
305

НАЦИОНАЛНИ ИКОНОКЛАЗАМ 
И АУСТРИЈСКА АВАНГАРДА

Пред ста вља ње Бер нхар да чи та о ци ма но вог ми ле ни ју ма зах те ва ви ше од кон вен-
ци о нал ног пре гле да ње го вих де ла и оства ре ња. Она су већ ле по по хра ње на у раз ли-
чи тим уџ бе ни ци ма и ен ци кло пе диј ским од ред ни ца ма и ов де се не ће по на вља ти. Го-
то во без из у зет ка се од но се на Бер нхар дов ико но кла зам, прем да има ју по те шко ћа 
да де фи ни шу пра ву при ро ду тог ико но кла зма. У увод ном есе ју ко ји сле ди, по ку шао 
бих да се по за ба вим тим пи та њем из но вог угла, али не твр дим да ћу по ну ди ти ко-
нач не од го во ре. Ви ше бих же лео да се усред сре дим на по ма ло пре не брег ну ту ве зу 
из ме ђу Бер нхар да и аустриј ске аван гар де. По што је у ро ма ну Др ва ре ње (Holzfällen, 
1984) и кроз раз не опа ске отво ре но исме ја вао аван гар ду, увре жио се став да Бер-
нхард не мо же да се сме сти уну тар те тра ди ци је. На су прот ауто ро вим вла сти тим 
тврд ња ма, раз мо трио бих ве зу из ме ђу ње го вог де ла и аустриј ске аван гар де. На тај 
на чин, по ја ви ће се но ви при ступ Бер нхар до вом де лу, а њи ме ће се ве ро ват но бо ље 
раз ја сни ти исто риј ски кон текст ко ји је об ли ко вао про во ка тив ни стил овог пи сца као 
и ње го во не при кри ве но не при ја тељ ство пре ма др жа ви Аустри ји.

За пра во, на тај на чин ће се лак ше илу стро ва ти по ли тич ки ан га жман јед ног ауто-
ра ко ји је пре зи рао по зе по ли тич ке ко рект но сти. Ка ко би про др мао по сле рат ну 
Аустри ју из исто риј ске ам не зи је, Бер нхард је на се бе пре у зео уло гу на ру ша ва ња 
уста ље них кон вен ци ја из ме ђу умет но сти, кул ту ре и по ли ти ке. У том сми слу, ње го ва 
је по ли тич ка уло га слич на Хајн ри ху Бе лу или Гин те ру Гра су у Не мач кој; ме ђу тим, 
Бер нхард то по сти же кроз не кон вен ци о нал ну ме ша ви ну аван гард них и мејнстрим 
на ра тив них тех ни ка ко је на сли чан на чин уз др ма ва ју сли ку књи жев но сти и ње не ја-
сне пој мо ве ви со ког и ни ског сти ла. Бер нхар дов ико но кла зам је у том сми слу од већ 
ва жан на естет ској и по ли тич кој ра зи ни, он не са мо да уки да по моћ ну уло гу умет но-
сти у дру штву већ ис пи ту је естет ске нор ме уну тар ње са ме.

У сво јим ме мо а ри ма из ег зи ла Ју че ра шњи свет (Die Welt von Ge stern, 1942), Ште-
фан Цвајг опи су је јед ну сви ма по зна ту Аустри ју, ко ја је на пре ла зу из ме ђу два ве ка 
по ста ла кли ше и зи ра на и у ко јој су по ли тич ка тр ве ња раз вод ње на и об у ста вље на у 
ат мос фе ри оп штег сла га ња и кон сен зу са:

Љу ди су се у ста рој Аустри ји су ко бља ва ли на ви те шки на чин, раз ме њу ју ћи псов ке, 
до ду ше, по но ви на ма и у пар ла мен ту, а за тим су ти исти по сла ни ци на кон сво јих ци це
рон ских ти ра да при ја тељ ски се де ли ску па и обра ћа ли се јед ни дру ги ма са „ти“ уз пи во 
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или ка фу; чак и кад је Лу гер, као во ђа ан ти се мит ске пар ти је, по стао гра до на чел ник, ни
шта се на до ма ћем ни воу ни је про ме ни ло.1

До ла зак на власт ан ти се мит ског гра до на чел ни ка Кар ла Лу ге ра, ка ко Цвајг твр ди, 
ни је има ло ути ца ја на при ват не од но се из ме ђу чла но ва су прот ста вље них по ли тич-
ких пар ти ја. По ли тич ке раз ми ри це, ка ко он ка же, де ша ва ле су се са мо у пар ла мен ту 
и не ста ја ле су на кон не ко ли ко са ти про ве де них уз пи во или ка фу. Цвајг је с раз ло гом 
иза зи вао пи та ња због до бро ћуд ног опи са Бе ча, што би се мо гло при пи са ти сле пи лу 
кла сне при ви ле ги је или ус кра ће но сти ма у ег зи лу. За ни мљи во је да се овај кли ше и-
зи ра ни то пос аустриј ског хар мо нич ног дру штва по нов но по ја вљу је у по сле рат ној крат-
кој при чи Ин ге борг Бах ман Ме ђу уби ца ма и лу да ци ма (Un ter Mördern und Ir ren) об ја вље-
ној 1961. али чи ја се рад ња зби ва сре ди ном 1950-их. Жр тве и ви нов ни ци ра си зма се 
још јед ном са ста ју на пи ву и пра ве при год не пла но ве ка ко би се бол на исто риј ска 
се ћа ња оста ви ла по стра ни кроз ри ту а ле у кућ ној ат мос фе ри дру же љу би во сти. Док 
Цвај гов кли ше и зи ра ни пор трет Аустри је на пре ла зу из ме ђу два ве ка за не ма ру је кул-
тур не раз ли ке у ери на сту па ју ће про па сти цар ства, кли шеи Бах ма но ве ти чу се са мог 
по чет ка, пре лом ног тре нут ка аустриј ске по но во сте че не не за ви сно сти.2 При ча Бах-
ма но ве се по себ но усред сре ђу је на не му што и не де ло твор но су прот ста вља ње три 
аустриј ска Је вре ји на при сут на на не дељ ном штам ти шу. Њен зло коб ни пор трет аустриј-
ских по сле рат них пре жи ве лих Је вре ја при ка зу је их у са у че снич кој ко ла бо ра ци ји са 
sta tu som quo кул тур не и исто риј ске ам не зи је. Је вреј ски пре ци су од ба че ни или за не-
ма ре ни,3 про ти вље ње је углав ном ис ка за но кроз не мо раз ме њи ва ње по гле да, 
спор не те ме се уч ти во за о би ла зе,4 а Аустри јан ци ма на ци сти ма се чак по ма же у њи-

1 “Man bekämpfte sich im al ten Österreich che va le resk, man beschim pfte sich zwar in den Ze i tun-
gen, im Par la ment, aber dann saßen nach ihren ci ce ro ni a nischen Ti ra den di e sel ben Ab ge ord ne ten 
fre undscha ftlich be i sam men be im Bi er oder Kaff ee und dut zen einan der; selbst als Lu e ger als 
Fürer der an ti se mi tischen Par tei Bürger me i ster der Stadt wur de, änderte sich im pri va ten Ver ke hr 
nicht das min de ste.” Ste fan Zwe ig, Die Welt von ge stern. Erin ne run ger eines Europäers (Frank furt: Su hr-
kamp, 1998), стр. 41. (С не мач ког пре ве ла Ива на Мак сић као и све дру ге ци та те у тек сту.)
2 „Ми смо у Бе чу већ ви ше од де сет го ди на на кон ра та.” (Wir sind in Wi en, me hr als zehn Ja hre 
nach dem Kri eg.”). In ge borg Bac hmann, “Un ter Mördern und Ir ren”, Das dreißig ste Ja hr. Erzählungen 
(Mu nich: dtv, 1995), стр. 79; да ље ће се ово де ло на во ди ти као UM.
3 „Фридл је без об зир но зу рио у ње га сво јим окру глим вод њи ка вим очи ма, и сна жно га узео за 
ру ке, ве ро ват но за то што је ми слио да он ни је био ни ка кав Је вре јин, ни ти је то био Ма лер, ње-
гов отац мо жда, ње гов де да – Фридл то ни је знао тач но.” (“Fri edl sta rr te ihn verständnislos mit 
se i nen ku ge li gen wäßri gen Augen an und preßte se i ne Hände ine i nan der, wohl we il er dac hte, daß er 
doch gar kein Ju de sei, und Ma hler war es auch nicht, sein Va ter vi el le icht, sein Großva ter – Fri edl 
wußte es nicht ge nau”, UM, 81)
4 „Ха де рер је уба цио крат ку па у зу, упо зо рио пр во Ху те ра, по том пре ко рио Фри дла, а он да 
нео че ки ва но по чео да го во ри о Пр вом свет ском ра ту, ка ко би из бе гао раз го вор о Дру гом… 
Бер то ни је ис ко ри стио тре ну так у ко јем је вид но же дан Ха де рер при нео усти ма ча шу во де, и по-
чео не у мо љи во да пре при ча ва јед ну не ве ро ват ну и сло же ну при чу из Дру гог свет ског ра та… 
Чак је и Фридл од јед ном по чео да се др му са од сме ха, чу дио сам се све ви ше, ка да се он од јед-
ном тру дио да се ве што по ја ви у опе ра ци ја ма, ни зо ви ма број ки и по да та ка.” (“Ha de rer leg te 
eine kur ze Pa u se ein, ver war nte erst Hut ter, ta del te da ra uf Fri edl und sprach dann über raschend 
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хо вом по сле рат ном по нов ном за у зи ма њу дру штве них по зи ци ја.5 Док про во ка тив ни 
опис исто риј ске ам не зи је 1950-их код Бах ма но ве мо же да ти пре ци зну сли ку мо рал-
не ди ле ме аустриј ске је вреј ске за јед ни це ко ја жи ви ме ђу сво јим уби ца ма, он та ко ђе 
на ме ће пре ве ли ки те рет је вреј ској ма њи ни да на сил но пре ки не пре ћут но на мет нут 
спо ра зум из ме ђу жр та ва и џе ла та. Кли шеи по врат ка ци вил ној де мо кра ти ји пре тва-
ра ју Је вре је из ове при че у узор не гра ђа не ко ји ста ју у од бра ну де мо крат ских ин сти-
ту ци ја јав не сфе ре баш ка ко су то су штин ски чи ни ли на пре ла зу из ме ђу два ве ка. 
Ме ђу тим, ово узор но гра ђан ство се по сти же са мо кроз пре те ра ну аси ми ла ци ју и пот-
пу но са мо у ки да ње, од но сно њи хо ву спрем ност да у до ба по сле рат не об но ве пре ђу 
пре ко све га ло шег што се де си ло. Је вре ји, ка ко се то по гре шно чи ни, на ста вља ју би-
ти про блем Аустри је одр жа ва њем sta tu sa quo и спре ча ва њем про ме не у тој њи хо вој 
ста ро мод ној при вр же но сти гра ђан ству.

На кра ју при че Бах ма но ве, овај кон сен зус до ла зи до крај ње тач ке у но ћи ка да су 
при сут на са мо три Је вре ји на (Ма лер, Фридл и при по ве дач), уме сто стан дард не пе то-
ри це (Ште кел, Херц) и ка да би ва ју број но над ма ше ни од стра не че тво ри це не је вреј-
ских ко ле га (Ха де рер, Бер то ни, Ху тер, Ра ниц ки): ,,Овог пет ка раз го вор се пре о кре-
нуо, мо жда за то што су Херц и Ште кел од су ство ва ли и за то што Фридл, Ма лер и ја 
ни смо пред ста вља ли ни ка кву пре пре ку.”6 Отво ре но се ди ску ту је на те му ра та, док се у 
су сед ној про сто ри ји де ша ва оку пља ње рат них ве те ра на ко ји сла ве сво је хе рој ске 
под ви ге. Је дан лу ди са мо зва ни уби ца ко ји је, ка ко се ис по ста вља, не спо со бан за би ло 
ка кво рат но или ор га ни зо ва но на си ље, при дру жу је се штам ти шу да би ис при чао сво ју 
при чу и на ста вља, на од ла ску, да вре ђа оку пље не рат не ве те ра не у су сед ној про сто-

vom er sten Wel tkri eg, um dem zwe i ten aus zu we ic hen… Ber to ni be nut zte den Augen blick, in dem 
Ha de rer dur stig sein Glas an den Mund set zte, und fing uner bit tlich an, eine un gla u blic he und ver-
wic kel te Geschic hte aus dem zwe i ten Wel tkri eg zu erzählen… So gar Fri edl schüttel te sich plötzlich 
von Lac hen, es wun der te mich und wun der te mich noch me hr, als er plötzlich sich bemühte, auch 
ein ge we iht zu er sche i nen in die Ope ra ti o nen, Char gen, Da ten”, UM, 89-90). 
„Са да се мо ра ло по сум ња ти, да би Ха де рер Фри длу и ме ни за та шкао на ше ло ше по зна ва ње 
ла тин ског и грч ког, не ма ре ћи за то, да смо, од стра не та квих као што је он, би ли спре че ни да 
на вре ме стек не мо то зна ње. Али ја (је вреј ски при по ве дач) ни сам био рас по ло жен да се упу-
стим ни у јед ну од Ха де ре ро вих оми ље них те ма, ни ти сам хтео да ње га иза зо вем, већ сам се 
наг нуо ка Ма ле ру као да ни шта ни сам чуо.” (“Jetzt mußte man befürc hten, daß Ha de rer Fri edl 
und mir un se re man gel haf ten Gri ec hisch und La te in ken ntnis se vor hal ten würde, un ge ac htet des-
sen, daß se i ne sgle ic hen uns da ran ge hin dert hat te, di e se Ken ntnis se rec htze i tig zu er wer ben. 
Aber ich (Je wish nar ra tor) war nicht in der Stim mung, auf eines der von Ha de rer be vor zug ten The-
men ein zu ge hen oder gar ihn he ra us zu for dern, son dern be ug te mich zu Ma hler hinüber, als hätte 
ich nichts gehört”, (UM, 99)
5 „Он (Бер то ни) је Ште ке ла, пре не го што је Ште кел мо рао да еми гри ра, до бро по зна вао, био 
му је по но во нај бо љи при ја тељ, не са мо за то што је убр зо по сле 1945. за ње га га ран то вао и 
вра тио га у днев не но ви не Tag blatt” (“Er (Ber to ni) hat te Stec kel, be vor Stec kel emi gri e ren mußte, 
gut ge kannt, war wi e der Stec kels bes ter Fre und, nicht nur we il der bald nach 1945 für ihn gebürgt 
und ihn ans ‘Tag blatt’ zurückge holt hat te”, UM, 85).
6 „An di e sem Fre i tag wen de te sich das Gespräch, vi el le icht we il Herz und Stec kel fehlten und we-
il Fri edl, Ma hler und ich ke i nem als Hem mnis er schi e nen”, (UM, 81).



ри ји. Из ла зе ћи из ре сто ра на, је вреј ски при по ве дач и Ма лер са пли ћу се о мр тво те ло 
уби це, ко ји је по стао жр тва увре ђе них ве те ра на. Са за вр шном епи фа ни јом „Ни ка да 
ви ше. Ни ка да ви ше“ („Nie wi e der, nie me hr“), из не на ђу ју ће, упра во је је вреј ски при-
по ве дач а не не је вреј ски Аустри јан ци под врг нут мо рал ној лек ци ји ра та, на си ља и 
исто ри је (UM, 105). У чу де сној за ме ни од го вор но сти, Бах ма но ва по ка зу је да упра во 
Је вре ји а не Аустри јан ци тре ба да се су о че са исто ри јом.

Упр кос овом из ме шта њу бре ме на од го вор но сти, при ча ипак на го ве шта ва по тре-
бу за дру штве ном им пло зи јом у ко јој по ти сну то се ћа ње и зло чи ни ис пли ва ва ју на 
по вр ши ну. Пр во бит но об ја вље на 1961, при ча ан ти ци пи ра им пло зи ју аустриј ске за ве-
ре ћу та ња на ко ју ће се уско ро скре ну ти па жња у де ли ма То ма са Бер нхар да и ико но-
кла стич ких про во ка ци ја Беч ке умет но сти ак ци је. Ова при ча, као је дан при мер из о-
ста ле од го вор но сти, не у спе ха при ка за ног не са мо уну тар при че већ и са аутор ки не 
стра не, слу жи ће у овом есе ју као ме ра ко јом по ку ша вам вред но ва ти и раз у ме ти до-
ме те Бер нхар до вог и аустриј ског аван гард ног ико но кла зма. У ком сте пе ну је тај на-
ци о нал ни ико но кла зам био про дук ти ван у иза зи ва њу, об у ста вља њу и по ни шта ва њу 
при клад них сте ре о ти па за ми шље ног кул тур ног кон сен зу са ко ји је оба ве зи вао жр тве 
и њи хо ве џе ла те на на ста вак гра ђан ског са ве за, уво де ћи их у не ка кав мит сим би о-
тич ке ме ђу за ви сно сти? У че му је тач но њи хов ико но кла зам из не ве рио од го вор ност 
и по чео се так ми чи ти са жр тва ма око ста ту са вик ти ми за ци је? На по слет ку, ка ко са вре-
ме ни аустриј ски је вреј ски пи сци по и ма ју то ико но кла стич но на сле ђе у вла сти том 
по ку ша ју да оси гу ра ју кли му по ве ћа не исто риј ске од го вор но сти?

Бах ма но ва ни ка ко ни је исто риј ски ре ви зи о ни ста и она оштро кри ти ку је па три-
јар хал ни култ вој нич ког дру гар ства и по ку ша је да се ума ње зло чи ни Вер мах та. Ме-
ђу тим, као што сам већ на тук нуо, она има про блем са пре и спи ти ва њем аустриј ског 
по сле рат ног иден ти те та и од го вор но сти на ујед на чен и исто риј ски објек ти ван на чин. 
Ње на при ча де фи ни тив но при ка зу је рат не под ви ге и аустриј ско по сле рат но дру штво 
као дру штво уби ца и лу да ка. Ме ђу тим, Је вре ји не пра вед но но се те рет исто риј ске од-
го вор но сти и на ста вља ју би ти за ми шље на пре у ве ли ча на пред ста ва у пост ге ни цид-
ној Аустри ји. Бах ма но ва, чи ни се, не мо же да за ми сли аустриј ску по сле рат ну кул ту ру 
у од лу чу ју ћем ча су без Је вре ја. За пра во, је вреј ска кул ту ра и беч ко дру штво су та ко 
су штин ски по ве за ни да по ре кло аустриј ског иден ти те та по чи ва на је вреј ској кул ту-
ри у Аустри ји. На тај на чин, Бах ма но ва има исто риј ско оправ да ње, јер је вр ху нац 
беч ке кул ту ре на пре ла зу из ме ђу два ве ка обе ле жен пре вла шћу аустриј ске је вреј ске 
кул ту ре. Упра во је по ве за ност кул ту ре и је вреј ства у Бе чу на сме ни ве ко ва, ка да се све 
мо дер но и про гре сив но кул тур но ства ра ла штво до жи вља ва ло као је вреј ско, то ли ко 
ја ка да је чак не је вреј ски сли кар Гу став Климт оп ту жен да по се ду је из ве стан „go ut 
ju if“ (је вреј ски укус) на пред ста вља њу ње го вог ра ди кал ног му ра ла на та ва ни ци Беч-
ког уни вер зи те та.7 Сти вен Бе лер (Ste ven Bel ler) у сту ди ји Беч и Је вре ји твр ди: 

Је вреј ство кул тур не ели те у Бе чу да ло је пре сто ни ци Хаб збур шке мо нар хи је умет
нич ки и ин те лек ту ал ни зна чај за то до ба ко ју она ни ка да ра ни је ни је има ла а за си гур но 

7 Ви де ти Carl Schor ske, FindeSi ec le Vi en na: Po li tics and Cul tu re (New York: Vin ta ge, 1980), стр. 
239-40.
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не ни ка сни је. Не зго дан али не из бе жан за кљу чак из гле да мо ра би ти тај да су упра во Је
вре ји Беч на чи ни ли цар ством мо дер не кул ту ре.8

На сли чан на чин, Бри ги те Ха ман (Bri git te Ha mann) при ка зу је Хи тле ров по че так 
шко ло ва ња у Бе чу до ка зу ју ћи да је тај град су штин ски обе ле жен је вреј ским ути ца-
јем. Хи тле ро ва од лу ка да Бер лин пре тво ри у пра ву пре сто ни цу Рај ха, по Ха ма но вој, 
би ла је мо ти ви са на ње го вим пла но ви ма да из ме сти Беч, град ко ји је пре зи рао за то 
што је он био се ди ште европ ске је вреј ске кул ту ре.9

У Бер нхар до вим ра ним де ли ма и умет но сти аустриј ске аван гар де (Беч ка гру па, 
Беч ка умет ност ак ци је), Је вре ји ни су при сут ни и ни су у та ко жи вом се ћа њу као у слу-
ча ју Бах ма но ве ко ја се осе ћа ла при ну ђе ном да очу ва њи хо во по сле рат но при су ство 
у Аустри ји као је дан ана хро ни зам.

Њи хо во од су ство се мо же ту ма чи ти као при мер исто риј ске ам не зи је мла ђе ге не-
ра ци је умет ни ка ста са лих у до ба фа ши зма. Ме ђу тим, Бах ма но ва ко ја је ро ђе на 1926. 
са мо је пет го ди на ста ри ја од Бер нхар да ко ји је ро ђен 1931, и би ла је, као и Бер нхард, 
ти неј џер ка то ком на ци стич ке ере, као, уоста лом, и дру ги ауто ри аустриј ске по сле рат-
не аван гар де. Због то га се мо же по сум ња ти на про ме ну стра те ги је код Бер нхар да и 
аван гард них умет ни ка ре ше них да се су о че с на ци стич ким на сле ђем укљу чу ју ћи у 
то и пи та ње је вреј ске кул ту ре и је вреј ског иден ти те та у Аустри ји. Њи хов за ми шље-
ни пре лом ни тре ну так пре ци зни је при ка зу је пе ри од на кон Хо ло ка у ста, при зна ју ћи 
од су ство и уни ште ње је вреј ске кул ту ре у Аустри ји. Оно што је још бит ни је, Је вре ји 
ни су ви ше при сут ни да би мо гли пре у зе ти на се бе кри ви цу за бо ле сти аустриј ског 
дру штва јер су то већ то ком исто ри је учи ни ли. Ово ра ди кал но пре у сме ра ва ње аустриј-
ског па ра зит ског иден ти те та, из гра ђе ног на за ви сти и ре сан ти ма ну пре ма ње ним та-
ко зва ним узор ним је вреј ским гра ђа ни ма, са да оне мо гу ћу је тран сфер и из ме шта ње 
ра си зма на за ми шље ног Дру гог. Уме сто то га, об но вље на др жав на за јед ни ца је при-
ну ђе на да се су о чи са со бом као крив цем за ге но цид. Ме ђу тим, ка ко ће мо и ви де ти, 
ово је лек ци ја ко ја мо же да се по ти сне или за бо ра ви, а то ме чак по го ду је си ту а ци ја 
ка да Је вре ји ви ше ни су жи ви у се ћа њу и кул ту ри те се ла ко по и ма ју као мр тви. Док 
су Бер нхард и аван гард ни умет ни ци би ли успе шни у на сто ја њи ма да иза зо ву да се 
на ци ја са мо пре по зна као на ци ја уби ца, у ве ли кој ме ри су ри зи ко ва ли да за ме не жр тве 
са ме. Ка ко Ро берт Шин дел (Ro bert Schin del) за па жа у ро ма ну До мо ро дац (Gebürtig, 
1992): ,,Оче ви су на ше љу де гу ра ли у пе ћи, мај ке су се мо ли ле уз бро ја ни це, а си но ви 
же ле да нас ве ли ко ду шно оку пе, на ив но же ле ћи да са ми по ста ну жр тве, сме шта ју ћи 
се бе из ван све га.”10 Мо но ет нич ка ко му ни ка ци ја Аустри ја на ца ме ђу со бом о њи хо вој 
фа ши стич кој про шло сти по ста је на чу дан на чин раз го вор ни ри ту ал у ко јем кри тич ко 

8 Ste ven Bel ler, Vi en na and the Jews 18671938: A Cul tu ral Hi story (New York: Cam brid ge UP, 1993), 
стр. 244.
9 Bri git te Ha mann, Hi tler’s Vi en na: A Dic ta tor’s Ap pren ti ces hip (Ox ford: Ox ford UP, 1999), стр. 6, 80.
10 “Die Väter ha ben die Un sern in die Öfen gescho ben, die Mütter ha ben den Ro zen kranz ge be tet, 
und die Söhne wol len uns großzügig ein ge me in den, set zen sich darüber hin weg, wol len un be fan-
gen sel ber die Op fer sein.” Ro bert Schin del, Gebürtig (Frank furt: Su hr kamp, 1992), стр. 15. 



310

про ти вље ње оправ да ва со ли дар ност са жр тва ма, и та ко за му ћу је гра ни цу из ме ђу 
жр та ва и зло чи на ца до не рас по зна ва ња.

Овај мо но ет нич ки сце на рио су о ча ва ња с на ци о нал ном кри ви цом до во ди до ши-
зо фре не си ту а ци је у ко јој пи сци и умет ни ци мо ра ју у сво јим де ли ма при ка зи ва ти се-
бе исто вре ме но као жр тве и као зло чин це. Беч ка гру па (Wi e ner Grup pe, 1954–1960) 
ко ја се че сто до жи вља ва као аустриј ски ра ни по ку шај ар ти ку ли са ња по сле рат не 
аван гар де та ко ђе се мо же по сма тра ти и као при мер ка тар зич ног на ци о нал ног ико-
но кла зма у ко јем по сле рат на но ва ге не ра ци ја ди рект но или ин ди рект но по ку ша ва 
да се очи сти од на сле ђа сво јих оче ва. Агре сив на при ро да њи хо ве умет но сти, на лик 
при ме ри ма аван гард них прет ход ни ца у да да и зму и над ре а ли зму, на мер но пре и спи-
ту је култ ви со ке умет но сти, оне ко ја очи глед но ни је ус пе ла да спре чи су но врат у вар-
ва ри зам. Опо на ша ју ћи аван гар ду 1920-их, Беч ка гру па углав ном де лу је у за тво ре-
ном кру гу љу ди при сут них у про сто ри ма ра зних ка фе ба ро ва (нпр. Ло сов Бар (Lo os 
Bar), на Гра бе ну у бли зи ни не ка да шњег ка ба реа Сле пи миш (Fle der ma us)) а за вр ша ва 
за ба вља њем оних ко ји су бла го на кло но гле да ли на њи хов труд у јед ном са мо по-
хвал ном ста ву по ли тич ке ко рект но сти.11 У свом по зном де лу Др ва ре ње, Бер нхард па-
ро ди ра овај са мо хва ли са ви нар ци зам аустриј ске аван гар де кроз лик Ауер збер га 
(Auers berg), јед ног та ко пред ви ди вог не мо гу ћег де те та (en fant ter ri ble) ко ји пе ри о дич-
но про си па гу лаш по ре сто ра ни ма док пра ви ком по зи ци је од све га не ко ли ко се кун-
ди у ра ди кал ном пост-ве бе ри јан ском до де ка фо нич ном сти лу.12 Га ле ри ја Бер нхар до-
вих ли ко ва та ко ђе укљу чу је беч ку ва ри јан ту Вир џи ни је Вулф као и са мог Бер нхар да 
ко ји при сту па аван гар ди у му зе ју Ма ри ја Зал (Ma ria Saal) где се са стао са Х. К. Арт ма-
ном и пред ста вио сво је пр ве ко ма де као уче ник Гер хар да Лам пер збер га (Ger hard 
Lam pers berg), ствар ног Ауер збер га у Др ва ре њу. Са мо у пу ћу ју ћи нар ци зам гру пе ко ји 
Бер нхард па ро ди ра нео бич но се по ду да ра са че сто из об ли че ном ре цеп ци јом Беч ке 
гру пе. У слу ча ју Арт ма но ве нај про да ва ни је књи ге по е зи је, цр ним ма сти лом (med 
ana schwo azzn dintn) (In black ink), књи ге ко ја свој успех иро нич но ду гу је не спо ра зу му 
у ко јем је суб вер зив на по е зи ја пи са на на ди ја лек ту до че ка на као но ва на род на беч ка 
по е зи ја, за ме њу ју ћи прет ход не фа ши стич ке вер зи је по е зи је пи са не на ди ја лек ту као 
ре ци мо оне ко ју је пи сао на да ле ко по знат Јо зеф Вај нхе бер (Jo sef We in he ber).13 Пе сма 
по пут “was na ge” спр да њем са уса ђе ним фол клор ним кул тур ним на сле ђем обе ле-
же ним про вин ци ја ли змом ко ји им пли ци ра сла бо схва та ње, за пра во се до жи вља ва ла 
као мо дер но сла вље ње беч ког иди о ма, не ком вр стом са вре ме ног Вај нхе бе ра.

11 „Дру штве ни екс клу зив ни ’слам на ти ко фер’, та ко се звао но ви ’ар тклуб’, ло кал ко ји је др жао 
Адолф Лос, због то га што је про стор био вр ло ску чен а зи до ви пре кри ве ни тр ском, пре о бра тио 
се без не ке ве ли ке пом пе, при ву као но ве го сте и по стао го то во ис кљу чи во клуб за мла де” 
(“der ge sel lig ex clu si ve ‘stroh koff er’ – so hieß das ne ue ‘ar tclub’ – lo cal un ter der kärtnerbar von 
adolf lo os, we il der fas sun gsra um se hr beschränkt und die wände mit schilf austa pe zi ert wa ren – zog, 
nicht zu letzt durch eini ge tur bu len te fe ste, ne ue be suc her an, fast ausschließlich ju gen dlic he.”) die 
wi e ner grup pe: a mo ment of mo der nity 19541960, ур. Pe ter We i bel (Vi en na: Bun de sver lag, 1997), 
стр. 17.
12 Tho mas Ber nhard, Holzfällen. Eine Er re gung (Frank furt: Su hr kamp, 1984).
13 Hans Carl Alt mann, med ana schwo azzn dintn (Sal zburg: Ot to Müller, 1958).
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Осе тљи ви на фа ши стич ку про па ган ду, мно ги екс пе ри мен тал ни ра до ви Беч ке гру-
пе у пр ви план су ста вља ли струк ту рал не ко до ве је зи ка ка ко би на гла си ли про из вољ-
ност озна ча ва ња али и ви зу ал не ико но гра фи је, иро нич но ре флек ту ју ћи упо тре бе и 
зло у по тре бе ма сме ди ја. Пре и спи ти ва ло се чи та во се ман тич ко по ље кул ту ре док се 
про во ка тив но про ши ри вао до зво ље ни ра спон јав них ис ка за. По себ на ме та њи хо вог 
ико но кла зма је по ро ди ца као упо ри ште аустриј ског ка то лич ког на сле ђа. Ре ци мо у 
пе сми „сра ње и пи ша ње” (“sche is sen und brun zen”) ауто ри те ти се исме ва ју пу тем све-
сне вер бал не кон та ми на ци је сво де ћи ауто ри тет ро ди те ља на би о ло шке функ ци је 
из лу чи ва ња и фе кал них функ ци ја:

сра ње и пи ша ње
су умет ност
се ре та та 
се ре ма ма
се ре брат
се ре се стра
се ре де те
се ре у јак
се ре тет ка
се ре де да
се ре ба ба…14

Pe sma kao na mer na pro vo ka ci ja do brom uku su, ot kri va du bo ku mr žnju pre ma po ro-
di ci kao ne u pit noj in sti tu ci ji. Šta vi še, ona osli ka va pro blem odr ža nja po ro dič nih vred no sti 
u jed nom okru že nju gde su po ro di ce pre če sto odo bra va le ubi stva dru gih po ro di ca. Mno gi 
Ber nhar do vi ro ma ni na sli čan na čin imi ti ra ju gro te skan go tič ki po ro dič ni sce na rio, pod ri-
va ju ći ovaj tra di ci o na lan iz vor kul tur nog iden ti te ta. Ge ne ra ci ja po sle rat ne Austri je do-
slov no naj pre mo ra iz vr ši ti oce u bi stvo ka ko bi se dis tan ci ra la od ro di telj skih zlo či na i ka ko 
bi se od re di la iz van tog te gob nog na sle đa.

Амрас (1964), ра на Бер нхар до ва но ве ла, мо же се чи та ти као при мер ти пич не по тке 
за мно га Бер нхар до ва де ла до сре ди не ње го ве ка ри је ре. Но ве ла по чи ње у мрач ном 
рас по ло же њу са не у спе лим по ку ша јем ко лек тив ног са мо у би ства јед не очај не по ро-
ди це ко ја се пре пу шта на сле ђе ним бо ле сти ма (епи леп си ја) и фи нан сиј ској ка та стро фи. 
Од дво је де це ко ја су слу чај но спа се на, ста ри ји брат на кра ју уми ре од епи леп си је, 
оста вља ју ћи мла ђег бра та, на ра то ра при че, на пу ште ног и у ста њу пот пу не изо ла ци је. 
Овај за ми шље ни си же на пу ште ног де те та из но ва се по ја вљу је у Бер нхар до вим ро-
ма ни ма, та ко тво ре ћи при чу од суд ног тре нут ка у ко јој глав ни ју нак тре ба из но ва да 
осми шља ва сво је по сто ја ње за јед но са сво јим но во о да бра ним кул тур ним афи ни те-
ти ма због не до стат ка ко је му на ме ће не по се до ва ње тра ди ци је. Мрач ни сце на рио осло-

14 “schre is sen und brun zen/ sind kun sten/ sche is sva ter/ sche is smut ter/ sche is sbru der/ scheisschwes-
ter/ sche is skind/ sche is son kel/ sche is san te/ sche is sgros sva ter/ sche is sgros smut ter”. При сут на је 
дво знач ност јер sche iss зна чи и рђав (лош). Kon rad Bayer и Ger hard Rühm, “sche is sen und brun zen”, 
у: die wi e ner grup pe: a mo ment of mo der nity 1954-1960, стр. 251
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ба ђа глав ног ју на ка не же ље не за ви сно сти, ша љу ћи га на уса мље нич ки пут умет нич ке 
и ин те лек ту ал не са мо спо зна је. На том пу ту, ју нак обич но уни шта ва све што је оста ло 
од по ро дич ног на сле ђа, про тра ћи на сле ђе ну имо ви ну а по не кад и из вр ши са мо у би-
ство као крај њи чин са мо у ки да ња. У ра ним Бер нхар до вим при ча ма и ро ма ни ма, на-
сле ђе се че сто по и ма у би о ло шком сми слу, кроз бо ле сти и лу ди ло. У Амра су, на при-
мер, епи леп си ја мај ке се опи су је као рас про стра ње на бо лест ко ја по га ђа це лу ре ги ју 
па се за то по и ма као не из бе жан симп том би о ло шког и кул тур ног опа да ња: „Из гле да ло 
је као да је та бо лест, ко ја је у то вре ме сву где у Ти ро лу на ста ја ла, на кон смр ти на ше 
мај ке, Вал те ра пот пу но об у зе ла…”15 Овај шпен гле ров ски де е во лу тив ни сце на рио, 
осим што уки да ауто ри тет оца, је сте чу де сно уко ре њен у де вет на е сто ве ков ни дис-
курс ра сног и би о ло шког де тер ми ни зма ко ји је чи нио осно ве на ци стич ке иде о ло ги је. 
Про тив но на ци стич кој иде о ло ги ји, Бер нхард не опла ку је већ по здра вља кул тур но 
опа да ње љу ди ко је је по чео да мр зи као соп стве ну вр сту. Прем да Бер нхар до ве ра не 
при че опи су ју ди ле му по сле рат не ге не ра ци је и кул тур ног ва ку у ма ко ји она на сле ђу-
је, оне још увек ја сно не пре по зна ју кул тур не и исто риј ске раз ло ге ко ји су до ве ли до 
овог опа да ња у аустриј ској кул ту ри. Бер нхар до ве ра не при че оста ју за ро бље не у 
кру жној ло ги ци са мо мр жње, у исто вре ме игра ју ћи уло гу и жр та ва и зло чи на ца.

Ра сту ћа свест о бе сми сле но сти уби ја ња не чи јег на сле ђа обе ле жа ва раз вој ну нит 
Бер нхар до вог де ла. Оно што тре ба да се пре ва зи ђе ни је са мо прет ход на ге не ра ци ја 
ко ли ко је то ње на већ уко ре ње на и на сле ђе на иде о ло ги ја, ко ја но ву по сле рат ну ге-
не ра ци ју пре тва ра у ма ло гра ђан ске ре пли ке не ка да шњих фа ши ста. Роп ство кон сен-
зу са по ли тич ке ле ви це или де сни це бр зо у Аустри ји об на вља ат мос фе ру ћу та ња и 
кон фор ми зма на из глед пре ва зи ђе не по сле рат ним ре фор ма ма. Као од го вор на ово 
окру же ње при сил ног кон сен зу са, Бер нхар до ва про за се у ве ли кој ме ри по ве зу је са 
из гред ни ци ма и мар ги на ли зо ва ним гла со ви ма у дру штву. Бер нхард све сно по ста-
вља на сце ну со ци јал ну, кул тур ну и ин те лек ту ал ну раз ли чи тост на хи пер бо ли чан, 
уз не ми ру ју ћи и про во ка ти ван на чин. Прем да мно ги од ње го вих ра них ли ко ва под-
ле жу дво стру кој кле тви те ре та мрач ног на сле ђа и мар ги нал не по зи ци је у дру штву, 
они се та ко ђе од у пи ру ла год ном ин те гри са њу у по сле рат ни сце на рио успе шне об-
но ве дру штва.

Бер нхар до во де ло ов де има слич но сти са ико но кла стич ном есте ти ком Беч ког 
ак ци о ни зма (Wi e ner Ak ti o ni smus) ko ji je na mer no pro vo ci rao ukus ma lo gra đan skih uli-
zi ca iza zi va ju ći gra đa ne da ot kri ju svo je auto ri tar no li ce kroz nji ho vu že lju da cen zu ri šu 
ne u ku snu umet nost.

Баш као што ак ци о ни сти ру ше не при ко сно ве не гра ни це сли кар ских плат на и от-
по чи њу са скан да ло зним пер фор ман си ма ко ји су се опи ра ли зах те ви ма из сфе ре 
бур жо а ске кул ту ре, та ко Бер нхард уба цу је у сво ја де ла си ја сет мен тал но бо ле сних и 
со ци јал но оту ђе них ли ко ва ко ји ви ше не мо гу да др же ко рак са аустриј ским еко ном-
ским и кул тур ним но во сте че ним са мо по у зда њем. У ли це рас ту ће по сле рат не нор-

15 “Es schien, als hätte di e se je der ze it übe rall in Ti rol ent ste hen de Krank he it sich nach dem Tod 
un se rer Mut ter zu Gänze auf Wal ter ge wor fen.” Tho mas Ber nhard, Amras, Die Erzählungen (Frank-
furt: Su hr kamp, 1979), стр. 12.
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ма ли за ци је, Бер нхард и ак ци о ни сти има ју уло гу при ка зи ва ња дру штве не симп то ма-
ти ке та ко што у сво јим де ли ма из но се ње ну па то ло ги ју ре пре си је и изо ла ци је. С об зи-
ром да се слу же раз ли чи тим сред стви ма, ме то де ни су исте али про из во де сли чан 
про во ка тив ни гест. Кад је реч о ак ци о ни сти ма, дру штве на па то ло ги ја је те ле сно ви-
дљи ва пу тем сцен ских ри ту а ла фи зич ког са ка ће ња, му ми фи ка ци је и жр тво ва ња. „Ка-
стра ци ја (Шварц ко глер, Нич) и по вре ђи ва ње, ра ња ва ње, ра за пи ња ње и смрт (Нич), 
бес по моћ но гу ше ње и си ту а ци је где је осо ба све де на на пу ки те ле сни ма те ри јал”16 
оми ље ни су при ме ри за сце на ри је пер фор ман са ове гру пе. Че сто је Ma lak ti o nen (Сли
кар ство ак ци је) ди рект но или ин ди рект но по ве за но са др жав ним или цр кве ним ауто-
ри те ти ма ка ко би се по ја чао њи хов шо кант ни ути сак на ци о нал ног ико но кла зма. Ко лаж 
Хер ма на Ни ча (Her mann Nitsch) „пр ва све та за јед ни ца” са сто јао се од уло жа ка и ре-
ли гиј ских сим бо ла, а ре зул ти рао је ше сто ме сеч ном услов ном ка зном због вре ђа ња 
ре ли ги о зних осе ћа ња. Гин тер Брус (Günter Brus) је на сли чан на чин за ра дио ше сто ме-
сеч ну ка зну и био при мо ран да на пу сти Аустри ју на кон што је оп ту жен за скр на вље-
ње др жав них сим бо ла. На вод но је то ком јед ног пер фор ман са јав но оба вљао ну жду и 
ури ни рао док је у исто вре ме пе вао др жав ну хим ну.17 Бер нхар дов озло гла ше ни Го вор 
по во дом др жав не на гра де (Sta at spre i sre de) из 1968. сли чан је при мер вер бал не увре де 
због ко је је ми ни стар про све те на пу стио ту све ча ност.

Осим по вр шног вре ђа ња ко је су ови скан да ли мо жда узро ко ва ли, они су зна чај-
но из ме ни ли сим бо лич ки пор трет аустриј ске по сле рат не кул тур не сце не. Ство ри ли 
су кри тич ку ат мос фе ру у ко јој раз го вор о на ци о нал ном иден ти те ту ви ше ни је би ло 
мо гу ће по сма тра ти нео дво ји во од па то ло шке же ље за на ме та њем хе ге мо ниј ске сим-
бо лич ке струк ту ре ко ја би би ла lin gua fran ca na ci je. Бер нхар до ви ли ко ви и пер фор-
ман си ак ци о ни ста опи ру се ка но ни за ци ји на на чин ко ји се од ви ја у окви ри ма елит не 
До ми нант не кул ту ре (Le it kul tur) или кон зер ва тив ног обра зов ног мо де ла. Исти на, 
њи хо ва су де ла вре ме ном по ста ла ко мер ци јал на и мо жда су из гу би ла сво је су штин-
ске еле мен те от по ра. За ни мљи во је да је у опу су и јед них и дру гих от пор нај че шће 
при ка зи ван кроз фор му све сно ин сце ни ра ног са мо жр тво ва ња.

Рас кр шта ју ћи са исто риј ском ам не зи јом, они по но во до но се на сце ну те скоб на 
се ћа ња на зло у по тре бља ва на те ла при ли ком му че ња, му ми фи ци ра ња или фи зич ког 
про па да ња. Ево ци ра ње на ци стич ких зло чи на мо жда ни је увек на мер но али оно увек 
из би ја из ико но гра фи је ак ци о ни ста. Слич но то ме, у Бер нхар до вим ро ма ни ма мар ги-
нал ци су до ве де ни до иви це сво је ег зи стен ци је на на чин ко ји под се ћа на по но вље но 
Ис кљу чи ва ње (Ausgren zung) дру гих то ком на ци стич ке ере.

То ком ове ра не фа зе де су бли ма ци је ко лек тив ног пам ће ња, и Бер нхард и ак ци о-
ни сти нас вра ћа ју на сце ну за бо ра вље ног зло чи на. Они на мер но сво је чи та о це и гле-
да о це под вр га ва ју ис ку ству му че ња и гну ша ња ко је пре ма шу је уста ље на по и ма ња и 
об ли ке људ ског па то са и ем па ти је. Уме сто то га, љу ди се су о ча ва ју ли це у ли це са ви дом 
де ху ма ни за ци је ко ја ис па да из при год них ша бло на дру штве не об но ве и нор ма ли за-

16 Mal colm Gre e ne, “In tro duc tion,” Wri tings of the Vi en na Ac ti o nists (Lon don: Atlas Press, 1999), 
стр. 17.
17 Wri tings of the Vi en na Ac ti o nists, стр. 60.



ци је ко ја чи ни аустриј ску по сле рат ну исто ри ју. Бер нхар дов ро ман Мраз (Frost) об ја вљен 
1963, у вре ме ка да су се до га ђа ли пер фор ман си ак ци о ни ста, де ли сли чан ико но-
граф ски ре пер то ар са овом гру пом умет ни ка. То ком оба вља ња ме ди цин ске прак се, 
на ра тор у ро ма ну пре у зи ма на се бе до дат ни за да так по сма тра ња оту ђе ног бра та глав-
ног хи рур га, сли ка ра Штра у ха (Stra uch) у јед ном за ба че ном алп ском се лу. Он са њим 
про во ди два де сет шест да на и би ва све до ком пот пу не пси хич ке про па сти јед не ин-
ди ви дуе, ко ја убр зо на кон ње го вог од ла ска не ста је и за ко ју се прет по ста вља да је 
мр тва. Ро ман по чи ње шо кант ним ана том ским опи си ма на лик на оне из пер фор ман са 
Ота Му е ла (Ot to Mu ehl) „Про па да ње те ла“ (“Ver sump fung des Körpers”) или на са ка ће-
ња на сце ни Ру дол фа Швар ко гле ра (Ru dolf Schwar ko gler):

Ме ди цин ска прак са се не са сто ји са мо од гле да ња ком пли ко ва них црев них опе ра ци ја, 
рас по ра ва ња тр бу шних ма ра ми ца, спа ја ња плућ них кри ла, те сте ри са ња сто па ла, то 
ни је са мо за тва ра ње мр твих очи ју ни ти из вла че ње де це на свет. Ме ди цин ска прак са 
ни је са мо то: од се че не по ло ви це ру ку и но гу ба ца ти пре ко ра ме на у ме тал ну ко фу.18

У са мом увод ном па су су ро ма на, Бер нхард пред ста вља те ло у кли нич ком и пот пу-
но де ху ма ни зо ва ном об ли ку као чист ма те ри јал за ана том ско се ци ра ње. Шо кант на 
из ја ва да се ме ди цин ска прак са не са сто ји са мо из отва ра ња те ле сних шу пљи на, те-
сте ри са ња удо ва и ко сти ју и од њи хо вих ба ца ња пре ко ра ме на у ко фу, пот цр та ва пот-
пу но без о се ћа јан трет ман те ла у овом па су су. Ка да на ра тор на по кон за по чи ње по-
сма тра ње хи рур го вог бра та, оче ку је мо ма ло ху ма ни ји увид од ова квог пси хо ло шког 
из у ча ва ња. Ме ђу тим, Бер нхар до ва прак са се на про тив су о ча ва са без на де жним слу-
ча јем пси хич ке дез ин те гра ци је.

Филм ско ис ку ство шо ка о ко јем го во ри Вал тер Бе ња мин на ста је услед ра ди кал не 
про ме не по ља на ше пер цеп ци је. Кроз по крет, ре зо ве и кру пан план у фил му се људ ско 
те ло пар ча и при ка зу је у свом нај де ху ма ни зо ва ни јем об ли ку. Да да и зам, као нај ек-
стрем ни ји вид аван гар де, пре ма Бе ња ми ну, ис пу нио је слич ну функ ци ју дез о ри јен-
ти са ња и при пре мио је гле да о це за филм ско ис ку ство шо ка: „Из јед ног при ма мљи вог 
из гле да или убе дљи ве здра ве фор ме, умет нич ко де ло у да да и зму по ста је пу цањ. До-
би ја так тил ни ква ли тет. Из овог раз ло га, под сти ца ли су се зах те ви за фил мом.“19 На-
ци стич ки кон цен тра ци о ни ло го ри пре тво ри ли су ово си му ли ра но ис ку ство шо ка 
фи зич ке дез ин те гра ци је у су шту ствар ност. Филм ски сним ци стра вич них зло чи на, 
ло го ри и бр да мр твих и ис ко ри шће них те ла, не схва тљи ва су и иза зи ва ју да ле ко ве ћи 

18 “Eine Fa mu la tur bes teht ja nicht nur aus dem Zuscha uen bei kom pli zi er ten Dar mo pe ra ti o nen, 
aus Ba uc hfel la ufschne i den, Lun genflügel zu klam mern und Fußabsägen, sie bes teht nicht nur aus 
to te na u gen zu drücken und aus Kin der he ra us zic hen in die Welt. Eine Fa mu la tur ist nicht nur das: 
abgesägte und hal be Be i ne und Ar me über die Schul ter in den Ema ilkübel wer fen.” Tho mas Ber n-
hard, Frost (Frank furt: Su hr kamp, 1972), стр. 7.
19 “Aus einem loc ken den Augen schein oder einem über re den den Klang ge bil de wur de das Kunst-
werk bei den Da da i sten zu einem Geschoß. Es ge wann eine tac ti le Qu a lität.Da mit hat es die Nach-
frage nach dem Film Begünstigt.“ “ (pre ve la s ne mač kog Iva na Mak sić). Wal ter Be nja min, “das Kunst-
werk im Ze i tal ter se i ner tec hnischen re pro du zi er bar ke it,” Il lu mi na ti o nen. Aus gewählte Schrif ten 1 
(Frank furt: Su hr kamp, 1977), стр. 164.
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шок не го што то чи ни филм или да да. Они оста вља ју по сле рат ној ге не ра ци ји ви зу ел-
них умет ни ка сли ке утро ба ко је нас про га ња ју и зах те ва ју од нас да се су о чи мо са 
њи ма али ко је се ко се са кон цеп ти ма људ ско сти и кон вен ци о нал них мо ћи пред ста-
вља ња. Ка ко је Џе фри Харт ман (Ge off rey Hart man) ис та као, у до ба по сле Хо ло ка у ста, 
умет ност по чи ње да„сум ња у са му се бе“, на ро чи то у сво ју „естет ску моћ.“20 Ја сно је 
да ово на сле ђе пот пу но уни ште не ве ре у ви зу ел но и моћ пред ста вља ња ути че у ве-
ли кој ме ри на де ла ак ци о ни ста и Бер нхар дов ро ман Мраз.

У кључ ној сце ни овог ро ма на, Штра ух се ис по ве да на ра то ру о ужа сној сце ни по-
ко ља ко ју је ви део, при зи ва ју ћи сли ке ана том ског се ци ра ња с по чет ка ро ма на. У том 
тре нут ку, ат мос фе ра ла бо ра то ри је за се ци ра ње с по чет ка ши ри се на чи тав алп ски 
пре део, но се ћи пе чат зло чи нач ких и кр ва вих де ла. Усред ре ке на то пље не кр вљу, 
Штра ух је спа зио од ру бље не гла ве и удо ве за кла них жи во ти ња. Он сум ња да кр ва ва 
ре ка ука зу је на зло чин ко ји су из вр ши ли љу ди, да је то „из да нак јед ног зло чи на, ка ко 
сам пот пу но ја сно пре по знао, јед ног људ ског зло чи на“21. Кр ва ва ор ги ја ко ју опи су је 
Штра ух асо ци ра нас на де ло Хер ма на Ни ча у ко јем се крв за кла не ов це про ли ва на 
сли кар ско плат но. У ро ма ну крв на сли чан на чин пре кри ва плат на од бе лог сне га 
(„we is se Le in wand des Schness“) тог пла нин ског пре де ла. Штра ух у јед ном тре нут ку 
пра ви цр ве ну гру дву сне га на то пље ну кр вљу. У дру гом екс пли цит ном опи су, он го-
во ри о ви сце рал ном ефек ту овог гро теск ног при зо ра:

Гла ве, ре по ви, ко ма ди ске ле та кра ва, ме ко ћа и то пло та све же за кла них те ла још се 
осе ћа ла у ва зду ху, кон траст из ме ђу хлад но ће и ни шта ви ла и то пло те и ни шта ви ла; 
муч ни на ужа са на бе лом плат ну сне га, не по но вљи ва сли ка: не бе ска и па кле на из у је да на, 
из у би ја на и се ци ра на ана то ми ја де ху ма ни за ци је.22

Бер нхар дов текст не упу ћу је ди рект но на Хо ло ка уст јер овај опис ста вља чи та о ца 
у па сив ну уло гу све до ка ко ји је су о чен с не схва тљи вим до га ђа јем или ри зи ку је да се 
пре тво ри у есте тич ко сво ђе ње од стра не ауто ра. Иза зов за Бер нхар да, ме ђу тим, ле жи 
у иза зи ва њу ви сце рал ног и мо рал ног од го во ра код чи та ла ца/ по сма тра ча ка ко би пре-
ва зи шли по зи ци ју слу чај ног све до ка. Го во ре ћи о оства ре њу Кло да Лан цма на (Cla u de 
Lan zmann), до ку мен тар цу о Хо ло ка у сту на зва ном Шоа (Sho ah) у ко јем се на мер но из-
бе га ва ју екс пли цит ни опи си и пра ви сним ци ло го ра, Шо ша на Фел ман (Shos ha na Fel-
man) по ка зу је да се ње го ва гра ђа за пра во за сни ва на све до че њи ма:

Лан цма нов филм пред ста вља ис тра жи ва ње раз ли ка из ме ђу хе те ро ге них угло ва 
гле да ња, ста во ва све до ка... Жр тве, све до ци и из вр ши о ци зло чи на се ов де не раз ли ку ју 

20 Ge off rey Hart man, “In tro duc tion: Dark ness Vi si ble,” Ho lo ca ust Re mem bran ce: The Sha pes of Me
mory, ур. Ge off rey H. Hart man (Ox ford, UK: Blac kwell, 1994): стр. 1-22; ов де 20.
21 „der Ausläufer eines Ver brec hens, wie ich ganz klar er kan nte, eines Men schen ver brec hens“, (F, 274)
22 “Köpfe, Schwänze, Ge rip pe broc ken von Kühen, das We ic he und War me des Frisch Geschlac hten 
lag noch in der Luft, der Ge gen satz zwischen Kälte und Nichts und War me und Nichts; der Brec hre iz 
des Gra u ens auf der weißen Le in wand des Schne es, ein un wi e der hol ba res Bild: die von Him mel 
und Hölle zer bis se ne und zerschla ge ne und zerschnit te ne Ana to mie der Ent men schung.“ (F, 275)
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то ли ко по то ме шта за пра во ви де... ко ли ко по то ме шта и ка ко не ви де, ка ко и за што 
од би ја ју да све до че.23

Ова „ве за из ме ђу умет но сти и све до че ња“24 на сли чан на чин кон сти ту и ше срж 
Бер нхар до вог де ла и ак ци о ни ста. Иако мо жда ни ка да ди рект но не по ми њу и са мо 
ин ди рект но ево ци ра ју зло чи не про тив чо веч но сти или Ко лапс ци ви ли за ци је (Zi vi li sa
ti on sbruch) ко ји обе ле жа ва кључ ни тре ну так по сле рат не Аустри је, они се у ве ли кој 
ме ри ба ве по ди за њем гра ђан ске све сти кроз фор му све до че ња. У том сми слу, чин 
по сма тра ња пре у зи ма етич ку ди мен зи ју пре ци зне ви зи је. Ке рол Ри дов (Ca rold Reed) 
Тре ћи чо век (The Third Man, 1949) обра зов ни филм чи ја је рад ња сме ште на у по сле рат-
ном Бе чу, на при ме ру дво ји це про та го ни ста по ка зу је да је дан од њих мо ра би ти спо-
со бан да из да зло чин ца чак и у слу ча ју да му је бли зак при ја тељ и су на род ник. Ве ли ки 
део фил ма про ми шља ну жност да се бу де у по зи ци ји све до ка вик ти ми за ци је ка ко би 
се осве стио по чи ње ни зло чин. 

Кроз ин си сти ра ње на есте ти ци све до че ња, Бер нхард про јек ту је на зло чи нач ко 
плат но оно о че му се ни је све до чи ло као и пре не брег ну те зло чи не, ђу бре њем зе мље 
њи хо вог во ље ног алп ског пре де ла ко ји ће се уско ро спре ми ти за Зим ске олим пиј ске 
игре 1964. у ве ле леп ном Ин сбру ку. На кон овог ме ђу на род ног до га ђа ја, аустриј ски 
Ал пи ће се још јед ном по ја ви ти „на шмин ка ни“ у мју зи клу Мо је пе сме, мо ји сно ви (So und 
of Mu sic, 1965). Бер нхар дов ан ти-љу бав ни ро ман (He i mat sro man) ја сно се су прот ста-
вља овој тен ден ци ји пре бр зе по сле рат не об но ве Аустри је. За ни мљи во је да Штра ух 
го во ри о сце ни ко ју је ви део на зи ва ју ћи је „не по но вљи вом сли ком“ („ein un wi e der-
hol ba res Bild“) чи ме као да се упу ћу је на онај дру ги вар вар ски до га ђај. По пут ак ци о-
ни ста, Штра ух се ви ше не огра ни ча ва на сли кар ско плат но. Слич но Ар нул фу Рај не ру 
(Ar nulf Ra i ner), ко ји је бли зак ак ци о ни сти ма, он прак ти ку је „сли кар ство да би се сли-
кар ство на пу сти ло“ („Ma le rei, um die Ma le rei zu ver las sen“).25 Ис ко ра чив ши ис пред 
овог пеј за жа и пре у зи ма ју ћи од го вор ност за чин ко ји је ви део, он сце ну из вр ша ва-
ња зло чи на про гла ша ва ре ди-мејд сли ком: „Сли ку ћу на зва ти ’Кла ње’.“26 Као у да да и-
зму и аван гар ди, аура умет нич ког де ла је уни ште на ка ко би се про из ве ла ак ци ја а не 
па сив на кон тем пла ци ја. У Бер нхар до вом тек сту, чин све до че ња пред ста вљен је као 
ак ти ван про цес уче ња, као прак са, у ко јој при по ве дач мо ра сте ћи ве шти ну за па жа-
ња на ак ти ван и де ло тво ран на чин. На рав но, у то ме не успе ва али оста вља за пис о 
Штра у хо вој пси хич кој дез ин те гра ци ји. Штра ух оста је под јед на ко ам би ва лен тан у 
сво јој лек ци ји о умет но сти по сма тра ња, ре кав ши на ра то ру да о чи та вом до га ђа ју 
не ка же ни ко ме ни реч: „јед но без гла во пу бли ко ва но све до чан ство“ ка же Штра ух 
„до во ди до не за ми сли вог га ђе ња суд ског из вр ша ва ња.“27 Ова из ја ва од јед ном ода је 

23 Shos ha na Fel man, “Film as Wit ness: Cla u de Lan zmann’s Sho ah,” Ho lo ca ust Re mem bran ce: The 
Sha pes of Me mory, ed. Ge off rey H. Hart man (Ox ford, UK: Blac kwell, 1994), стр. 90-103; ов де стр. 93.
24 Fel man, стр. 91.
25 Ar nulf Ra i ner, “Ma le rei, um die Ma le rei zu ver las sen,” ори ги нал но на пи са но 1952; пре штам па но у 
ка та ло гу из ло жбе Ar nulf Ra i ner, ур. Ru di Fuchs (Vi en na: Hi sto risches Mu se um der Stadt Wi en, 1987).
26 “Ich will das Bild ‘Abschlac htung’ nen nen.“ (F, 276)
27 „Eine kop flos pu blik ge mac hte Ze u gen schaft führt in den un gla u blic hen Ekel ge stren ger Ge-
richtsme i e rei“ (F, 278-79).
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оправ да ни скеп ти ци зам по пи та њу прав де у слу ча ју ка да зло чин пре ва зи ла зи ње не 
до ме те али ода је и ре зиг ни ра ност и по вла че ње у ћу та ње.

Као пи сац, Бер нхард пре у зи ма на се бе и пер со ну де мент ног сли ка ра Штра у ха, 
ко ји је зга ђен оним што је ви део, као и пер со ну ме ди ци на ра на прак си ко ји оба зри во 
за пи су је, се ци ра и ана ли зи ра па то ло ги ју то ком ис тра ге. Харт ма но ва из ја ва да се у 
до ба по сле Шое у умет но сти „ре флек тив на и кре а тив на стра на... ме ша ју на упе ча-
тљив на чин“28 мо гла би се при ме ни ти на Бер нхар до ву есте ти ку скеп ти ци зма, ону ко-
ја увек иде пу тем вла сти те за ве ре ћу та ња. У де ли ма ко ја сле де, Бер нхард ви ше не 
пред ста вља чин по сма тра ња и све до че ња на ди рек тан ви зу е лан и ис пре пле тан на-
чин. Уме сто то га, мно ги ње го ви на ра то ри на ле ћу на из гу бље не ру ко пи се из ко јих ре-
кон стру и шу смрт глав ног ју на ка. Сли ка још је дан пут има глав ну уло гу у Бер нхар до вом 
ро ма ну Ста ри мај сто ри (Al te Me i ster) где је глав ни ју нак оду ше вљен ауто пор тре том 
ве не ци јан ског мај со ра Тин то ре ти ја. Мо гло би се ре ћи да је ви зу ал но на си ље опи са но у 
Бер нхар до вом Мра зу по ве ћа ло уба ци ва ње истог у пи са ње, пра те ћи успон струк ту-
ра ли зма кроз екс пе ри мен те Књи жев ног фо ру ма Гра ца (Gra zer Li te ra tur fo rum) и Вит ген-
штај но ве ва ри ја ци је лин гви стич ког де тер ми ни зма. Бер нхар до ва Ко рек ту ра (Kor rek tur), 
ре ци мо, на ла зи у ар хи тек ту ри пра ви ко ре ла тив за син так сич ко на си ље ко је аутор 
же ли да пре не се. Хла дан и ап страк тан при по ве дач ки тон у ро ма ну од јек је ствар но 
осми шље не Вит ген штај но ве сте рил не гра ђе ви не по све ће не ње го вој се стри у нар-
ци стич ком ма ни ру са мо зва ног ге ни ја. Вит ген штај нов ски обрт у Бе рн хар до вој про зи, 
ко ји се ка рак те ри ше оп се сив ним свој ством син так се, ње го во де ло гу ра све ду бље 
пу тем де ху ма ни за ци је. Упр кос овој естет ској про ме ни у Бер нхар до вим де ли ма, ње гов 
со ци јал ни и кул тур ни ико но кла зам оста је кон стан та све до тач ке ка да се пре тва ра у 
ма ни ри зам. Ка ко је то слу чај и са аван гар дом, Бер нхар до во де ло на кра ју по ста је 
уву че но у мејнстрим и ти ме гу би оштри цу сво је ико но кла стич ке функ ци је. Осим то га, 
то пос дру штве не вик ти ми за ци је, ка ко уоча ва Бер нхард, по ста је све бла жи и по треб-
но је да се иро ниј ски за ком пли ку је. До сре ди не 1970-их, Бер нхард, ка ко се то обич но 
сма тра, пре у зи ма бла жи тон, иро ни зи ра ју ћи вла сти те ауто де струк тив не ју на ке и 
њи хо во из вла че ње ко ри сти од по зи ци је дру штве не мар ги не. Ма ње се за па жа јед на 
дру га про ме на у ви ду па жљи вог вра ћа ња на је вреј ске ли ко ве као у Вит ген штај но
вом си нов цу (Wit tgen ste in’s Nef e), Гу бит ни ку (Der Un ter ge her) и Тр гу хе ро ја (Hel den platz). 
Иако Бер нхард ви ше ни је све док успо на но ве ге не ра ци је је вреј ских гла со ва у Аустри ји 
то ком 1990-их, он ан ти ци пи ра њи хов не ми но ван по вра так. Са Бер нхар до вом смр ћу, 
на сту па крај са мо до вољ ном дис кур су на ци о нал ног ико но кла зма и кон фрон та ци је. 
Но ви ја по вест Аустри је, ја сно је, не мо же се це ло ви то ис при ча ти из тач ке гле ди шта 
зло чи на ца или њи хо ве су прот ста вље не де це. Дра ма Трг хе ро ја, ро ман Бри са ње (Aus
löschung) и Бер нхар до ва по след ња же ља – за бра на из во ђе ња ње го вих дра ма у Аустри-
ји, мо же се раз у ме ти као ауто ро во иро нич но при за ње ове не ми нов не про ме не на 
аустриј ској кул тур ној сце ни у ко јој ће но ва су прот ста вљу ју ћа си ла, од но сно жи ва и 
при сут на је вреј ска за јед ни ца у Аустри ји за у зе ти глав но ме сто.

28 Hart man, стр. 22.



Све до чи мо са да о по врат ку пре лом ног тре нут ка код Бах ма но ве, сце на ри ју о ко-
јем је већ би ло ре чи у овом есе ју, ме ђу тим, са знат но дру га чи јом по зи ци јом у ди ја ло гу 
жр та ва и зло чи на ца. У кри тич ном про ми шља њу те ма ве за них за на ци стич ко на сле-
ђе и су о ча ва ње са њи ма, аустриј ски је вреј ски пи сци за у зи ма ју оче вид но дру га чи ји 
став у од но су на прет ход ну ге не ра ци ју не је вреј ских ди си де на та. Оно што се ра ни је 
до жи вља ва ло као аутен тич ни крик мо рал не осу де са да се тре зве ни је пре и спи ту је 
јер је раз от кри ло сво је тра го ве са мо до вољ них и нар ци стич ких од ли ка. На по слет ку, 
ре жи ра на вик ти ми за ци ја и по бу на но ве ге не ра ци је че сто је де ци зло чи на ца обез бе-
ђи ва ла јав но при зна ње и на гра де. У ме ђу вре ме ну, по вра так љу ди из ег зи ла се стал но 
сто пи рао и са мо у не ко ли ко слу ча је ва је био омо гу ћен. Бер нхар дов сум њи ча ви и ква-
зи фу ко ов ски став, у ко јем су моћ и на си ље од ли ке свих ин сти ту ци ја а из над све га 
са мог је зи ка, као ала та уз по моћ ко јег се ин сти ту ци о нал на моћ одр жа ва, ве ро ват но га 
је на чи ни ла ра ним пост мо дер ни стом у по сле рат ној аустриј ској књи жев но сти. Ње го во 
иро нич но тре ти ра ње вла сти те скеп тич не пер спек ти ве да ло је до дат ну пост мо дер ну 
но ту ауто ру ко ји не са мо да пре по зна је већ сла ви сво ју па то ло ги ју. Ужи вај у свом 
симп то му, по зна та Ла ка но ва кри ла ти ца, по ста је мо то Бер нхар до вих по зних де ла и 
ње го ве есте ти ке пост ху ма ни зма. Ово по ве ре ње у ожи вља ва ње не га тив не те о ло ги је 
мо ћи у пост ху ма ни стич ком дру штву сме ста под ри ва ико но кла стич ни им пулс код 
Бер нхар да и од ње га пра ви ро бу за кул тур не скеп ти ке би ло ког по ли тич ког убе ђе ња 
(ле вог или де сног, па чак и ул тра де сни чар ског). Не до ста так исто риј ске спе ци фич но-
сти по спе шу је ње го ву тран сна ци о нал ну драж али та ко ђе у исти мах су жа ва ње го ву 
ре ле вант ност за раз ви ја ње дис кур са о про шло сти Аустри је.

Ро ман До ро на Ра би но ви ци ја (Do ron Ra bi no vi ci) По тра га за М. (Suc he nach M., 1997) 
вра ћа ову ло кал ну спе ци фич ност ко ја је од сут на у Бер нхар до вој про зи. Ро ман кроз 
иро нич ну де тек тив ску при чу го во ри о суд би на ма раз ли чи тих ис пре пле та них жи во та 
и ге не ра ци ја али и о про шлим и са да шњим зло чи ни ма. Ствар се усло жња ва јер при ча 
до но си ве ли ки број про фе си о нал них де ко де ра као што је де тек тив Зи берт (Si e bert), 
исто ри чар ка умет но сти Си на Мон (Si na Mohn), пси хо а на ли ти чар Ка ро Санд нер (Ca ro 
Sand ner) и аван гард ни сли кар Ото Тот (Ot to To ot): сва ко од њих на свој на чин ула зи у 
траг за ма гље ним и скрај ну тим зло чи ни ма. По тка ро ма на иро нич но се по и гра ва фил-
мо ви ма као што су М. и Тре ћи чо век (The Third Man) у ко ји ма се не у хва тљи вим уби ца ма 
мо ра су ди ти за зло чи не уз по моћ свих гра ђа на. За раз ли ку од ових фил мо ва, у ро ма-
ну ис тра жи ва ње спро во де углав ном са ме жр тве до тач ке у ко јој и но ви зло чи ни пот-
пад ну под њи хо ву ис тра гу. Ова пре ко мер на ком пен за ци ја на стра ни жр та ва ро ман 
бо ји цр ним ху мо ром. Ди ску та бил на про шлост Аустри је ко ју сви же ле да за бо ра ве 
ис пли ва ва на по вр ши ну ко мич но се све те ћи на нео че ки ван на чин жи во ти ма на ред-
них ге не ра ци ја као ис трај ни симп то ми ко ји од би ја ју да бу ду по ти сну ти.

Да ни (Dan) и Ар јех (Ari eh), си но ви Ги те (Git ta) и Мо ше (Moscha) Мор гент ха уа (Mor-
gent hau) и Ја ко ба и Рут Шеј но виц (Ja kob/ Ruth Sche i no witz) су пре жи ве ла де ца из Кра-
ко ва. Њи хо во од ра ста ње у Бе чу обе ле же но је те ре том не ги ра ња зло чи на ца и ћу та-
ња о жр тва ма ко је кроз се ћа ња ис пли ва ва ју тек на кон де це ни ја. Да ни и Ар јех има ју 
спе ци фи чан од го вор на ову ди ле му у ви ду ми сте ри о зних симп то ма тич них спо соб-
но сти. Да ни увек пре у зи ма кри ви цу дру гих љу ди, ком пул зив но при зна ју ћи зло чи не 
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ко је ни је по чи нио. Он се по ја вљу је сву да у сце на ма зло чи на где се мо же при зна ти 
кри ви ца и сво јим от кри ћи ма др жи чи та ву зе мљу у ста њу тен зи је, по ста ју ћи не у хва-
тљи ви фан том М. Ар јех се хва ли слич ним ин ту и тив ним мо ћи ма – спо соб но шћу про-
на ла же ња кри ва ца иако не зна њи хов иден ти тет, по ла ко се тран сфор ми шу ћи у њих 
и по при ма ју ћи њи хо ве об ли ке по на ша ња. Ова чуд на ве шти на по ма же му да уђе у 
траг нео на ци сти ма а као агент ко јег је ан га жо вао Мо сад (Mos sad), на ла зи и не при ја-
те ље др жа ве Изра ел. На лик Бер нхар до вим де ли ма, у ро ма ну по сто ји свест о оп се-
сив ној пре о ку па ци ји кри ви цом, иако се она од ви ја у дру гом прав цу. Нај ве ћим де-
лом, пре жи ве ли и њи хо ви по том ци по ста ју уме ша ни у про цес не ги ра ња, при зна ња 
кри ви це и оп ту жи ва ња, док то исто риј ско на сле ђе оста так по пу ла ци је ни не до ти че.

У кључ ном по гла вљу, ро ман Ра би но ви ци ја про вла чи на сле ђе аустриј ске аван гар де 
пер со ни фи ко ва не кроз сли ка ра Ота То та, ко мич не ка ри ка ту ре беч ких ак ци о ни ста. 
Ње го ва но ва из ло жба при вла чи клеп то ма ни ја кал ну ли ков ну кри ти чар ку Зи ну Мон 
(Si na Mohn) ко ја је ра ни је има ла рас пра ву са Да ни јем ко ји је при знао кри ви цу уме сто 
ње у сце ни кра ђе у рад њи и ко ји по ста је јед но вре ме њен љу бав ник. Да ни до би ја 
осип на ко жи због пре о се тљи во сти на зло чи не ко је дру ги ни су при зна ли и це ло ње-
го во те ло би ва уви је но у за во је. До би ја име „чо век у за во ји ма“ (Mul le mann) под се ћа-
ју ћи на де ло ак ци о ни сте Ру дол фа Шварц ко гле ра или ње го вог пан да на из фик ци је, 
Ота То та ко ји је ства рао на на чин сли чан Шварц ко гле ру и ње го вим пер фор ман си ма 
ко ји су укљу чи ва ли за во је:

Ипак, ма ми ла их је (Зи на Мон) у по чет ку, оним што је чу ла о сли ка ма Ота То та, а 
то је да је он сли као за ви је не љу де, љу де у бо ло ви ма, уви је не га зом, ко ји су се на ла зи ли у 
сме ћу. Зи на Мон је зна ла да на бро ји раз ли чи ту, на ро чи то до ма ћу, тра ди ци ју аван гар де 
ко ја се та ко ђе ба ви ла пре сли ка ва њем пор тре ти са ног, бол ним ис тре бљи ва њем, по вре
да ма, ожиљ ци ма и кр ва ре њи ма, за во ји ма и ма ска ма.29 

У ху мо ри стич кој ко ме ди ји гре шке и за ме не, Зи на Мон на и ла зи на јед ну дру гу сли ку 
у га ле ри ји за ко ју се чи ни да је пор трет ње ног до ско ра шњег љу бав ни ка Да ни ја/Mul
le man na. Пор трет је на зван „Аха свер“, про ви ка тив но упу ћу ју ћи на ле ген ду о „веч но 
лу та ју ћем Је вре ји ну“. Још је дан по сма трач, На ва Бајн (Na vah Bein), исто ри чар ка из 
Изра е ла ко ји се ба ви Хо ло ка у стом, су пру га Ар је ха при дру жу је се Зи ни ко ја по сма тра 
сли ку. Она твр ди да је то за пра во пор трет ње ног му жа (ко ји се по ку ша ва ју ћи да уђе у 
траг М, тран сфор ми сао и по при мио из глед „чо ве ка у за во ји ма“) и ове две же не убр зо 
за по чи њу рас пра ву у ве зи са при ват ним и јав ним иден ти те том на сли ка ног чо ве ка у 
за во ји ма. На ва при ди ку је Зи ни да је Аха свер ан ти се мит ска ле ген да и са мим тим увре-
дљи ве те ма ти ке. У ка сни јем раз го во ру, Зи на Мон се су ко бља ва са сли ка ром у ве зи са 

29 „De noch loc kte sie (Si na Mohn) zunächst, was sie von Ot to To ots bil dern gehört hat te, daß er Ver-
mum mte und Ein ban da gi er te, Schmerzensmänner in Mull mal te. Si na Mohn wußte ver schi e de ne, 
in sbe son de re he i mische Tra di ti o nen der Avant gar de zu nen nen, die sich eben falls mit der Über-
ma lung von por tra i ti er ten, mit der Auslöschung im Schmerz, mit Ver let zun gen, Wund ma len und 
Blu tor gi e ren, mit Verbänden und Verhüllun gen beschäftigt hat ten.” Do ron Ra bi no vi ci, Suc he nach 
M. (Frank furt: Su hr kamp, 1997), стр. 198.
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овим но во сте че ним са зна њем али он твр ди да је та сли ка ауто пор трет и да он ни је 
био све стан по ли тич ког учи та ва ња ле ген де о Аха све ру. Тот ов де до не кле под се ћа на 
беч ког ва ја ра Ал фре да Хр длич ку (Al fred Hr dlic ka) ко ји је на пад нут за спо ме ник Хо ло-
ка у сту и сте ре о тип ну пред ста ву Је вре ји на као жр тве.30

Ур не бе сна ко ме ди ја Ра би но ви ци ја у ви ше на вра та пред ста вља сво је ли ко ве ко ји 
се са пли ћу пре ко за јед нич ке исто ри је зло чи на и на си ља, че сто за хва љу ју ћи глу по-
сти, ко рек тив ним сте ре о ти пи ма фи ло-се ми ти зма, не спрет не и пре ви ше са мо све сне 
ре ак ци је на Је вре је. Ње гов ро ман на ху мо ри сти чан на чин опи су је на сле ђе аустриј-
ске аван гар де, ука зу ју ћи на сле пе мр ље ње не пре ве ли ке са мо зва но сти. Ка ко На вах 
Бе ин при ме ћу је:

Ту је ста ја ла она, На ва Бајн, исто ри чар ка из Тел Ави ва, ко ја је го ди на ма ис тра жи ва ла 
исто ри ју је вреј ске за јед ни це и хи ља ду го ди шња де ша ва ња ве за на за уби ства у Чер нов
ци ма, ко ја је пу ким слу ча јем ушла у јед ну бан ку ове зе мље, у до мо ви ни Лу ге ра и Ше не ра, 
Хи тле ра и Ајх ма на. Ушла је да раз ме ни но вац и од јед ном се спо та кла о по ја ву фи гу ре од 
га зе, јед ног Аха све ра, веч ног Је вре ји на, о јед ну фи гу ру из ге та. Сва ка ко да умет ник овом 
сли ком ни је имао на ме ру да пред ста ви зло коб ну фи гу ру, ве ро ват но су прот но. На не ки 
на чин, ипак, у њој је го во ри ло: „Та ко су и же ле ли да нас ви де, у дроњ ци ма, у ра на ма, пре
ту че не, за да вље не и по вре ђе не. Веч ни Је вре јин је био и још увек је вре дан из ло жбе. Оче ви 
су га стре ља ли као чо ве ка ни же вред но сти, си но ви му су де као све цу.“31

Код Ра би но ви ци ја, по ли ти ка ико но кла зма се ком пли ку је ин си сти ра њем на раз ли-
чи тим по зи ци ја ма ко је за у зи ма ју жр тве и зло чин ци а ко је про га ња ју на ред не ге не-
ра ци је по то ма ка. На тај на чин се је дин ство аустриј ског дру штва ста вља пред иза зов, 
из но се се ње го ве раз ли чи те на пу кли не, мар ки ра се аси ме три ја ко ја по сто ји из ме ђу 
је вреј ске и не је вреј ске исто ри је. Ро ман се раз ли ку је од Бер нхар до вих и од умет но сти 
ак ци о ни ста по то ме што ин си сти ра на чи ње ни ци да кри ви ца не мо же би ти пред мет 
раз го во ра у на ци о нал ној и ет нич кој изо ло ва но сти. Је вре ји Бах ма но ве по но во се да ју 
за сто и ви ше не се не су прот ста вља ју раз ме њу ју ћи не ме по гле де, већ зах те ва ју да 
по ста ну део пра вог дис кур са у ко јем ће ис ка зи ва ти и сла га ње и не сла га ње. У исти 
мах, још увек се чи ни да они но се чи тав те рет исто ри је зе мље као што се да ви де ти у 

30 Ви ди Ja mes E. Young’s Ho lo ca ust Me mo ri als and Me a ning (New ha ven: Yale UP, 1993), стр. 104-12. 
Јанг ов де раз ма тра кон тро верз ну скулп ту ру „Је вре ји на ко ји пе ре ули це” на Тр гу Ал бер ти на у 
Бе чу. Ото То тов пор трет Аха све ра по се ћа на Хр длич ков опис Је вре ји на на сли ци њи хо вог по-
ни же ња.
31 “Da stand sie, Na vah Bein, eine Hi sto ri ke rin aus Tel-Aviv, die se it Ja hren die Geschic hte der jüdi-
schen Ge me in de in Czer no witz und ihrer hun dert ta u send fac hen Ausmor dung er forschte, die durch 
einen Zu fall in eine Bank di e ses Lan des, der He i mat Lu e gers und Scho e ne rers, Hi tlers und Eich-
manns gre a ten war, um Geld zu wec hseln und nun stol per te sie über die Dar stel lung je ner Mul lfi-
gur, eines Aha sver, eines ewi gen Ju den, einer Ghet to ge stalt. Ge wiß hat te der Künstler mit di e sem 
Gemälde ke i ne böse Ka ri ka tur be ab sic htigt; womö glich das ge gen teil. Ir gend wo dac hte e sa ber in 
ihr: “So woll ten und so wol len sie uns se it se hr se hen; in Fet zen, von Wun den umkränzt, zerschla-
gen, ein geschnürt und ver letzt. Der ewi ge Ju de war und ist ih nen eine Aus stel lung wert. Die Väter 
ha ben ihn als Un ter men schen hin ge ric htet, die Söne ric hten ihn als He i li gen her.” (Ra bi no vi ci, 203)
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ху мо ри стич кој па ро ди ји симп то ма ком пул зив них при зна ња зло чи на (Mul le mann) и 
исто та ко оп се сив не по тра ге за ви нов ни ци ма (Ар јех). Ро ман се за вр ша ва та ко што 
Ар јех ула зи у траг Да ни ју/Mul le man nu; на тај на чин на но во се спа ја по де ље ни је вреј-
ски иден ти тет, за слу же ни по вра так на нор ма лу и од мак од исто ри је.

Ро ман Ра би но ви ци ја ба ца но во све тло на Бер нхар до во на сле ђе. Иако је био вр ло 
би тан у ши ре њу сло бо де го во ра у аустриј ској јав ној и при ват ној сфе ри, Бер нхард не 
тре ба да се по сма тра као ти пи чан пред став ник ње не кул тур не сце не. Исто риј ски, 
Бер нхар до ва уло га се огра ни ча ва на ар ти ку ли са ње гло же ња у по сле рат ној Аустри ји 
и не за до вољ ства услед бр зе по сле рат не об но ве. Он то чи ни из по зи ци је кри тич не 
мар ги не за ми шље не уну тар мејнстрим кул ту ре. Бер нхард пру жа је дин стве но кри-
тич ко огле да ло кул ту ри ре сан ти ма на ко ја је омо гу ћи ла де ла екс трем ног прав ног на-
си ља кроз за ве ру ћу та ња. Ово на си ље, ве што из ма не ври са но у дво сми сле ном мо де лу 
па сив не агре си је, ко нач но је ис пли ва ло на по вр ши ну у Бер нхар до вим де ли ма. Бер н-
хар до ве ти ра де, ње го во ин сце ни ра ње мр жње и срџ бе ни су то ли ко од раз ауто ро ве 
вла сти те фру стра ци је већ осли ка ва ју пре ћу тан је зик сит не бур жо а зи је у Аустри ји и 
ње но по сле рат но при ла го ђа ва ње но вој и дра стич но пре кро је ној исто риј ској уло зи. 
Им пло зи ја Хаб збур шке мо нар хи је у сво јој по след њој па те тич ној фа зи при ка зу је 
крај њу де кон струк ци ју мо ћи.

Бер нхар дов чи тав опус укљу чу је су прот ста вље ност исто ри је и кул ту ре на бес ком-
про ми сан ико но кла сти чан на чин, те с пра вом но си ети ке ту аван гар де упра во за то 
што пре и спи ту је по зи ци ју са ме умет но сти. Бер нхар до ва де ла не до но се ви зи ју ис ку-
пљу ју ћег дру штва, она ода ју ути сак кри тич ког сто и ци зма у умет но сти по сле Шое. 
По пут аван гар де, ње го во де ло је обе ле же но ја ким до жи вља јем зло чи на ко је сце ни ра 
или си му ли ра. Ов де Бер нхард ода је оп ста лу сен ти мен тал ну пред ста ву умет ни ка као 
му че ни ка у дру штву. Ро ман Ра би но ви ци ја, као што ви ди мо, по ка зу је нам да се ста тус 
вик ти ми за ци је мо же сам по се би пре тво ри ти у оп се сив ни об лик са мо при зна ња, чи ме 
се тво ри су пар ни штво из ме ђу истин ских жр та ва и њи хо вих са мо про кла мо ва них пред-
став ни ка ме ђу аван гард ним умет ни ци ма. Бер нхард ко нач но по том пи та њу рас ки да 
са аван гар дом, по до зри во гле да ју ћи на си на ко ји уби ја оца са мо да би по стао ње му 
сли чан. У Бер нхар до вом слу ча ју, ово оце у би ство се уки да јер се аутор све ви ше 
окре ће про тив са мог се бе и про тив свог до ба на на чин ко ји је Брехт јед ном при пи-
сао Кар лу Кра у су: „Ка да је ста рост за ку ца ла на вра та, би ла је то ова ру ка.“32

Бер нхар до ва ка сни ја де ла но се ви ше иро ни је и из ра жа ва ју схва та ње да је кри тич-
ко ди си ден ство аван гар де по ста ло по тро шач ка ро ба и у ње го вом вла сти том де лу се 
пре о бра ти ло у ма не ри зам. До во де ћи сво ју умет ност у про цес пре цр та ва ња (un der 
era su re), из вр ша ва ју ћи ње но бри са ње (Auslöschung), он под се ћа на Ар нул фа Рај не ра и 
ње го во иро нич но од ре ђе ње аван гард ног ико но кла зма кроз Над сли кар ство (Über
ma lun gen). Ве о ма на лик Рај не ро вим ду плим пор тре ти ма са чи ње ним од фо то гра фи ја 
ко је при ка зу ју умет ни ке у гро теск ним по за ма, и оти са ка пр сти ју ко ји у исто вре ме и 
от кри ва ју и бри шу те по зе, Бер нхар до ва по зна де ла при сту па ју те ми нар ци зма умет-

32 “Als das Ze i tal ter Hand an sich leg te, war es di e se Hand.“ Ber told Breht ци ти ран у: Wal ter Be nja-
min, “Karl Kra us,” Il lu mi na ti o nen, стр. 366.
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ни ка на сли чан са мо ра зот кри ва ју ћи и суб вер зи ван на чин. По пут Кар ла Кра у са, Бер н-
хард све ви ше по чи ње да схва та да су на ци о на ли зам и шо ви ни зам из гра ђе ни на јед-
ном су ви шку љу ба ви пре ма соп стве ној кул ту ри, нар ци зму ко ји зах те ва ксе но фо би ју 
ка ко би се одр жао. Дис кре тан по вра так је вреј ских ли ко ва (Вит ген штајн, Гулд, бра ћа 
Шу стер) и све ве ћи ко смо по ли ти зам у Бер нхар до вим по зним де ли ма мо гу се по сма тра-
ти као по ку шај по нов ног отва ра ња кул тур них гра ни ца, по ка за тељ да је ери аустриј ске 
на ци о нал не уско гру до сти до шао крај. Уба ци ва ње дру гих аустриј ских гла со ва су прот-
ста вља се на ци о нал ном јед но гла сју и ње го вој при ро ди хе ге мо ни је, ан ти ци пи ра ју ћи 
ва жност мул ти кул ту ра ли зма у да на шњој Евро пи. У том зна чај ном ге сту раш чи шћа-
ва ња про сто ра (Др ва ре ње и Бри са ње) за дру ге по ти сну те гла со ве, Бер нхар до во де ло 
мо же се упам ти ти као кон струк тив но и кри тич ко.

(С ен гле ског и не мач ког пре ве ла Ива на Мак сић)




