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ОД КАТАСТРОФЕ ДО КАТАСТРОФЕ
(разговарала Аста Шајб)

Кад чо век по ку ша да са зна не што о Бер нхар ду из архив ског ма те ри ја ла, на ђе се у 
сло же ној си ту а ци ји. Ла ко мо же да на и ђе на ква ли фи ко ва ње овог пи сца као „ве ли ког 
твр до гла вог уса мље ни ка“, „ху мо ри стич ног тра ги ча ра“, „ми зан тро па ро ђе ног за др жав
ни апа рат“, „зло вољ ног вир ту о за оча ја“, „во де ни цу ко ја ме ље ми зан троп ске ре чи“, 
итд. Али ко је у ства ри Бер нхард?

А. Ш.: Ко је за пра во То мас Бер нхард?
Т. Б.: Чо век ни кад не зна ко је. Дру ги вам стал но го во ре ко сте, зар не? Ако има те сре-

ће да ду го жи ви те ка жу вам то ми ли он пу та, и на кра ју уоп ште не зна те ко сте. Сва ко вам 
ка же не што дру го о то ме ко сте. Та ко ђе, и ви са ми то ком жи во та ме ња те ми шље ње.

А. Ш.: Да ли по сто је љу ди од ко јих за ви си те? Они ко ји су од лу чу ју ће ути ца ли на 
ваш жи вот?

Т. Б.: Чо век увек за ви си од љу ди. Не по сто ји чо век ко ји не за ви си ни од ко га. Не ко, 
ко је стал но сам са со бом, с вре ме ном ће пр о па сти и умре ти у са мо ћи. Ве ру јем да сва-
ко срет не не ког кључ ног чо ве ка у жи во ту. Ја сам срео дво је. Де ду са мај чи не стра не, 
и још јед на осо бу; срео сам је го ди ну да на пре не го што ми је умр ла мај ка.1 Би ли смо 
у ве зи пре ко три де сет пет го ди на. То је осо ба ко ја је по ве за на са свим што има ве зе са 
мном, од ње сам све на у чио. Кад је умр ла, све је не ста ло. Остао сам сâм. У по чет ку сам 
и ја же лео да умрем. Он да сам тра гао. То је та ко ђе пре тво ри ло дру ге љу де ко је сам 
по зна вао у не што мно го ма ње вред но. За тим чо век оста је сам. Мо ра да се сна ла зи. 

Кад сам био сам не где да ле ко, без об зи ра где, знао сам да ме та осо ба шти ти и по-
др жа ва, али исто та ко и до ми ни ра. Он да је све не ста ло. Ста јао сам на гр о бу ко ји је 
био по кри вен зе мљом. Не ста ло је све што ми је зна чи ло у ве зи с том не ве ро ват ном 
же ном. Сва ко но во ју тро би ло је те скоб но. Ни сам же лео да жи вим. Али ни сам же лео 
ни да се упу цам или обе сим. То не би би ло баш ле по. У то ме не ма ни ка кве при влач но-
сти. Он да оста ну са мо књи ге. На ср ну ле су на ме не са свим оним од врат ним ства ри-
ма ко је сам у њи ма на пи сао. Ипак, мо рао сам да се у спо ља шњем све ту по на шам као 
да се ни шта ни је до го ди ло, ина че би ме тај исти свет пр о ждрао. Љу ди са мо че ка ју да 
по ка жеш сла бост. Ако је ис по љиш, бе срам но ће је екс пло а ти са ти и уда ви ће те ли це-
мер јем. Ли це мер је зна чи са жа ље ње. Ли це мер је је нај бо љи тер мин за са жа ље ње. 

1 Хе двиг Ста вја ни чек (де во јач ко Хоф ба у ер), Бер нхар до ва беч ка ме це на с ко јом је ви ше пу та 
ле то вао. Оми ље но за јед нич ко ле то ва ли ште би ла им је Опа ти ја. Три де сет го ди на ста ри ја од 
Бер нхар да, ко ји је у те ста мен ту тра жио да бу де са хра њен на гр о бљу по ред ње и ње ног му жа. 
Та ко је учи ње но. (Прим. прев.)
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Али као што сам ре као, те шко је кад оста неш сам по сле три де се так го ди на са не-
ким. Ово мо гу раз у ме ти са мо љу ди ко ји су ис ку си ли не што слич но. Чо век од јед ном 
по ста не мно го не по вер љи ви ји не го ра ни је. Иза сва ке из ра же не ху ма но сти ви ди не ку 
зло бу. По стао сам хлад ни ји чак и ви ше не го што су не ки љу ди ми сли ли. Је ди на ствар 
ко ја мо же да спа си чо ве ка је сте што не мо же да умре од гла ди. Та кав жи вот си гур но 
ни је при ја тан. На рав но, ту су и соп стве не сла бо сти. Не ки ко ри сте са мо лифт кад се 
пе њу, не ко по пи је че тврт ли тра до под не, и то ли ко уве че. Та ко се не ка ко пре гу ра 
дан. Али ако се до по дне ва по пи је по ла ли тра, та да је уве че те шко. То су жи вот ни про-
бле ми свих нас. Пиј ле ко ве, не мој да их пи јеш, кад тре ба по пи ти лек, ко ји лек се пи је 
за шта... Сва ког ме се ца чо век се бли жи лу ди лу, јер је збу њен. 

А. Ш.: Кад сте се по след њи пут осе ћа ли срећ но?
Т. Б.: Чо век осе ћа сре ћу сва ки дан, сре ћан је што је жив, а не мр тав. То је ве ли ки 

ка пи тал. Од осо бе ко ја је умр ла на у чио сам да љу ди во ле жи вот до по след њег тре-
нут ка. У су шти ни, сви во ле да жи ве. Жи вот не мо же би ти то ли ко гр о зан да ни си у ста-
њу да на ста виш да жи виш. Мо ти ви ше нас ра до зна лост. Же ли мо да зна мо: шта се ће 
по сле до го ди ти? Ин те ре сант ни је је зна ти шта ће би ти су тра, не го шта је да нас. Кад је 
те ло бо ле сно, мо зак се за чу ђу ју ће бр зо раз ви ја.

Ја во лим да знам све. И увек се тру дим да из љу ди из ву чем све што је у њи ма. То 
мо же те да ра ди те све док год дру ги то не при ме те. Кад љу ди схва те да по ку ша ва те 
да им „укра де те“ де ло ве жи во та, они се по ву ку. Као што се вра та за тва ра ју кад се 
при бли жи не ко сум њив. Ако не ма дру гог ре ше ња, вра та се мо гу и раз би ти. Сва ко 
др жи ма кар не ки отво рен пр о зор у ку ћи. Ово та ко ђе мо же би ти за ни мљи во. 

А. Ш.: Да ли сте икад по же ле ли да има те по ро ди цу?
Т. Б.: Увек сам био сре ћан што успе вам да пре жи вим. Ни сам имао кад да ми слим 

о фор ми ра њу по ро ди це. Ни сам био здрав, па ни сам хтео да се упу штам у та кве ства-
ри. Ни је ми пре о ста ло ни шта дру го не го да се фо ку си рам на свој ум и ура дим не што 
с њим, јер у те лу ни је би ло по тен ци ја ла. Би ло је пра зно. И та ко је оста ло де це ни ја ма. 
Не знам да ли је то до бро или ло ше. То је са мо је дан на чин да се жи ви. Жи вот по зна је 
ми ли јар де раз ли чи тих ег зи стен ци ја.

Мај ка ми је умр ла у че тр де сет ше стој го ди ни – би ло је то 1950. го ди не. Го ди ну ра-
ни је упо знао сам сво ју бу ду ћу жи во ту са пут ни цу. Пр во смо би ли при ја те љи, а за тим 
је на сту пи ла ве о ма бли ска ве за са осо бом ко ја је би ла по при лич но ста ри ја од ме не. 
Она је би ла цен трал ни из вор са ког сам пио. Увек сам знао да ће ме пот пу но по др жа ти 
ако бу дем за пао у би ло ка кве по те шко ће. Мо гао сам са мо да ми слим о њој, чак ни-
сам мо рао ни да је по се ћу јем, и све је би ло у ре ду. И сад жи вим с њом. Ако имам не ки 
пр о блем пи там је ка ко да га ре шим. То ме др жи по да ље од од врат них ства ри ко је 
чо ве ку пад ну на па мет кад за ђе у го ди не, јер све је мо гу ће. Она ме је чу ва ла од из ве-
сних ства ри, ди сци пли но ва ла ме, али ми је исто та ко и отво ри ла вра та но вог све та.

А. Ш.: Да ли сте икад би ли за до вољ ни сво јим жи во том (у од ре ђе ном жи вот ном 
тре нут ку)?

Т. Б.: Ни кад ни сам био за до во љан сво јим жи во том. Али сам увек осе ћао сна жну 
по тре бу да бу дем за шти ћен. Ту за шти ту пр о на шао сам код мо је при ја те љи це. Увек 
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ме је те ра ла да ра дим. Би ла је срећ на кад би ви де ла да се не чим за ни мам. То је би ло 
од лич но. За јед но смо пу то ва ли. Но сио сам јој те шке тор бе, али мно го то га сам на у-
чио. Кад је чо век у ста њу да та ко го во ри о се би, то обич но не зна чи то ли ко пу но, ско ро 
ни шта. За ме не је то би ло све.

Кад сам имао де вет на ест, во ди ла ме је на Си ци ли ју, у ме сто где је жи вео Пи ран де-
ло. Ни је пла ни ра ла да ме „на пум па“ зна њем. Та ко је пр о сто ис па ло. Би ли смо и у Ри му и 
у Спли ту – али ка сни ја пу то ва ња ви ше су би ла пу то ва ња у се бе. Жи ве ли смо, ре ци мо, 
на се лу, где је жи вот ве о ма јед но ста ван. Та мо сте стал но окру же ни сне гом. Сву да по-
сто ји тен ден ци ја ка упро шћа ва њу. Кра ве су жи ве ле од мах по ред нас, сва ки дан смо 
је ли су пу, а по не ли смо и мно го књи га. 

А. Ш.: Да ли сте при хва ти ли сво ју ег зи стен ци ју пи сца?
Т. Б.: Па, пи сац же ли да на пре ду је у пи са њу, ина че мо же да по лу ди. То се де си кад 

чо век оста ри. Струк ту ра тек ста мо ра да бу де што са же ти ја. Кад пи шем, увек се тру дим 
да то бу де бо ље од ра ни јег. На рав но, по сто је пи сци ко ји увек има ју исту те му. Сва ки 
пи сац има сво ју те му. Тре ба ло би ма ло да по тра жи и не што што је у око ли ни ње го ве 
те ме. Он да ће му ићи бо ље. По сто ји мно го иде ја... Мо жда не ко же ли да по ста не све-
ште ник, или да ра ди на же ле зни ци, или да бу де др во се ча. Не ко јед но став но же ли да 
бу де окру жен пр о стим љу ди ма. То је на рав но, ве ли ка гре шка, јер чо век ниг де не 
при па да. Ако не ко, као што сам ја, сма тра да је то не мо гу ће, он не мо же би ти све ште-
ник или ра ди ти на же ле зни ци. Ја сам од у век био уса мље ник. Упр кос тој сна жној ве зи 
с мо јом при ја те љи цом, увек сам био сам. У по чет ку сам, на рав но, ве ро вао да мо рам 
да одем не где и за поч нем не ка кав раз го вор. 

Ево, пр о шло је ско ро че тврт ве ка, а ја ни сам имао кон такт ни са јед ним дру гим 
пи сцем.

А. Ш.: Јед на од ва ших цен трал них те ма је му зи ка. Шта му зи ка пред ста вља за вас?
Т. Б.: У мла до сти сам сту ди рао му зи ку. Још у де тињ ству био сам за љу бљен у њу. Иако 

је мо ја љу бав би ла као да ме не ко пр о го ни. Али сту ди рао сам му зи ку углав ном да бих 
био у дру штву љу ди мо јих го ди на. А раз лог је би ла та ста ри ја осо ба о ко јој сам го во-
рио. Са ко ле га ма сам у „Мо цар те у му“ сви рао, пе вао, на сту пао. Он да сам мо рао да пре-
ста нем да се ба вим му зи ком јер мо је здра вље то ни је мо гло да под не се. Мо жеш да ства-
раш му зи ку је ди но ако си све вре ме са љу ди ма. По што то ни сам же лео, то је би ло то. 

А. Ш.: Ва ше осу де, на па ди пр о тив вла де и цр кве би ли су по вре ме но пре ви ше окрут ни. 
У Бри са њу сте ка то ли ци зам опи са ли као „уни шти те ља, за стра ши ва ча, и ре ли ги ју 
ко ја уни шта ва ка рак тер у де те ту“. Соп стве ну зе мљу Аустри ју опи са ли сте као „бес
кру пу ло зан би знис где се сви по га ђа ју и ме ђу соб но ва ра ју“. Да ли то по сле ди ца не ка кве 
уни вер зал не мр жње?

Т. Б.: Во лим Аустри ју. То не мо гу да по рек нем. Спре га вла де и цр кве – то је стра-
шна ствар – то мо же са мо да се мр зи. Ми слим да су чо ве ку под јед на ко од врат не све 
вла де и др жа ве, са мо ако их до бро упо зна. По сле из ве сног вре ме на, пр о кљу ви те да 
су све те кон струк ци је исте – или дик та ту ра или де мо кра ти ја – а за ин ди ви дуу то је 
све под јед на ко од врат но. Ма кар кад се по гле да из бли за. 

А. Ш.: Зар вам ни је бит но да бу де те при хва ће ни као пи сац у род ној зе мљи?
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Т. Б.: Људ ска би ћа при род но те же ка љу ба ви, још од по чет ка. Осе ћа ју да свет мо ра 
да им да љу бав. Ако је не ко не до би је, дру ги мо гу по сто пу та да му ка жу да је хла дан, 
а да он то не ви ди и не чу је. То је ве о ма те шко. Али то је део жи во та, од то га се не мо же 
по бе ћи. Ако до зи ва те у шу ми, вра ти ће вам се ехо. На кра ју кра је ва, има љу ди ко ји во ле 
да их мр зе. 

А. Ш.: Да ли је тач но да сте у по чет ку пи са ли ма чем уме сто пе ром? По ку ша ва ли 
сте да из рав на те ра чу не с не ким љу ди ма. Да ли сте мо ра ли да пла ти те због то га?

Т. Б.: Да. То је по не кад не под но шљи во. Ју че, кад сам био у гра ду, јед на же на ме 
ума ло ни је за ско чи ла. Ви ка ла је: „Ако ова ко на ста виш, умре ћеш гр о зном смр ћу: по ла-
ко и ду го!“ Пр о тив та квих ства ри се ни шта не мо же ура ди ти. Или кад сам ско ро се-
део на клу пи у пар ку а не ко ме от по за ди уда рио; кад сам се окре нуо, чуо сам га ка ко 
до ви ку је док бе жи: „Са мо на ста ви та ко!“ То сам све сам се би за ме сио. Чо век то не 
оче ку је. Је два успе вам да жи вим у Ол сдор фу, мом стал ном бо ра ви шту. На па да ју ме 
са свих стра на – то је не под но шљи во. Али јед на ко је ло ше и кад те хва ле, то је ли це-
мер но, не и сти ни то и его и стич но. Љу ди по ста ну гад ни ако им не отво рим вра та, поч ну 
да ло ме пр о зо ре. Пр во ку ца ју, он да ви чу, за тим ври ште и урли чу, он да поч ну да ло ме 
пр о зо ре. За тим се за чу ју мо то ри њи хо вих ауто мо би ла и он да их не ма. 

Пре два де сет и две го ди не био сам то ли ко луд да сам обе ло да нио сво ју адре су, и 
са да ви ше не мо гу да жи вим у Ол сдор фу, мо ра ћу да се се лим. Та мо и зи до ви има ју 
уши. Чим ују тру на пу стим ку ћу, они већ се де ис пред. Же ле да при ча ју са мном, бар 
та ко ка жу. Или ви кен дом: уме сто да иду у зо о ло шки врт или та ко не где, они се за ба-
вља ју тра же ћи пи сца. То је мно го јеф ти ни је. Во зе до Ол сдор фа и пар ки ра ју се бли зу 
мо је ку ће. За ба ри ка ди ран, из гле дам као за то че ник или лу дак. То је не под но шљи во. 

Већ два на ест го ди на ни сам јав но на сту пао. Не мо гу да се дим пред пу бли ком и 
чи там де ло ве сво јих књи га. Та ко ђе, не мо гу да под не сем апла уз. Апла у зом се „пла ћа ју“ 
глум ци. Та ко они за ра ђу ју. Ја во лим ка да ми из да вач упла ти но вац на ра чун. Чи та ње 
пред сто ти на ма љу ди, уз апла уз, у не кој кон церт ној са ли, дво ра ни или би бли о те ци, 
то је не под но шљи во. Од апла у за мо же на ста ти са мо ка та стро фа. 

А. Ш.: У Бри са њу ка же те да би у че тр де се тој го ди ни тре ба ло да вас на зо ву му дром 
ста ром бу да лом. За што?

Т. Б.: То је је ди ни ме тод ко ји чи ни ства ри под но шљи вим. Пи та ли сте ме ка ко ви дим 
се бе. Мо гу је ди но да ка жем: као бу да лу, ла кр ди ја ша. Он да је под но шљи во. Је ди но кад 
се бе по сма трам као бу да лу, као ома то ре лу бу да лу. Мла да бу да ла ни је ин те ре сант на. 
Осим то га, та кав чо век и ни је при хва ћен као бу да ла јер има вре ме на да се по пра ви.

А. Ш.: Да ли су Мраз или Дах или оно што сте пи са ли ра ни је би ло по ве за но с ва шом 
бо ле шћу?

Т. Б.: Мој де да је био пи сац.2 Тек по сле ње го ве смр ти усу дио сам се да пи шем. Кад 
сам имао осам на ест, ко ме мо ра ци ја се одр жа ва ла у де ди ном род ном гра ду. По сле 

2 Јо ха нес Фр ојм би хлер, до бит ник Ве ли ке на ци о нал не на гра де за књи жев ност ко ја ни ка да ни је 
до де ље на Бер нхар ду; То ма су је при па да ла са мо Ма ла на ци о нал на књи жев на на гра да. (Прим. 
прев.) 
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це ре мо ни је, сви смо оти шли у ре сто ран ко ји је при па дао мо јој уј ни. И ја сам био на 
руч ку. Он да се уј на обра ти ла но ви на ри ма ко ји су до шли: „Ово је ње гов унук, он ни-
шта не ће ура ди ти у жи во ту. Мо жда мо же да пи ше.“ Је дан од но ви на ра је ре као: „По-
ша љи га код нас у по не де љак.“ До био сам за да так да на пи шем не што о из бе глич ком 
кам пу. На ред ног да на мој текст је био у но ви на ма. Ни кад по но во у жи во ту ни сам до-
жи вео та кву ег зал ти ра ност. За и ста је див но осе ћа ње кад не што на пи ше те, пре спа ва-
те, и сле де ћег ју тра то осва не у но ви на ма. Пот пи са но са То мас Бер нхард. Али ја сам 
пр о пи шао крв у но ви нар ству. Пи сао сам суд ске из ве шта је две го ди не. Би ли су ми у 
гла ви кад сам ка сни је пи сао соп стве ну пр о зу; ода тле по ти чу ко ре ни.

А. Ш.: Ка ко се осе ћа те да нас кад кри ти ча ри као што су РајхРа ниц ки или Бе ња мин 
Хајн рикс пи шу с ди вље њем о ва ма? Је сте ли ег зал ти ра ни?

Т. Б.: Ни кад не до жи вља вам ус хи ће ње чи та ју ћи кри ти ке. У по чет ку је сам, јер млад 
чо век ве ру је у све те ства ри. До жи вља ва ју ћи успо не и па до ве то ком три де се так го-
ди на, схва тио сам ка ко функ ци о ни шу ме ха ни зми. Не ко по ша ље слу гу и ка же: „На пи ши 
не га тив ну кри ти ку.“ Та ко то функ ци о ни ше.

А. Ш.: Да ли вам сме та ју не га тив не кри ти ке?
Т. Б.: Да. Чак и да нас, сва ки пут упад нем у зам ку. Увек су ме фа сци ни ра ле но ви не, 

то је по че ло још у мла до сти. Је два да сам мо гао да пре гу рам дан а да не пр о чи там но-
ви не. По сле из ве сног вре ме на, упо знао сам уред ни ке но ви на. Мо жда их ни сам баш 
све лич но упо знао, али знам за пр о бле ме у по зо ри шту, по за ди ну уред нич ког по сла, 
знам из да ва че, уред ни ке ко ји чи та ју ру ко пи се, њи хо ве по слов не пла но ве. Ин те лект 
увек до но си пат њу. Укус до во ди до пат ње. По е зи ја во ди ка пат њи. Ко лум не уред ни ка 
су из над то га. Они се не ума ра ју, иако не ма ју кре а тив ност. То је та ко ђе, на из ве стан 
на чин, фа сци нант но. Да, бо ле ме не га тив не кри ти ке, али ви ше не ути чу на мој рад. 

А. Ш.: У јед ном го во ру, ре кли сте: „Не пре о ста је нам ни шта дру го не го да из ве шта
ва мо о чи ње ни ци да смо раз би је ни.“ Да ли ва ше пи са ње све до че ње о ва шим гу би ци ма?

Т. Б.: Не, све ра дим за се бе. Сви љу ди то ра де. Без об зи ра да ли су цир ку ски тра пе-
зи сти или пе ка ри или кон дук те ри у во зу или пи ло ти. Кад пи ло ти из во де по ка зне ве-
жбе, љу ди гле да ју ка ко пи лот у ва зду ху из во ди вра то ло ми је. Ди ве се ње го вом ле ту, 
али ипак иш че ку ју да пад не. Исто је и са пи сци ма. За раз ли ку од пи ло та ко ји ће умре-
ти ако пад не, пи сац ће та ко ђе би ти мр тав, али ће по че ти из по чет ка. Увек по сто ји 
но ва пред ста ва. Што је пи сац ста ри ји, то те жи ка ви шим ци ље ви ма. Док јед ног да на 
ви ше не бу ду мо гли да га ви де, па ће се за пи та ти: „Чуд но, за што не па да?“

Пи са ње ме ус хи ћу је. То ни је ни шта но во. То ми је је ди на пот по ра у жи во ту, и та ко 
ће би ти до кра ја. Та ко сто је ства ри. Ни ко не жи ви веч но. Док год жи вим, пи са ћу. То је 
на чин мог по сто ја ња. До ђу ме се ци, па чак и го ди не, кад не на пи шем ни ред. А он да 
се вра тим пи са њу. Та кав ри там је исто вре ме но бру та лан, али и ди ван, то је не што 
што дру ги не до жи вља ва ју.

А. Ш.: Што се ти че же на у ва шим књи га ма, осим не ко ли ко из у зе та ка, ни су баш 
при ја тељ ски пред ста вље не. Је ли то по сле ди ца ис ку ства?

Т. Б.: Мо гу да ка жем да се већ че тврт ве ка дру жим са мо са же на ма. Те шко под но-
сим му шкар це. Не мо гу да раз го ва рам с њи ма. Му шкар ци ме из лу ђу ју. Увек го во ре о 
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истим ства ри ма. О сво јим по сло ви ма и же на ма. Од му шка ра ца се не мо же оче ки ва ти 
ни шта дру го. Од врат но ми је да бу дем у дру штву мно го му шка ра ца на јед ном ме сту. 
Пре бих ода брао ала па че ко је ого ва ра ју. По ве за ност са же на ма ми је од у век би ла од 
ко ри сти. Све сам на у чио од же на, али и од мог де де. Ина че, ми слим да ни шта ни сам 
на у чио од му шка ра ца. Му шкар ци су ми увек ишли на нер ве. По сле де ди не смр ти, ни-
сам мо гао ви ше да при чам с му шкар ци ма. Увек сам пр о на ла зио за шти ту код же на, 
ко је су у мно гим ства ри ма би ле су пер и ор ни је од ме не. На кра ју кра је ва, же не су ме 
увек пу шта ле да ра дим на ми ру. Увек сам мо гао да пи шем кад сам био под истим кр-
о вом са же ном. То ни кад ни сам ус пео са му шкар ци ма.

А. Ш.: По сле смр ти ва ше при ја те љи це, по сто ји ли не ко до ко га вам је ствар но ста ло?
Т. Б.: Не. Ми слим, по сто је хи ља де љу ди, мо гао сам да се пр о ше там кр оз сто ти не 

бра ко ва, али то пре зи рем. Ско ро сам са њао да се мо ја при ја те љи ца вра ти ла из мр твих. 
Ре као сам јој: „Би ло је та ко те шко без те бе.“ Као да је то при вре ме но и да ће се јед ном 
опет вра ти ти. То ме сил но по га ђа. Али то је не мо гу ће, она се ви ше не мо же вра ти ти. Сад 
сам у по зи ци ји по сма тра ча на кли за вој те ри то ри ји ода кле по сма трам свет. То је све.

А. Ш.: Ве руј те ли у жи вот по сле смр ти?
Т. Б.: Хва ла Бо гу, не. Жи вот је ди ван. Али нај бо ља ми сао је да је ко на чан и да се 

јед ном за вр ша ва за у век. То ми је нај ве ћа уте ха. Ипак, за и ста ужи вам у жи во ту. Увек је 
би ло та ко, сем кад сам не ко ли ко пу та озбиљ но раз ми шљао о са мо у би ству. Пр во у 
де вет на е стој, за тим у два дест и ше стој, и по но во у че тр де се тој. Са да во лим жи вот. 
Ако зна те не ког ко уско ро мо ра да оде, а још увек жи ви, он да ће те ово раз у ме ти. 

Јед на од ве ли чан стве них ства ри ко је сам до жи вео је да др жим ру ку сво је при ја-
те љи це и осе ћам ка ко пулс, по ла ко, сва ког ми ну та, по ста је све сла би ји и сла би ји. И 
он да не ста не. То је не ве ро ват но. Још увек сам др жао ње ну ру ку кад је ме ди цин ска 
се стра ушла у со бу, до но се ћи бр ој ле ша. Он да је ре кла да ће се вра ти ти ка сни је. По-
но во сам се су о чио са жи во том. По ла ко сам устао и до вео се у ред; за тим је се стра 
опет ушла и ре кла ми: „Не за бо ра ви те да по не се те јо гурт.“ Ва ни се чу ло мр мо ре ње 
љу ди – као у по зо ри шној пред ста ви.

Он да до ла зи му ка са са ве шћу. Умр ла осо ба ме оста ви ла са тре ну тач ном гри жом 
са ве сти. Сва ме ста ко ја сам по се тио с њом, ме ста ко ја сам и опи сао у књи га ма, не мо гу 
ви ше да по се ћу јем. Сва ка од мо јих књи га на ста ја ла је на дру гом ме сту. Беч, Бри сел, 
не где у Ју го сла ви ји, у Пољ ској. Ни кад ни сам мо рао да пи шем за сво јим рад ним сто-
лом. Док год ми је пи са ње ишло до бро, мо гао сам да пи шем би ло где. Та ко ђе, пи сао 
сам окру жен бу ком. Ни је ми сме та ла ма са ко ја скан ди ра или шкри па ње трам ва ја или 
звук ма ши не за веш. Увек сам во лео да пи шем у зе мљи чи ји је зик не раз у мем. То ме 
је сти му ли са ло. За ме не је би ло иде ал но кад смо јед но ле то жи ве ли у при град ском 
хо те лу; мо ја при ја те љи ца је од ла зи ла у ви ше сат не шет ње и мо гао сам да пи шем. Че сто 
смо се сре та ли са мо на об ро ци ма. Би ла је срећ на кад би ви де ла да пи шем. Оста ли 
смо на се лу че ти ри-пет ме се ци. То је био вр ху нац. Че сто се осе ћам ве о ма до бро док 
пи шем. Ако по сто ји не ко ко то це ни и при том вас оста вља на ми ру – то је иде ал но. 
Ни кад ни сам имао бо љег кри ти ча ра од ње. То се не мо же по ре ди ти са глу па вим из-
ви ка ним књи жев ним кри ти ча ри ма ко ји ни кад ду бин ски не чи та ју текст. Та же на је 
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увек сна жно кри ти ко ва ла мој рад на на чин ко ји ми је био ко ри стан. По зна ва ла је све 
мо је сла бо сти. То ми не до ста је.

Још увек во лим да пр о во дим вре ме у на шем ста ну у Бе чу. Та мо се осе ћам за шти-
ће но. Мо жда због то га што смо та мо жи ве ли го ди на ма. Сад је тај стан са мо гне здо 
ко је под се ћа на за јед нич ки жи вот. А ни гр о бље ни је мно го да ле ко. 

У жи во ту је ве ли ка пред ност ако је чо век ис ку сио смрт нај бли жих. Он да га ви ше 
ни шта не по га ђа то ли ко. Ни је за ин те ре со ван ни за успех ни за не у спех, ни за по зо ри-
ште ни за ре жи се ре, ни ти за уред ни ке или кри ти ча ре. Ни шта га не ин те ре су је. Је ди-
на за ни мљи ва ствар је сте да ли имам нов ца на ра чу ну да бих мо гао да жи вим. Мо је 
ам би ци је ви ше ни су та ко ви со ке као ра ни је. Ис па ри ле су по сле ње не смр ти. Ни шта 
ме ви ше не им пре си о ни ра. Ма да ми се још увек до па да ју не ки ста ри фи ло зо фи и њи-
хо ви афо ри зми. Осе ћам се као да сам ушао у му зи ку. Са ти ма сам у див ном рас по ло-
же њу. Још увек имам пла но ве. Не кад сам их имао че ти ри-пет, да нас два-три. Али то 
ни је нео п ход но. Ни су ми пре ко по треб ни, а ни су ни све ту. Кад ми се пи ше – пи шем, 
кад ми се не пи ше – не пи шем. По не кад ми се чи ни да је ка та стро фа шта год да на пи-
шем. То је де пре сив но у суд би ни пи сца. Ни ка да се у пот пу но сти не мо же пре не ти на 
па пир оно што ми слиш или за ми шљаш. То се из гу би у пр о це су пи са ња. Све што на-
пи ше мо је ло ша, сме шна ко пи ја оно га што смо за ми сли ли. У осно ви, ни ко не мо же у 
пот пу но сти да ко му ни ци ра с тим. Ни ко до са да то ни је ус пео. То је по себ но те шко на 
не мач ком јер је тај је зик др вен и не спре тан, ма од вра тан је. Гр о зан је зик ко ји уби ја 
све по зи тив но и див но. Је ди но што пи сац мо же је да су бли ми ра тај је зик у ри там и 
из диг не га до му зи кал но сти. Кад не што на пи шем, то ни ка да ни је оно што сам ми-
слио да ће би ти. То је ма ње фру стри ра ју ће с књи га ма јер ве ру јеш да чи та лац има 
соп стве ну ма шту. Мо жда ће цвет пр о цва ти чак и ако не отво ри ла ти це. У по зо ри шту, 
са мо се за ве са по ди же. Глум ци ме се ци ма па те пре пре ми је ре. Ти љу ди би тре ба ло да 
бу ду они ко је је пи сац за ми слио. Али ни су. Осо бе у тво јој гла ви су спо соб не да ура де 
би ло шта, а од јед ном се пре тво ре у би ћа од ме са и кр ви, во де и ко сти ју. Не спрет ни су. 
У гла ви је пред ста ва би ла по е тич на, ве ли чан стве на, док су глум ци као пре во ди о ци. 
Пре во ди о ци ко ји не ма ју мно го за јед нич ког с ори ги на лом. Та ко да пред ста ва у по зо-
ри шту не ма мно го ве зе с оним што је пи сац на пи сао. Ме ни су чу ве не „да ске ко је жи-
вот зна че“ увек све уни шта ва ле. Ти љу ди све из га зе. Сва ки пут ис пад не ка та стро фа. 

А. Ш.: Али на ста вља те да пи ше те. И ко ма де, и књи ге. Од ка та стро фе до ка та
стро фе.

Т. Б.: Да, баш та ко.

(С ен гле ског пре вео Не над Жу пац)




