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НЕИЗЛЕЧИВО УМЕТНИЧКО ЛУДИЛО
...рекао је, мислио је.

Томас Бернхард

 1. Против потискивања – националсоцијализам  
у аустријској послератној књижевности

Ако ни шта дру го, а он да скан дал ве зан за Бер нхар дов ро ман Трг хе ро ја (Hel den platz) 
оста вља ути сак да су о ча ва ње с нај мрач ни јим по гла вљем европ ске исто ри је, вла да-
ви ном на ци о нал со ци ја ли зма, и да ље спа да ме ђу нај те же и нај бри зант ни је те ме, у ко јој 
се дру штве но по ли тич ки, исто риј ски и мо рал ни аспек ти спа ја ју у јед ну крај ње емо-
тив ну и, у осно ви, ха о тич ну ме ша ви ну. Иако бро је ви и по да ци, ба зи ра ни на ве ли ком 
бро ју при ку пље них исто риј ских чи ње ни ца, пру жа ју увид у обим зло чи на по чи ње них 
под вла да ви ном на ци ста, иако по сто је не бро је не пу бли ка ци је, из ве шта ји оче ви да ца, 
би о гра фи је, ана ли зе и ту ма че ња ове епо хе, раз у ме ва ње ових зби ва ња ипак оста је 
за да так ко ји услед сво је не ре ши во сти, за пра во, фру стри ра и упра во због то га не за-
ста ре ва. Ако је за жр тве, пре жи ве ле и њи хо ву де цу про на ла же ње ра зум них и чак за-
до во ља ва ју ћих раз ло га за на ци о нал со ци ја ли стич ку ка та стро фу – а по себ но ма сов на 
уби ства Је вре ја – рав но ско ро без на де жном по ду хва ту, ка ко тек он да при сту пи ти 
раз у ме ва њу и са мо ра зу ме ва њу љу ди ко ји су то за по че ли, ре чи ма и де лом убр за ли, 
по др жа ва ли, по слу шно из вр ша ва ли сво ју та ко зва ну ду жност, пот ка зи ва ли или „са мо“ 
скре та ли по глед, тр пе ли и до пу шта ли. Ови по след њи, по чи ни о ци, след бе ни ци, њи-
хо ва де ца и де ца њи хо ве де це има ју три мо гућ но сти у оп хо ђе њу пре ма на ци о нал со-
ци ја ли зму: као пр во, мо гу искре но по ку ша ти да се су о че, за пи та ју о (соп стве ној) кри-
ви ци и не ви но сти и раз ми сле о на чи ни ма об ра де ових те ма; за тим, ту је мо гућ ност 
ла га ња, зло у по тре бе ин те лек та у свр ху кри во тво ре ња исто ри је и рас плам са ва ња та-
ко зва них исто риј ских рас пра ва, спро во ђе ња ре ла ти ви за ци је с нај ве ћом и нај ап сурд-
ни јом ин вен тив но шћу у свр ху цен ка ња бро је ви ма или из о кре та ња оста лих чи ње ни ца; 
тре ћа мо гућ ност је по ти ски ва ње, од би ја ње су о ча ва ња, отре са ње од мно гих не у год-
них и бол них пи та ња. Ова тре ћа мо гућ ност за слу жу је по себ ну па жњу: по ти ски ва ње 
је нај за сту пље ни је, нај у доб ни је, нај де ло твор ни је и у пси хо ло шком сми слу, а не мо-
рал ном, мо жда нај људ ски је сред ство чи ја је, чи ни се, је ди на свр ха са мо о др жа ње. Са мо 
су не ко ли ци ни да те – та ко че сто и код Бер нхар да про кли ња не – сна га и „без об зир-
ност“ пре ма са мо ме се би, ка ко би уви де ли да је по ти ски ва ње са мо об ма на. Упра во код 
Бер нхар да „умет ност“ ни је по сту ли ра на са мо у нај оп шти јем, по све етич ком сми слу 
„под не ти не под но шљи во“, ње го ви тек сто ви на го не, по себ но по во дом те ме на ци о-
нал со ци ја ли зма, ка ко Нем це та ко и Аустри јан це на су о ча ва ње. 
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У по гле ду ово га тре ба нај пре ука за ти на раз ли ку из ме ђу Не мач ке и Аустри је: са-
свим је очи глед но да је слу чај на ци о нал со ци ја ли зма у по сле рат ној Не мач кој, ба рем 
гру бо гле да но, нај ве ћи исто риј ски и по ли тич ки про блем ове на ци је. Са мо не ко ли ци-
на се би до зво ља ва ап сурд но по ри ца ње чи ње ни це да је на ци о нал со ци ја ли зам сво је 
ле гло имао у Не мач кој. У Аустри ји је, ме ђу тим, ова про бле ма ти ка за мр ше ни ја, јер по-
сто ји до вољ но гла со ва ко ји „при кљу че ње“ аустриј ске ста ле шке др жа ве Не мач ком Рај ху 
ви де пре вас ход но као ак ци ју слич ну упа ду и сто га Аустри ју про гла ша ва ју жр твом 
Хи тле ро вог ре жи ма. Ова кви љу ди се сву да по зи ва ју на на пе те ди пло мат ске од но се 
две ју зе ма ља пре 1938. го ди не и пре све га на Хи тле ро ву прет њу Кур ту Шу шни гу да ће 
у слу ча ју по ли тич ког от по ра – и то у об ли ку ре фе рен ду ма за не за ви сност Аустри је – 
бу де ли по треб но, вој но ин тер ве ни са ти. Ова квим ар гу мен та ци ја ма оспо ра ва не су 
ка ко у аустриј ском на ро ду ши ро ко рас про стра ње на сим па ти ја за Хи тле ра и ње го ву 
же љу за „по нов ним ује ди ње њем“, та ко и аустриј ска по др шка Нем ци ма у ра ту и при-
ли ком уни шта ва ња Је вре ја. Упр кос овим чи ње ни ца ма, у Дру гој ре пу бли ци се (од 
стра не од ре ђе ног кру га љу ди) све до да нас др жи до по ли тич ке уло ге жр тве и ти ме 
под сти че по ти ски ва ње са у че снич ке кри ви це у на ци стич ким зло чи ни ма. Аустриј ски 
пси хо а на ли ти чар Ер вин Рин гел по ку шао је да у свом го во ру раз ја сни сли ку о ду ши 
овог на ро да, те је као ис так ну ту ка рак те ри сти ку на вео кли му по ти ски ва ња, ко ју је 
сво је вре ме но, на вр ло симп то ма ти чан на чин, и сам осе тио: 

Алек сан дар Ми чер лих је на пи сао зна чај ну књи гу: Не спо соб ност ту го ва ња (Die Unfä-
higkeit zu tra u ern). Зар се не спо соб ност при зна ва ња соп стве не кри ви це и ти ме ње не 
об ра де (ту го ва ње) не од но си за и ста са мо на Не мач ку, већ под јед на ко и на Аустри ју? За 
Ми чер ли хов ше зде се ти ро ђен дан тре ба ло је да одр жим ла у да ци ју пре ко ра ди ја, те сам 
крај ње на ив но до зво лио да ме уна пред сни ме. Остао сам за те чен схва тив ши да је упра во 
па саж у ко ме сам ука зао на аустриј ско са у че шће по стао жр тва бри са ња. Ово сва ка ко 
ни је би ла слу чај ност, већ још је дан до каз ви ше за то ко ли ко је же ља за по ти ски ва њем 
сна жна и ко ли ко она (да нас ви ше не го ика да) мо же да се „узда“ и у пот по ру љу ди на вр ло 
ути цај ним по зи ци ја ма.1

Чи ни се да по себ но пред став ни ке Аустри је не бри не мно го то што огре бо ти не на 
сјај ном ла ку њи хо ве зе мље, зе мље атрак тив ног ту ри зма, из го ди не у го ди ну при вла че 
хор де ту ри ста у њи хо ве гра до ве кул ту ре и пла нин ске кра јо ли ке. У зва нич ној, раз глед-
ни чар ској вер зи ји вре ме аустро фа ши ста и на ци ста је ко ли ко год то би ло мо гу ће ре ту-
ши ра но ка ко сме ђа исто риј ска фле ка из ме ђу Ду нав ске мо нар хи је и Дру ге ре пу бли ке 
не би пре ви ше упа да ла у очи. Ме ђу тим, по ти ски ва ње не успе ва. Ка ко због по ли ти ке 
у ко јој се на ци о на ли сти по пут Кур та Валд хај ма и Јер га Хај де ра на ви ше не го про бле-
ма ти чан на чин оп хо де пре ма ве ли ко не мач ком ин тер ме цу Аустри је, та ко и због нео-
на ци стич ких те ро ри стич ких на па да од по чет ка де ве де се тих го ди на, по ста је ја сно да 
је де мо крат ска Аустри ја пре ду го за не ма ри ва ла да сво је нај мрач ни је по гла вље кри-
тич ки и са ве сно ис пи та. Ов де се су о ча ва мо са чи ње ни цом да упра во зва нич но по ти-

1 Er win Rin gel, Eine ne ue Re de über Österreich. У истом: Die österreichische Se e le. 10 Re den über Me
di zin, Po li tik, Kunst und Re li gion, Wi en, Köln, Graz, 1984, стр. 16 f.
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ски ва ње са у че сни штва у на ци о нал со ци ја ли стич ким зло чи ни ма по го ду је ис трај ној 
фа ши стич кој иде о ло ги ји на не др жав ном ни воу, од но сно у де лу на ро да. Мно го пре не го 
што је по ли ти ка би ла при мо ра на да при ђе „опа сном от па ду“ на ци зма, аустриј ска књи-
жев ност се ба ви ла овом омра же ном те мом.

Дру га ре пу бли ка је јед на ма ла европ ска др жа ва у ко јој не ће мо са мо на пар ла мен-
тар ној би ни у Бе чу на и ћи на ва жне дру штве но по ли тич ке те ме, не го и – а мо жда и 
пре вас ход но – у про вин ци ји. Упра во ов де, да ле ко од све га ур ба ног, од ви ја се сва ко-
днев ни жи вот ве ћег де ла аустриј ског ста нов ни штва. Из тог раз ло га, је дан део аустриј-
ске књи жев но сти у тој про вин ци ји тра га за дру штве ном ствар но шћу и ту про на ла зи 
јед ну од нај бри зант ни јих по ли тич ких те ма: оп ста нак на ци стич ке иде о ло ги је. При се-
ти мо се да је још Хер ман Брох за ме сто рад ње свог ро ма на За ча ра ност (Die Ver za u be
rung) (чи ја је пр ва вер зи ја на ста ла 1935. го ди не) ода брао про вин циј ско се ло ка ко би 
мо гао да при ка же ми кро ко смос и на ње го вом при ме ру ра све тли кул тур не, по ли тич-
ке и пси хо ло шке ме ха ни зме на до ла зе ћег хи тле ри зма. У слич ном ма ни ру, је дан део 
аустриј ске по сле рат не књи жев но сти за ви ру је по но во у се ла да би от крио шта је на-
ци зам ура дио и иза се бе оста вио. Ов де је реч о ро до љу би вој, од но сно не ро до љу би вој 
књи жев но сти, чи ју глав ну ка рак те ри сти ку Ро берт Ме на се опи су је у свом есе ју Зе мља 
без свој ства на сле де ћи на чин: 

Нај бо ље што је књи жев ност Дру ге ре пу бли ке ство ри ла ба ви се про па шћу про вин ци је 
и то на на чин ко ји нас да ле ко ја сни је ин фор ми ше о ли ни ји раз во ја од вре ме на на ци зма до 
ра зор ног ма сов ног ту ри зма да на шњих да на, не го ја ло ва ап стракт ност со ци о ло шких 
ис тра жи ва ња.2

Као бит не пред став ни ке књи жев но сти, ко ја се у сво јим де ли ма отво ре но ба ви вре-
ме ном на ци зма, тре ба нај пре на ве сти Гер хар да Фри ча и Хан са Ле бер та. У Фри чо вом 
ро ма ну Фа шинг (Fasching, 1967) ис при ча на је при ча о чо ве ку ко ји је кра јем ра та де-
зер ти рао и, пре о бу чен у же ну, раз о ру жао ме сног ко ман дан та и ти ме спа сао сво је род-
но ме сто од ру ског ра за ра ња, ко је га је за тим пот ка за ло и по сла ло у Си бир. Де сет 
го ди на ка сни је, ју нак се вра ћа ку ћи, за вре ме фа шин га на вла чи на се бе мр жњу ме шта на 
и је два уми че лин чу. Фрич је ка сни је на пи сао још је дан текст на те му на ци о нал со ци-
ја ли зма на сло вљен Ма чи ја му зи ка (Kat zen mu sik, 1974). Тре ба се освр ну ти и на ро ман 
вр ло слич не те ма ти ке Ву чи ја ко жа (Die Wol fsha ut, 1960) Хан са Ле бер та у ко ме се ра ди 
о нај пре при кри ве ном, а за тим вр ло отво ре ном при су ству на ци зма у по сле рат ном 
пе ри о ду. У се лу с опи сним име ном „Швај ген“ („Ћут ња“) се ља ни то ком ра та уби ја ју 
јед ну гру пу стра них рад ни ка. Ро ман је скро јен по му стри кри ми при че и вр ти се око 
от кри ва ња овог зло чи на од стра не про та го ни сте, исто та ко опи сног име на „Ун фројнд“ 
(„Не при ја тељ“), и ње го ве ис цр пљу ју ће бор бе про тив уро ће не и, у ис тој ме ри као и 
ра ни је, фа ши сто ид не за јед ни це Швај ге на. Још јед на фи гу ра аут сај де ра, фо то граф Ма-
ле та, са про та го ни стом во ди сле де ћи раз го вор:

2 Ro bert Me nas se, Das Land oh ne Eigen schaf ten. Es say zur österreichischen Identität, Frank furt a. M, 
1995, стр. 114.
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„Не по сред но по сле ра та“, ре че Ма ле та, „ве ро ва ло се да је чо ве чан ство схва ти ло 
лек ци ју. За блу да! Ни шта ни су схва ти ли! Ни шта на у чи ли! – Ми на ста вља мо! Као и до 
са да! – Ова ко!!!“, он на гло по ди же ру ку и пу сти је да се об ру ши по пут ги љо ти не.3

Ро ма ном Ва тре ни круг (Дер Фе у ер кре ис, 1971) Ханс Ле берт се по дру ги пут су прот-
ста вља по ти ски ва њу вре ме на на ци зма. То је ро ман у ко ме се је дан пар, му шка рац 
ко ји је у Ен гле ску еми гри рао пре ра та и ње го ва по лу се стра, не ка да шњи члан Са ве за 
не мач ких де во ја ка и стра жар у кон цен тра ци о ном ло го ру, увла че у па кле ни вир мр-
жње и љу ба ви. 

У исти ред са Ле бер то вом Ву чи јом ко жом и Фри чо вим Фа шин гом мо же се ста ви ти 
и Бер нхар дов пр ви ро ман Мраз (Frost). У раз ма тра њи ма сли ка ра Штра у ха о зло коб но-
сти при ро де и опа сно сти и ма ло ум но сти се ља на на ла зе се ме ста у ко ји ма је, иона ко 
већ мрач на ат мос фе ра, до дат но за мра че на се ћа њи ма на рат:

Ов де је све, сва ки ми рис, као лан ци ма ве зан за не ки зло чин, за не ко не де ло, за рат, за 
би ло ка кав срам ни по сту пак... Ма да је све по кри ве но сне гом“, ре че. „Као да сто ти не и 
хи ља де чи ре ва стал но пр ска ју. Не пре ста но ви чу гла со ви. Ви мо же те го во ри ти о сре ћи, 
јер сте још мла ди и не ис ку сни. Кад сте ви по че ли да ми сли те, рат се већ био свр шио. Ви 
ни шта и не зна те о ра ту. Ни шта не зна те. Али ови љу ди, ко ји се сви на ла зе на нај ни жем 
сте пе ну, че сто на нај ни жем сте пе ну ка рак те ра, сви ти љу ди су глав ни све до ци ве ли ких 
зло чи на.4

У овом кон тек сту тре ба по ме ну ти и при по вет ку јед ног ауто ра ро ђе ног тек на кон 
ра та: по сре ди је при по вет ка Је дан (Einer, 1988) Нор бер та Гштрај на, ко ја пред ста вља 
пси хо грам јед ног аут сај де ра у се о ској за јед ни ци ко јом вла да ју ту ри сти, чи ју ег зи-
стен ци ју про жди ре и по сте пе но ута па ал ко хол. Овај „гу бит ник“ се про ти ви ши зо ид-
ном ге слу за јед ни це: „Ср дач но до бро до шли, али ми смо ми“5 и је ди но за шта га још 
сма тра ју ко ри сним је сте да на пле сним ве че ри ма за ба вља ту ри сте из и гра ва ју ћи му-
мла ју ћу лу ду. Иако се ова при по вет ка не освр ће екс пли цит но на на ци стич ко вре ме, 
ипак се, пре ма Ме на се о вом ми шље њу, мо же от кри ти „кон ти ну и тет“ са та да шњим 
вре ме ном, ко ји се „у де ло ва њу и ми шље ну ‘ју на ка се ла’ им пли цит но ис по ља ва као 
не што већ ду бо ко уко ре ње но у њи ма.“6

Да на тлу про вин ци је још увек има сме ђих из ра сли на, да сва та ту ри стич ка по-
слов ност не успе ва да при гу ши гла со ве не ка да шњих жр та ва и да се сто га аустриј ски 
ауто ри и да ље осе ћа ју ду жни да де лу ју про тив све мо ћи ћу та ња и да се за ла жу за су-
о ча ва ње са не у год ним мен тал ним по сле ди ца ма фа ши зма, до ка зу ју и ро ма ни Де ца 
мр твих (Die Kin der der To ten, 1995) Ел фри де Је ли нек и Mor bus Kit ha ra (1995) Кри сто фа 
Ран сма је ра. 

У аустриј ској књи жев но сти по сто је и де ла ко ја не да ју пр вен ство про вин ци ји као 
ме сту од ви ја ња исто риј ске рад ње, већ гра ду. При мер за то је ро ман Из гна ни ци (Die 

3 Hans Le bert, Die Wol fsha ut, Frank furt a. M, 1994, стр. 389.
4 То мас Бер нхард, Мраз, прев. Бо ри вој Гру јић, Про све та, Бе о град, 1967, стр. 51-52.
5 Nor bert Gstrein, Einer, Frank furt a. M, 1988, стр. 80.
6 Me na se, Das Land oh ne Eigen schaf ten, стр. 115.
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Aus ge spe rr ten, 1980) Ел фри де Је ли нек, у ко ме је при ка зан пор трет Бе ча из пе де се тих 
го ди на. Да де на ци фи ка ци ја ни је ус пе ла ни у ве ли ком гра ду, при ка за но је с ци нич не 
при по ве дач ке дис тан це у ли ку го спо ди на Вит ков ског, оса ка ће ног и пер верз ног на-
па сни ка, ко ји као бив ши офи цир „са да, као и ра ни је, за сту па на ци о нал со ци ја ли стич ку 
пар ти ју“.7 Још је дан ро ман гра да, чи ја се рад ња од ви ја у са да шњо сти, из не дрио је 
ка сни је Јо зеф Ха слин гер: Бал у опе ри (Oper nball, 1995) је текст ко ји се ба ви по нов ним 
бу ђе њем на ци стич ке иде о ло ги је у об ли ку де сни чар ског екс тре ми зма, ра си зма и на-
ци о на ли зма. Под се ћа ју ћи на све уче ста ли ју по ја ву те ро ри зма екс трем не де сни це од 
по чет ка де ве де се тих го ди на ка ко у Не мач кој, та ко и у Аустри ји, текст пред ста вља је дан 
фик ти ван, али ни ка ко не ре а ли сти чан хо рор сце на рио у об ли ку по ли тич ки мо ти ви-
са ног атен та та и то не на ром ско на се ље или сме штај за ази лан те, већ упра во на бал 
у опе ри, на ре пре зен та ти ван беч ки до га ђај бо гат тра ди ци јом ко ји сва ке го ди не са ња 
сан о злат ним вре ме ни ма. Ха слин ге ров ро ман ти ме по ка зу је ка ко је дан бе за злен, 
ки част сан, ко ји на јед ну ноћ по ста је ствар ност, би ва раз не сен од ствар но сти ко ја од 
три де се тих го ди на у гла ва ма не ких још увек ни је од са ња на до кра ја.

По ред ро ма на и при по ве да ка аустриј ске књи жев но сти ко ји се об ра чу на ва ју са 
„сме ђим“ ни ти ма про же тим кроз исто ри ју, тре ба на ве сти и есе је на ову те му. Нај ва-
жни ји текст ове вр сте, ко ји је про у зро ко вао чи та ву по пла ву на уч них пу бли ка ци ја о 
нај но ви јој исто ри ји Дру ге ре пу бли ке не сум њи во је онај од Јо зе фа Ха слин ге ра: По ли
ти ка осе ћа ња. Есеј о Аустри ји (1987) на стао је по во дом из бо ра Валд хај ме ра за пред-
сед ни ка Аустри је 1986. го ди не, иако да ле ко пре ва зи ла зи овај по вод. У пр вом де лу 
Ха слин ге ров есеј об ра ђу је по дат ке о пред из бор ној кам па њи, тач ни је, он из оби ља 
ин фор ма ци ја, ко је се са сто је од исто риј ских по да та ка о Валд хај ме ро вој офи цир ској 
ка ри је ри у Бал кан ском ра ту, ње го вих из ја ва, зва нич них ре ак ци ја ино стран ства, по го-
то ву САД, про па ганд не штам пе, ак ци ја пла ка ти ра ња, ко мен та ра штам пе, по ли тич ких 
го во ра, пре те ћих пи са ма Је вреј ској оп шти ни у Бе чу, ста ти стич ких ис тра жи ва ња јав-
ног мње ња, де сти лу је „три рас по ло же ња“ из бор не кам па ње: „1. Вер махт као ме сто 
че сти то сти и из вр ша ва ња ду жност, 2. ан ти се ми ти зам и ксе но фо би ја, 3. раз ме тљи во 
ис ти ца ње аустриј ског па три о ти зма“.8 По ла зе ћи од ових на ла за, текст у на ред ним по-
гла вљи ма кре ће у по тра гу за исто риј ским те ме љом по ли тич ког са мо ви ђе ња Дру ге 
ре пу бли ке и упор но, али не по ле мич ки, тра жи од го во ре о ње ним по че ци ма, „по ли-
тич ком по сле рат ном мо ра лу“, о про пу сти ма при ли ком де на ци фи ка ци је и „пре жи-
вља ва њу“ не ка да шњих на ци ста у при вре ди, на ка те дра ма и по ли тич ким по зи ци ја ма. 
У де лу есе ја под на сло вом „Сме ђа, под зем на ре ка“ под се ћа на жр тве кон цен тра ци о-
них ло го ра у сме ђој Аустри ји, при ка зу је не до след не по ку ша је ре сти ту ци је Ду нав ске 
ре пу бли ке и оба ве шта ва о не пре ста ној дис кри ми на ци ји и ге то и за ци ји Ро ма и из но-
ва раз бук та лом по пу ли зму де сни це и ан ти се ми ти зму. Овај есеј, чи ју про све ти тељ ску 
вред ност тре ба ви со ко це ни ти, чи та се јед ним де лом као тра ге ди ја и мо же асо ци ра-
ти на сен тен цу из Тр га хе ро ја: Аустри јан ци су „оп сед ну ти не сре ћом“. Мо же се твр ди ти 

7 El fri e de Je li nek, Die Aus ge spe rr ten, Re in bek bei Ham burg, 1995, стр. 101.
8 Jo sef Ha slin ger, Po li tik der Gefühle. Ein Es say über Österreich, Frank furt a. M, 1995, стр. 48.
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да у по гле ду Аустри је и на ци о нал со ци ја ли зма Ха слин ге ров есеј пру жа и чи ње нич ну 
под ло гу Бер нхар до вим мо но ло зи ма пре те ри ва ња.9

У сво јој збир ци Дво гла ва Аустри ја (Das doppelköpfige Österreich, 1995) Гер хард Рот, 
из ме ђу оста лог, при ла же и есе је из дру ге по ло ви не осам де се тих го ди на о Аустри ји и 
ње ној но ви јој исто ри ји. 

По дроб ни је освр та ње на њих ни је по треб но, јер им не до ста ју ка ко ана ли тич ка 
те мељ ност, та ко и ин фор ма ци је, што код Ха слин ге ра ни из да ле ка ни је слу чај. На су-
прот то ме, ин те ре сант ни јом и по уч ни јом чи ни се Ро то ва збир ка есе ја Пу то ва ње у 
уну тра шњост Бе ча (1991) у ко јој су опи са ни исто ри јом бо га ти и по лу за бо ра вље ни 
де ло ви Бе ча с мно штвом де та ља и нео п ход ним пред зна њем.10 

И за крај, освр ну ће мо се још јед ном на већ по ме ну ти есеј Зе мља без свој ства Ро-
бер та Ме на сеа. У овом, та ко ђе ве о ма по уч ном тек сту вред ном чи та ња, он пре ба цу је 
Аустри ји то што се „јав но та ко ма ло ба ви ла сво јим про бле ми ма и са мо ре флек си јом“ 
као ни јед на дру га зе мља на све ту.11 Ме на се ис тра жу је раз ло ге због ко јих је Дру гој 
ре пу бли ци то ли ко те шко да от кри је сво је ма не и о њи ма ди ску ту је. Он упу ћу је на то 
да сим бо ли Аустри је, др жав ни грб и хим на, при кри ве но и опреч но об ли ку ју на ци о-
нал но схва та ње ра за пе то из ме ђу др жав не са мо стал но сти и све до да нас при сут не 
„че жње за при кљу че њем Не мач кој“.12 И ко нач но, Ме на сеу је по шло за ру ком да и на 
по љу књи жев не кри ти ке кон ста ту је „не спо соб ност Аустри ја на ца да аустриј ску књи-
жев ност по нај пре про чи та ју као сво ју соп стве ну“.13

2. Те ма на ци о нал со ци ја ли зма у Бер нхар до вом де лу

Тек сто ви То ма са Бер нхар да има ју, у по гле ду те ма ти за ци је на ци о нал со ци ја ли зма, 
по себ но ва жну уло гу у аустриј ској по сле рат ној књи жев но сти, бу ду ћи да ову ма те ри ју 
об ра ђу ју и при ка зу ју ко ли ко на ра ди ка лан, то ли ко и на про во ка ти ван на чин. Оно што 
је у њи ма оства ре но у фор ми ауто би о граф ских се ћа ња и ре флек си ја, по зо ри шних 
ко ма да, дра мо ле та, пе са ма и ка сни јих ро ма на, мо же се озна чи ти као Бер нхар дов агре-
си ван и афек ти ван про све ти тељ ски рад.14 Да у ње му тре ба по но во ви де ти да ље од 
пу ке ме та фо ре лу до сти, би ће при ка за но у на став ку. 

9 Уп. Schmidt-Den gler, Bruc hli nien, стр. 485.
10 На при мер, у јед ном од нај бо љих есе ја Ре кви јем за Ле о полд штат чи та лац, осим што сти че 
увид у по за ди ну са да шњих фа са да овог аго нич ног де ла гра да, са зна је и бит не по дат ке о исто-
ри ји беч ких Је вре ја. Ger hard Roth, Eine Re i se in das In ne re von Wi en. Es says, Frank furt a. M. 1993, 
стр. 46-64.
11 Me nas se, Das Land oh ne Eigen schaf ten, стр. 13.
12 Исто, стр. 74.
13 Исто, стр. 139.
14 По јам „афек тив на кри ти ка” увео је још Хе лер ка ко би опи сао Бер нхар до ве књи жев не на-
па де на др жа ву Аустри ју. Höller, Tho mas Ber nhard, стр. 17. На рав но, овај по јам се мо же и те ка ко 
упо тре би ти и за ка рак те ри за ци ју оп ту жби упу ће них Аустри ји и Не мач кој, чи ји је цен трал ни 
мо тив на ци о нал со ци ја ли зам. При том, не тре ба на пра ви ти очи глед ну и не про ми шље ну гре-
шку, па зло у по тре би ти афек тив но про тив кри тич ког.
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2. 1. Ши зо фре ни ја по чи ни те ља

Је дан од нај вред ни јих књи жев них до при но са дис кур су о ста ром и но вом фа ши-
зму, Бер нхард је пру жио драм ским тек стом Пред пен зи јом (Vor dem Ru he stand) и то 
не ко ли ко го ди на пре за гре ва ња де ба те узро ко ва не ма ње или ви ше отво ре ним на-
сту па њем де сни чар ског по пу ли зма у Не мач кој и Аустри ји. Ко мад, ко ји је пр ви пут 
из ве ден 1979. го ди не, тре ба чи та ти као не мач ки пан дан Тр гу хе ро ја, иако но си под на-
слов Ко ме ди ја о не мач кој ду ши.15 И по ред Бер нхар до вог иро нич ног по и гра ва ња с 
чи та о цем та квом од ред ни цом књи жев ног ро да, јер се на пр ви по глед чи ни да би 
тек сту пре од го ва рао тер мин тра ге ди ја или гро те ска, упу ћи ва ње на не мач ку ду шу 
тре ба не дво сми сле но и бу квал но схва ти ти. 

У Бер нхар до вим тек сто ви ма се че шће про на ла зе дис тан ци ра не и не по вер љи ве 
опа ске о Не мач кој. Тре ба се, на при мер, при се ти ти хе ми ча ра Хо лен штај не ра из ро-
ма на Хо да ње (Ge hen), ко ји ра ди је ода би ре са мо у би ство, не го мо гућ ност да ра ди у 
Не мач кој „јер је ње му ова зе мља је зи ва и крај ње од врат на“. У тек сту Пред пен зи јом 
се ци ра се „је зо ви та“, „не мач ка ду ша“. 

Пре за ла же ња у драм ски мо да ли тет овог по ступ ка, мо ра се ука за ти на по себ ну 
по ве за ност овог ко ма да са Тр гом хе ро ја. У оба слу ча ја ра ди се о вр ло де ло твор ним ко-
ма ди ма ко ји су у јав но сти иза зва ли скан дал, јер су им при пи са не алу зи је на ак ту ел не 
по ли ти ча ре. У Тр гу хе ро ја ис ти чу се Валд хајм и Вра ниц ки, а у ко ма ду Пред пен зи јом 
из два ја се Карл Кар стенс, од но сно ње го во члан ство у на ци стич кој стран ци NSDAP, 
ко ји је од 1979. вр шио ду жност пред сед ни ка Не мач ке. Осим то га, сма тра се да је као 
спо ља шњи по вод за пи са ње ко ма да по слу жио по ли тич ки су коб из ме ђу Кла у са Пај-
ма на и Хан са Фил бин ге ра, та да шњег пред сед ни ка по кра јин ске вла де Ба ден-Вир тем-
бер га, а не ка да шњег су ди је мор на ри це, чи ја је на ци о нал со ци ја ли стич ка про шлост 
би ла от кри ве на.16 Под све тлом та квих кон крет них ре фе рен ци очи та ва се слич ност 
ових драм ских тек сто ва. 

Ако се, пак, осмо тре пер спек ти ве из ко јих је у оба тек ста те ма ти зо ван на ци о нал-
со ци ја ли зам, уоча ва се да су оне ме ђу соб но су прот ста вље не и исто вре ме но ком-
пле мен тар не: док се у Тр гу хе ро ја жр тве на ци зма вр ло ре чи то жа ле, у Пред пен зи јом 
го во ре по чи ни те љи. Укуп но гле да но, оба ко ма да ну де јед ну „оквир ну“ пси хо ло ги ју 
на ци о нал со ци ја ли зма. У на став ку ће би ти ре чи о ду ши по чи ни те ља.

Пред пен зи јом се мо же, на осно ву пре ци зног при ка за пси хо гра ма про та го ни сте, 
на ци о нал со ци ја ли стич ког уби це Ру дол фа Хе ле ра, чи та ти као по уч но шти во о по ти-
ски ва њу, дво стру ком мо ра лу и пер вер зи ји на зад ња ка. Хе лер, пред сед ник су да пред 
пен зи јом и не ка да шњи ко ман дант јед ног кон цен тра ци о ног ло го ра, сва ке го ди не 
сла ви ро ђен дан свог обо жа ва ног во ђе SS-а Хајн ри ха Хи мле ра, ко ји му је сво је вре ме но 
био над ре ђен и уз то по мо гао да се спре чи пла ни ра на из град ња фа бри ке за про из вод-
њу отров ног га са упра во ис пред ку ће Хе ле ро вих ро ди те ља. Су ди ја има две се стре: 
Ве ру, ко ја га је на кон ра та де сет го ди на скри ва ла и са ко јом са да има љу бав нич ки 

15 Уп. Schmidt-Den gler, Bruc hli nien, стр. 475.
16 Уп. Dit tmar, Werk geschic hte, стр. 209 f.
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од нос. То је же на ко ја са па три от ским по но сом и ди вље њем гле да на свог бра та. Ту је 
за тим и се стра Кла ра, ко ја је по сле јед ног бом ба шког на па да оста ла у ко ли ци ма и ко ја 
сво јим „ле ви чар ским“ уве ре њи ма бра ту и се стри да је ма ло по во да за ра дост. Кла ра, 
оте ло тво ре ње обо га ље не и бес по моћ не ху ма но сти, свом је бра ту су пар ник и ње го-
ва жр тва. Већ у Ру дол фо вом од но су пре ма њој очи та ва се ши зо фре но ста ње ње го ве 
ду ше. С јед не стра не, он во ли Кла ру и не же ли, на при мер, да је због бо ле сти, као што 
му је са ве то ва но, сме сти у од го ва ра ју ћи дом. С дру ге стра не, он је мр зи и за зи ре од ње, 
сма тра је „пер верз ном и лу дом“, јер се про ти ви ње го вим на ци стич ким го во ри ма и 
об ја шња ва ка ко су „та кве“ као она у ње го во вре ме „сла ли у га сне ко мо ре“. Ме ђу тим, 
не све до че са мо ње го ви вер бал ни из ли ви мр жње о ње ној мо рал ној над мо ћи, већ и 
же ља да је по во дом про сла ве ви ди у ло го ра шкој ко шу љи и обри ја не гла ве – же ља, 
ко ју Ве ра, дру га се стра, до жи вља ва као ра зу ман хир сво га бра та. Она је та, ко ја у пр вом 
чи ну, у Ру дол фо вом од су ству, на го ва ра Кла ру да уче ству је у тој је зи вој ма ска ра ди: 
„То је са мо за ве че рас/ удо во љи му“. Већ ова пер вер зи ја ука зу је да по зор ни цом вла да 
без у мље. Да су ра зум и чо веч ност из о кре ну ти и пер вер ти ра ни, по ка зу је осим то га и 
Хе ле ро во са мо ви ђе ње: он се бе до жи вља ва као бор ца по кре та от по ра ко ји као ко-
ман дант ло го ра сто ји иза сво јих уби ста ва, ко ји је по но сан на „уз о ран по гон“ ко јим је 
упра вљао, а ко ји све до чи о ње го вој вој нич кој ду жно сти и о то ме ка ко је он при ли ком 
уби ја ња за тво ре ни ка га сом мо рао се бе да „пре ва зи ђе“ и ко ји као жр тва де мо кра ти је 
при жељ ку је и че ка по вра так на ци зма, па чак њу шка ју тар њи ва здух и ве ру је да се 
бли жи час „по врат ка прав де/ ка да ће мо опет са свим отво ре но мо ћи да при зна мо 
шта смо“. „Исти не“ на ци о нал со ци ја ли сте су сле де ће:

У ра ту има шпе ку ла на та/ у ми ру још го рих по слов них пре ва ра на та/ Је вре ји упро па
шта ва ју и уни шта ва ју зе мљи ну по вр ши ну/ и јед ног да на ће је у пот пу но сти ра зо ри ти/ 
Је вре ји из ра бљу ју при ро ду/ Де мо кра ти ја је пре ва ра/ али те шко оно ме ко да нас по диг не 
глас/ и из рек не те исти не/ ње му ће жи вот би ти пре кра ћен

Ова кве па ро ле су по зна те, нај ка сни је од кра ја осам де се тих го ди на, из про грам ских 
ста во ва и го во ра удру же ња екс трем не де сни це и оне у јед ном де лу Не мач ке, ма ка ко 
ма лом, још увек пред ста вља ју мен тал ну ствар ност. Оно што је 1979. го ди не још увек 
зву ча ло као пре те ри ва ње у Не мач кој чи ја се днев на по ли ти ка пре све га ба ви ла ле-
ви чар ским екс тре ми змом, у ме ђу вре ме ну је по ста ло ири тант но при хва тљи во.

Да би Хе лер тре ба ло да по слу жи као при мер јед ног не мач ког зло чин ца, у тек сту 
је на гла ше но ти ме што је жи вот ни пут овог ли ка сме штен у од го ва ра ју ћи исто риј ски 
оквир. Па се та ко, пре све га у тре ћем чи ну, по ја вљу ју име на ме ста у ко ји ма су на ци-
сти по чи ни ли сво је зло чи не, као и име на исто риј ских лич но сти са ко ји ма се Хе лер 
на вод но су срео. По ред Хи мле ра спо ми њу се, на при мер, и Ајх ман и Хес. Чи ни се да 
Ру долф Хе лер упра во са по след њим не де ли са мо име. Чак и ако је раз ли ка из ме ђу 
исто риј ске лич но сти и ли ка у тек сту вр ло очи глед на, њи хо во спа ја ње у про шло сти, 
као и све у овом ко ма ду из ре че но о „не мач кој ду ши“ ука зу је на то да је ко ман дант 
на ци стич ког ло го ра Ру долф Хе лер за пра во фик тив ни бли за нац Ру дол фа Хе са, ко ман-
дан та Аушви ца. Ако се упо ре де Хе со ви ауто би о граф ски за пи си са Хе ле ро вим фик-
тив ним ево ка тив ним мо но ло зи ма уоча ва се да из оба тек ста про го ва ра ши зо фре ни ја 
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ко ја омо гу ћа ва да се о уче шћу у не схва тљи вим зло чи ни ма го во ри с ве ли ком тре зве-
но шћу и ци ни змом, ко ји је, раз у ме се, у ко ма ду да ле ко на гла ше ни ји не го у ауто би о-
гра фи ји. Ка да, на при мер, Хе лер по слов ним то ном из ве шта ва о то ме ко ји су Је вре ји 
би ли сла ти у рад нич ке ло го ре, а ко ји не, ка да, ка ко је већ ци ти ра но, го во ри о са мо-
пре ва зи ла же њу при ли ком уби ја ња Је вре ја, и ка да на дру гом ме сту по лу по кај нич ки 
крат ко и ја сно при ме ћу је: „Срам би ло оно га ко ји то ни ка да ни је осе тио“, та да се ево-
ци ра исто оно ста но ви ште, про тив реч на ме ша ви на ду жно сти, из др жљи во сти и вр ло 
ти хе сум ње, ко је Ру долф Хес из но си, сма тра ју ћи да је као над ре ђе ни био при ну ђен да 
де мон стри ра та кво др жа ње док је при су ство вао ужа сним при зо ри ма ис пред га сних 
ко мо ра у Аушви цу:

Мо рао сам да бу дем ве о ма при бран ка ко не бих у уз бу ђе њу због упра во до жи вље ног 
по ка зао сво је уну тра шње сум ње и по ти ште ност. Мо рао сам да из гле дам хлад но и без ду
шно при по ступ ци ма ко ји би сва ко ме, ко још људ ски осе ћа, сло ми ли ср це. Ка да бих осе
тио на лет пре ви ше људ ских осе ћа ња ни сам смео чак ни да се окре нем. Мо рао сам хлад но 
да по сма трам ка ко мај ке са на сме ја ном или упла ка ном де цом ула зе у га сне ко мо ре.17

Ове ре че ни це не из го ва ра кр во лоч ни мон струм, већ чо век ко ји, ви дев ши се као 
жр тва ду жно сти, с би зар ном осе тљи во шћу ту ма чи сво је по на ша ње. Ка ко, пак, ап сурд-
но зву чи та пре фи ње на из ра жај ност на би је на ре чи ма по пут „пре ви ше људ ска осе ћа ња“ 
и „ср це“, ка ко се гро теск но до и ма та са мо ре флек си ја ка да пред очи ма по ку ша мо да 
ство ри мо сли ку де ша ва ња ко ја се ко мен та ри шу. Да се ср це не би сло ми ло, мо ра се 
сло ми ти ра зум, ко ји по ре ме ће ност ма сов ног уби ства пре тва ра у нор мал ност. Та ква 
ду жност се са мо у ста њу ду шев не и ду хов не бо ле сти мо же из вр ши ти. Ако кон цен тра-
ци о ни ло гор по ста не рад но ме сто, ма сов на уби ства рад на сва ко дне ви ца, он да при зор 
та квог ужа са не ће би ти по вод за по бу ну, бег, ни ти са мо у би ство. Хес, као ни фик тив-
ни Хе лер, ни су, да кле, кр во жед ни ко ља чи, не го ре ла тив но ин те ли гент ни, нор мал ни, 
кул тур но за ин те ре со ва ни љу ди ко ји „са мо оба вља ју сво ју ду жност“, а мо гу да је оба-
вља ју јер у њу ве ру ју. Ко мад при ка зу је да зло чи нач ка про шлост на ци ста ова квог ти па 
сво је ме сто про на ла зи чак и у фо то ал бу му у ко ме се он да, као и у сва ком дру гом се-
ћа њу – би ло оно про дукт лу ди ла или не – ви ди и ле по и иди лич но. Па та ко Ве ра, пре-
ли ста ва ју ћи ал бум, на и ла зи на фо то гра фи ју Ру дол фо вог ло го ра и ус хи ће но ка же: 
„Ло гор/ ка ко је ле по др ве ће та мо, ка ко је ле по.“ И сам Хе лер се при се ћа јед не шет ње 
кроз ло гор и „све жег ва зду ха“ у ко ме је ужи вао. Чак се и у Хе со вим за пи си ма на ла зи 
је дан је зи во-иди ли чан па сус о уми ра њу у ло го ру:

 У про ле ће 1942. ишло је сто ти не љу ди у цва ту жи во та ис под цва та воћ ња ка се о ске 
ку ће, ве ћи ном не слу те ћи, у га сне ко мо ре, у смрт. Ова сли ка о по стан ку и не стан ку још 
увек ми ја сно сто ји пред очи ма.18

17 Ru dolf Höss, Kom man dant in Auschwitz. Auto bi o grap hische Auf ze ic hnun gen, изд. Mar tin Bros zat, 
München, 1965, стр. 132.
18 Исто.



276

У ствар но сти, Ру долф Хес је на кон ра та осу ђен и по гу бљен, у Бер нхар до вој фик-
ци ји Ру долф Хе лер ни је ни ти осу ђен, ни ти по гу бљен, али за то сам се би пре су ђу је. На 
кра ју, по ри чу ћи исти ну о сво јој окрут ној, дво лич ној, зло чи нач кој ег зи стен ци ји са чи-
ње ној од на ци стич ких па ро ла, он ди вље ма ше пи што љем и па да мр тав. Овог на ци-
сту ни је обо рио увид, већ ду хо ви оних ко је је та да про га њао. Не по сред но пре ср ча-
ног уда ра Хе лер на слу ћу је да ће у пен зи ји, ка да сва ко днев на ужур ба ност по слов ног 
жи во та про ђе, оста ти пре пу штен сам се би и сво јој са ве сти, те при зна је да се ипак 
„ма ло пла ши“ пен зи је. Бер нхард не до пу шта да ње гов про та го ни ста оде мир не са ве-
сти, већ као из му че на при ли ка ши зо фре ног зло чин ца, ко јег су сти же про шлост.

Из ме ђу 1978. и 1981. го ди не, у пе ри о ду ка да на ста је и ко мад Пред пен зи јом, Бер н-
хард се и у јед ној дру га чи јој књи жев ној фор ми по све ћу је „не мач кој ду ши“. Реч је о 
не ко ли ко дра мо ле та, ко ји из да ти под на сло вом Не мач ки ру чак (Der de utsche Mittags
tisch, 1988). Ове крат ке дра ме су по ку шај при ка за са ти рич не сли ке Не ма ца и на до ве-
зу ју се на лајт мо тив на ци о нал со ци ја ли зма у ко ма ду Пред пен зи јом. Тач ни је ре че но, 
кри тич ко-по ле мич ки по тен ци јал ових тек сто ва кон цен три ше се на тврд њу да је на-
ци о нал со ци ја ли зам као исто риј ска по ја ва у Не мач кој ка ко ни по да шта ван, та ко и гло-
ри фи ко ван – и то по себ но од стра не „моћ ни ка“, по ли ти ча ра и прав ни ка, ко ји су као и 
Хе лер пр во при па да ли на ци сти ма, а за тим ус пе ли да пре ђу на ве о ма ути цај не др-
жав не по зи ци је. Ова те ма, ко ја пи та њем о де на ци фи ка ци ји у по сле рат ној Не мач кој 
ука зу је на го ру ћу про бле ма ти ку ко ја је и у кри тич ко-исто риј ским дис кур си ма (кон-
тро верз но) об ра ђе на,19 ов де се раз ма тра за о штре ним и пре те ра ним ди ја ло зи ма, ко ји 
без пси хо ло ги зи ра ног око ли ша ња ја сно осве тља ва ју дух веч ног на ци сте.

Дра мо лет Осло ба ђа ју ћа пре су да (Fre i spruch) већ сво јим спи ском ли ца од мах пре-
ла зи на ствар: по ред су пру га, ту су пред сед ник су да, ње гов за ме ник и суд ски са вет-
ник, иза чи јих име на под озна ком за ни ма ња сто ји „ма сов не уби це“. Ове уби це сла ве 
осло ба ђа ње пред сед ни ка су да по сред ством ње го вог за ме ни ка од оп ту жбе за очи-
глед не на ци стич ке зло чи не. Дру жи на, ко ја се бе ви ди и као са вез про тив „свињ ске 
ле ви чар ске штам пе“, сво ју дру жбу пе ча ти ре че ни цом: „ми су ди је др жи мо се за јед но“. 
Ка ко би се илу стро ва ла пер верз на убе ђе ња овог кру жо ка, раз ви ја ју се, као и у ко ма ду 
Пред пен зи јом, је зи во-гро теск ни ево ка тив ни ди ја ло зи, са чи ње ни ка ко од иди лич них 
успо ме на – на при мер Лин цер тор те ко ју је јед на да ма ис пе кла сво ме му жу у Бу хен-
вал ду – та ко и од бру тал но сти – на при мер зло ста вља ње „слат ких По ља ки ња“. Стра-
ви чан раз го вор, ко нач но, за о кру жу ју упо тре бом ста рих на ци стич ким тер ми на „Her-
ren men schen“20 i „Ehren men schen“.21 У крат кој дра ми Сла до лед (Eis) под јед на ко је са-
же то и без уви ја ња при ка зан про фил не мач ког зло чин ца. На пла жи Се вер ног мо ра 
два кан це ла ра за јед но са сво јим су пру га ма са ња ју о ста рим рат ним вре ме ни ма и 
про кли њу „га стар бај те ре“ и „скво те ре“. То што их, на кра ју, до че ку је („пра вич на“?) 
смрт из пи што ља тур ског про дав ца сла до ле да мо же се при пи са ти цр ном ху мо ру ове 
гро те ске. У овим тек сто ви ма се, на су прот ве ли ком ко ма ду Пред пен зи јом, са (са мо)иро-

19 Уп. на при мер: Kurt Sont he i mer, Die Ade na u erÄra. Grun dle gug der Bun de sre pu blik, München, 
1991, стр. 175-188.
20 Чо век (ко ји се сма тра при пад ни ком) ви ше ра се. (Прим. прев.)
21 По штен (ча стан) чо век. (Прим. прев.)
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ни јом и ла ко ћом го во ри о Нем ци ма, на при мер: по ро ди ци у Не мач ком руч ку да то је 
име „Бер нхард“, у истом дра мо ле ту го сти су услу же ни уз игру ре чи ма „Nu del sup pe“ 
и „Na zi sup pe“, за тим у ко ма ду Све или ни шта (Al les oder nichts) с ка ба рет ским ху мо ром 
из му че ни су ис так ну ти по ли ти ча ри Кар стенс, Ген шер и Шмит ти ме што су пу зе ћи мо-
ра ли да се про ву ку кроз „бу ре с ђу бри вом ка ко би до шли до би рач ких гла со ва“ или 
ка да на квиз-пи та ње да ли су „у ср цу на ци о нал со ци ја ли сти“ сви углас од го ва ра ју „Да“ 
– упр кос то ме, у дра мо ле ти ма се та ко ђе раз ма тра те шка и ком плек са те ма на ци о-
нал со ци ја ли зма, са мо из обр ну тог угла. Би ло у при ка зу по је ди нач них ка рак те ра или 
ства ра њу ат мос фе ре увек се ви ше по сти же на че лом: „Стра шно је увек и сме шно.“ И 
та ко је сред стви ма ма ле умет но сти на ве о ма нео би чан, за пра во др зак на чин при сту-
пље но ве ли кој те ми. Што се ти че укуп не из ра жај но сти и вред но сти ових тек сто ва, 
они у Бер нхар до вом це ло куп ном ства ра ла штву има ју, у нај бо љем слу ча ју, ста тус ра ван 
не кој мар ги на ли ји. Уко ли ко се одво је но по сма тра ју пре ти им суд би на, ко ју не рет ко 
кри тич ке сту ди је до де љу ју ма лој умет но сти: да због сво је пла ка тив но сти и ла пи дар-
но сти за вр ше на са мој иви ци бе зна ча ја.

2. 2. Националсоцијализам и католичанство

Пер спек ти ва ма из ко јих је до са да у Бер нхар до вим де ли ма са гле да ван на ци о нал-
со ци ја ли зам тре ба при дру жи ти и ону ауто би о граф ску, ко ја та ко ђе пру жа увид у ње го-
во ви ђе ње Аустри је. У том по гле ду је од пре суд ног зна ча ја текст Узрок (Die Ur sac he), 
ме ђу тим пре ана ли зе овог тек ста ис пла ти се на пра ви ти кра так осврт на пе сму Па ра
но ја? (Ver fol gun gswahn?) об ја вље ну 1982. го ди не у но ви на ма Die Ze it. Лир ско ја овог 
тек ста је пи сац, ко ји у раз ли чи тим гра до ви ма Аустри је су сре ће јед ног го сти о ни ча ра, 
сли ка ра, глав ног ко но ба ра и јед ног про фе со ра те о ло ги је. Све ове осо бе су очи глед но 
на ци сти. До ова квог за кључ ка до ла зи лир ско ја на кон сва ког по је ди нач ног раз го во ра 
са овим љу ди ма. У прет по след њој стро фи ове про зне пе сме ого ље ног сти ла, бив ши 
салц бур шки про фе сор те о ло ги је лир ског ја ка же: „Гов но“ је све што је „до са да на пи-
сао“ – „сво је књи ге у Тре ћем рај ху/ не бих мо гао да об ја вим, ка же он“. По след ња стро-
фа, сро че на у за Бер н хар да не ти пич ној фор ми из ве шта ја, на гла ша ва зло слут ност свих 
прет ход них стро фа:

Из Ин збру ка сам ју че до био раз глед ни цу
са Злат ним кро вом,22

на ко јој је без по да та ка о по во ду пи са ло:
та кве као ти тре ба по сла ти у га сне ко мо ре! Че кај са мо!
Про чи тао сам раз глед ни цу не ко ли ко пу та/ и упла шио се.

Ов де се не по ста вља пи та ње да ли је до га ђа је и раз го во ре на ве де не у овој пе сми 
То мас Бер на хард за и ста про жи вео, да кле да ли су фик тив но ја и аутор иден тич ни. 
Оно што је ва жно је сте да ови ре до ви су ге ри шу да ни су са мо пу ки про из вод пе снич ке 
фан та зи је, од но сно „па ра но је“. До вољ но пу та је ре че но ка ко су фик ци ја и аутен тич-

22 Gol de nes Dachl – зна ме ни тост Ин збру ка. (Прим. прев.)
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ност код Бер нхар да скло пи ле те шко од го не тљив пакт. О ово ме све до чи, из ме ђу оста-
лог, и је дан ве ро ват но ауто би о граф ски обо јен па саж у Бри са њу (Auslöschung). Му рау 
при ча о то ме ка ко због сво јих јав но из не тих ста во ва о Аустри ји не пре ста но до би ја 
пи сма (ово је био слу чај и код Бер нхар да) у ко ји ма му „очи глед но зре ле, у пра ва из у-
зет но упу ће не осо бе“, из ме ђу оста лог, пре те „про го ном и уби ством“. Да кле, мо же се 
за кљу чи ти да Бер нхард у пе сми да је на ци о нал со ци ја ли зму ауру зло коб ног при су-
ства упра во ти ме што без и ме ном ја до зво ља ва да о сво јим ис ку стви ма из ве шта ва са 
стра хом и по тре се но шћу, а не са же сти ном (ве штач ког) пре те ри ва ња. И ти ме ови 
сти хо ви пред ста вља ју је дан ма ли, не у гле дан, али не и бе зна ча јан до при нос у Бер-
нхар до вом су о ча ва њу са овом те ма ти ком. 

Аутор Узро ка се вра ћа у соп стве ну про шлост, ис при ча ну из пер спек ти ве шти ће-
ни ка ин тер на та ко ји при ка зу је јед но „дру го“, пр во на ци змом из об ли че но, а за тим од 
бом би уни ште но ли це гра да Салц бур га, ко је је у ме ђу вре ме ну по вра ти ло свој сјај. 
Ауто би о граф ука зу је на те ла ко ја ле же ис под по сле рат но са гра ђе них гра ђе ви на и осу-
ђу је за бо рав ра за ра ња и мр твих: ка да о то ме го во ри с љу ди ма „то је као да сам го во-
рио с јед ном је ди ном увре дљи вом иг но ран ци јом, и то оном ко ја вре ђа па мет“. Мно ге 
по вре де ума и ду ше ко је је овај де чак пре тр пео, ње му као од ра слом још увек на но се 
бол, ко ји усло вља ва и гнев ну дик ци ју овог тек ста. Бер нхард по на вља сво ја су бјек тив-
на гле ди шта и по вре ђе ност и сам на гла ша ва да за пи су је шта је „та да осе ћао“.

По себ но ин те ре сант но је сле де ће за па жа ње мла ди ћа: реч је о пре тва ра њу „та ко-
зва ног На ци о нал со ци ја ли стич ког ђач ког до ма у стро ги ка то лич ки Јо ха не ум“. Ова про-
ме на би мо гла да бу де би о граф ски „узрок“ те зе ко ја се из но ва по ја вљу је у де лу, а 
пре ма ко јој је ком би на ци ја на ци о нал со ци ја ли зма и ка то ли чан ства нај трај ни је и нај-
де ло твор ни је обе ле жи ла аустриј ску кул ту ру и дру штво. Вас пит не ме то де, сим бо ли, 
ри ту а ли и тек сто ви две раз ли чи те упра ве, ко ји су у јед ном те истом ин тер на ту од ре-
ђи ва ли сва ко дне ви цу, упо ре ђе ни су у сле де ћем па са жу: 

Те ло Хри сто во ко је би смо са да гу та ли и про гу та ли сва ки дан, те та ко при бли жно 
три ста пу та го ди шње, ни је би ло ни шта дру го не го сва ко днев но та ко зва но ода ва ње 
по ча сти Адол фу Хи тле ру, у сва ком слу ча ју, не за ви сно од то га што се ра ди ло о две пот
пу но раз ли чи те ве ли чи не, имао сам ути сак да је це ре мо ни ја у на ме ри и деј ству иста. А 
сум ња да се сад у оп хо ђе њу с Ису сом Хри стом ра ди ло о истом као са мо го ди ну или по ла 
го ди не пре с Адол фом Хи тле ром, убр зо је би ла по твр ђе на. Ако по гле да мо пе сме и хо ро ве 
пе ва не у свр ху ве ли ча ња и што ва ња не ке та ко зва не из ван ред не лич но сти, све јед но ко је, 
а ко је смо пе ва ли у на ци стич ко вре ме и по сле на ци стич ког вре ме на у ин тер на ту, мо ра
мо ре ћи да су то увек би ли исти тек сто ви, иако увек с ма ло друк чи јим ре чи ма, али увек 
исти тек сто ви на увек исту му зи ку и све ску па те пе сме и хо ро ви ни су ни шта дру го до 
из раз глу по сти и про сто те и бес ка рак тер но сти оних ко ји су пе ва ли те пе сме и хо ро ве 
с тим ре чи ма [...].23 

На кон овог за па жа ња не из о ста је Бер нхар до ва оштра осу да на ци зма и ка то ли чан-
ства „као за ра зних бо ле сти, ду хов них бо ле сти“. Слич не пре су де се на ла зе, ка ко је већ 

23 То мас Бер нхард, Ауто би о граф ски спи си, прев. Ре ља Дра жић, Но ви Сад, Фу ту ра пу бли ка ци је, 
P. He is, 2010, стр. 58-59.
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ци ти ра но, у Тр гу хе ро ја, али и у Бри са њу где се из ја ва ка ко је „аустриј ски чо век по при-
ро ди до са ме ср жи на ци о на со ци ја ли тич ки-ка то лик“ у мно гим ва ри ја ци ја ма про те же 
пре ко не ко ли ко стра на. Раз лог за из јед на ча ва ње и осу ђи ва ње ре ли ги је и иде о ло ги је 
мо гао би се уоп ште но про на ћи у од би ја њу ауто ри тар них и хи је рар хиј ских струк ту-
ра. Ра ди бо љег схва та ња ка ко се ка то ли чан ство као струк тур ни екви ва лент на ци зму 
мо же упо тре би ти, тре ба раз мо три ти још јед но про ми шља ње из Бри са ња. Ка то лич ка 
ве ра, та ко гла си су шти на Му ра у о вог ста ва, ствар је „сла бог чо ве ка“, „ко ји не по се ду је 
соп стве ну гла ву, ко ји дру гој, та ко ре ћи ви шој гла ви мо ра да до пу сти да за ње га ми-
сли“. По себ но у Аустри ји, ка то лич ки дух је „да ро вао чак сто ти не и хи ља де ка то лич ких 
умет нич ких де ла“, „али је за то соп стве ни дух уни штио“. И: „Ка то ли чан ство је кри во за 
то што у Аустри ји то ли ко сто ти на го ди на ни је би ло фи ло зо фа и да кле би ло ка кве фи-
ло зоф ске ми сли, а ти ме ни фи ло зо фи је.“ Је ди но што је ова цр ква омо гу ћи ла, опет 
ду хов ним по тла чи ва њем, би ла је „му зи ка, као нај ма ње опа сна од свих умет но сти“. 
На кра ју је, као што је већ ре че но, ово кул тур но-кри тич ко ви ђе ње ка то ли чан ства до-
при не ло окол но сти ма под ко ји ма је на ци о нал со ци ја ли зам мо гао да се ета бли ра у 
Аустри ји. Су шти на је да кле у сле де ћем: за ду хов ну не са мо стал ност, сла бост ка рак те ра 
и под ло жност ауто ри те ту, ко ји по го ду ју на стан ку и ши ре њу на ци о нал со ци ја ли зма и 
ка то ли чан ства, од но сно чи не их мо гу ћим, тре ба окри ви ти аустриј ски на род. Ова ко 
уоп ште но из јед на ча ва ње ка то ли чан ства и на ци о нал со ци ја ли зма, ко ли ко год да је оно 
из су бјек тив не ви зу ре шти ће ни ка из Узро ка за па њу ју ће за ми сли во, ипак ис пу ња ва 
сум њом. Ка ко би ова кул тур но-кри тич ка те за мо гла да бу де озбиљ но схва ће на и при-
хва ће на, не би сме ла да у ве ли кој ме ри за не ма ри ква ли та тив не раз ли ке из ме ђу ка то-
лич ке цр кве и уби лач ке на ци стич ке иде о ло ги је.24 Па ипак: јед ном аспек ту, чак до не кле 
фи ло ло шком, тре ба при сту пи ти с озбиљ но шћу. Оно што је Бер нхард у Узро ку ис при чао 
о „истим тек сто ви ма“ на ци о нал со ци ја ли стич ке иде о ло ги је и ка то ли ка, мо же у исто 
вре ме би ти по твр ђе но и ко ри го ва но сле де ћим раз ма тра њем Вик то ра Клем пе ра:

 
Да је LTI [Lin qua Ter tii Im pe rii, L. F.]25 на свом вр хун цу мо рао да бу де је зик ве ре, са мо по 

се би је ра зу мљи во, јер ци ља на фа на ти зам. Ме ђу тим, ов де је спе ци фич но то што се он 
као је зик ве ре уско осла ња на хри шћан ство, тач ни је ка то ли чан ство, иако се на ци о
нал со ци ја ли зам од са мог по чет ка што отво ре но, што по тај но, што те о рет ски, што 
прак тич но бо ри про тив хри шћан ства, и упра во ка то лич ке цр кве.26

Исто та ко, не сме се за бо ра ви ти да се ка то лич ка цр ква у Не мач кој, Аустри ји, па 
чак и у Ва ти ка ну ни је су прот ста вља ла на ци зму у оно ли кој ме ри у ко јој се то на осно ву 
ње ног мо рал ног уче ња од ње оче ки ва ло.

24 Уп. Hans Höller, „Auslöschung“ als Co me die hu ma i ne der österreichischen Geschic hte. У: Franz Ge-
be sma ir и Al fred Pit tertschatscher, Ber nhardTa ge Ohlsdorf, 1994. Ma te ri a lien, We i tra, 1995, стр. 69.
25 Је зик Тре ћег рај ха (lat.), lin gua fran ca (ital.) – је зик спо ра зу ме ва ња. (Прим. прев.)
26 Vic tor Klem pe rer, LTI. No ti zbuch eines Phi lo lo gen, Le ip zig, 1995, стр. 117.
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2. 3. Зло чин и ка зна

У овом де лу, за крај, би ће по све ће на ве ћа па жња при ка зу те ме на ци о нал со ци ја-
ли зма у Бри са њу. Франц-Јо зеф Му рау је „на ци о нал со ци ја ли стич ки, и ујед но ка то лич ки 
од го јен“. Он у до жи вот ној и очај нич кој „бор би“ по ку ша ва да се та квог „ду ха“ осло бо ди 
што је, ис по ста вља се, ско ро не мо гу ће, јер је тај „дух“ „уро ђен“ и ње му је „или ви ше 
не мо гу ће или са мо на нај стра шни ји на чин мо гу ће, и то из но ва и из но ва, па опет ве-
ро ват но ни ка да, уте ћи“. Оп те ре ћен на ци о нал со ци ја ли стич ким на сле ђем, Му рау тра жи 
пу те ве из ла за и осло бо ђе ња. Он чак у јед ном тре нут ку на пу шта ме сто свог де тињ-
ства, Вол фсег, ко је га је умно го ме за се бе ве за ло, ме ђу тим ве шћу о смр ти ро ди те ља 
и бра та би ва по но во вра ћен у Вол фсег, у про шлост. Он пу ту је из Ри ма до омра же ног 
ме ста ка ко би ор га ни зо вао са хра ну. У ми сли ма, пак, он пу ту је на зад ка ко би у ру ко-
пи су на сло вље ном Бри са ње из бри сао „по ро ди цу“, „ње но вре ме“ и „Вол фсег“. 

Пре по гре ба, он са стреп њом и га ђе њем на слу ћу је су срет с два не ка да шња га у лај-
те ра,27 „до жи вот на при ја те ља“ ње го вог оца и не ка да шња SS-пот пу ков ни ка, ко ји су 
Му ра у о ве ро ди те ље скри ва ли од Аме ри ка на ца у Кин дер ви ли у Вол фсе гу. Раз ми шља-
ју ћи о то ме ка ко ови на ци сти ни су по зва ни на од го вор ност и ка ко је дан од га у лај те ра 
чак ужи ва у свим пред но сти ма пен зи је, Му рау се при се ћа при че ру да ра Шер ма је ра, 
ко ји је та да због слу ша ња јед не швај цар ске ра дио-ста ни це био пот ка зан од стра не 
ком ши је и због то га пре тр пео муч не го ди не у за тво ри ма и кон цен тра ци о ном ло го ру, 
ни ка да не до бив ши за ове пат ње „ни нај ма њу од ште ту“. Му рау се жа ли: „Ка ква је то 
др жа ва, пи там се, ко ја ма сов ном уби ци ша ље де бе лу пен зи ју на кућ ни праг и оба си-
па га од ли ко ва њи ма и по хва ла ма, не ма ре ћи ни ма ло за Шер ма је ра?“ 

Про та го ни ста, ко ји ни шта не же ли да има ка ко с др жа вом Аустри јом, та ко и с Вол ф-
се гом, су прот ста вља им се у ми сли ма ди ја лек тич ки пре тва ра ју ћи сво је об ра чу на ва ње 
у бри са ње. При том до ла зи до јед ног ге ста, ко ји би чин ду хов ног бри са ња тре ба ло 
сим бо лич но и ма те ри јал но да за о кру жи: Му рау по кла ња Вол фсег и све зе мљи ште 
ко је му при па да Је вреј ској оп шти ни у Бе чу. Овај гест тре ба раз у ме ти као по ку шај ока-
ја ња кри ви це ко ју је ње го ва по ро ди ца на се бе на ву кла по др жа ва њем и пру жа њем 
уто чи шта Нем ци ма, ко ји су сла ли Је вре је у „Бу хен валд, Да хау и Аушвиц“, као и у „ма-
ђар ске и че хо сло вач ке кон цен тра ци о не ло го ре“. Ме ђу тим, ни шта не ука зу је на то да 
је овим да ри ва њем пао и по след њи ве ли ки ка мен с ње го вог ср ца и да је ти ме све 
раз ре ше но и ис пра вље но. То је, као што је ре че но, са мо сим бо ли чан по ку шај да се 
учи ни не што су прот но тра ди ци ји и на зо ри ма свих у Вол фсе гу – по ку шај ко ји не из бе-
жно про ис ти че из Му ра у о ве исто ри је, а не гест охо ло сти и три јум фа. „Чи ни ти зна чи 
из гу би ти.“ Ова ре че ни ца та ко ђе ко мен та ри ше уза луд ност та квог чи на.

За чу до, због овог по ступ ка мо гло би се за ме ри ти не са мо ли ку, већ и ауто ру: Ире-
не Хај дел бер гер-Ле о нард је на пи са ла оштру кри ти ку по ко јој је да ро ва ње мо рал на 
по ква ре ност, „ре кла ма за по вр шно де мон стри ра ње ‘ис прав ног ми шље ња’“, „по слов-
ни по тез“, па чак и „увре да, ако не и исме ја ва ње је вреј ских жр та ва“. Овим чи ном Бер н-
хард без о се ћај но тра жи „из лаз из апо ри је Аушви ца“, шта ви ше он „ма шин ски из ра ђе ним 

27 Ga u le i ter (нем.) – управ ник по кра ји не у на ци стич кој Не мач кој. (Прим. прев.)
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ри ту а ли ма пре до ча ва ња“ „по дру ги пут уби ја уби је не“.28 Хај дел бер гер-Ле о нард се 
за тим усу ђу је да твр ди: „У Бри са њу, Аушвиц је за пра во уба чен са мо као оба ве зан школ-
ски пред мет.“29 Ово по ле мич ки из не се но ми шље ње не тач но је из два раз ло га: као 
пр во, Бри са ње се на ла зи на кра ју чи та вог ни за де ла ко ја се ба ве те мом на ци зма, у ко ји-
ма је пру же но и ви ше не го до вољ но ма те ри ја ла да би се Бер нхар ду мо гао пре ба ци ти 
школ ски мен та ли тет. Као дру го, чин да ри ва ња, као што је ре че но, ни је три јум фа лан, 
већ тре звен, искрен гест, ко ји сто ји на кра ју вр ло оп се жног ро ма на у ко ме је при ка-
за на сло же на лич ност с та ко зва ним „ком плек сом по ре кла“, ко јој овај чин, из угла ин ди-
ви ду ал не исто ри је, пру жа ло гич ну мо гућ ност да се из бо ри и у се би из бри ше на ци зам 
Вол фсе га. Пре ба ци ва ти Бер нхар ду ци ни зам и не у кус30 пре те ра но је ко ли ко и оп ту-
жи ти га да у сво јој „нар ци стич кој ме га ло ма ни ји“ ни је био у ста њу да ис ка же раз у ме-
ва ње за суд би ну и са мо у би ство Жа на Аме ри ја.31 Бер нхард се из у зет но ин тен зив но и 
де ло твор но ба вио на сле ђем на ци о нал со ци ја ли зма, пре по зна ти ово и ува жи ти да ле ко 
је ин фор ма тив ни је и ко ри сни је од по ло вич ног кри тич ког ис тре са ња над за вр шет-
ком јед ног од ње го вих ро ма на. Су о ча ва ње са фе но ме ном на ци зма пу тем умет но сти, 
и свом ње го вом и да ље не за ми сли вом из о па че но шћу, иона ко се увек сво ди са мо на 
по ку шај. Пот це њи ва ти та кве по ку ша је са на из глед уз ви ше ног гле ди шта до при но си 
те ми овог дис кур са са мо уто ли ко што по ка зу је ко ли ко се на без бед ном ме та-ни воу 
мо же не мар но оп хо ди ти пре ма мо ра лу.

(Са не мач ког пре ве ла Ана Киш)

28 Ire ne He i del ber ger-Le o nard, Auschwitz als Pflic htfach für Schriftstel ler. У: Hans Höller и Ire ne 
Heidelberger-Leonard (изд.), An ti a u to bi o gra fie. Zu Tho mas Ber nhard „Auslöschung“, Frank furt a. M., 
1995, стр. 192.
29 Исто.
30 Уп. исто.
31 Уп. исто, стр. 194.




