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ТОМАС БЕРНХАРД И САЛЦБУРГ
Мржња је посљедња витална реакција 

усмјерена против савршенства система.
Бодријар

Жи ве ћи у Па ри зу, а про во де ћи и ина че нај знат ни ји дио свог ви је ка у ино зем ству, 
у Санкт Пе тер бур гу, Оде си, Мо скви, Ло за нии и дру гдје, Адам Миц кје вич (Adam Mic ki-
e wicz) уста но вио је да је у тре ну ци ма пи са ња имао осје ћај да је у Ли тви. Да ка ко, Миц-
кје вич ни је са мо ве ли ки пољ ски пје сник; у сво је ври је ме био је и ве ли ки ду хов ни 
ауто ри тет, за до јен по ља штвом и на по ле он ском ви зи јом пре о бра збе еуроп ског кон-
ти нен та, али кад је ми слио на за ви чај, ми слио је на Ли тву и на Виљ нус, град у ко јем је 
сту ди рао и у ко јем је об ја вио пр ве сти хо ве. Ње го во свје до чан ство ва жно је због то га 
јер по твр ђу је кон сти ту тив ну ва жност за ви ча ја у жи во ту сва ког по је дин ца. Умјет ни ка 
по го то во. Уна точ то ме, ви зи ја за ви ча ја не мо же се по ис то вје ти ти с ег закт ном ме мо-
ри јом. Ре кре а циј ска сна га сје ћа ња, осо би то оног ко је се ти че за ви ча ја, про из ла зи из 
ње го ве уљеп ша но сти и мо гућ но сти да се сли ке из тог раз до бља на не ки на чин из јед-
на че с еидет ским сли ка ма (ра ја). За ви чај се иден ти фи ци ра с дје тињ ством, а дје тињ-
ство с по чет ком ко ји има ди мен зи ју ве ли ког ег зи стен ци јал ног ар хе ти па. Ко ли ко год 
то ба нал но зву ча ло, те шко је по бје ћи од чи ње ни це да се људ ско би ће пер пе ту и ра 
та ко што овје ко вје чу је сво је дје тињ ство, сво је дје ча штво и/или дје во ја штво. Дру го је 
опет пи та ње у ко јој су мје ри дје ти ње ма ни фе ста ци је ус по ре ди ве с ин фан тил но шћу и 
на ко ји се на чин дје ти ња суп стан ца от кри ва у кре а тив ном по ступ ку. Као што се ни тко 
ни је из ли је чио од за ви ча ја, ни тко се ни је из ли је чио од дје тињ ства. Чак и он да кад их 
ни је имао – за ви чај или дје тињ ство – и кад је жи вот ном ста зом кро чио, од ба цу ју ћи 
оно што га је у мно жи ни свих мо гу ћих зна че ња суд бин ски (де)фор ми ра ло.

По ви јест дје тињ ства ну ди се као па лимп сест за по ви јест не чи јег жи во та, али и као 
па лимп сест за оп ћу по ви јест, под прет по став ком да онај ко ји пи ше има моћ уни вер-
за ли за ци је и ге не ра ли за ци је рас по ло жи вих чи ње ни ца. За о ку пљен тај ном смр ти, фран-
цу ски ро ма но пи сац Мо рис Ба рес (Ma u ri ce Ba rrès) об ја шња вао је да је жи вот не под-
но шљив оном тко у се би не кри је кли цу ка квог-та квог ен ту зи ја зма. Ка ко се та тврд ња 
ре ла ци о ни ра пре ма јед ном пи сцу као што је То мас Бер нхард? Кре ни мо од по чет ка, 
тим ви ше што се Бер нхард ро дио (9. ве ља че 1931. у Хер ле ну у Ни зо зем ској) као ван-
брач но или „не за ко ни то“ ди је те слу шки ње Хер те Бер нхард и сто ла ра Алој за Цу кер-
ште те ра (Alo is Zuckerstätter). У сли је ду свих мо гу ћих окол но сти, ре жи ра них и кон цен-
три ра них у ам би јен ту ма ло гра ђан ске Аустри је, оп те ре ће не да хом про па ле Хаб сбур шке 
мо нар хи је и за да хом уз на пре до ва лог Тре ћег рај ха, из „не за ко ни тог“ ста ту са бу ду ћег 
пи сца ник нуо је от пор пре ма др жав ним и дру штве ним ин сти ту ци ја ма, ко ји ће у бе-
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ле три стич ким и ка за ли шним тек сто ви ма ерум пи ра ти у по бу ну ко јој је у но ви јој ли те-
ра ту ри на ње мач ком је зи ку, и не са мо ње мач ком, те шко на ћи прем ца. Као што је у 
па ра фра зи би блиј ске „Пје сме над пје сма ма“ пи сао Јан ко По лић Ка мов, ко ји му је по 
мно го че му прет ход ник и срод ник: „и ро дит ће мо ди је те, без и ме но ди је те;/ и на дјест 
ће мо му име, нај љеп ше име од ли је пих:/ Пре врат ће би ти име ње го во, о не за кон ска 
љу ба ви на ша!“ Ње го ва мај ка уда ла се 1936. за фри зе ра Еми ла Фа бја на, а свог оца, ко ји 
је 1940. умро од гу ше ња пли ном, при че му ни је би ла ис кљу че на мо гућ ност са мо у бој-
ства, ни ка да ни је упо знао. Без оца, скон ча лог у не раз ја шње ним окол но сти ма, на кон 
јед ног кон флик та с мај ком, де се то го ди шњи дје чак за вр шио је у од гој ном за во ду с на ци о-
нал со ци ја ли стич ким пред зна ком, што је по ве ћа ло ње го ве иона ко за мјет не тра у ме.

Дви је го ди не ка сни је на шао се у ин тер на ту Јо ха не ум у Салц бур гу. Би ло је то ври је-
ме ка да је по чео сви ра ти ви о ли ну, за што је за слу жан Јо ха нес Фројм би хлер (Jo han nes 
Fre um bic hler), ње гов дјед по мај чи ној ли ни ји, и сâм пи сац. У си јеч њу 1949. кон ста ти ран 
му је те шки об лик плућ не ту бер ку ло зе, у ве ља чи му је умро дјед, а дви је го ди не ка-
сни је остао је и без мај ке. Сво је дје тињ ство бе ле три зи рао је у пен та ло ги ји ко ју тво ре 
сље де ћи на сло ви: Узрок. На го вје штај (Die Ur sac he. Eine An de u tung, 1975), По друм. Ус
кра ћи ва ње (Der Kel ler. Eine Ent zi e hung, 1976), Дах. Од лу ка (Der Atem. Eine En tshe i dung, 
1978), Сту ден. Изо ла ци ја (Die Kälte. Eine Iso la tion, 1981) и Ди је те (Ein Kind, 1982). Као де-
вет на е сто го ди шњак по чео је об ја вљи ва ти крат ке при че под псе у до ни мом То мас Фа-
бјан. Фор ма тив ну уло гу у Бер нхар до вом ста са њу имао је већ спо ме ну ти дјед ко ји је 
про бу дио ње гов афи ни тет за му зи ку и увео га у тај не ве ли ких еуроп ских ми сли ла ца 
као што су Мон тењ, Па скал и Шо пен ха у ер. Осим дје да, нај ва жни ју уло гу у ње го ву жи-
во ту има ла је Хе дви га Ста вја ни чек (Hed wig Sta vi a ni cek), го спо ђа ко ја је од ње га би ла 
ста ри ја 35 го ди на и ко ју је упо знао у Санкт Фај ту. Ве зи ва ло их је ду бо ко и не по му ће-
но при ја тељ ство, го спо ђа Ста вја ни чек је Бер нхар ду би ла мен то ри ца и за штит ни ца, 
за јед но су пу то ва ли, ме ђу оста лим и у Ло вран, а она га је уве ла и у беч ко умјет нич ко 
дру штво. На салц бур шком Мо цар те у му сту ди рао је пје ва ње, глу му и ка за ли шну ре жи-
ју, пи шу ћи ус пут за но ви не со ци јал де мо крат ске про ве ни јен ци је. Го ди не на у ко ва ња 
при скр би ле су му мрач на ис ку ства, о че му се с мје ша ви ном ег зем плар не искре но сти и 
не сми ље но сти из ја снио у мно гим књи га ма. Пут на Олимп за по чео је сти хо ви ма, био 
је у до ди ру с аустриј ским ко ле га ма као што су Ханс Карл Арт ман (Hans Carl Art mann), 
Пе тер Ту ри ни, Кри сти на Ла вант (Chri sti ne La vant), Вол фганг Ба у ер (Wol fgang Ba u er), 
Пе тер Ханд ке и Герт Јон ке, а ње го ви нај ва жни ји ро ма ни су Мраз (Der Frost, 1963), По
ре ме ћај (Verstörung, 1967), Вап не ни ца (Das Kalk werk, 1970), Ко рек ту ра (Kor rek tur, 1975), 
Бе тон (Be ton, 1982), Вит ген штај нов не ћак (Wit tgen ste ins Nef e, 1982) и Гу бит ник (Der 
Un ter ge her, 1983). У па у шал ном на бра ја њу Бер нхар до вих тек сто ва те шко је за не ма ри-
ти збир ку крат ких за пи са Ими та тор гла со ва (Der Stim me ni mi ta tor, 1978), ко ја умно го ме 
де фи ни ра ње го ву по е ти ку, ње гов свје то на зор, па и оп се сив не те ме ве за не за смрт, 
са мо у бој ство и тај ну људ ске из гло бље но сти, ко ја се ма ни фе сти ра у ска ли свих мо гу-
ћих шти кле ца про же тих до ку мен тар но шћу и би зар но шћу те све де ним на ефект шо-
ки ра ња и/или очу ђа ва ња (Ver frem dung).

Не из о ста ван дио опу са су исто та ко ка за ли шни тек сто ви: Све ча ност за Бо ри са (Ein 
Fest für Bo ris, 1970), Ло вач ко дру штво (Die Jag dge sellschaft, 1974), Ми не ти. Пор трет 
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умјет ни ка као ста рог чо вје ка (Mi net ti. Ein Porträt des Künstlers als al ter Mann, 1977), Има
ну ел Кант (Im ma nuel Kant, 1978), Пред ми ро ви ном (Vor dem Ru he stand, 1979) Из глед ва ра 
(Der Schein trügt, 1983), Јед но став но ком пли ци ра но (Ein fach kom pli zi ert, 1986), Трг хе ро ја 
(Hel den platz, 1988) и дру ги. Од 1965. жи вио је углав ном на има њу у Обер на та лу, у окру-
гу Гмун ден, у Гор њој Аустри ји, гдје је и умро (12. ве ља че 1989. го ди не). Пре ма вла сти-
тој же љи, по ко пан је на гро бљу Грин циг у Бе чу, на ис то ме мје сту на ко јем се на ла зе 
по смрт ни оста ци ње го ве нај ве ће при ја те љи це Хе дви ге Ста вја ни чек. Ра зи ном ар ти ку-
ли ра не по бу не про тив вла да ју ћих ауто ри те та, под јед на ко иде о ло гиј ских и цр кве них, 
бес по го вор ном спрем но шћу да се об ру ши на ус по ста вље не ми то ве, ти ца ли се они 
на ци је, оби те љи или не ког тре ћег, Бер нхард је пи сац и ра за рач ко ји не тр пи ус по-
ред бе с иким дру гим. Мо же мо се сје ти ти ве ли ких име на као што су Мар киз де Сад, 
Ло тре а мон, Рем бо, мо же мо апо стро фи ра ти Атроа, Же неа, Па зо ли ни ја и та ко да ље, 
али са мо у сми слу у ко јем по је ди нац, по ста ју ћи дру ги, бри ше тра го ве да би по твр дио 
при пад ност истом и уни вер зал ном брат ству. Као што се сва људ ска би ћа ме ђу соб но 
раз ли ку ју, иако има ју осо би не ко ји их сво де на за јед нич ки на зив ник, та ко се ци ти ра-
ни пи сци раз ли ку ју од Бер нхар да, иако по сје ду ју вр ли не ко је их смје шта ју у исти раз-
ред или у иден тич ну крв ну гру пу. Мар киз де Сад је од ба цио вје ру, пљу нуо на мо рал не 
ка но не и сек су ал не за бра не, Ло тре а мон је у свом Мал до ро ру фик си рао по бу ну про тив 
Бо га, ма ни фе сти ра ју ћи у ње го вим мо но ло зи ма си ро ву окрут ност и вул кан ске из ље-
ве мр жње, Рем бо се у „Пи сму ви дов ња ку“ око мио на кр шћан ску тра ди ци ју, на ко ке-
ти ра ње с по кор но шћу и та ко зва ним „сми слом“, Ар то је у ап со лут ној по бу ни ви дио 
мо гућ ност до се за ња ап со лут не сло бо де, Же не се упор но раз ра чу на во с дру штвом 
ко је га је тре ти ра ло као ко пи ле и хо мо сек су ал ца, оста ју ћи у сво јој „абе рант но сти“ до 
кра ја оп чи њен све то шћу, док је пје снич ки на ву дре ни Па зо ли ни, пи сац ро ма на Una vi ta 
vi o len ta, из рав на вао сво је ра чу не са сви је том у чи ну ре жи ра ног (са мо)убој ства, де-
мон стри ра ју ћи та ко на нај дра стич ни ји на чин да чо вјек не мо же учи ни ти ни шта, а по-
го то во не мо же учи ни ти ни шта ве ли ко, без ин ди ви ду ал не жр тве.

Сво јим по на ша њем и сво јом књи жев но шћу Бер нхард је ма ло гра ђан ску јав ност 
до во дио до лу ди ла, не пре ста ју ћи је ири ти ра ти ни на кон смр ти. Ма ло је ре ћи да се 
де сно ори јен ти ра ним Аустри јан ци ма, али и оним умје ре ни јим, ко са ди за ла на гла ви 
на спо мен ње го ва име на, а по све му су де ћи, та ко је оста ло и до да на да на шње га (уз 
прет по став ку да ње го ви опо нен ти још ни су оће ла вје ли). Ми сли ти о том ства ра о цу, 
то зна чи ми сли ти о пи сцу ко ји је с јед не стра не прак ти ци рао ви со ки ар ти стич ки ра-
фин ман, згу сну ту по е ти ку у ко јој, уна точ ре пе ти ци ја ма и ре про ба ци ја ма, не ма ни чег 
су ви шног, док га је с дру ге стра не но си ла сна га не га тив ног ис ку ства ко је је за ње го ву 
умјет ност што и ки ша за су ху зе мљу. Дом и до мо ви на, pa ter и pa tria ни су пој мо ви ко ји 
су у ње му бу ди ли та на не емо ци је или по тре бу да по мо ћу њих осва ја ло во ри ке ко је му 
ни је омо гу ћа вао ње гов ипак кон се кри ран књи жев ни ста тус. Ва жност обр ну те сли ке 
сви је та, ко јој је ку мо ва ла ат мос фе ра у ње го вој пост хаб сбур шки дез ин те гри ра ној до-
мо ви ни, али су јој под јед на ко та ко ку мо ва ли оби тељ ски од но си и тер ми нал на бо-
лест, ле ги ти ми ра ла га је као вр ху на рав ног ци ни ка ко ји се сво јој зе мљи и сво јим бли-
жњи ма ре ван ши рао та ко да је пљу нуо на њи хо ве нај ве ће све ти ње. Па ра докс? Са мо 
дје ло мич но, јер ко ли ко год се ни је ли био га зи ти по оном што у сви је сти про сјеч ног 
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Аустри јан ца утје ло вљу ју за ви чај, на ци ја, др жа ва и мит фран цјо зе фин ске мо нар хи је, 
то ли ко су га ње го ве књи ге пре тво ри ле у ико ну, уз диг ну ту на пе пе лу ври јед но сти што 
их је го ди на ма мр вио без ла жне па те ти ке или осје ћа ја (са мо)са жа ље ња. Уоста лом, у 
ро ма ну Гу бит ник на ла зи мо ре че ни цу, фор му ли ра ну као и обич но у пр вом ли цу, ко ја 
би мо гла ста ја ти као mot to ње го ва опу са: „Ни је мој на чин да ег зи стен ци ју жр тву јем 
сен ти мен тал но сти.“ 

Бер нхар до во пи са ње уви јек је у бли зи ни скан да ла, ако под скан да ло зно шћу под-
ра зу ми је ва мо ренд ген ско про ди ра ње у срж ства ри, спрем ност да се у раз го ли ћа ва њу 
јав но ус по ста вље них ла жи и пред ра су да не ште ди ни ко га, па ни се бе са ма. По зи ва ју ћи 
се на на слов не том ци ти ра ног ро ма на, не ма сум ње да је иза брао гу бит нич ки ста тус, 
уко ри је њен у хи сто риј ском на сље ђу и све му што је ис ку сио на вла сти тим пле ћи ма. 
То је ва жно на гла си ти да би се у пот пу но сти пој ми ла ко ли чи на мра ка ко ју је бљу вао 
упор но шћу и енер ги јом ко јом хо бот ни ца бљу је цр ни ло. Због све га то га у Аустри ји је 
(дис)ква ли фи ци ран на дим ком Nest beschmut zer, што ће ре ћи, онај ко ји бла ти вла сти то 
гни је здо. Ка ко се Аустри ја но си ла са сво јим ве ли ким пи сцем, али исто то ли ко го ро-
пад ним и не по слу шним си ном, нај бо ље илу стри ра слу чај дра ме Трг хе ро ја. По на руџ би 
Бург те а тра, Бер нхард је на пи сао ко мад ко јим је тре ба ло уве ли ча ти про сла ву 200. 
об љет ни це те нај слав ни је аустриј ске ка за ли шне ку ће. Још при је не го што се Трг хе ро ја 
на шао на по зор ни ци, Аустри ја се по ла ри зи ра ла на два не по мир љи ва та бо ра. На јед ној 
стра ни би ли су он да шњи кан це лар Франц Вра ниц ки (Franz Wra nitzky) и ми ни стри ца 
кул ту ре Хил де Ха вли чек (Hil de Haw li cek), ко ји су бра ни ли сло бо ду иза жа ва ња, док се 
на дру гој на шла бу лу мен та Аустри ја на ца, пре во ђе на пред сјед ни ком Кур том Валд хај-
мом (Kurt Wald he im), ли де ром Сло бо дар ске стран ке Јер гом Хај де ром (Jörg Haјderom) 
и беч ким Bürge me i ste rom Хел му том Цил ком (Hel mut Zilk), ко ји су у Бер нхар до вом тек-
сту иден ти фи ци ра ли под ва лу и пр ља ви атак на нај ве ће на ци о нал не све ти ње. Исти на 
је да се Бер нхард ни је оп те ре ћи вао мо гу ћим при го во ри ма, а још је ма ње во дио ра-
чу на о да ту му и при ли ци за ко ју је ко мад на ру чен. Умје сто пом по зне пред ста ве с кон-
фе та ма и гир лан да ма, ко ја ће још јед ном ус кр сну ти сје ћа ње на упо ко је ну мо нар хи ју, 
он се сво јим су на род њац ма и су гра ђа ни ма го то во из ри гао у ли це.

За ври је ме пра и звед бе, 4. сту де но га 1988. го ди не, мно штво Аустри ја на ца оку пи ло 
се око Бург те а тра, про свје ду ју ћи про тив Бер нхар да и ин сце на ци је ње го ва ко ма да, 
а ат мос фе ра у дво ра ни у не ким је тре ну ци ма ви ше под сје ћа ла на при зо ре из па ри шког 
Grand-Gu ig no la не го на три јум фал ну при ред бу ко јом се сла ви ве ли ка, по ви је шћу де-
ко ри ра на об љет ни ца. Узме мо ли у об зир чи ње ни цу да је у по во ду аустриј ског при по-
је ња Тре ћем рај ху Хи тлер на Хел ден плат зу одр жао го вор – и да се рад ња пред ста ве 
зби ва у ожуј ку 1988. го ди не – точ но по ла сто ље ћа по сли је Anschlus sa, не ма двој бе да је 
Бер нхард и те ка ко во дио ра чу на о об љет ни ци. Али не оној ко ја ће убри зга ти адре-
на лин у ње го ве на ци о нал но свје сне су на род ња ке, не го оној ко ја ће их осви је сти ти, 
или у крај њој ли ни ји по ни зи ти, па и по сра ми ти, ре кре и ра ју ћи сје ћа ње на јед ну од нај-
жа ло сни јих ета па у но ви јој ре ги о нал ној по ви је сти. У Тр гу хе ро ја не ма ни нај ма њег про-
сто ра за ма не вар, ни нај бе зна чај ни је ре пли ке или ди да ска лич ног до дат ка ко ји би дао 
шан су за уз мак, а ка мо ли за по ми сао да се тим ко ма дом не што уисти ну сла ви. Сла ви 
се за пра во смрт и тој по тре би да по ка же што ми сли о свом на ро ду, о ње го вом про-
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шло сти и са да шњо сти, о ње го вим идо ли ма и иде а ли ма, Бер нхард је удо во љио у пу-
но ћи сво је об ду цент ски им по сти ра не и ин јек ти ра не дра ма тур ги је. Не тре ба за го ва-
ра ти за бра не ни ад мин стра тив но-суд ске ин тер вен ци је, али тко је чи тао или гле дао 
Трг хе ро ја, ни је мо гао а да не оста не осуп нут еска ла ци јом мра ка ко ји ши кља из сва ке 
ри је чи и из сва ког про та го ни ста, оста вља ју ћи до јам апо ка лип тич не и ни чим за у ста-
вљи ве бу ји це. Око сни цу дра ме тво ри при ча о све у чи ли шном про фе со ру Јо зе фу Шу-
сте ру, Аустри јан цу ко ји се по сли је не ко ли ко де се тље ћа про ве де них у Окс фор ду вра тио 
у Беч и по чи нио са мо у бој ство, згро жен спо зна јом да се по ла сто ље ћа по сли је Хи тле-
ро ве ин тер вен ци је у ње го вој до мо ви ни и у ње го ву за ви чај ном гра ду ни шта ни је из-
ми је ни ло. 

Го то во оче ки ва но за пи сца Бер нхар до ва ко ва; јер све кон це зби ва ња по кре ће са-
мо у бо ји ца, све што глав ни ју на ци кон ста ти ра ју на ра чун свог на ро да и сво је сре ди не 
по сре до ва но је јед ном на пра сном смр ћу. Ри је чи што их из го ва ра Го спо ђа Ци тел, ци-
ти ра ју ћи по кој ног про фе со ра Шу сте ра: „То да сам Аустри ја нац/ мо ја је нај ве ћа не-
сре ћа“, нај точ ни је ре зи ми ра ју дух дра ме, до и ма ју ћи се исто доб но као сло ган у чи јој 
је сје ни на ста јао је дан фа сци нан тан и ду бо ко уз не ми ру ју ћи опус. Бер нхар до ви ју на ци 
твр де да је кли ма у Бе чу пот крај 20. сто ље ћа го ра не го што је би ла уочи Дру гог свјет-
ског ра та, по кој ни ко ва кћер ка Ана ми сли да то ли ко на ци ста ни је би ло ни у ври је ме 
Anschlus sa, Бе ча ни су про гла ше ни ма сов ним убо ји ца ма, а њи хов град си вим и про вин-
ци јал ним, ин ду стри јал ци и клер кри ви су за све не сре ће, док је аустриј ска по пу ла ци-
ја пре по зна та као „шест и пол ми ли ју на де би ла“. Стра нач ка по ли ти ка по ис то вје ће на 
је с на ци о нал со ци ја ли змом, цр ква с ка то лич ким оло шем огре злим у ли це мјер ју, а је-
ди ни раз лог због ко јег би се чо вјек мо гао вра ти ти у Беч јест ње го ва му зич ка тра ди ци ја. 
У за вр шном при зо ру Про фе сор Ро берт Шу стер, брат по кој ног Јо зе фа Шу сте ра, до-
слов це ре пли ци ра: „У тој нај стра шни јој од свих др жа ва/ са мо још има те из бор/ из ме ђу 
цр них и цр ве них сви ња/ не под но шљив смрад ши ри се/ из Хоф бур га и с Бал ха у спла ца/ 
и из пар ла мен та/ чи та вом том из лу ђе ном и тру лом зе мљом (ви че) Ова ма ла др жа ва 
ве ли ка је хр па сме ћа.“ До слов но чи та ње Тр га хе ро ја су ге ри ра да је пи шче ва до мо ви на 
нај о па сни ја др жа ва на ста ром кон ти нен ту из чи јих се нај ви ших ин стан ци ши ри бес-
крај на тру леж, што је на пра и звед би су ге ри ра но хр па ма фе ка ли ја ко је су про стр те 
на сце ни и ко је су јед ног згро мље ног кри ти ча ра на гна ле да пред ста ву ети ке ти ра као 
Klo a kenstücke (за раз ли ку од Брех то вих Le hrstücke). 

По кој ни про фе сор Шу стер, ње гов брат и ње го ва оби тељ ни су ни шта дру го не го 
ре флекс ауто ро вих вје чи то опе то ва них те ма, од бо ле сти, ма ло гра ђан шти не и хи по-
кри зи је до на ци о нал но сти, екс те ри то ри јал но сти и ксе но фо би је. Је дан дру ги Аустри-
ја нац, Салц бур жа нин Карл-Мар кус Га ус (Karl-Mar kus Ga uss), свје до чио је ка ко је, лу та-
ју ћи на све стра не у ври је ме бло ков ске по дје ле Еуро пе, на и ла зио на сим па ти је ме ђу 
љу ди ма ка да су схва ти ли да ни је Ни је мац, прем да је го во рио ње мач ким је зи ком. У 
се дам де се тим го ди на ма 20. сто ље ћа, у ко ји ма је Ње мач ка у ди је ло ви ма и у цје ли ни 
пла ћа ла да нак за Хи тле ро ву агре си ју, Га у су је го дио на чин на ко ји је био при ман у 
ино зем ству, али то ни је оту пје ло ње го ву од бој ност пре ма за блу да ма вла сти тог на-
ро да. Још ма ње би се смје ло прет по ста ви ти да је та кво ста ја ли ште икад осла бје ло у 
Бер нхар да. Про и за шла из по бу не пре ма на ци о нал ним res sen ti men ti ma, уз бур ка ним 
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ре зул та ти ма два ју свјет ских ра то ва у ко ји ма је не коћ дич на Аустри ја до че ка ла фи ја-
ско, та од бој ност не са мо да ни је сла бје ла не го је по при ма ла све ве ће и ап со лут ни је 
раз мје ре. Уз ни кад де фи ни ран од нос с ро ди те љи ма, то је ла тент ну љу бав пре тво ри-
ло у мр жњу и по тре бу да од ра них да на по чи ње на на чин фун да мен тал но друк чи ји 
од дру гих по че та ка. Тко је већ у ини ци ја циј ским го ди на ма на ру бу, из ло жен свим мо-
гу ћим ви хо ри ма, тај се не сми је обес хра бри ти. Тко се фор ми рао у та квом окру же њу, 
тај се ни је се мо гао, али ни хтио уто пи ти у са мо об ма на ма, би ле оне до мо вин ске или 
оби тељ ске, на ци о нал не или па три јар хал не. У дје ти њем раз до бљу, у ко јем се све мир 
слу ти као отво ре на књи га, људ ско би ће ћу ти pa vor noc tur nus, ка ко је то у друк чи јем 
кон тек сту уста но вио Пе тер Сло тер дијк. Из пр ве сли ке сви је та ни кла је „ра ди кал на 
ауто би о гра фи ка“ или оно што је тај исти Сло тер дијк од ре дио као „па тос над ле жно сти 
за вла сти ти жи вот“. 

Бер нхард је во лио да га ни тко не во ли. Ни је то са мо игра ри је чи ма: гра де ћи та кву 
по зи ци ју, он је мр жњу пре ма на ци о нал ним, оби тељ ским и свим дру гим ми то ви ма 
ка на ли зи рао у мр жњу пре ма са мо ме се би. Да би био не за ви сан, ин зи сти рао је на из-
дво је но сти и аут сај дер ству јер је са мо у та квом ста њу, сам про тив свих, оном што је 
ства рао мо гао да ти фор му без у вјет не по бу не. Ако има та квих ауто ра ко ји пи шу из 
ус хи ће ња, Бер нхард је пи сао из не чег су прот ног. Из не при ла го дљи во сти и из не за-
до вољ ства, ана ли зи ра ју ћи сви јет као да је већ мр тав. Ње гу ју ћи ре волт као нај ње жни ју 
биљ ку, он је сво ју уна при јед за да ну мар ги нал ност ане сте зи рао мр жњом и пре тво рио 
у за кон. Је ли то суд би на, пи та ње је на ко је је те шко од го во ри ти, тим ви ше што суд-
би на, ка ко ми сли Бо дри јар (Ba u dril lard), по сто ји са мо у укр шта ва њу се бе и дру гих. Из 
од но са пре ма до мо вин ским и оби тељ ским обли га ци ја ма, мо гу ће је схва ти ти Бер н-
хар дов од нос пре ма за ви ча ју. Прем да се ро дио у Ни зо зем ској, док је нај ве ћи дио свог 
ви је ка про вео у Обер на та лу и у Бе чу, пу ту ју ћи по вре ме но у ино зем ство, фор ма тив не 
го ди не про вео је у Салц бур гу и око ли ци. Уто ли ко је Салц бург Бер нхар дов за ви чај, 
иако се тај град, сла вљен по нај при је као Мо цар тов, из ње го ве пер спек ти ве нај ма ње 
до и ма као Мо царт ку гла. За ви чај је про стор иден ти фи ка ци је, оно што у људ ском би ћу 
оста вља не из бри си ве тра го ве и че му се уви јек вра ћа. Сва је при ли ка да је Салц бург 
у Бер нхар ду оста вио ду бо ке им пре си је – и још ду бље ожиљ ке – те да му се оп се сив-
но вра ћао, иако се ње го ва ви зи ја бит но раз ли ку је од оних ко је ну де про та го ни сти 
тра ди ци о нал но по сту ли ра не по ви је сти књи жев но сти. Трај ност са ња ри је, ин хе рен те 
уоби ча је ној пре доџ би о за ви ча ју, у ње го вом слу ча ју еска ли ра ла је у тра у му, ко јој се 
су прот ста вљао та ко да је по њој ко пао, до да ју ћи сол на ни кад за ци је ље не ра не и по-
на ша ју ћи се као онај ко ји се бо ри про тив не сре ће на тај на чин да је сна гом ма ште 
за пра во мул ти пли ци ра. Ма зо хи зам? Зву чи као не сла на ша ла, али и Ле о полд фон За-
хер-Ма зох (Le o pold von Sac her-Ma soch) остао је у кул тур ној ме мо ри ји као Аустри ја нац 
(прем да се ро дио у Га ли ци ји као ди је те Аустри јан ца и укра јин ске плем ки ње). 

У ро ма ну Гу бит ник Бер нхард је ре ка пи ту ли рао при чу о тро ји ци при ја те ља, тро ји-
ци сту де на та кла ви ра од ко јих су дво ји ца већ на дру гом сви је ту. Бер нхард се ба ви 
од но сом умјет ни ка пре ма умјет ни ку, ре ла ци јом из ме ђу про сјеч но и нат про сјеч но 
та лен ти ра ног кла ви ри ста, за кљу чу ју ћи да су пр ви и дру ги, ме ди о кри тет и ге ниј, осу-
ђе ни на про паст. Пр ви је на то осу ђен због сво је ни штав но сти, дру ги због то га што је 
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до сег нуо над на рав не вр хун це. А по сли је успо на на нај ви шу точ ку, не ми нов но сли је ди 
низ бр ди ца. Од пр ве до по сљед ње ре че ни це те че мо но лог у ко јем не ма ни стан ке ни 
це зу ре и ко ји је нај ве ћим ди је лом по све ћен кла ви ри сту ко ји је упра во по чи нио са мо-
убој ство. Пи сан у об ли ку In nen mo no lo ga, по сри је ди је ро ман-дра ма или ро ман-ис по-
ви јест о пре де сти ни ра ном са мо у бо ји ци Верт хај ме ру (Wert he i mer), у ко ји су ин вол ви-
ра не чи ње ни це из ни кад до вр ше ног есе ја о не до сти жном Гле ну Гул ду (Glenn Go uld). 
Основ ни про блем ро ма на ни је у Гул ду и ње го вој ар ти стич кој ве ли чи ни, не го у Верт хај-
ме ру ко ји је, зр ца ле ћи се у ка над ском мај сто ру, раз от крио сво ју умјет нич ку, а он да у 
крај њој ли ни ји и људ ску би је ду. Му ка због вла сти те осред њо сти из је да ла је Верт хај-
ме ра та ко ду го док ни је про дао кла вир на дра жби и док ни је сво јом во љом за вр шио 
на дру гом сви је ту. У Бер нхар до вој књи жев но сти са мо у бо ји це су при је пра ви ло не го 
из ним ка. За што? За то што је он ин диг на ци ју пре тво рио у си стем, за то што је на жи вот 
гле дао из аспек та смр ти и за то што је, храч ка ју ћи и псу ју ћи по по сто је ћем сви је ту, у 
не ку ру ку уби јао и се бе са мог. Ка кав је Салц бург, ви ђен очи ма та квог пи сца? Узи ма ју-
ћи у об зир на слов ро ма на, Гу бит ник, ни је те шко прет по ста ви ти да је исто та ква и 
ви зи ја гра да. На јед но ме мје сту Салц бург је „од врат ни ји не го при је два де сет и осам 
го ди на“, на дру гом ње гов из глед је од бо јан, јер су исто та кви и љу ди, на тре ћем се 
из ри је ком твр ди да је у Аустри ји све пр ља во и не у ку сно, а ка ко је Салц бург та ко ђер 
у Аустри ји, не ма двој бе да се пи шче ве објек ци је под јед на ко од но се и на тај крај ње 
де гра ди ран и де мо ни зи ран град.

Још по ра зни ју сли ку гра да по ну дио је у ро ма ну Узрок, ко ји је та ко ђер у зна ку већ 
апо стро фи ра не „ра ди кал не ауто би о гра фи ке“. И на по чет ку и на кра ју исто цр ни ло, 
по мањ ка ње би ло ка кве же ље да се Салц бург ви ди бо ље од там ни це или пре двор ја 
па кла. Илу стра ци је ра ди, до вољ но је ци ти ра ти увод не ре че ни це: „У са ве зној зе мљи 
Салц бург дви је ти су ће љу ди го ди шње по ку ша ва си од у зе ти жи вот, а де сет по сто по-
ку ша ја са мо у бој ста ва за вр ша ва смрт но. Ти ме Салц бург др жи ре корд у Аустри ји, ко ја 
уз Ма ђар ску и Швед ску би ље жи нај ви шу сто пу са мо у бој ста ва.“ Шо кант но сти пи шче ве 
про ле го ме не при до но си до ку мен тар ност, бу ду ћи да су на ве де ни ре ци пре ни је ти из 
ло кал них но ви на Sal zbur ger Nac hric hten. Бок сач ким во ка бу ла ром ре кло би се да Бер-
нхард већ на по чет ку ко ри сти up per cut, по га ђа ју ћи чи та те ља у гла ву и по ка зу ју ћи да 
у ње го вој про зи ни шта ни је пре тје ра но, па ни из ми шље но. Ин тен зи те том по све ма-
шње по бу не или га ђе ња над за ви чај ним гра дом, ње го вим ин сти ту ци ја ма, али исто 
та ко ста нов ни ци ма, сви ме за пра во што чи ни салц бур шки на да ле ко гло ри фи ци ран 
ge ni us lo ci, кон та ми ни ра на је ци је ла књи га. На за вр шним стра ни ца ма на ла зи мо сље-
де ће ви ше не го симп то ма тич не рет ке: „Град дје тињ ства и мла до сти ни је зго то вљен, 
ја у ње га још уви јек ула зим не за шти ће не гла ве, не спо соб не за ика кву обра ну, и пот-
пу но из ло же не на ра ви. Раз мак од два де сет го ди на не ма учин ка про тив осје ћа ја ко ји 
на сту па кад сти жем ова мо. Стиг нем ли да нас ова мо, об у хва ћа ме исто ста ње, осје ћам 
исту не тр пе љи вост, од бој ност, бес по моћ ност и јад; зи до ви су исти, љу ди су исти, ат мо-
с фе ра је иста, чу јем исте гла со ве, исте шу мо ве, осје ћам исте ми ри се, ви дим исте бо је 
и све је то исти про цес бо ле сти, ко ји од мах на кон мог до ла ска поч не дје ло ва ти, а за 
мог од су ства тек је на о ко из о стао, ко ји не пре кид но на пре ду је и про тив ко јег не ма сред-
ства. То је про цес од у ми ра ња ко ји по нов но за по чи ње тек што сам сти гао, на пра вио 
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пр ве ко ра ке. По но во уди шем тај убо ји ти зрак ко ји од го ва ра овом гра ду, чу јем убо ји те 
гла со ве, по нов но од ла зим ка мо ви ше не бих смио од ла зи ти, ку да ви ше не бих смио 
про ла зи ти, кроз дје тињ ство и кроз мла дост.“

Свим тим објек ци ја ма и на из глед не ва жним де та љи ма ко ји ма је аутор им прег ни-
рао сво ју ис по ви јест с екс пли цит ним оку сом мо но ма ниј ске ли не ар но сти, до дат ну 
те жи ну да је чи ње ни ца да је Салц бург, за хва љу ју ћи ро ди те љи ма, ње гов „очин ски и 
мај чин ски град“. У Салц бур гу не ма ни чег што би би ло за по хва лу. Вре мен ске при ли-
ке су екс трем не, зрак је „не људ ски“, ам би јент је та кав да уви јек из но ва ре про ду ци ра 
иди о те, ко ји тво ре „не пре су шно вре ло при хо да за све мо гу ће ли јеч ни ке и по греб на 
под у зе ћа“, а кре а тив не ин ди ви дуе у пра ви лу су објект ври је ђа ња и про во ка ци ја. У 
даљ њој ку му ла ци ји не га тив них сил ни ца, Салц бург је „смр то но сна бо лест“, по том 
„гро бље фан та зи ја“ и „отво ре ни му зеј смр ти“, па је са мо по се би пред ви дљи во да чо-
вје ка вр ло бр зо на кон што је кро чио на ње го во тло оп сје да по ми сао на са мо у бој-
ство. Обра ћа ју ћи се чи та те љу у пр вом или у тре ћем ли цу, али не ми је ња ју ћи стро го 
ис по ви јед ни и оп ту жу ју ћи тон, Бер нхард пи ше да су се у раз до бљу од је се ни 1943. до 
је се ни 1944. го ди не у ин тер на ту у Schran nen gas seu уби ла че ти ри го јен ца. При том не 
за бо ра вља на гла си ти да је то би ло ври је ме на ци зма, као што не за бо ра вља при ми је-
ти ти да се на кон ра та на мје сту Хи тле ро ва пор тре та на шао криж. Бер нхард твр ди да 
је до ба сту ди ра ња би ло иден ти фи ци ра но с раз ми шља њи ма о са мо у бој ству. У то ме 
су сви го јен ци би ли исти; раз ли ка је са мо у то ме да је та по ми сао не ке од мах уби ла, 
док су дру ги пре жи вје ли, оста ју ћи ин ва ли ди до кра ја свог ви је ка. Оп ту жу ју ћи око ли ну 
и на ла зе ћи у њој основ ног крив ца за са мо у бој ство, Бер нхард се из ри чи то же сто ко 
оба ра на на ци стич ки и ка то лич ки дух из ме ђу ко јих не ви ди ни ка кве раз ли ке. У гра ду 
ко ји је у ко лек тив ној ме мо ри ји овје ко вје чен као Мо цар тов и Ка ра ја нов за ви чај, он је 
пре по знао мен та ли тет ко ји ни је не ги рао на ци зам не го га је, што ви ше, по др жа вао, 
сла ве ћи за пра во дух де струк ци је и фор ми ра ју ћи сво јом че том са мо у бо ји ца нео бич-
ни dan se ma ca bre, не за у ста вљив ба рем ко ли ко су би ле не за у ста вљи ве и Führe ro ve 
Stur mtrup pe. 

За ври је ме ра та оште ће на је и Мо цар то ва ку ћа, а при зор уне зви је ре них ста нов-
ни ка, оку пље них на тр гу ис пред де ва сти ра не ка те дра ле, про бу дио је у при по вје да чу 
осје ћај „чу до ви шне ље по те“. Кад не тко Салц бург ви ди у не га ти ву, пот кре пљу ју ћи та кво 
ви ђе ње тврд њом да во ли гро бља и да је у дје чач ким го ди на ма био оп чи њен мр тва-
ци ма на од ру, он да је то при зна ње ко је се го то во под ра зу ми је ва. Ка ко чи та мо у тој 
ис по вјед ној и по све му ан ти док три нар ној про зи, на ра то ру је „гро бље Све тог Се ба-
сти ја на уви јек би ло нај је зи ви је и са мим тим нај фа сци нант ни је“, а у жи вом сје ћа њу 
оста ли су му тре ну ци кад га је ба ка од во ди ла у мр твач ни цу и ви со ко по ди за ла да ви ди 
по кој ни ка, као што ро ди те љи ина че по ди жу дје цу да би удо во љи ли њи хо вој зна ти-
же љи. Осим у ро ма ну Узрок, па си о ни ран од нос пре ма гро бљи ма пре по зна тљив је 
исто та ко у збир ци крат ких тек сто ва Ими та тор гла со ва. Бу ду ћи да је Бер нхард сту-
ди рао на Мо цар те у му, ту књи гу мо гли би смо ус по ре ди ти с im promp tu i ma, ма лим 
кла вир ским склад ба ма у јед ном став ку у ко ји ма моћ им про ви за ци је и фан та зи је до-
ла зи до оп ти мал ног из ра жа ја. У се ри ји не вје ро јат них епи зо да, у ко ји ма се про вје ре-
не чи ње ни це шпи ка ју ул тра па пре ном мје ша ви ном ин те ли ген ци је и ма ште, Бер нхард 



је по ка зао ка ко се им про ви зи ра, а да се та на из глед ла ка вје шти на не пре тво ри у му-
ћак. Увод ни текст по све ћен је чо вје ку ко ји се хва лио да је пр ви ви дио мр твог Хам су на, 
у те ле граф ски крат ком за пи су „Див“ ево ци ра но је гро бље у Еликс ха у зе ну, на ко јем је 
про на ђен ко стур од го то во три ме тра, као пред ло жак за „Кра љев ску гроб ни цу“ по-
слу жи ла је не кро фил ска фа ма о зби ва њи ма у Ва ве лу, ко ја се ши ри ла Кра ко вом за ври-
је ме ко му ни зма, док „Ми мо зе“, осим ефект не и пред ви дљи во не пред ви дљи ве за вр-
шни це, има ју до дат ну аро му за Хр ва те јер су ин спи ри ра не би зар ном анег до том из 
Цав та та.

У „Ми мо за ма“ Бер нхард је ево ци рао до га ђај о ко јем га је, на кон бо рав ка у на шем 
ди је лу сви је та, из ви је сти ла не и ме но ва на беч ка го спо ђа. На пу ту за Цр ну Го ру по сје ти-
ла је Цав тат, по нај при је због ње го ва по ло жа ја и Ма у зо ле ја оби те љи Ра чић на гро бљу 
Св. Ро ка, ре мек-дје ла Ива на Ме штро ви ћа. За ни мљи во је да Бер нхард умје сто Ра чи-
ће вог спо ми ње Ње го шев ма у зо леј. За сми сао тек ста та по гре шка са ма по се би ни је 
ва жна, а до го ди ла се нај вје ро јат ни је због бли зи не Цр не Го ре и чи ње ни це да је и у јед-
ном и у дру гом слу ча ју по сри је ди гро бљан ска ар хи тек ту ра истог ауто ра. У бли зи ни 
ма у зо ле ја ци ти ра на го спо ђа при ми је ти ла је име Ти на Па ти је ре (Ti no Pat ti e ra) чи ју је 
пје вач ко уми је ће, као па си о ни ра на слу ша те љи ца опе ре, осо би то ци је ни ла. На рав но, 
Ти но Па ти је ра (1890-1960) ни је про из вод пи шче ве фик ци је не го зна ме ни ти цав тат ски 
те нор ко ји се про чуо сво јим уло га ма ди љем сви је та, а био је та ко ђер пр вак Кра љев-
ске са ске двор ске опе ре у Дре зде ну и члан Бер лин ске др жав не опе ре. Аустриј ску 
го спо ђу пре на ра зи ла је спо зна ја да је умро њен фа во ри зи ра ни пје вач, па се вра ти ла 
у град, ку пи ла стру чак ми мо за и по ло жи ла га на гроб. До га ђај из Цав та та ба цио је на 
не ки на чин сје ну на ње но даљ ње пу то ва ње. Но ви шок до жи вје ла је на кон по врат ка у 
Беч, уста но вив ши да ће за не ко ли ко да на тај исти Па ти је ра пје ва ти у „То ски“. Па ти је-
ра је уисти ну и пје вао, по ка зу ју ћи да је још уви јек у за вид ној фор ми, а не вје ро јат но-
сти тог не спо ра зу ма с бла гим оку сом спи ри ти зма при до нио је на Бал ка ну уври је жен 
оби чај да се љу ди бри ну за по сљед ње по чи ва ли ште и на гро бу да ду уна при јед укле-
са ти вла сти то име. Осим при че ве за не за Цав тат, Ими та тор гла со ва от кри ва ви ше 
тек сто ва ко ји у не кој мје ри ко ре спон ди ра ју с му зи ком („Нај у спје шни ји кон церт“, 
„Кри во от пје ва но“, „Као Ро берт Шу ман“). Прем да пи сац по во ка ци ји, Бер нхард је ме-
ђу свим му за ма нај ви ше во лио Еутер пу, по твр ђу ју ћи Си о ра но ву (Ci o ran) те зу да је 
му зи ка „гро бље ужи та ка“.

Али вра ти мо се ње го вој ре сти ту ци ји сли ке вла сти тог за ви ча ја или, точ ни је, об ра-
чу ну са Салц бур гом ко ји је у Узро ку до био фул ми нант но ис пу ње ње. У гра ду ко ји у пра-
ви лу бу ди не га тив не асо ци ја ци је, у ам би јен ту ко ји тво ре љу ди про же ти кал ку лан тсвом 
и хлад но ћом, ни при по вје да че ви ро ђа ци ни су мо гли би ти мно го бо љи. Его и зам, за ту-
ца ност и про вин ци јал ност ко ји стиг ма ти зи ра ју град, нео дво ји ви су од ње го вих ро-
ђа ка, до те мје ре огре злих у ка то лич ком и на ци о нал со ци ја ли стич ком лу ди лу да их је 
нај бо ље из бје га ва ти. Је ди на свје тла точ ка у том без на ђу јест при по вје да чев дјед ко-
јег су ње го ви салц бур шки ро ђа ци исто та ко об ма ну ли. По сли је не у спје шног бо рав ка 
у ино зем ству, пи ше Бер нхард, дје ду се до го ди ло нај го ре по ни же ње јер је спао на 
свој град и на сво ју до мо ви ну! И то је круг из ко јег се те шко из ву ћи. Глав ни ју нак зна 
да је ње го ва спре га са Салц бур гом есен ци јал на и до жи вот на, али исто та ко зна да га 
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тај град ири ти ра и да се с њим не мо же и не же ли ин ти ми зи ра ти. По офу ца ној схе ми, 
по ко јој је те шко жи вје ти са су пру гом, а још те же без ње, Бер нхард или ње гов al ter ego 
свје до чи о сте ре о тип ној про јек ци ји Салц бур га, све де ној на Мо цар тов и фе сти вал ски 
сјај, свје стан да су ње го ви осје ћа ји бит но друк чи ји и да је вра ћа ње у тај ам би јент ус по-
ре ди во с ре ци ди вом не ке те шке бо ле сти. Тој ви зи ји за ви ча ја, у знат ној мје ри суп сти-
ту ту за ра зу ми је ва ње сви је та, ком пле мен тар но је ту ма че ње ро ди тељ ске функ ци је. 
Ро ди те љи су прак тич ки зло чин ци јер су „про из во ђа чи“, али не и од га ја те љи дје це, без 
од го вор но сти ис пу ња ва ју свој би о ло шки на гон, а у то ме им зду шно аси сти ра ју шко ла 
и цр ква, удо во ља ва ју ћи пре шут ном им пе ра ти ву др жа ве ко ја је нај ма ње за ин те ре си-
ра на за еду ци ра ње осви је ште ног и сло бод но ми сле ћег по је дин ца. Ти пич но је Бер н-
хар до во ре пе ти ра ње већ ис ка за не те зе, ко јим одр је ши тост ње го ва ста ва до би ва на 
до дат ној апо дик тич но сти: не по сто је ро ди те љи не го са мо зло чин ци ко ји фа бри ци-
ра ју но ва би ћа и пре тва ра ју их у ма ри о не те у слу жби јед ном це мен ти ра ног по рет ка.

Уби тач на је ег закт ност ко јом пи сац си му ли ра но во на ста лу си ту а ци ју, у ко јој се 
ми је ња са мо де кор ис под ко јег ку ља дим но вог ма ни пу ла тив ног на си ља и истог иди о-
ти зма, ком при ми ра ног у ре ту ши ра ним ре фре ни ма за ма сов ну упо тре бу. У ври је ме 
Хи тле ро ве оку па ци је у ин тер на ту су уз прат њу кла ви ра пје ва ли на ци о нал со ци ја ли-
стич ке ever gre e ne „По диг ни мо бар ја ке“ и „За дрх тат ће тру ле ко сти“, а на кон ра та гу-
гу та ли су уз прат њу цр кве ног хар мо ни ја „Мор ска зви је здо, по здра вљам те“ и „Те бе, 
Бо же, хва ли мо“. Јед на ко та ко, у рат ним го ди на ма слу ша ли су у шест са ти ују тро пр ве 
ви је сти из Führe ro vog сто же ра, а на кон осло бо ђе ња до ла зи ли су у исто ври је ме у 
исту про сто ри ју на све ту при чест. Сва ка ко, у тој игри пре ли је ва ња из шу пљег у пра-
зно је ди ни по зи тив ни лик је дјед ко ји се бри нуо за дје ча ко ве умјет нич ке та лен те и 
учио га ми шље њу, по све му раз ли чи том од ло ги ке дре си ра не го ми ле. Ка кве су ди мен-
зи је Бер нхар до ве од бој но сти пре ма за ви чај ној и на ци о нал ној сре ди ни, по ка зу је у 
ча су кад ра би ок си мо рон „до мо вин ско ино зем ство“. Сву гдје се осје ћао ту ђе, а нај ви ше 
он дје гдје му је тре ба ло би ти нај љеп ше и нај ком фор ни је. Исми ја ва ју ћи се на ра чун 
оних ко ји Салц бург ви де као ње мач ки Рим, Бер нхард твр ди да су на ци о нал со ци ја ли-
зам и ка то ли ци зам има ли под јед на ко по губ не учин ке на шти ће ни ке ин тер на та те да 
су сво јим од го јем са мо по ти ца ли њи хо ву про паст и же љу за (ауто)де струк ци јом. У 
том Сол но гра ду, чи ју ба рок ну па но ра му уокви ру ју утвр да Ho hen sal zburg, ка те дра ла, 
Мо цар то ва ку ћа, па ла ча Le o poldskron, па ла ча Mi ra bel и Ge tre i de gas se (Жит на ули ца), 
оби та ва ју сто по стот ни на ци о нал со ци ја ли сти или сто по стот ни ка то ли ци. Пре ма Берн-
хар до вој из ри чи тој су ге сти ји, све оста ло је об ма на. Фе сти вал ко ји се одр жа ва сва ке 
го ди не, слу жи са мо при кри ва њу по сто је ће би је де, а тко се др зне кон ста ти ра ти ту 
исти ну бит ће ну жно ква ли фи ци ран као лу ђак.

Или ка ко на во ди при по вје дач: „Јед но од мо јих увје ре ња би ло је да исти на не мо же 
ни под ка квим окол но сти ма под ле ћи при си ли и на си љу. И да ље: жу дим за ти ме да ме 
се спо зна, све јед но ми је у ко јој мје ри, са мо да се то ствар но до го ди. И да ље: не по-
сто ји ни шта те же, али и ни шта ко ри сни је од опи си ва ња са мо га се бе. Мо ра мо се пре-
и спи та ти, за по ви је да ти са ми се би и по ста ви ти се на пра во мје сто. На то сам уви јек 
спре ман, јер ја се уви јек опи су јем, не опи су ју ћи сво ја дје ла, не го сво је би ће. И да ље: 
не ке ства ри, чи је от кри ва ње бра не при стој ност и ра зум, об ја вио сам да њи ма под у-
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чим бли жње. И да ље: по ста вио сам си за да так да ка жем све што се усу ђу јем учи ни ти, 
та ко да от кри вам чак и ми сли ко је се за пра во не мо гу об ја ви ти. И да ље: ако се бе же-
лим упо зна ти, ра дим ин вен ту ру се бе са мог. Те ре че ни це че сто сам чуо, а да их ни сам 
ра зу мио, од свог дје да, пи сца, кад бих га пра тио на ње го вим шет ња ма, он је во лио 
Мон те ња, а ту љу бав ди је лим с њим.“ У Бер нхар до вој остав шти ни те шко је на ћи уло мак 
ко ји у сло же но сти свих ауто ре фе рен ци јал них зна че ња до те мје ре и та ко из ри чи то 
ре пре зен ти ра и/или де ши фри ра ње го ва на сто ја ња. Оно што је нај ва жни је у ци ти ра-
ном фраг мен ту од но си се на „опи си ва ње са мо га се бе“, ко је не ма ни чег за јед нич ког с 
нар ци со ид ним ко па њем по вла сти тој по ви је сти ка кве су у тра ди ци о нал но им по сти-
ра ној књи жев но сти мно го ви ше пра ви ло не го из ним ка. Мо жда се на пр ви по глед 
стје че до јам да је Бер нхард тим ри је чи ма ина у гу ри рао јед ну по све му со лип си стич ку 
(по)ети ку, у ко јој се сва ка ре ал ност при зи ва и при зна је са мо из ду би не вла сти тог Ја. 
Мо жда то и јест со лип си зам, али ни је его и зам ко ји на сва ком ко ра ку иден ти фи ци ра 
гре шни ке, ус по ста вља ју ћи око се бе мин ско по ље да би на тај на чин кон зер ви рао мит 
о вла сти тој ве ли чи ни. Бер нхард се та ко бру тал но об ра чу на вао са сви је том јер се исто 
та ко бру тал но об ра чу на вао са са мим со бом. Сви они де спе ра те ри и са мо у бо ји це ко ји 
стр ше из ње го вих књи га ни су пи та ње де ко ра, а још су ма ње у слу жби по мод ног ег зи-
би ци о ни зма ко ји про жди ре људ ске је дин ке у ис тој мје ри у ко јој их је про гу та ла са-
бласт та ко зва не ли бе рал не де мо кра ци је. Окру тан и кон зе квен тан, по нај при је пре ма 
са мо ме се би, Бер нхард је по тре бу за не га ци јом уз диг нуо до точ ке у ко јој све ху ле и 
кле тве, све псов ке и ана те ме до би ва ју фор му ка тар зич ког пра во ри је ка. Иде ја Бо га 
нај ма ње при а ња уз та кву књи жев ност, али ње гов ре волт има не па тво ре ну сна гу ег зал-
та ци је ко ја се у крај њој кон зе квен ци ји ста па са сна гом не ког по ган ски ин јек ти ра ног 
или ре ли гиј ски им пле мен ти ра ног ис пу ње ња. На рав но да Бер нхар ду не тре ба ни ка-
кав ол тар; не за то што би сâм пре тен ди рао за по ло жај про по вјед ни ка, не го за то што 
сва ку вје ру обр ће у сум њу, а сва кој сум њи убри зга ва до дат ну ко ли чи ну енер вант но-
сти ко ја га, као опи јат ског ови сни ка, др жи у ста њу пер ма нент не из дво је но сти. 

Све у све му, при по вје дач и глав ни ју нак из кон фе си о нал но-кон те ста бил не про зе 
Узрок на гла ша ва да је дјед био је ди ни учи тељ ко јег је при зна вао. Но, Салц бург је та-
кав укле ти пункт да је у ње му про пао чак и из ју на ко ве пер спек ти ве ви со ко по зи ци о-
ни ра ни дјед. Нај го ре тек сли је ди, а ма те ри ја ли зи ра но је у спо зна ји да се по ви јест 
по на вља, јер је дјед суд би ну свог фа во ри зи ра ног уну ка, од но сно од лу ку да и ње га 
по ша ље у исти град на сту ди је, схва тио као ре при зу вла сти те про па сти. Нео ви сно о 
дру гим тра ди ци ја ма и дру гим пи сци ма, ко ји су исто та ко ма ни фе сти ра ли кри тич ки 
став пре ма ма тич ним сре ди на ма и при па да ју ћим мен та ли те ти ма, Бер нхард је без 
двој бе слу чај за се бе. Али већ ле ти ми чан увид у но ви ју по ви јест хр ват ске књи жев но-
сти от кри ва да ни на ши пи сци ни су га ји ли пре тје ра ни сен ти мент пре ма сво јим за ви-
чај ним и фор ма тив ним гра до ви ма. До бар при мјер за то је Ма тош, тим ви ше што у 
ана кро ним и упор но по др жав ним пре доџ ба ма и да ље фун ги ра као па па хр ват ског 
до мо љу бља. Ма тош је то у крај њој ли ни ји и био, али кад се то спо ми ње, не тре ба 
смет ну ти с ума да ни ка да ни је су спен ди рао сво ју за је дљи вост и сво ју кри тич ност те 
да је ње го во до мо љу бље у раз до бљу фран цјо зе фин ске мо нар хи је има ло друк чи ји 
сми сао не го што га има у гло ба ли за циј ским вр тло зи ма 21. сто ље ћа. Иако се ро дио у 
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То вар ни ку, у Сри је му, Ма тош је за пра во За греп ча нин јер се ње го ва оби тељ, кад је 
Густл био дво го ди шњак, пре се ли ла у За греб. Био је ђак гор њо град ске гим на зи је, у 
сед мом раз ре ду пао је из хр ват ског је зи ка, у Бе чу је је дан се ме стар сту ди рао на Вој-
но-ве те ри нар ском ин сти ту ту, као вој ни об ве зник де зер ти рао је у Ср би ју, уз др жа ва-
ју ћи се сви ра њем ви о лон че ла и но ви нар ским ра дом, али би ва ју ћи све ви ше ли те ра-
том. Гим на зи ју је на пу стио, као што ју је на пу стио и Бер нхард, 13 го ди на по ту цао се 
сви је том због де зер тер ства, пет па ри шких го ди на пре тво ри ло се у раз до бље ве ли-
ких за но са и ве ли ког си ро ма штва, два пу та пу то вао је у Ита ли ју, про сла вио се Ки пом 
до мо ви не ле та 188* и збир ком пу то пи сно-фељ то ни стич ке про ве ни јен ци је На ши љу ди 
и кра је ви, а осим 100 пје са ма, на пи сао је нај љеп шу но ве лу у хр ват ској књи жев но сти 
(„Цви јет са рас кр шћа“), умри јев ши у 41. го ди ни и пре ра ста ју ћи у мит ко ји и да нас зра чи 
сво јом жи во то дај ном сна гом.

Ка ко Ма тош ви ди За греб? У тек сту ти ска ном пр ви пут на стра ни ца ма Об зо ра, а 
по том пре штам па ног у књи зи Пе чал ба, на ла зи мо сље де ће рет ке: „За греб је и ве ле-
град и се ло. За греб ни је се ло, а ни је ни ве ле град, па је због то га та ко до са дан, та ко 
сил но до са дан те се ту љу ди из ду го ча си це чак уби ја ју.“ Не ко ли ко стра ни ца да ље Ма-
тош у За гре бу иден ти фи ци ра его и зам и ан ти со ци јал не на го не, „очај ну не моћ по лу-
гра да, по лу кул ту ре, по лу дру штва“, ко је се по сво јим осо би на ма или, точ ни је, ма на ма 
суп стан ци јал но не раз ли ку је од гра да или ам би јен та што ће их на па њу сво је енер-
вант не по бу не исто та ко де мо ли ра ти То мас Бер нхард. Та кве и слич не оп сер ва ци је из 
Ра би је вих тек сто ва на про сто фр ца ју. У фељ то ну, „Дру штве ност“, пу бли ци ра ном у ис тој 
књи зи, пи ше до слов це: „Глав ни град тек име ном а у ства ри про вин циј ско мје сто као 
Сплит или Са ра је во, без тра ди циј ске го спар ске фи но ће и ко змо по лит ске при влач но-
сти још дан-да нас сти ли зо ва ног и бо га тог Ду бров ни ка. Шта ће мо, ми За греп ча ни смо 
про вин ци јал ци, об ма њу ју ћи се бе и дру ге да смо ве ле гра ђа ни. Ма ла Ри је ка је у ства-
ри ви ше ве ле град од За гре ба гдје се то ли ко сви по зна ју ме ђу соб но и уза јам но си за-
ви ру ју све до дна же лу ца као на се лу.“ Кон ста та ци ја „О, да сам и стра нац, За греб би 
ми се сви ђао као ма ло ко ји град“, из ко зе ри је „Код ку ће“, са вр ше но ко ре спон ди ра с 
тврд њом Си мон Вејл (Si mo ne We il) да је дис тан ца ду ша ље по те и да вла сти та сре ди-
на, као и вла сти та оби тељ, ства ра ју до јам уто чи шта, али и те шко под но шљи ве сте ге. 
И иду ћих не ко ли ко ри је чи у сво јој прег нант но сти по ка зу ју да је крај ње ври је ме да 
хр ват ска књи жев ност раш чи сти с на здра ви чар ском фа мом о Ма то шу, као и с бо ем-
ским ми сти фи ка ци ја ма о Ти ну. У јед ној пу то пи сној про зи, по ди је ље ној на пла че ве, 
по узо ру на Ива на Гун ду ли ћа, Ма тош ме ђу иним твр ди: „Су де ћи по тим по здра ви ма, 
сер вил ност и фор мал на би гот ност су глав не озна ке За гре ба, гра да би ро крат ског као 
Потс дам и Грац, бо го мољ ског као Кремљ, Ави ла и Бриж – si li cet par va. По цио дан ту 
цин ка и зво ни, зво ни и цин ка, па ни је чу до те у мје сту то ли ких зво на има то ли ко пра-
по ра ца. Ка те дра ла је по но вље на, па бих ње ном не и ма ру, да имам власт – да ро вао 
пе де сет вру ћих (по љу ба ца). No us re sta u rons en pi re. Ова ка те дра ла је као на год ба. Двор 
и на би скуп ски парк је нај љеп ши у гра ду. Док ми тро по лит Ср би је и па ри ски кар ди-
нал има го ди шњих 12 000 фра на ка, госп. По си ло вић има днев но по 2 000 фра на ка – 
су му ко ју хр ват ски књи жев ник не за слу жу је за 365 да на. Ж а л и м ,  в р л о  ж а л и м , 
ш т о  н е  п о с т а д о х  с в е ћ е н и к о м“ (спа ци о ни рао З. З.).
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На по кон, у пу сто пи сној про зи „Од За гре ба до Бе о гра да“ наш нај ве ћи кри ти чар и 
нај ве ћи фан таст, што је тек при вид на кон тра дик ци ја, из ри чи то на по ми ње: „За греб је 
пре кра сно, пи то мо мје сто, али љу ди, мо рал на ат мос фе ра не да ди са ти чо вје ку, на-
вик ну ту на сло бод ни зрак ино зем ства.“ Да ле ко би нас од ве ло спо ми ња ње свих мо-
гу ћих фељ то на, ко зе ри ја и по ле ми ка, у ко ји ма Ма тош пи ше да су ње го ви су на род ња ци 
нај ве ће ху ље и нај ве ћи пол тро ни, сво де ћи их на „је дан од нај по сљед њи јих на ро да 
Еуро пе“ и за кљу чу ју ћи да су, „осим у При мор ју“, но тор не ли јен чи не. На ве де ни ци та ти 
у знат ној мје ри ру ше ка но ни зи ра ну пре доџ бу о ве ли ком хр ват ском пје сни ку и ван-
дро ка шу као не у пит ном сла ви те љу на ци је или Кро а ци је, при бли жа ва ју ћи га мно го 
ви ше за ви чај ној и до мо вин ској анам не зи ко ју ће пот крај 20. сто ље ћа до па рок си зма 
до ве сти То мас Бер нхард. Ни Кр ле жа ни је био ко рек тан пре ма Ма то шу, на ба цу ју ћи се 
на ње га бла том, као да је ци је лог свог жи во та крч мио ли ци тар ска ср ца, иако су Де
сет кр ва вих го ди на и Кр ле жи но по и ма ње хр ват ства умно го ме по так ну ти Ра би је вом 
шко лом. Пи шу ћи у „Дав ним да ни ма“ о „дво соб ном“ гра ду, Кр ле жа ва ри ра Ма то ше ву 
те зу о За гре бу као по лу гра ду. У но ве ли „Вје тро ви над про вин ци јал ним гра дом“, град 
је иден ти фи ци ран као „цр ни млин што ме ље све ве ли ке да љи не и про сто ре“, а не-
што ка сни је глав ни ју нак Ра фа ел Ку кец при спо до бит ће га са сли ком мр твач ни це. 
Прем да се име гра да у но ве ли не спо ми ње, ло гич но је прет по ста ви ти да је Кр ле жа 
алу ди рао на за ви чај ни За греб. На јед но ме мје сту, он ће у сво јој те шко за у ста вљи вој 
го ро пад но сти из у сти ти: „Мр зим све што нас чи ни ти ме што је смо.“ Слу ча ја не ма, па 
ће остар је ли глу мац, про та го нист Бер нхар до ве јед но чин ке Јед но став но ком пли ци
ра но, при ро дом спо је них по су да го то во у влас по но ви ти Кр ле жи не ри је чи: „мр зи мо 
сви јет/ а по сто ји мо у ње му“. За ни мљив је још је дан де таљ. Кад је Га ве ла при пре мао 
Кр ле жи не ра не јед но чин ке, Ада ма и Еву и Ми ке лан ђе ла Бу о на ро ти ја, Кр ле жа је знао 
до ла зи ти на про бе, али их је на пу штао под јед на ко не на да но као што је на њих и до-
ла зио. Раз ло ге за та кво по на ша ње Стан ко Ла сић на ла зи у оном што је За гре бу има-
нент но, у ра за пе то сти „из ме ђу стра стве не вје ре у вла сти ту ви со ку ми си ју и очај не 
сум ње да је све глу по и уза луд но“. 

Ује вић се у са жа лио над сви ма ко ји су у За гре бу по ку ша ли оства ри ти не ке сво је 
ам би ци је, а Ан дрић га је ети ке ти рао као „нај бед ни је ме сто у Хр ват ској“, за кљу чу ју ћи 
да чо вјек у ње му у крат ком ро ку по ста је бе шти ја или шпи јун. Ипак, при је свих апо-
стро фи ра них ауто ра, у пред мо дер ној и по мно го че му за о ста лој Хр ват ској, гра до ви 
су би ли објект од бој но сти и ду бо ке ег зи стен ци јал не сум ње. На кон ве ли ке ма ту ре, 
глав ни ју нак Но ва ко вог по сљед њег ро ма на Ти то Дор чић от пу тио се у Беч на сту диј 
пра ва. Али у аустро у гар ској при је стол ни ци сењ ски дје чак осје ћао се као ри ба на су-
хом. При вла чи ли су га са мо зо о ло шки вр то ви (ко је је Бер нхард остен та тив но пре зи-
рао), а на кон за вр ше ног фа кул те та вра тио се у Сењ као ру и на, би ра ју ћи по сли је све га 
са мо у бој ство и ута па ју ћи се у мо ру ко је је во лио ви ше од ичег дру гог. Ни је се бо ље 
про вео ни ју нак но ве ле „Ве ли ки град“, ко ју је по чет ком 20. сто ље ћа об ја вио Ми лу тин 
Ци хлар Не ха јев. Опет се све зби ва у Бе чу, у ко јем се Фран Мир ко вић на шао да би он дје 
сту ди рао ме ди ци ну. По чет на оп чи ње ност ве ли ким сви је том пре тво ри ла се по ступ но 
у ро бо ва ње ал ко хо лу, па се хр ват ски про вин ци ја лац, ра за пет из ме ђу ур ба них иза зо-
ва и за ви чај не си гур но сти – му чен до дат но и на ја вом не же ље ног по том ства – ба цио 
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под ју ре ћи трам вај. Фик си ра не на тај на чин, хр ват ска и аустриј ска књи жев ност от кри-
ва ју се као ко ло ни је очај ни ка и са мо у бо ји ца ко ји су би ли жр тве не при ла го ђе но сти, 
ако не и по мањ ка ња же ље да сво ју осје тљи вост амор ти зи ра ју или све ду на мје ру 
ко ја ба рем не ће угро зи ти њи хов фи зич ки оп ста нак. Бер нхард се гро зио над Аустро- 
-Угар ском, над ње ним ми то ви ма и ње ним ко ље но ви ћи ма, а упра во је по ви јест те ца-
ре ви не и кра ље ви не, Му зи ло ве Ка ка ни је, умно го че му по ви јест слав них и ма ње слав-
них са мо у бој ста ва.

Мо жда је нај у пут ни је по че ти с тај ном дво стру ког са мо у бој ства у ло вач ком двор цу 
Ма јер линг, у ко јем су смрт на шли при је сто ло на сљед ник Ру долф Хаб сбур шки и ба ро-
не са Ма ри ја Вечера (Ma ria Vet se ra), 30. си јеч ња 1889. го ди не. Из ним на и по тан ко во ђе-
на ис тра жи ва ња ни ка да ни су об ја сни ла раз ло ге њи хо вог су и ци да, прем да је пи та ње 
мо же ли се ениг му са мо у бој ства у знат ном бро ју слу ча је ва уоп ће на слу ти ти, а ка мо ли 
про ник ну ти и об ја сни ти ствар ну по за ди ну та квог чи на. Ег зем плар ни слу чај сва ка ко 
је са мо у бој ство ко је је 4. ли сто па да 1903. у Бе то ве но вој ку ћи у Бе чу по чи нио Ото Вај-
нин гер (Ot to We i nin ger). Тај мла дић ис тра жи вао је фе но мен ге ни ја, али је и сам по сје-
до вао нат про сјеч не осо би не, по нај при је бри љант но пам ће ње и спо соб ност бр зог 
уче ња. Твр дио је да са мо у бој ство ни је хра брост, не го ку ка вич лук, а он да је с је два 
на вр ше не 23 го ди не ре вол вер ским хи цем скра тио вла сти ти жи вот. У ко ре спон ден-
ци ји с Ар ту ром Гер бе ром, Вај нин ге ро вим при ја те љем и би о гра фом, Аугуст Стринд-
берг твр дио је да је на сви јет до шао с не чи стом са вје шћу и да је учи нио зло при је 
не го што се ро дио. Сва је при ли ка да се слич ним осје ћа ји ма му чио Бер нхард те да је 
ду бо ко ре ли ги о зни страх од не чо вјеч но сти ка на ли зи рао у по бу ну ко ја ни је ми мо и шла 
ни ко га; ни дру штво, ни цр кву, ни ње га са мо га. А и Вај нин ге ро во при зна ње Гер бе ру да 
„осје ћа хлад но ћу гро ба у се би“, мо гло се из хи ља ду раз ло га исто та ко атри бу и ра ти 
Бер нхар ду и ње го вој ул ти ма тив ној п(р)ози. Лу двиг Вит ген штајн (Lud wig Wit tgen ste in) 
био је нај мла ђи од осме ро дје це у оби те љи бо га тог беч ког ин ду стри јал ца. Суд би не 
пе то ри ца му шких по то ма ка би ле су из ним не и екс трем не: Лу двиг је по стао је дан од 
нај у тје цај ни јих ми сли ла ца 20. сто ље ћа, Па ул се про чуо као пи ја нист, на ста вља ју ћи 
ка ри је ру и на кон што је у ра ту из гу био де сну ру ку, док су три пре о ста ла бра та по чи-
ни ли са мо у бој ство. Нај ста ри ји од бра ће, Ханс, му зич ки Wun der kind, убио се у трав њу 
1902. у Ха ва ни, тре ћи син, Ру долф, убио се у свиб њу 1904. у Бер ли ну, а Курт се устри је-
лио пот крај Пр вог свјет ског ра та, у ли сто па ду 1918. го ди не, кад су аустриј ски вој ни ци, 
ко ји ма је за по ви је дао, ма сов но де зер ти ра ли. Што је узро ко ва ло та кав ужас у јед ној 
углед ној оби те љи? Ду бо ко уса ђе на по тре ба за пер фек ци о ни змом ко ја је, спо је на са 
са мо кри тич но шћу, во ди ла до те шке де пре си је и ко нач не ауто де струк ци је?

Вил хелм Ште кел (Wil helm Ste kel), је дан од нај по зна ти јих Фрој до вих уче ни ка, ве-
зи вао је са мо у бој ство с ма стур ба ци јом и осје ћа јем кри ви це, до ка зу ју ћи ин вер зив ну 
ло ги ку са мо у бо ји це ко ји чи ни се би оно што је свје сно или не свје сно ка нио учи ни ти 
не ком дру гом. По сли је све га, слу чај је хтио да се су и ци ду при кло нио и Ште кел, иако 
се на та кав чин од лу чио у по зним го ди на ма, де ку ра жи ран му ка ма ко је му је при чи-
ња вао ди ја бе тес. Мно го је оних ко ји ни су кре ну ли у смрт због де шпе ра ци је не го за то 
да би се осло бо ди ли пат ње иза зва не тер ми нал ном бо ле шћу. Том брат ству при па да ју 
аустриј ски пи сци Адал берт Штиф тер (Adal bert Stif ter) и Фер ди нанд фон Зар (Fer di nand 
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von Sa ar), док се дра ма тург Фер ди нанд Рај мунд (Fer di nand Ra i mund) упу цао, увје рен 
да га је угри зао би је сан пас. У Де ви ну, по зна том по Рил кеу и ње го вим исто и ме ним 
еле ги ја ма, убио се беч ки фи зи чар Лу двиг Болц ман (Lud wig Bol tzmann), а у ра ној мла до-
сти не том спо ме ну ти Лу двиг Вит ген штајн за но сио се Болц ма но вим књи га ма, на мје-
ра ва ју ћи по ста ти ње гов сту дент. Дру штве ни те о ре ти чар Лу двиг Гум пло вич (Lud wig 
Gum plo wicz) убио се у тан де му са сво јом ин ва лид ном су пру гом, Еду ард ван дер Нил 
(Edu ard van der Nüll), је дан од ар хи те ка та зна ме ни те беч ке Опе ре, убио се на кон што 
је Ka i ser из ми слио не ки при го вор на ра чун ње го ве згра де, а су рад ник на том про јек ту, 
Аугуст Си кард фон Си кард сбург (August Sic card von Sic card sburg), умро је не ко ли ко 
мје се ци ка сни је, не мо гав ши пре бо ље ти та кав крај свог нај бли жег при ја те ља. Ку ри о-
зан је слу чај сли ка ра Ри хар да Гер стла (Ric hard Gerstl) ко ји се убио јер су Бе ча ни иг но-
ри ра ли ње го ву умјет ност. Убио се 1908. го ди не, а мно го ка сни је, у књи зи Ими та тор 
гла со ва, Бер нхард је об ја вио гат ку ко ја по мно го че му под сје ћа на Гер стла. Бер нхар-
дов не и ме но ва ни про та го нист по чи нио је са мо у бој ство, али је при је то га уни штио и 
сво је дје ло, не же ле ћи га оста ви ти они ма ко ји су га та ко бру тал но пре шу ћи ва ли. Не-
што слич но под у зео је и Бер нхард, за бра њу ју ћи да се по сли је смр ти ње го ви ру ко пи-
си ти ска ју и из во де у Аустри ји, иако је 10 го ди на ка сни је, уз по моћ адво ка та, Пе тер 
Фа бјан ис хо дио про мје ну тог те ста мен тар ног за хтје ва. Кро ни ку ка ка ниј ских са мо у-
бо ји ца упот пу њу је Ге ма Бо ић (Gem ma), ро ђе на Агра мер ка, хр ват ска и ње мач ка глу-
ми ца, ко ја се на из ма ку 1914. отро ва ла у Бе чу. Вик тор Та уск, Сло вак и Жи дов, док тор 
пра ва и Фрој дов сљед бе ник, љу бав ник Лу Ан дре ас Са ло ме, ко ји је раз ли чи тим ни ти-
ма ве зан за За греб, Са ра је во, Мо стар, Дер вен ту и Бе о град и чи ју је суд би ну у сво јој 
три ло ги ји ро ман си ра ла Си би ла Пе тлев ски, та ко ђер је скон чао вла сти том во љом 
(1919). Дви је го ди не ра ни је на пи сао је сту ди ју о пси хо па то ло ги ји рат них де зер те ра, а 
на кон цу је и сам де зер ти рао из ово зе маљ ског сви је та.

Са мо у бој ство је по чи нио ма ђар ски пје сник Ати ла Јо жеф (At ti la József), ње гов ко-
ле га и су на род њак Ђу ла Ју хас (Gyula Juhász) на вод но је у то ме успио на кон је да на ест 
по ку ша ја, кћер ка Ар ту ра Шниц ле ра (Art hu ra Schnit zle ra), Ли ли, пре ре за ла си је жи ле, 
син Ху га фон Хоф ман ста ла (Hu go von Hof mannsthal), Франц, устри је лио се у ро ди-
тељ ском до му, Егон Фри дел (Egon Fri e dell) ско чио је кроз про зор, бје же ћи пред на-
ци сти ма, Јо зеф Рот (Jo seph Roth) убио се у Па ри зу, не успи је ва ју ћи се по ми ри ти са 
чи ње ни цом да је про па ла k. u. k. мо нар хи ја, а Ште фан Цвајг (Ste fan Zwe ig) и ње го ва 
су пру га уби ли су се у да ле ком Бра зи лу. У ауто би о граф ским за пи си ма Пре крет ни ца, 
Кла ус Ман (Kla us Mann) из ри је ком твр ди да су му ви ше при ја те ља од у зе ла са мо у бој-
ства не го бо ле сти, зло чи ни и слич ни не ми ли слу ча је ви. Тко зна ко ли ко је то при до-
ни је ло да се и сам од лу чио на та кву ауто де струк тив ну ге сту, а у те ста мен тар ном 
огле ду Ис ку ше ње еуроп ског ду ха по звао је еуроп ске ин те лек ту ал це на ко лек тив но 
са мо у бој ство, не би ли тим шо кант ним чи ном при по мо гли отре жња ва њу сво јих на-
ро да. Стро га од ре ђе ност те ме ну ка да се обра ти мо још јед ном ре пре зен та тив ном ауто-
ру с исто та квом, за пра во мрач ном би о гра фи јом. Зо ве се Жан Аме ри (Jean Améry), 
иако му је пра во име и пре зи ме Ханс Ма јер (Hans Mayer). Ро дио се у Бе чу, а упра во та 
чи ње ни ца, уз жи дов ско под ри је тло, пре су ди ла је у ње го вој бу дућ но сти, па и у по тре би 
да ро ди тељ ско име у јед ном ча су за ми је ни псе у до ни мом. Кад је Хи тлер про гла сио 
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Anschluss Аустри је, пре бје гао је у Бел ги ју, при кљу чио се по кре ту от по ра, за вр шив ши 
у па клу Аушви ца и Бу хен вал да. Од сје не на ци стич ког те ро ра по ку шао се спа си ти та ко 
што је по сли је ра та про ми је нио иден ти тет, али на кон свих му ка и ап со ло ви ра них стра-
хо ва ни шта ви ше ни је би ло као при је. Мо же мо то зва ти фа та ли змом, хи сто риј ским 
хи ром или тко зна ка ко, иако не ма сум ње да ни тко не мо же по бје ћи од вла сти те сје не. 
Ни је то мо гао ни Аме ри. Го ди не 1966. об ја вио је књи гу С ону стра ну крив ње и за до-
вољ шти не, у пот пу но сти по так ну ту ње го вим тра пље нич ким ис ку ством. Да ка ко, чо вјек 
ко ји ни је имао до мо ви ну, иако ју је имао, али му је ло ги ком јед ног зло чи нач ког ре жи-
ма на про сто уки ну та, осје ћао је по тре бу да на пи ше по гла вље под на сло вом „Ко ли ко 
чо вјек тре ба за ви чај?“ 

Пи та ње ко је по ста вља Аме ри го то во је ре то рич ке на ра ви. Јер оном тко је прог нан, 
тко је остао без свог до ма, без свог је зи ка, без иден ти те та, па и без име на, јер је све-
ден на пу ки број, илу зор но је об ја шња ва ти ва жност јед ног та квог пој ма. Па ра докс се 
сва ка ко кри је у прет по став ци да за ви чај ни је по тре бан не ком тко је свје стан да га 
има, али на су шно фа ли оном тко је за ње га ус кра ћен на нај дра стич ни ји на чин. Ни 
Аме ри ни је раз ми шљао о за ви ча ју кад је ње го во по сто ја ње би ло не у пит но, као што ни је 
раз ми шљао о свом жи дов ству, ба рем не до 1935. го ди не, ка да су во ђе Тре ћег рај ха 
об ја ви ли Нир нбер шке ра сне за ко не. Ин ди ви ду ал на би о гра фи ја ис па ри ла је по пут 
вје тра; Аме ри ви ше ни је мо гао ми сли ти о до му на на чин еле гич них Ај хен дор фо вих 
(Eic hen dorff) пје са ма, ви ше ни је имао при ја те ља, ни је имао про шло сти, ни че га. Умје сто 
пр вог ли ца јед ни не по стао је пр во ли це мно жи не. Под сје ћа ју ћи на Ни че о ву пје сму 
„Ра ста нак“, беч ки еми грант и кон цло гор ски за то че ник за кљу чит ће да је за ви чај по-
тре бан сва ком би ћу, јер је си но ним за си гур ност и јер про ди ре у пси ху као што биљ ка 
ура ста у ра хлу зе мљу. Осим свих ужа са ко је је пре тр пио, Аме ри ју-Ма је ру до го ди ло 
се и то да му је ма те рин ски је зик по стао не при ја тељ ски као што му је до мо ви на по ста-
ла да ле ка и стра на. Не што слич но до го ди ло се и Бер нхар ду, ко ји је за ври је ме ра та 
до слов це пре ла зио гра ни це, свје до че ћи о то ме у Узро ку као о нај го рем и нај тра у ма-
тич ни јем ис ку ству. Оно о че му пи шу два „при нуд на“ Аустри јан ца, Аме ри и Бер нхард, 
Сло тер дијк је у свом сти лу на звао ку ром осло ба ђа ња од је зич них и до мо вин ских 
дро га. Тко је про шао та кву кал ва ри ју, не мо же се по сли је све га осје ћа ти до бро на ово-
ме сви је ту, об ја шња вао је беч ки пре бјег с ње мач ким и фран цу ским име ном. Још ма ње 
се мо же осје ћа ти за ви чај но. Го ди не 1975. То мас Бер нхард об ја вио је Узрок, у ко јем је 
Салц бург и свој за ви чај про гла сио ра са ди штем са мо у бо ји ца. Три го ди не ка сни је Жан 
Аме ри об ја вио је рас пра ву о са мо у бој ству под на сло вом Ди ћи ру ку на се бе (Hand an 
sich le gen). Те исте го ди не тај исти Аме ри убио се у том истом гра ду: у Салц бур гу.




