, сва ко га аустриј ског да на (та ко ђе и за вре ме на ци о нал ног пра зни
ка) ви ди мо ла кр ди ју ма ри о не та. Ка да по гле да мо па жљи ви је, ви ди мо оно што смо увек 
ви де ли: ма ри о не те су ма ло ум ни не до ту пав ни на род, а оно што из ње га из ву ку (по тај
но из ву ку) је вла да ко ја пре ве сла на род.11

Чак и ка да име не до ста је ла ко га је од го нет ну ти, а на јед ног од тих ма ло гра ђа на је 
по че ла да се кон цен три ше по то ња оп се сив на сва ђа с Бру ном Крај ским. Кан це лар, 
ко јег су по бо жно про ми сли ли Пе тер Ту ри ни и Гер хард Рот у јед ној ју би лар ној књи зи, 
за Бер нхар да је по стао ме та ин век ти ва. Јед но пи смо чи та ла ца упу ће но ча со пи су Die 
Ze it, опре зно је об ја вље но тек на кон из бо ра ма ја 1979, и штам па но у ју ну, су че ља ва 
се са Крај ским у Бер нхар до вом ма ни ру. Чак су и про тив ни ци Крај ског би ли при мо ра-
ни да та кав вид обра ћа ња сма тра ју не при ме ре ним, док су при ја те љи си гур но те шко 
мо гли да одо ле да се не на сме ше при фор му ла ци ја ма ти па „Ти то вал це ра и салц бур-
шке ре ги је”. Оно што је у „ма ло гра ђа ни ну на ле стви ца ма ли це мер ја” још би ло ка му-
фли ра но, са да је по пу ње но име ном, ко је је у сва кој при ли ци мо гло да по слу жи као 
за чин за раз го вор. Али Крај ски је мо гао да ре а гу је и да су ве ре но по ста ви пи та ње да 
ли би го спо дин Бер нхард мо гао да кон кре ти зу је сво је при го во ре.12 Кон крет ни ји је 
Бер нхард био у свом дру гом ве ли ком на па ду на Крај ског у про фи лу,13 где ни је одо лео 
при ли ци да ка же не што по во дом кан це ла ро вог се дам де се тог ро ђен да на. Ар гу мен-
ти, уко ли ко се о њи ма мо же го во ри ти, по но вље ни су из пи сма ча со пи су Die Ze it. Крај-
ски је аван зо вао у иде ал но тип ског пред став ни ка пен зи о не ра, а ти ме и Аустри ја на ца; 
при че му из сва ког ре да тек ста ипак го во ри жа ље ње што је тај чо век са ве зни кан це-
лар. Ни чи та ње тог тек ста не на го ве шта ва мно го, он чак ни је у ста њу ни да из не се 
ар гу мен те у при лог кан це ла ро вих по ли тич ких про тив ни ка, та ко да је све ис па ри ло у 
од ви ше лич ну ти ра ду мр жње. Ко мо же да бу де про тив др ве них клом пи и руч но штри-
ка не сук ње?

Тај текст је имао за ре зул тат оби ље по сле ди ца. Ни је тре ба ло оче ки ва ти ни шта 
дру го осим кла сич ног при ме ра ка ко се Бер нхар дов ис каз еман ци пу је од оно га што 
би се из ње га мо гло де сти ли са ти као са др жај. Пи сци пи са ма чи та ла ца су се сма тра ли 
при ну ђе ним да пре ђу у офан зи ву. При том уоп ште ни је до шло до ми ли тант ног то на, 
по чи јем прак ти ко ва њу је Про фил већ био ка рак те ри сти чан: „По сто ја на је тра ди ци ја, 
да ‘ко мен та ри го сти ју’ ко ји су с на ше стра не на ру че ни, бу ду об ја вље ни и он да ка да 
из но се ми шље ње су прот но ми шље њу ре дак ци је. – То је слу чај са при ло гом То ма са 
Бер нхар да.” Са да је до шло и до про ши ре ња ко ја су се чи ње нич но ти ца ла свих це ре-
мо ни ја у ве зи с ро ђен да ном. Око Бер нхар до ве псо вач ке ти ра де, ко ја је у осно ви пред-
ста вља ла тек ло ши је из да ње ње го вог пр вог пи сма о Крај ском из Die Ze it ови ла се аура 
че сти то сти. Је дан го спо дин из Ви нер-Ној шта та, ко ји је чуо за име То мас Бер нхард, 
сма трао се при ну ђе ним да енер гич но по ву че сво је при го во ре про тив ње га. А ка да је 
чла нак То ма са Бер нхар да 1983. до спео до Ери ха Фри да, иза зван је и ње гов гнев, па је 
Фрид по слао је дан го сту ју ћи ко мен тар ча со пи су са ве за ин ду стри ја ла ца Woc hen pres se. 

11 На ве де но пре ма: Dit tmar, Werk geschic hte (на по ме на 1), стр. 195.
12 Tho mas Ber nhard, „Ein Bri ef an Die Ze it“, у: Die Ze it, 29.06.1979, стр. 33.
13 Tho mas Ber nhard, „Der pen si o ni er te Sa i son so zi a list“, у: Pro fil, 26.01.1981, стр. 52.
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Ко мен тар је имао леп на слов „Тра бу ња ли То мас Бер нхард?”, а сво дио се у осно ви на 
пси хо па то ло шко об ја шње ње фе но ме на То мас Бер нхард, чи ме се аутор фа тал но при-
бли жио де нун ци ја ци ји Бер нхар да, и не са мо ње га, као лу да ка. Али Фрид се ипак ура-
зу мио ти ме што је уна пред при пре мио ме ди ка мент, и то јед ну до зу Алис Ми лер, чи ју 
лек ти ру је хит но пре по ру чио Бер нхар ду. Бер нхар до ва грд ња Крај ског по ста ла је 
„по ку шај осве те за не што што му је учи ње но не ка да у де тињ ству”.14

Ме ђу тим, ни то пи смо чи та ла ца ни је оста ло без по сле ди ца. Јед но Фри до во ме сто 
је по себ но нер ви ра ло: „Он ни је ВЕ ЛИ КИ Је вре јин не го, као што зна мо, ни је ДО БАР Је-
вре јин.” Ту се Фрид за ка чио, с оп ту жбом да је ан ти се ми ти зам у Аустри ји још увек ви ру-
лен тан. Фрид: по сто ји „на жа лост још мно го ан ти се ми ти зма у Аустри ји, и већ због то га 
се та ква те ма не би сме ла та ко ла ко ми сле но тре ти ра ти, тек да би се по сле две не до ка-
за не тврд ње по но во гур ну ла под те пих, а да не го во ри мо о не у ку су и не так тич но сти”. 
И то ни је оста ло без про тив ре че ња. Не што ка сни је се у Woc hen pres se ја вио за реч Карл 
Фај фер, со ци ја ли ста и уред ник ча со пи са Ge me in de, слу жбе ног ор га на је вреј ске оп шти-
не, уто ли ко што је при го во рио Крај ском да је од го во ран за ан ти се ми ти зам ко ји је Фрид 
пре по знао. Та ко је до шло до рет ког Бер нхар до вог пре сли ша ва ња од стра не ци о ни ста: 
„То мас Бер нхард се од ва жио да кри ти ку је Крај ског и до био је грд њу од Фри да. Али Је-
вре јин Фрид об ја вљу је сво је ан ти ци о ни стич ке из ли ве код ‘на род ног’ из да ва ча у ДДР.”15

Са свим је све јед но шта ми сли мо о Фри ду, Бер нхар ду, Крај ском и Фај фе ру: ја сно је 
да јед на та ква Бер нхар до ва из ја ва раз ви ја вла сти ту ди на ми ку, да по сред ством ње 
по ста је аку тан по тен ци јал по ли тич ког су ко ба ско ра шње про шло сти, на ме сту на ко јем 
се то не би на слу ћи ва ло, јер ар гу мен ти већ ду го не ма ју ни ка кве ве зе са оним што је 
Бер нхард ре као. Наш це ло куп ни жи вот ни свет се по сте пе но чи ни оп то чен дис кур сом 
ко ји се раз вио у ње му, та ко да сва ко сма тра да је при ну ђен на ис по вест. Та ко Фрид: 
по во дом ве ли ког опро штај ног го во ра Бру на Крај ског по ми слио је „Пр ви аустриј ски 
са ве зни кан це лар свет ског фор ма та на кон јед не ге не ра ци је”. (На ко га је ти ме ми слио? 
На Фи гла, Ра ба? Или на Шу шни га или Дол фу са?)16

Го ди не 1979. Бер нхард је за дао још је дан уда рац. Ис ту пио је из дарм штат ске Ака-
де ми је за је зик и пе сни штво, за то што је у њу при мљен Вал тер Шел. Обра зло же ње у 
јед ном „отво ре ном пи сму”:

[...] пи там се, шта је дан та ко про се чан и оп ску ран по ли ти чар има да тра жи у Ака
де ми ји за је зик и пе сни штво. Мо рам по ћи од то га да ће у Ва шу Ака де ми ју убу ду ће би ти 
иза бра ни и дру ги та кви про сеч ни и оп скур ни по ли ти ча ри, из ма ко јег раз ло га. Ми слим да 
су он да на ре ду го спо дин Франц Јо зеф Штра ус, го спо дин Хел мут Шмит и го спо дин Карл 
Кар стенс. Под тим ути ском ми ни је мо гу ће да (на кон го то во де сет го ди на!) бу дем ни је дан 

14 Erich Fried, „Spinnt Tho mas Ber nhard?“, u: Woc hen pres se 13.12.1983, стр. 45.
15 Woc hen pres se, 27.12.1983, стр. 44.
16 Курт Шу шнинг је био аустро фа ши стич ки са ве зни кан це лар до „Ан шлу са“ 1938. ка да је ухап-
шен и спро ве ден у кон цен тра ци о ни ло гор. Ен гел берт Дол фус је био во ђа аустро фа ши зма, бли-
зак ита ли јан ском фа ши сти ма и ка то лич кој цр кви, про ти вио се на ци о нал со ци ја ли зму. То ком 
не у спе шног Јул ског пу ча 1934. уби ли су га на ци о нал со ци ја ли сти. (Прим. прев.)
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дан ду же та ко зва ни члан не мач ке Ака де ми је за је зик и пе сни штво, и од овог тре нут ка 
се бе ви ше не сма трам та квим.17

Оста ви мо по стра ни пи та ње ко ли ко су би ла ре а ли стич на стра хо ва ња од при је ма 
име но ва них. Ипак, Бер нхард је по стао од ви ше на па дан, про ши рив ши сво је псо вач ке 
ти ра де и на Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку, рас по де љу ју ћи рав но мер но сво је га ђе ње 
пре ма по ли тич ким пар ти ја ма, и то у скла ду с ра но за сту па ним на че лом да је сва ка 
вла да нај ло ши ја вла да.

Је су ли ти го во ри, та пи сма, ко је је Бер нхард оче вид но скла ди штио пра те ћи уну-
тра шњу при ну ду, тек ну жни ко рек ти ви, има ју ли они уоп ште не што кон крет но да ка жу, 
или се мо гу де нун ци ра ти као пу ке па то ло шке из ја ве јед ног бо ле сни ка или – још го ре 
– као игра ри је у ко ји ма је до из ра жа ја до шла не чи ја нео ба ве зна игра? Јер чак и на кон 
1975, ка да су име на омо гу ћи ла по врат ну ве зу са сва ки да шњи цом, све се на нео би-
чан на чин ма ло од но си ло на кон крет не ства ри. Уто ли ко ни ти Бер нхар до ви тек сто ви 
не би тре ба ло да по чи ва ју са ми на се би, јер се чи ни да осим му ши ча во сти не до но се 
ни шта ви ше.

С дру ге стра не је ипак упа дљи во да Бер нхард у сво јим по зним спи си ма увек из но-
ва за у зи ма слич не ста во ве и на ја вљу је слич не уло ге, и то пре све га у Вит ген штај но вом 
си нов цу и Бе то ну. У свим тим слу ча је ви ма он се ра ди кал но су прот ста вља спо ра зу му, 
за ко ји нам се с вре ме на на вре ме чи ни да је нео п хо дан да би жи вот био под но шљив. 
Ипак, ко ли ко год те шко па ло, Бер нхард при зна је и ово:

Крај ње су ми од бој ни љу ди ко ји стал но го во ре да су спрем ни на жр тву и да су без 
пре стан ка жр тво ва ли све, на по кон и свој жи вот и та ко да ље, они све ци ко ји се у сво јој 
жр тви и у сво јој спрем но сти на жр тву по пут сви ња над гор ња ва ју на ва лов, ко јих има у 
свим др жа ва ма и у свим де ло ви ма пла не те, ма кар има ли сва мо гу ћа и не мо гу ћа име на, 
ма кар се зва ти Ал берт Швај цер и Мај ка Те ре за. [...] Ти љу ди су опа сни, ду бо ко у сре ди
шту ду ше у осно ви су жед ни мо ћи, и то ви ше од оних дру гих, са мо жи вих и са мо о бо жа ва
те ља. Ду бо ко се гну шам љу ди ко јих из ме ђу Све тог Фра ње Аси шког и Мај ке Те ре зе има на 
ми ли о не, јер са мо због вла сти тог сла во љу бља они из да на у дан јур ца ју по без број ним 
свет ским ре ли гиј ским и по ли тич ким удру же њи ма.18

Та стра те ги ја се те ме љи у фа сци на ци ји ко ју она бу ди на те му ми зан тро пи је: не мо-
ти ви са на и не у те ме ље на у из не над но сти про до ра, про тив реч ност је на све стан на чин 
на чи ње на прин ци пом, а на по кон, сар ка стич но по пут по но ра, па чак и ци нич но, обе-
ло да њу је љу бав пре ма чо ве ку, фи лан тро пи ју, и то кроз та кву ши ка ру раз о ча ра ња, да 
се са мо о њој ис пла ти раз ми шља ти.

Ка да је кон сен зус нај ве ћи, та да је и Бер нхар до во рас по ло же ње за грд њу нај ве ће, 
би ло да је у пи та њу Крај ски, би ло Ка не ти, би ло Ака де ми ја за је зик и пе сни штво – Бер н-
хард се уз же сто ко псо ва ње уда ља ва од све га где до бро на мер ност и је дин ство омо-
гу ћа ва ју плат фор му за раз го вор. „Све је сме шно, ка да се ми сли на смрт”, тај став из 

17 Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung, 26.11.1979.
18 Tho mas Ber nhard, Be ton, Frank furt am/M. 1982, стр. 60.
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го во ра то ком до де ле Др жав не на гра де чвр сто об у хва та обе фа зе Бер нхар до ве де-
лат но сти као све ча ног го вор ни ка, као оно га ко гр ди, као пи сца пи са ма. У пр вој фа зи 
у сре ди шту увек сто ји смрт, док је у дру гој сме шно. Смрт от па да („Го во рим о смр ти 
као што дру ги го во ре о зе мич ка ма”, на вео је у ин тер вјуу од 29. 06. 1979).19

Бер нхард са да сме ра на то да ви ше по ка зу је оно сме шно и из ба цу је по за ди ну на 
ко јој све мо ра де ло ва ти сме шно – смрт. У том сми слу се увек из но ва – као об у хват но 
обе леж је – ак ти ви ра по зо ри шна ме та фо ра: све је по зор ни ца; тај то пос се мо же пра-
ти ти уна траг све до Пла то на, а ко ри стио га је на еле ган тан на чин и Ера змо у сво јој 
По хва ли лу до сти, тај то пос је Бер нхард про сто опљач као да би сли ко ви то при ка зао 
три ча ри је. Ак те ри на по ли тич кој сце ни у нај бо љем слу ча ју по ста ју игра чи у Не стро-
је вој20 по зи или, као у мо но ло гу с Ма јор ке, ак те ри тре ће ра зред не ла кр ди је: „Сви 
моћ ни ци се ве о ма ле по за јед но игра ју”, сто ји у том ин тер вјуу. А про тив те игре моћ-
ни ка Бер нхард ин сце ни ра сво је ко ме ди је и сво је псов ке.21

У та квом слу ча ју он је бр зо на ли цу ме ста са мо рал ном осу дом нео ба ве зно сти и 
ја ло во сти. Уло га ко ју Бер нхард пре у зи ма у сво јим грд ња ма фа тал но на ли ку је на ону 
ко ју ди рек тор цир ку са Ка ри бал ди при пи су је жон гле ру у Мо ћи на ви ке: „жон гли ра ли 
су сво јим та њи ри ма/ чи тав жи вот/ про тив дру штва/ гла ва им ни је ми ро ва ла/ про тив 
дру штва.”22 „Жон гли ра ти про тив дру штва” – сли ку тре ба схва ти ти озбиљ но: све што 
жон глер ба ца у ва здух, тре ба да му се вра ти – или па да на тло. Ни је реч о про јек ти лу 
ко ји тре ба да по го ди у ме ту. А та ко се де си ло да Бер нхар до во по след ње вре ђа ње 
кан це ла ра – пре ма јед ном ре кла-ка за ла – пад не као жр тва кан це ла ро ве иро ни је. У 
ро ма ну Бе тон реч је о хо ро ру ко ји са вре ме ни Беч про у зро ку је на ра то ру: тим „пер-
верз ним при ча ма стра ве и ужа са о Бал ха у сла цу” ни је мо гло да про мак не „где кан це-
лар ко ји је по стао оп шта опа сност сво јим ми ни стар ским иди о ти ма из да је исто та ко 
оп ште опа сна на ре ђе ња”.23 Крај ски је од вра тио: „Чуо сам да је до бро за ње го во здра-
вље да та ко псу је. Ако је та ко тре ба да се ра ду јем.”

По ли ти ка Крај ског и Бер нхар до ве грд ње су тво ре ви не ко је се ме ђу соб но не до-
ди ру ју. И јед на и дру га др же до то га да по ста ну вир ту о зне уну тар сво јих дис кур са. 
Уто ли ко вир ту о зи до ду ше жон гли ра ју је дан по ред дру гог, али нео ме та но мо гу (у 
слу ча ју Крај ског су мо гли) да на ста ве са сво јом де лат но шћу.

Вред но ва ње ре цеп ци је би до след ним да љим ми шље њем во ди ло ка мо рал ној 
осу ди: Бер нхар до ве грд ње су про дук ти нар ци стич ки фик си ра ног псо вач ког ме ха ни-
зма, чи је пу сто ше ће из ба ци ва ње слу зи не гра ди мо сто ве ка на шем жи вот ном све ту. 
Псов ке су ве штач ке, а та мо где би мо гао да се ус по ста ви од нос, не ма ју са др жај. Франц 
Шу је у јед ној ра ној кри ти ци уочио ту кон сте ла ци ју и при том је – ве о ма ве што – про цес 
су че ља ва ња са Бер нхар дом и ње го вим успе хом озна чио као фе но мен ре цеп ци је: 

19 An dré Müller, „Der Wald ist groß, die Fin ster nis auch. Ein Gespräch mit Tho mas Ber nhard”, у: Die 
Ze it, 29. 06. 1979, стр. 33.
20 Jo han Ne po muk Ne stroj (1801-1862) bio je knji žev nik i glu mac, nje gov rad obe le žio je vr hu nac 
sta rog beč kog Na rod nog po zo ri šta, a ostao je za pam ćen po svo jim po za ma. (Прим. прев.)
21 Mo no lo ge auf Mal lor ca (прим. 3), стр. 7.
22 Tho mas Ber nhard, Die Macht der Ge wohnhe it, Frank furt am/M. 1974, стр. 103.
23 Tho mas Ber nhard, Be ton (прим. 17), стр. 115 и да ље.
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„Бер нхард не пи ше за си тан ка пи тал не го за ње го ву над град њу, а то су: гим на зи јал ци 
и гер ма ни сти. Ње го ви стра стве ни чи та о ци су ве ро ват но јед на вр ста осред њих уче-
ни ка, чи ји ин те рес за по след ње ства ри до при но си то ме да не мо ра ју да се бри ну о 
они ма пред со бом.” И на по кон: „Бер нхар до во на вод но про во ка тив но по на ша ње у 
јав но сти, хтео он то или не, ни је ни шта дру го не го по што ва ње дру штве ног уго во ра.” 
А за сва ки слу чај Шу је имао при ру ци дик тум Ми ха е ла Ша ран га: „Они ко ји код Бер н-
хар да бе же у смрт и у ме та фи зи ку, у ствар но сти ла ко бе же у фа ши зам.”24 То иде јед но-
став но: еман ци по ва ти се од тек сто ва на о чи глед дис кур са. Бер нхар до ве те мат ске оп се-
си је на тај на чин ла ко по ста ју упут ства за из бе га ва ње кон крет ног су о ча ва ња са на шом 
жи вот ном ствар но шћу и за бег у фа ши зам: та ко при вид на ире ле вант ност тих тво ре-
ви на ипак по ста је еми нент на жи вот на опа сност.

Упи тан о тој кри ти ци, Франц Шу се осам го ди на ка сни је дис тан ци рао од ње. Ипак 
је учи нио да се за ми сли мо, оче вид но се ве зу ју ћи уз не ка да шњу по зи ци ју „[...] а шта 
ако та фа сци ни ра ност Бер нхар до вим тек сто ви ма за и ста ма ње по ти че од есте тич ке 
мо ћи су ђе ња не го од пси хо со ци јал не ди на ми ке? [...] Бер нхар дов ап стракт ни не га ти-
ви зам ни је са мо јед на од санк ци о ни са них ‘му шких фан та зи ја’, не го је и вар љи во и 
ти пич но аустриј ско на сто ја ње, на и ме: да се раз о ча ра ње за о гр не агре си јом, због то га 
што ни је све то тал но до бро, за то што ипак не ма до вољ не за шти те, че му аустриј ски 
на род то ли ко увер љи во те жи. Где дру где осим у умет но сти се та кве деч је ре гре сив-
не тен ден ци је мо гу кон зу ми ра ти на со ци јал но при хва тљив на чин, и ко ина че, осим 
пре вас ход но ака дем ске ма ло гра ђан шти не мо же би ти за ин те ре со ван да се о то ме 
афир ма тив но или кри тич ки из ја сни? (Нор ма тив на сна га фак тич ког ва жи и ту, Бер н-
хард је из ма као кон тро верз ној ди ску си ји).”25

Мо же се то и та ко ви де ти. Уто ли ко је и ле ги тим но да се деј ство Бер нхар до вих тек-
сто ва об ја сни је ди но на осно ву фе но ме на ма ло гра ђан ског чи та лач ког ин те ре са, као 
што чи ни Шу? Не зна чи ли то, да је су че ља ва ње са тим тек сто ви ма пре не се но на ре-
цеп ци ју, чи ме про пу шта мо да са гле да мо по тен ци јал ко ји је са чу ван у тим грд ња ма? 
Ко ли ко год да ми се чи ни сум њи во и то коб но по ве ра ва ње хер ме не у тич ког ра да 
ана ли зи ре цеп ци је, је ди но Бер нхар до ви чи та о ци мо гу би ти од го вор ни за деј ство, 
ипак је, с дру ге стра не, ну жно за о би ла же ње ре цеп ци је, да би смо се од ње вра ти ли 
на траг тек сто ви ма. Ка ко се мо же об ја сни ти функ ци ја и де ло твор ност Бер нхар до вих 
грд њи? На ме ћу се три пред ло га:

1) Аустриј ска по ли ти ка је то ли ко у ре ду, да њу ни је мо гу ће кри ти ко ва ти дру га чи је 
не го са вр ше ном, у се би по чи ва ју ћом кри ти ком у ли ку умет но сти.

2) Аустриј ски ауто ри ни су у ста њу да фор му ли шу кон крет не ди јаг но зе. Они про-
шлост ап со лу ти зу ју у мит, а на спрам ње ста вља ју из о па че ну са да шњост и бе же у ме-
та фо ру: свет као по зо ри ште.

3) Или је Бер нхард пра ва уси ја на гла ва, чи ја нео сно ва на и не у те ме ље на ми зан-
тро пи ја са чи ња ва је ди но је згро за аутен тич ну кри ти ку? Франц Шу је у јед ној ду хо ви тој 

24 Franz Schuh, Un ter gang ho fer. Tho mas Ber nhard in Anek do te und Selbstze ug nis, у: Salz 1, 1975, бр. 
2, стр. 8.
25 ÖH-ex press 1984, април, бр. 71, стр. 29.
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на по ме ни Рај мун до вој Краљ Ал па и ми зан троп при ме тио да је том ауто ру ус кра ће на 
и ми зан тро пи ја, ко јом је же лео да пру жи ба рем ма ло от по ра.26

Код Бер нхар да, ко ји је јед ном већ био апо стро фи ран као „Алп ски Бе кет и ми зан-
троп“,27 та ми зан тро пи ја ни је ус кра ће на, не го се она у пу ној ме ри под но си, све до 
нео те са но сти, до не де ли кат ног, не под но шљи вог. Мо жда је то је згро ње го вих грд њи: 
он је умет ник пре те ри ва ња, јер са мо пре те ри ва њем по ста је ви дљи во да је нео п ход но 
да се свет уна ка зи да би се учи нио пре по зна тљи вим.

А сво јим пре те ри ва њем сва ки пут по га ђа, иза зи ва за пре па шће ност, са свим кон-
крет ну, по га ђа и про из во ди зе мљо трес, чи ји епи цен тар је сва ки пут Аустри ја. По го ђе-
ни све ви ше и ви ше би ва ју Салц бур жа ни, Шта јер ци, Ти рол ци, Беч ли је, ги ни ји, ма са, 
вир ту о зи, ди ле тан ти, са ве зни кан це лар, пен зи о не ри, на уч ни ци, учи те љи, све ште ни ци, 
срећ ни ци и не срећ ни ци, а та ко ђе и они, чи је де тињ ство бол но штр чи у са да шњо сти...

(Са не мач ког пре вео Дра ган Про ле) 

26 Franz Schuh, „Ein österreichisches Le ben. Ra i munds Der Alpenkönig und der Men schen fe ind im 
The a ter der Grup pe 80“, у: Fal ter бр. 23/1983, стр. 19.
27 Franz Ru mler, „Al pen-Bec kett und Men schen fe ind“, у: Der Spi e gel, 31.7.1972, стр. 98.




