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МАЛОГРАЂАНСКЕ ПАРАНОЈЕ И 
МЕЛАНКОЛИЧНИ БУНТОВНИЦИ 

– ТОМАС БЕРНХАРД И СУБВЕРЗИЈЕ 
РАЗВОЈНОГ НАРАТИВА

Аустријска књижевност није тек пред
школа психоанализе. На пријелазу стољећа 
и у току наредних десетљећа њене су пси
хо лошке спознаје јед нако напредне као и 
открића психоанализе, а врло често и на
предније. 

В. Г. Зебалд

I. Увод

Аустриј ска књи жев ност па ти од те мељ не по ди је ље но сти. С јед не стра не аустриј ско 
је дру штво сим бол гра ђан ске кул ту ре. С дру ге стра не на сље ђе Хаб сбур шке мо нар хи је 
ову ре ла тив но ма лу зе мљу учи ни ло је сје ци штем кул ту ра, ре ли ги ја и на ци ја, под руч-
јем не ста бил них, флу ид них иден ти те та у ко јем о би ло ка квој вр сти трај не при пад но-
сти не мо же би ти го во ра. „Ка да раз ми шља те о Аустри ји“, на по ми ње Зе балд у уво ду у 
збир ку есе ја о аустриј ској књи жев но сти симп то ма тич ног на сло ва Опи си ва ње не сре ће, 
„убр зо до ла зи те до точ ке гдје мо ра те на пу сти ти по зна ти ми ље и ухва ти ти се у ко-
штац с не по зна тим су ста ви ма.“ (Se bald 2006: 6) Док гра ђан ски мен та ли тет ин зи сти ра 
на про из вод њи ста тич ног, цје ло ви тог иден ти те та и пред ви ди вих на ра ти ва, аустриј ске 
умјет ни ке не пре ста но оп сје да оно да ле ко и стра но што ви бри ра ис под по вр ши не со-
ци јал ног и по ли тич ког окру же ња ко је се не пре ста но ми је ња, а ипак је про же то ни-
зом ар ха ич них та буа. „На та квим је руб ним по вр ши на ма на ста ла не са мо та ко зва на 
аустриј ска кул ту ра, већ и њен за зор. Аустри ја је јед на од ри јет ких зе ма ља ко ја је ауто-
кри тич ност учи ни ла сво јим основ ним прин ци пом.“ (Se bald 2006: 86)

Јед на ки сраз мо же се иш чи та ти и у аустриј ској књи жев ној тра ди ци ји. Аустриј ска 
књи жев ност оби лу је ве ли ким спи са тељ ским про јек ти ма, при је све га ро ма ни ма раз-
во ја ко ји се до да нас сма тра ју нај у спје шни јим књи жев ним утје ло вље њем гра ђан ске 
тра ди ци је. Гра ђан ски Bil dun gsro man за го ва ра ја сне, род но и кла сно де тер ми ни ра не 
жи вот не пу та ње, а сва ко скре та ње с пу та к не из бје жном ци љу – бра ку или еко ном-
ском успје ху – мо гу ће је чи та ти ис кљу чи во као за стра ње ње. Но осим ове Зе балд от кри-
ва суб вер зив ну тра ди ци ју ме лан ко лич них ауто ра по пут Каф ке и Хоф ман ста ла чи је 
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књи жев но дје ло(ва ње) уно си раз дор у ујед на че не при че ин ди ви ду ал ног и дру штве-
ног раз во ја. Ови ауто ри от кри ва ју „сим би о зу на си ља, ре да и кон зер ва ти ви зма с јед не 
те не мо ћи, дез ин те гра ци је и по тен ци јал не по бу не с дру ге стра не.“ (Se bald 2006: 84). 
Тој се „под зем ној тра ди ци ји“ (De le u ze 1997: 68), ко ју би смо без устру ча ва ња мо гли 
на зва ти и подсвје сном, при кљу чу је То мас Бер нхард. Ег зи сти ра ју ћи не гдје на гра ни ци 
јав не сви је сти и под сви је сти, по ти ски ва ња и по ти сну тог, Бер нхар до ви ро ма ни ис по-
ља ва ју do u ble bind Фрој до вих симп то ма. У на став ку тек ста ви дјет ће мо на ко ји на чин 
Бер нхар до ве ин тер вен ци је у тки во гра ђан ског Bil dun gsro man-а уно се исти не мир 
као по је ди не пси хо ло шке по ја ве (ме лан ко ли ја, нар ци зам, ма зо хи зам) у кор пус тра ди-
ци о нал не пси хо а на ли зе. 

Бер нха ро дви ауто би о граф ски спи си свје до че о ра сту ћој од бој но сти пре ма струк-
ту ра ма мо ћи, ауто ри те та и „гра ђан ског апа ра та ко ји ни је ни шта до ли апа рат за уни-
шта ва ње љу ди“ (Ber nhard 2007: 83). За ди ру ћи у њи хо ве подсвје сне те ме ље, Бер нхард 
от кри ва јед нак пси хо ло шки ме ха ни зам као под ло гу раз ли чи тих, по не кад чак пот пу-
но опреч них иде о ло шких по ре да ка. Та ко у Узро ку и Тр гу хе ро ја по вла чи низ па ра ле ла 
из ме ђу на ци о нал со ци ја ли зма и ка то ли чан ства, у дра ми Из гу бље ни (Verstörung) очев 
фе у да ли зам и си нов анар хи зам ди је ле за мјет но мно го слич но сти, а у По дру му се на 
ме ти на шла и аустриј ска ина чи ца со ци ја ли зма. Ова ква со ци о ло шка ана ли за пред ста-
вља под јед нак скан дал за кон зер ва тив не и про гре сив не кри ти ча ре ко ји Бер нхар ду 
че сто по гре шно при пи су ју апо ли тич ност и пе си ми зам. Но ре ћи да се иза аустриј ског 
ка то ли чан ства и на ци зма кри ју јед на ке со ци оп си хо ло шке прет по став ке ни по што 
ни је апо ли тич на те за. Умје сто да Бер нхар дов ис каз чи та ју као ста рач ки од мах ру ком 
уз уз дах да су сви по ли ти ча ри исти, ње го ву кри ти ку тре ба схва ти ти као упо зо ре ње 
да дје ло твор на по ли тич ка про мје на не ће би ти мо гу ћа без те ме љи тих пре и на ка у 
струк ту ри лич но сти (јед но уви јек увје ту је дру го). 

Уоста лом ри јет ки ће чи та те љи ат мос фе ру Бер нхар до вих про зних и драм ских тек-
сто ва про зва ти тра гич ном. Тон ње го вих дје ла при је би се мо гао ока рак те ри зи ра ти 
не ком вр стом не ла год ног ху мо ра, са ти ре. Зна лач ким под сми је хом и са ти рич ним тем-
пе ра мен том Бер нхард у мо ну мен тал ну гра ђе ви ну аустриј ског Bil dun gsro man-а уно си 
це зу ру чи ји се учи нак мо же ус по ре ди ти с ме то дом Бах ти но ва кар не ва ла. Бер нхар-
до ви ли ко ви и њи хов раз вој од луч но про тур је че нор ми те ука зу ју на мо гућ ност обр-
ну тог сви је та, пот пу но дру га чи јих по ре да ка и су ста ва. А ако је кар не вал на про ва ле 
сми је ха и иро ни је огра ни чи ла упра во иде ја хо мо ге не кул ту ре, по ста вља се пи та ње 
„не упу ћу је ли овај ком пен за циј ски ужи так ја сни је од не га тив них по сље ди ца на де-
фи цит у ку ћан ству при род не и дру штве не ево лу ци је“ (Se bald 2006: 87).

Схва ти мо ли кар не вал као при ли ку да, у од ре ђе но до ба го ди не, на по вр ши ну из би ју 
све подсвје сне, по ти сну те жуд ње, он да у кор пу су гра ђан ског на ра ти ва Бер нхар до ве 
кри ти ке има ју сли чан учи нак. На до ве зу ју ћи се на со ци о ло шка раз ма тра ња Ели ја са Ка не-
ти ја, Зе балд тра ди ци ју хо мо ге не кул ту ре и за о кру же ног гра ђан ског иден ти те та по ве зу је 
с прин ци пом па ра но је, док у дје ли ма ра ни је спо ме ну тих „под зем них“ ауто ра от кри ва 
ме лан ко лич ну цр ту, „на бу ја ли не мир под ка ме ном кул ту ре“ (ibid.). При том ва ља на гла-
си ти да ме лан ко ли ја код Зе бал да као ни код Бер нхар да не под ра зу ми је ва ста ње ста-
тич не па ра ли зе, већ кри тич ку ре флек си ју про шло сти и не пре ки ну ти про цес уче ња.
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Ме лан ко ли ја, про ми шља ње не сре ће, с на го ном смр ти не ма ни ка кве ве зе. Она је об лик 
от по ра. Кад се, уко че на по гле да, још јед ном пи та ка ко су се ства ри мо гле од ви ти та ко 
ка ко је су, по ста је ја сно да су мо то ри ка спо зна је и мо то ри ка не у тје шно сти ана лог не 
рад ње. Опи си ва ње не сре ће уви јек укљу чу је мо гућ ност ње зи на пре вла да ва ња. (Se bald 
2006: 8)

На про тив, учин ци па ра ли зе код Бер нхар да се при пи су ју до ми нант ној сим бо лич-
кој струк ту ри ма ло гра ђан ске лич но сти. Овим узроч но-по сље дич ним обра том ме лан-
ко ли ја и њој срод не по ја ве до жи вља ва ју при је ко по треб ну еман ци па ци ју од Фрој до ве 
ли би ди нал не еко но ми је. Ка ко би смо уочи ли по ли тич ку ва жност спо ме ну те пси хо со-
ци јал не ре кон струк ци је, мо ра мо се вра ти ти Фрој до вом ту ма че њу и ис тра жи ти ко ји 
пси хо ло шки ме ха ни зми сто је у по за ди ни па ра но је и ме лан ко ли је те ка кве су њи хо ве 
дру штве не по сље ди це. По ку шат ће мо ући ду бље у струк ту ру Фрој до ва тек ста да би 
се при бли жи ли ње го вој подсвје сној ра зи ни и уви дје ли на ко јим дру штве ним пред-
ра су да ма и при по вјед ним ме то да ма по чи ва знан стве ни на ра тив беч ког ли јеч ни ка. У 
дру гом ди је лу ра да циљ је по ка за ти ка ко се ова подсвје сна ра зи на да про ту ма чи ти 
као суб вер зив на по ли тич ка по ру ка Бер нха ро ве раз вој не ди на ми ке. 

II. По нос и пред ра су де – еко но ми ја симп то ма  
и по ли тич ки под текст слу ча ја Шре бер

Слу чај ње мач ког су ца Да ни је ла Па у ла Шре бе ра пред ста вља Фрој до ву нај и сцрп-
ни ју те зу о ге не зи па ра но је. На кон де таљ ног и сли ко ви тог опи са Шре бе ро ве кли нич ке 
сли ке, Фројд у по сљед њем ди је лу ана ли зе по ку ша ва да ти оп ћи при каз пси хич ких ме-
ха ни за ма у по за ди ни овог и срод них слу ча је ва. Раз вој ни ток па ра но је мо же се по ди-
је ли ти на два ста ди ја. У пр вом до ла зи до по ти ски ва ња ли би ди нал не ве зе с објек том 
при че му по зи тив не емо ци је добиjају не га ти ван пред знак, љу бав по ста је мр жња. У 
слу ча ју да у око ли ни не по сто ји ре ал на под ло га за та кву про мје ну емо ци ја, не га тив ни 
на бој при пи су је се објек ту. Овој фа зи Фројд до дје љу је на зив „про јек ци ја“. Љу бав на 
ве за под врг ну та је да кле двје ма мо ди фи ка ци ја ма. Са др жај „Ја во лим ње га“ по ти ски-
ва њем се пре о бли ку је у су прот ност, по ста је ис каз мр жње – „Ја га мр зим“ – да би се 
од го вор ност на кра ју пре ба ци ла на објект жуд ње – „Он мр зи ме не“. У дру гом ста ди ју 
су став се да ље раз ра ђу је и уда ља ва од пр вот ног објек та, обич но ме то дом пре у ве ли-
ча ва ња зна ча ја су бјек та, ме га ло ма ни јом (усп. Freud 1997: 186 ff). По зна то је да се у 
пси хо а на ли зи ме га ло ма ни ја ауто мат ски по ве зу је с вра ћа њем на ста диј нар ци зма те 
да се пред у вје том тог по врат ка сма тра фик са ци ја у до ба кад је его још не спо со бан 
по ву ћи гра ни цу из ме ђу се бе и вањ ског сви је та, склон пре цје њи ва њу вла сти тих мо-
гућ но сти, али са мим ти ме и са мо до ста тан. Ова знан стве на пред ра су да чи ни јед ну од 
ме то да ми сти фи ка ци је нар ци зма у да на шњој кул ту ри, оп се си је ко ја у сва ком дик та-
то ру, уобра же ној филм ској стар ле ти, али и оту ђе ној при ро ди људ ских од но са ви ди 
сли ку Нар ци са ко ји оча ра но зу ри у свој од раз. 

Као и код ве ћи не фрој дов ских симп то ма, па ра но и ко ва сли ка сви је та про из ла зи 
из сра за ме ђу соб но су прот ста вље ног дје ло ва ња фик са ци је и по ти ски ва ња. При том 



је за ни мљи во да, осим што је смје шта у ра ни је и ти ме при ми тив ни је раз вој не ста ди је 
– Фрој до ва кро но ло ги ја уви јек је кро но ло ги ја на прет ка – беч ки ана ли ти чар фик са-
ци ју опи су је као „па сив но за о ста ја ње“ (Freud 1997: 190). За раз ли ку од ње, по ти ски ва-
ње је ак тив на рад ња ко ја по тје че од „раз ви је ни јих пси хич ких су ста ва“ (ibid.). Бу ду ћи 
да је упра во по ти ски ва ње ме ха ни зам чи ји утје цај „пре вла да ва код па ра но је“ (ibid.), мо-
ра мо се за пи та ти што нам о дру штве но-по ли тич кој при ро ди „раз ви је ни јих пси хич-
ких су ста ва“ мо же ода ти њен мен тал ни склоп. 

По сљед њи ме ха ни зам јест ируп ци ја, по вра так подсвје сног, или, пре ма Фрој ду, 
ре гре си ја на точ ку фик са ци је. Но пи та ње ко је ва ља по ста ви ти јест за што уоп ће до ла-
зи до по ти ски ва ња, ко ји увје ти омо гу ћу ју по вра так по ти сну тог? По ти ски ва ње је уско 
по ве за но с ин стан цом су пер е га. Он пре у зи ма уло гу са вје сти, особ ног цен зо ра те од-
лу чу је ко ји еле мен ти сми ју до спје ти до ра зи не свје сне пер цеп ци је. Кад уну тар њи 
цен зор од лу чи да на гон ни је у скла ду са су бјек то вим ин ди ви ду ал ним или (у ве ли кој 
мје ри по ду дар ним) дру штве ним ври јед но сти ма, он му не ће до пу сти ти да из би је на 
по вр ши ну па ће оста ти ли шен је зич не функ ци је и из под сви је сти дје ло ва ти тек по-
сред но, у ти ши ни. Ипак, би ло би по гре шно ре ћи да по ти сну ти афек ти не усмје ра ва ју 
су бјек то ве рад ње и скло но сти. Они се, у до пу ште ном, из ми је ње ном об ли ку и да ље 
по ја вљу ју. Ве ћи на на ших сва ко днев них од лу ка ре зул тат је ком про ми са из ме ђу свје-
сне и подсвје сне те жње. Што је он да узрок за стра ње ња опи са ног ме ха ни зма, усљед 
ко јих окол но сти до ла зи до емо ци о нал не па ра ли зе, фи зич ке бо ли, по ве ћа не агре си је 
пре ма се би и дру ги ма, не кон тро ли ра ног стра ха, дје ло мич ног или пот пу ног гу бит ка 
спо соб но сти ре ал не про цје не, украт ко свих по те шко ћа од ко јих и да нас па ти не баш 
за не ма рив број љу ди?

У скло пу ана ли зе слу ча ја Шре бер Фројд не ко ли ко пу та по ку ша ва од го во ри ти на 
то пи та ње. Пр ва те за гла си: „Па ра но ик по нов но из гра ђу је сви јет ка ко би у ње му мо-
гао жи вје ти. […] Оно што се на ма пред ста вља као бо лест, лу ди ло за пра во је по ку шај 
оздра вље ња, не из бје жан про цес ре кон струк ци је.“ (ibid.) Ре кон струк ци ја по ни шта ва 
рад по ти ски ва ња и ли би до усмје ра ва пре ма не ка да шњим објек ти ма, али „с не га тив-
ним пред зна ком“ (Freud 1997: 194), за штит ним зна ком уну тар њег цен зо ра. Слич на ту-
ма че ња не га тив не при ро де по ти сну тих емо ци ја на ла зи мо и у оста лим Фрој до вим 
тек сто ви ма, при је све га у по зна том есе ју По јам је зе у књи жев но сти и пси хо ло ги ји (Das 
Un he i mlic he) гдје се пре фикс un, ко ји оно бли ско и по зна то (he i mlich) чи ни је зи вим, 
ту ма чи упра во као по сље ди ца по ти ски ва ња (Freud 2010: 40). Од је зе у књи жев но сти 
са мо је је дан ко рак до стра ха и анк си о зно сти код хи сте ри је, фо би ја и оста лих не у ро-
за. Мр жња, страх, нај ра зли чи ти је вр сте за зо ра ин ди ка то ри су по ти сну тих еле ме на та 
уну тар ма ни фест не пси хич ке струк ту ре. Уна точ то ме, Фројд жу стро од би ја мо гућ-
ност да би одва ја ње ли би да од објек та мо гло би ти па то ло шки чим бе ник па ра но је. 
Оно је ипак „ва жан про прат ни фак тор сва ког по ти ски ва ња“ (ibid.). Осим то га, ја сно је 
да сва ко днев ни жи вот ну ди без број при ли ка у ко ји ма је та кво одва ја ње ну жно па то 
и да ље ни је до во љан увјет да се код по го ђе них осо ба поч ну ис по ља ва ти те же пси-
хич ке по сље ди це, а ка мо ли па ра но ид не иде је. 

Сту ди је ме лан ко ли је и нар ци зма дру гог по тен ци јал ног крив ца на ла зе у по ступ ку 
иден ти фи ка ци је. Иден ти фи ка ци ја је пре ма Фрој ду пред ста диј раз ви је них ме ђу људ-
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ских од но са, пр ви, ам би ва лент ни на чин на ко ји су бјект ус по ста вља емо тив ну ве зу с 
објек том (Freud 2007: 180). На рав но, из бор објек та од ви ја се по нар ци стич ком кљу чу, 
а бу ду ћи да у чо вје ко вој пси хич кој кон сти ту ци ји пред ста вља ра ни је, при ми тив ни је 
ста ди је раз во ја, иден ти фи ка ци ја је по знат ме ха ни зам на стан ка симп то ма. Као јед на 
од по сље ди ца иден ти фи ка ци је код ме лан ко лич них осо ба не ри јет ко се по ја вљу је под-
свје  сни осје ћај крив ње, што је пак ка рак те ри сти ка ко ју ме лан ко ли ја ди је ли с дру гим 
„еко ном ским про бле мом“, ма зо хи змом. 

Подсвје сна је крив ња пре ма Фрој ду ис каз на пе то сти из ме ђу ега и ње го ве са вје-
сти, су пер е га. Су пер е го на ста је ин тер на ли за ци јом ро ди тељ ских фи гу ра, на кон че га 
се ве за ли ша ва сек су ал ног зна че ња. Та ко на ста ла пси хич ка сли ка ре зул тат је успје шно 
пре вла да ног Еди по вог ком плек са. Уну тар људ ске пси хе су пер е го је да кле пред став ник 
со ци јал ног окру же ња и до ми нант них дру штве них ври јед но сти. Он „за др жа ва на рав 
ин тер на ли зи ра них осо ба – њи хо ву моћ, стро го ћу и по тре бу за ка жња ва њем“ (Freud 
2007: 306). На ро ди тељ ске фи гу ре ка сни је се на до ве зу ју утје ца ји учи те ља, дру штве-
них хе ро ја, ода бра них узо ра и ауто ри те та, али ови од но си ви ше се не мо ра ју рје ша-
ва ти ме то дом иден ти фи ка ци је јер је его „по стао от пор ни ји“ (Freud 2007: 307). Од мах 
се по ста вља пи та ње ка ко је то его по стао от пор ни ји, от пор ни ји на што? Ко ји пси хич ки 
пу те ви оста ју отво ре ни ка сни јим утје ца ји ма?

Су пер е го је, као глав ни пред став ник „раз ви је ни јих пси хич ких су ста ва“, од го во-
ран за функ ци ју по ти ски ва ња. У жуд њи да бу де што слич ни ји свом особ ном/дру-
штве ном иде а лу, его је склон за не ма ри ти све рад ње, жуд ње и ка рак те ри сти ке ко је се с 
њим не по кла па ју. Ода тле по тре ба за по ти ски ва њем. Ту ма че ћи ли би ди нал ну осно ву 
опи са них пси хич ких про це са Фројд на гла ша ва да је (че сто вр ло из ра жен) са ди зам 
су пер е га у пра ви лу пот пу но свје стан, док ма зо хи зам ега оста је скри вен од су бјек та. 
За што? Од го вор је јед но ста ван. Подсвје сни осје ћај крив ње у ства ри је по ве зан с ужит-
ком при ма ња ка зне од стра не ро ди тељ ске фи гу ре. Же ља за ка жња ва њем са мо је ис кри-
вље на вер зи ја сек су ал не жуд ње. Са вјест и мо рал на ста ју де сек су а ли за ци јом Еди по-
вог ком плек са док ма зо хи зам озна ча ва по вра так (ируп ци ју) сек су ал ног на го на. На тај 
на чин до ла зи до по нов ног ожи вља ва ња едип ског кон флик та. Ова вр ста ре гре си је 
пре ма Фрој ду пред ста вља опа сност за особ ни ин те гри тет јер се „по врат ком ма зо хи-
зма до бар дио са вје сти гу би.“ (Freud 2007: 309) Ус по ре ди мо ли ме ђу тим ге не зу па ра-
но је с ме ха ни змом са до ма зо хи зма, за кљу чит ће мо да су ма зо хи зам ега и од го ва ра ју ћи 
са ди зам су пер е га је ди ни на чин на ко ји пре де дип ска сек су ал на жуд ња мо же до при-
је ти до сви је сти по сте дип ског су бјек та. 

Пр ви ста диј па ра но је, по ти ски ва ње и не га тив не емо ци је ко је из ње га про из ла зе, 
од го ва рао би да кле ге не зи са ди зма. Иден ти фи ка ци јом с ро ди тељ ском фи гу ром во-
ље на осо ба по ста је дио су бјек то ва ка рак те ра. Због дје ло ва ња дру штве них та буа емо-
тив на ве за се у овом об ли ку не мо же оства ри ти. По ти сну те емо ци је јед ним ди је лом 
по ста ју не га тив не, пре ла зе у осје ћај мр жње ко ји се при пи су је ин тер на ли зи ра ном 
објек ту. Дру ги, по зи тив ни дио ве же се за су пер е го. Овај улог од го во ран је за ус по-
ста вља ње су пер е га као особ ног иде а ла. У го рем слу ча ју иде а ли за ци ја мо же оти ћи пре-
да ле ко и при је ћи у ме га ло ма ни ју. Што је ви ше по ти ски ва ња, то ће се ви ше по ве ћа ва ти 
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ка ко са ди стич ки та ко и ме га ло ман ски по рив су пер е га. То дје ло мич но при зна је и Фројд 
ка да у есе ју о ма зо хи зму твр ди:

Са ди зам усмје рен пре ма вла сти тој осо би ре до ви то на ста је због дру штве но ин ду
ци ра ног по ти ски ва ња на го на. […] Сма трам да је то је ди но об ја шње ње за што на кон по
ти ски ва ња та ко че сто на ста је осје ћај крив ње. Што се ви ше осо ба устру ча ва од агре
си је пре ма дру ги ма, то ње на вла сти та са вјест по ста је стро жа и оштри ја. Обич но се 
сма тра да су мо рал ни за ко ни при мар ни, а устру ча ва ње од на го на њи хо ва по сље ди ца. Али 
ова ин тер пре та ци ја ни шта нам не го во ри о под ри је тлу мо ра ла. Чи ни се да је ствар ни 
од нос обр нут. Пр во од ри ца ње на ста је при сил но, под утје ца јем вањ ских чим бе ни ка. Оно 
је из вор особ ног мо ра ла ко ји ће у бу дућ но сти пре у зе ти уло гу са вје сти и зах ти је ва ти 
даљ ње од ри ца ње. (2007: 309)

Прем да се Фрој до ва те о ри ја у ве ћи ни де та ља по кла па с ов дје из не се ним те за ма, 
мо ра јој се упу ти ти је дан при го вор. Ја сно је на и ме да се код „дру штве но ин ду ци ра ног 
по ти ски ва ња“ не ра ди ис кљу чи во о агре сив ним на го ни ма. Шре бе ро ве па ра но ид не 
кон струк ци је про и за шле су, као и код мно гих Фрој до вих па ци је на та, из по ти сну тог 
хо мо сек су ал ног ком плек са. Код ме лан ко ли је, са ди зма, ма зо хи зма па чак и па ра но је 
агре си ја ни је оно што се по ти ску је, већ оно што на ста је про це сом по ти ски ва ња. 

Чи ни се да је „ре гре си ја“ са до ма зо хи зма и ме лан ко ли је оп ће при сут на по ја ва по-
сте дип ског ка рак те ра. И сам ће Фројд у есе ју о еко ном ском про бле му ма зо хи зма при-
зна ти: „Сви ко ји од го вор ност за упра вља ње сви је том пре но се на Бо га, суд би ну или 
мај ку при ро ду из ла жу се сум њи да на вањ ске си ле још уви јек гле да ју као на ро ди-
тељ ски пар те да су с њи ма по ве за ни ли би ди нал ним ве за ма.“ (Freud 2007: 307) Фрој до-
ва из ја ва пру жа им пли ци тан од го вор на пи та ње ка ко его по ста је „от пор ни ји“ пре ма 
по ри ву иден ти фи ка ци је, утје ло вље ња во ље них обје ка та. Не по ста је. Све даљ ње осо-
бе, учи те љи, при ја те љи, мла де нач ки узо ри, дру штве ни идо ли, па чак и ап стракт не 
иде је под ло жне су истом про це су. 

Јед на од нај че шћих фан та зи ја па ра но и ка јест ви зи ја о кра ју сви је та. Шре бер се сма-
тра је ди ним пре жи вје лим, оса мље ним нат чо вје ком што сто ји над по љем ле ше ва. 
Иако Фројд крај сви је та ту ма чи пу тем одва ја ња ли би да од вањ ских обје ка та и по вла-
чe њем на траг у его, чи ни се да и за овај сег мент па ра но је по сто ји ал тер на тив но об ја-
шње ње. Крај сви је та тек је крај њи сту пањ ко ји мо же до се ћи де струк тив ни по тен ци-
јал са ди стич ког су пер е га. Оно што у се би по ку ша ва по ти сну ти, па ра но ик про ји ци ра 
у вањ ски сви јет гдје је бар дје ло мич но мо гу ће уни шти ти све што угро жа ва ње го ву 
си гур ну по зи ци ју. На ко је се кон крет не ци ље ве мо же око ми ти ње гов по рив за уни-
шта ва њем, не при ја тељ ска во ља за моћ? 

За по че так тре ба уста но ви ти с ко јим дру штве ним ску пи на ма Фројд по ве зу је ра ни је 
ана ли зи ра не стран пу ти це ли би да: са до ма зо хи зам, ме лан ко ли ју, нар ци зам и па ра но-
ју. Ма зо хи зам се у ра ној пси хо а на ли тич кој те о ри ји углав ном по ве зу је са же на ма и 
дје цом. „Ма зо хист же ли да се с њим оп хо ди као с дје те том, и то зло че стим дје те том.“ 
(Freud 2007: 302) У ин ди ви ду ал ном раз во ју ма зо хи зам пред ста вља „ин фан тил ни ме-
ха ни зам“, а ма зо хи стич ке фан та зи је по ста вља ју су бјект у па сив ну, „ти пич но жен ску“ 
уло гу. Осим то га, иза ма ни фест не же ље за ка жња ва њем че сто чу чи хо мо сек су ал на 
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или ин це сту о зна жуд ња. Ме лан ко ли ја, подсвје сним осје ћа јем крив ње бли ска ма зо-
хи зму, тра ди ци о нал но под сје ћа на жен ске фи гу ре. Ам би ва лент ност и нар ци стич ки 
по рив чи ни ју ин фан тил ним ком плек сом, а иста ју тен ден ци ја ве же и за хо мо сек су-
ал не објек те. Су дац Шре бер же ли по ста ти же на и сту пи ти у сек су ал ни од нос с Бо гом, 
иза чи је ма ске вре ба лик ње го вог бив шег пси хи ја тра, ме га ло ман ске иде је по ве зу ју 
ње гов па ра но ид ни сви јет с нар ци стич ким и ин фан тил ним ме ха ни зми ма. Нај ин те ре-
сант ни ји је мо жда слу чај нар ци зма. Же не, твр ди Фројд, углав ном би ра ју нар ци стич-
ке љу бав не од но се, „не да би во ље ле, већ да би би ле во ље не“ (Freud 2007: 65), „при-
влач ност дје те та до брим ди је лом по чи ва на ње го вом нар ци зму“ (Freud 2007: 67), а 
го то во је су ви шно на по ми ња ти да нар ци зам игра вр ло бит ну уло гу код хо мо сек су ал-
них осо ба ко је парт не ра уви јек тра же по узо ру на се бе. Али то ни је све. Нар ци зам се 
као јед на од основ них пси хич ких ка рак те ри сти ка про на ла зи код при ми тив них на-
ро да, не ких вр ста жи во ти ња и зло чи на ца (Freud 2007: 73). 

Би ло би те шко да ти пот пу ни ју сли ку за ки ну тих дру штве них ску пи на. Же не, дје ца, 
хо мо сек су ал ци, при ми тив ни на ро ди, кри ми нал ци, сви су они жр тве стрикт ног сим бо-
лич ног су ста ва, ри гид не, ко ло ни зи ра ју ће род не ма три це. Ове ску пи не љу ди упу ћу ју 
на подсвје сне, по ти сну те еле мен те дру штве не ре ал но сти, или ка ко би у Ан ти го ни 
при клад но ре кла Џу дит Ба тлер, на „ме лан ко ли ју јав не сфе ре“ (Bu tler 2000: 81). Пре ма 
Фрој до вој те о ри ји на го на сви су у бли ској ве зи с на го ни ма ега, пре де дип ском ли би ди-
нал ном еко но ми јом, при ми тив ним ступ ње ви ма раз во ја при је на стан ка раз ви је них 
пси хич ких струк ту ра. Као да то ни је до вољ но, Фројд их про гла ша ва пред став ни ци ма 
на го на смр ти. 

На гон смр ти (To de stri eb) је дан је од цен трал них пој мо ва Фрој до ве пси хо а на ли зе. 
Ди хо то ми ју на го на, по дје лу на сек су ал ни на гон (ли би до) ко ји сво је дје ло ва ње под ре-
ђу је ди на мич ној, жи вот ној функ ци ји и па сив ни на гон смр ти чи ја је при мар на уло га 
из бје га ва ње по дра жа ја те одр жа ва ње пси хич ког sta tu sa quo Фројд нај оп се жни је раз-
ви ја у скло пу рас пра ве С ону стра ну на че ла уго де. У стра ху од за стра ње ња аутор не-
пре ста но про пи ту је осно ва ност до не се них за кљу ча ка у бри зи да њи хов „ми стич ни“ 
ка рак тер чи та те љу не ће дје ло ва ти вје ро до стој но (Freud 2007: 239). Људ ска ин ди ви дуа 
во ди дво стру ку ег зи стен ци ју, као по је ди нац и као дио ве ће за јед ни це. Ова дво стру ка 
функ ци ја огле да се у при ро ди на го на. Пр ву на мје ну за сту па на гон за са мо о др жа њем. 
Он дје лу је ис кљу чи во у ко рист су бјек та, не ма ри за од но се с вањ ским сви је том ни ти 
оста лим при пад ни ци ма дру штва. Фројд га на зи ва се бич ним, по ве зу је га с нар ци змом, 
ме га ло ма ни јом и ин фан тил ним ком плек сом вје ре у све моћ ри је чи те нео гра ни че ност 
вла сти тих мо гућ но сти. По ти цај му на рав но пру жа сва ко по вла че ње ли би да у его, сва-
ки гу би так ин те ре са за вањ ски сви јет, по пут оног на ко ји на и ла зи мо код ма зо хи зма и 
ме лан ко ли је (ме то дом иден ти фи ка ци је), нар ци зма (усре до то че ност на су бјект) или 
па ра но је (гу бит ком ин те ре са за око ли ну).1

1 Не тре ба по нов но на гла ша ва ти до ко је су мје ре на ве де ни по ре ме ћа ји по ве за ни. Код ме лан ко-
ли је се из бор објек та од ви ја по нар ци стич ком кљу чу, за љу бљу је мо се у оно га ко ји пред ста вља 
оно што „је смо, што смо би ли или што же ли мо по ста ти“ (Freud 2007: 66). То је да ка ко са мо дру ги 
на зив за прин цип иден ти фи ка ци је с објек том жуд ње на ко ји на и ла зи мо код ма зо хи зма и ме лан-
ко ли је, ко ји пре вла да ва код хи сте ри је, а по сред но смо га до ка за ли код па ра но је. Ме лан ко ли ја 
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А тко или што у пси хо а на ли тич кој те о ри ји пред ста вља њи хо ву про ту те жу? Ри јеч 
је да ка ко о ли би ду. За раз ли ку од на го на смр ти ли би до пред ста вља ди на ми чан пол 
људ ске пси хе, те жи к ве зи ва њу и по ве ћа ва њу бро ја љу ди па је на тај на чин од го во-
ран за ус по ста ву људ ске за јед ни це. Док је на гон смр ти у пр вом ре ду усмје рен на су-
бјек тов Ја, ли би до је она си ла ко ја га ве же за објек те. Не из не на ђу је да су ди на ми ка, 
усмје ре ност на објект жуд ње и ак тив на уло га у сек су ал ном чи ну пре ма Фрој ду ка-
рак те ри сти ке му шког су бјек та. Му шког су бјек та и раз ви је них пси хич ких струк ту ра 
на ста лих ин тер на ли за ци јом Еди по вог ком плек са. По ти ски ва ње је, при сје ти мо се, ак ти-
ван пси хич ки ме ха ни зам, ни ма ло на лик па сив ној фик са ци ји. А глав на уло га ли би да 
са сто ји се ни ма ње ни ви ше не го у то ме „да на гон смр ти учи ни без о па сним, да га 
укро ти“ (Freud 2007: 303). Ли би до, пред став ник му шког ро да, мо ра да кле укро ти ти 
на гон смр ти, пред став ни ка же на, дје це, при ми тив них на ро да и хо мо сек су а ла ца, те 
га усмје ри ти пре ма објек ти ма вањ ског сви је та. Та да га на зи ва мо „на гон за уни шта ва-
њем“, „во ља за моћ“ или „на гон за пот чи ња ва њем“ (ibid.). И то је пре ма Фрој ду ге не за 
при мар ног са ди зма. 

Из гле да да се Фрој дов текст, по пут па ра но ид них иде ја су ца Шре бе ра, око ри стио 
ме то дом про јек ци је. Агре си ја, страх, ха лу ци на ци је и фи зич ке де фор ма ци је, у ко ји ма 
смо ра ни је пре по зна ли по сље ди це по ти ски ва ња и ауто ри тар не едип ске лич но сти, 
при пи су ју се упра во пот чи ње ним/по ти сну тим жуд ња ма и дру штве ним ску пи на ма. И 
на тај се на чин ко ри сте као оправ да ње за њи хо во пот чи ња ва ње или „укро ћи ва ње“. 

Осим Фрој да слу чај Шре бер ис црп но ана ли зи ра њу су вре ме ни аутор Вин фрид Ге орг 
Зе балд те ње гов прет ход ник и ви ше стру ки узор Ели јас Ка не ти. Ка не ти де тек ти ра го-
то во пот пу но по ду да ра ње из ме ђу сим бо лич ке струк ту ре па ра но и ка, то та ли тар не иде о-
ло ги је и раз вој не ма три це едип ског ка рак те ра. Све три особ но сти ди је ле страст за 
си сте мом, стро гом ка те го ри за ци јом и вер ти кал ном хи је рар хи јом. У њи хо вом сре ди-
шту уви јек се на ла зи од ре ђен по ло жај (у оби тељ ском, дру штве ном по рет ку или пак, у 
слу ча ју па ра но је, њи хо вој про јек ци ји у оп ћу сли ку сви је та) де фи ни ран ни зом об ве за 
и за бра на. Су дац Шре бер вје ру је да о ње го вим по ступ ци ма, од лу ка ма па чак и нај ма-
њим по кре ти ма ови си до бро бит „по рет ка ства ри“ (Ord nu nug der Din ge), чи је би ми ни-
мал но на ру ша ва ње до ве ло до кра ја сви је та. Па ра но ид но устрој ство све ми ра исто-
доб но је струк ту ра мо ћи и про јек ци ја едип ског кон флик та. Па ра но и ко вим сви је том 
вла да моћ ауто ри тар ног су пер е га ко ји га се не пре ста но тру ди про ма тра ти, над зи ра-
ти, укро ти ти. Пре ма Ка не ти ју упра во се ов дје кри је из вор и илу стра ци ја то та ли тар не 
„во ље за моћ“.

 
Па ра но ик тра жи ши ри ну да би се у њој учвр стио и утвр дио. По ло жај као та кав је 

оно што је ва жно и он не мо же би ти до вољ но ве лик ни до вољ но ве чан. Нај ви шим прин
ци пом сма тра се по ре дак све та. […] За о ку пљен је ре дом у пла не тар ном си сте му као 
што су дру ги за о ку пље ни ре дом у сво јој по ро ди ци. […] Тај осе ћај по ло жа ја код па ра но и ка 
је од су штин ског зна че ња. Увек се ра ди о то ме да се не ки уз ви шен по ло жај бра ни и оси гу
ра. Су де ћи по при ро ди мо ћи, мо ра да се исто та ко осе ћа и моћ ник: су бјек тив ни осје ћај 

(у ве ћој или ма њој мје ри) с нар ци змом и па ра но јом ди је ли гу би так ин те ре са за око ли ну ко ји 
је у по сљед ња два слу ча ја не што ин тен зив ни ји и по пра ћен по ја вом ме га ло ман ског по ри ва.
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ко ји он има о свом по ло жа ју уоп ште се не раз ли ку је од осе ћа ја па ра но и ка (Ca net ti 2010: 
472-473). 

Ауто ри тар ни су пер е го пре у зи ма и дви је основ не уло ге моћ ни ка: про ма тра ње и 
укро ћи ва ње. Фу ко о ву ви зи ју па ноп тич ких су ста ва над зо ра Ка не ти по ис то вје ћу је с до-
ми нант ном струк ту ром су вре ме не лич но сти. Па ноп тич ки чу вар, ко ји нас ви ди иако 
га ми не ви ди мо, вр ло је ма што ви та при спо до ба са ди стич ког су пер е га што са сво је 
уз ви ше не по зи ци је про ма тра и упра вља свим сег мен ти ма особ но сти. По зи ва ју ћи се 
на ри је чи ли ка из Бер нхар до ве дра ме Из гу бље ни Зе балд се оштро об ра чу на ва са су-
вре ме ним тех ни ка ма ин тер на ли зи ра не оп сер ва ци је:

Сви јет је там ни ца. Там ни ца је па ноп тич ка гра ђе ви на. Чу вар у сре ди шњем тор њу за
то че ни ке не пре ста но др жи на оку, а да се при том не мо ра ни по мак ну ти с мје ста. Ова 
моћ на ар хи тек ту ра там ни це, осим функ ци је над зо ра, при спо до бља ва и су став кон
тро ли ра ног ре да. Ни шта не мо же би ти то ли ко бол но за за тво ре ни ке као не пре ста на 
оп сер ва ци ја (Se bald 2006: 97). 

Зе бал дов ци тат ја сно упу ћу је на на сил ни по тен ци јал ова ко кон ци пи ра не хи је рар-
хи је. Зна че ње ње го вих ри је чи по ста је још ја сни је по ми сли мо ли на подсвје сни осје-
ћај крив ње, са ди стич ке им пул се, Шре бе ро ве ма зо хи стич ке по ри ве и ма шта ња о 
кра ју сви је та као ње не не по сред не по сље ди це. Бу ду ћи да код па ра но је пре вла да ва 
утје цај су пер е га од но сно ме ха ни зма по ти ски ва ња (а не по ти сну тих на го на и жуд њи), 
па ра но ид ну струк ту ру лич но сти мо ра мо про ма тра ти као едип ску par ex cel len ce. 

Али на ко ји је на чин санк ци о ни ран при ступ сви је сти? Ко ји је то су став чу вар свјет-
ског по рет ка? Не тре ба би ти пре тје ра но пот ко ван у пси хо а на ли тич кој те о ри ји да се 
за кљу чи да ту ду жност об на ша упра во је зик. Као но си тељ сим бо лич ке функ ци је, он 
од ре ђу је су бјек тов по ло жај у од но су на осо бе и до га ђа је у ње го вој око ли ни. Због то га 
је зик у су ста ву па ра но је игра кључ ну уло гу. „Ни је мо гу ће пре ци је ни ти зна чај ри је чи 
за па ра но и ка“, ка же Ка не ти. „Оне су уви јек буд не. Оне скла па ју свјет ски по ре дак и не 
до пу шта ју да ишта оста не из ван њих.“ (Ca net ti 2010: 490) По ре дак мо ра оп ста ти. Они 
ко ји се од би ју под ре ди ти бит ће про го ње ни од стра не гла со ва, ли би да, едип ског му-
шког су бјек та (има ли ме ђу њи ма ика кве раз ли ке?) и про тје ра ни у сје но вит про стор 
за зор ног, не ре ал ног, не из ре ци вог. 

Зе балд овај сет од но са ус по ре ђу је с ис ку ше њи ма ко ја про ла зи Ханд ке ов Ка спар. 
„Гла со ви пред ста вља ју свје тлост, чи сто ћу, ра зум и ред, зах ти је ва ју без у вјет но при ла-
го ђа ва ње су ста ву. Ко ме оно не ус пи је, на ћи ће се оп ко љен за бра на ма и пра ви ли ма.“ 
(Se bald 2006: 96) Ка спар Ха у зер је, као утје ло вље ње пред је зич ног и/или пре де дип ског 
чо вје ка, при клад на илу стра ци ја про свје ти тељ ске ми си је па три јар хал не, ма ло гра-
ђан ске сим бо лич ке ма три це, чак је и ње го ва по ви је сна по ја ва по год но смје ште на на 
са мом вр хун цу иде о ло ги је на прет ка и гра ђан ског про свје ти тељ ства. У Ханд ке о вој 
дра ми до ла зи до не ми ло срд ног рас крин ка ва ња подсвје сних усло ва сим бо лич ког су-
ста ва: ње го ве на сил но сти, ре пе ти тив но сти, ис кљу чи во сти и огра ни че но сти. Умје сто 
при ми тив ног, по лу жи во тињ ског дје те та, Ка спар по ста је жр тва, а кул тур ни и бла го на-
кло ни учи те љи је зич ни и иде о ло шки ти ра ни, си нег до шки ре ду ци ра ни на глас од но сно 
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је зич ну функ ци ју. Ови гла со ви у ста њу су у не до глед по на вља ти дог ме со ци јал но-је-
зич не ко му ни ка ци је све док не бу ду ис пи са не на уче ни ко ву ти је лу (из ним но вје шта 
пре доџ ба пер фор ма тив не ин тер на ли за ци је). „У ме ри у ко јој је ‘ја’ обез бе ђе но сво јом 
[…] по зи ци јом, то ‘ја’ и ње го ва по зи ци ја мо гу се оси гу ра ти са мо по на вља њем усва ја-
ња.“ (Bu tler 2010: 143) Ка спар је при мо ран тр пје ти бес крај не, гла сне, на сил не ти ра де 
све док и он сам не по ста не сред ством њи хо ва по на вља ња. 

Јед на ко као Ка спар у свом се лу ди лу осје ћа и су дац Шре бер. Гла со ви су га „са слу-
ша ва ли, на ме та ли му ми сли, са ста ви ли ка те ки зам ње го вих соп стве них ре че ни ца и 
фра за, кон тро ли са ли су сва ку ње го ву ми сао и ни јед ној ни су до зво ља ва ли да про ђе 
не за па же но. [...] У од но су на те гла со ве он ви ше ни је имао ни ка квих тај ни.“ (Ca net ti 
2010: 490) Са слу ша ње, на ме та ње ри је чи и фра за, над зор над ми сли ма и осје ћа ји ма те 
не мо гућ ност тај ни не ке су од основ них функ ци ја едип ског су пер е га ко ји се су бјект 
свим сна га ма тру ди одр жа ти уну тар уско де фи ни ра них ка те го ри ја сим бо лич ко-иде о-
ло шког су ста ва. Пре ци зна ка те го ри за ци ја, раз ра ђе на вер ти кал на хи је рар хи ја као и 
ста тич на мре жа точ но од ре ђе них по ло жа ја (дру штве них, род них, кла сних, ра сних, 
је зич них) дио је стра сти за је зич ним вла сни штвом, струк ту ре мо ћи ко ја све на сви је ту 
по ве зу је са мо и ско ва ним лан цем узро ка и по сље ди ца пре тва ра ју ћи га у свој по сјед. 
„Узрок се увек про на ла зи, све што је не по зна то бит ће све де но на по зна то. [Параноик] 
ра ди тај не, ко је на слу ћу је иза све га што ви ди и ра ди де ма ски ра ња у ко ји ма ужи ва, за 
ње га све по ста је ма ска. Он се не да за ва ра ти, он је тај ко ји про зи ре ма ске. Мно штво 
је јед но.“ (Ca net ti 2010: 492-493) 

То ком даљ ње ана ли зе је зич ног фе ти ши зма па ра но је Ка не ти на по ми ње да је страст 
за ка у за ли те том исто вре ме но уви јек страст за лич но шћу. „Сви се узро ци из вор но 
на ла зе у лич но сти ма.“ (ibid.) И то, на до да ла бих, ста тич ним, не про мје њи вим, не дво сми-
сле ним, украт ко едип ским лич но сти ма. Мо же мо ли у овој стра сти пре по зна ти прет-
по став ке Фрој до ве пси хо а на ли зе ко ја не по зна је, или од би ја упо зна ти, ије дан дру ги 
ка рак тер осим едип ског? Ко ја оно раз ли чи то ауто мат ски укла па у кро но ло шко-хи је-
рар хиј ску ма три цу раз во ја уну тар ко је се суб вер зив но зна че ње мо же чи та ти ис кљу чи-
во као пре де дип ско, при ми тив но, ин фан тил но или па то ло шко. Сви симп то ми бит ће 
рас крин ка ни та ко да им се стрг не ма ска да би се иза ње от крио узо рак ма кар при ми-
тив ног или не пот пу ног Еди па. У скло пу про ми шље не кри ти ке Ла ка но ва сим бо лич ког 
су ста ва и по зна тог есе ја о ста ди ју огле да ла Џу дит Ба тлер на по ми ње ка ко је сли ка рас-
ко ма да ног ти је ла пред огле да лом про јек ци ја та ко зва ног цје ло ви тог иден ти те та ко ја на 
оно што до ла зи при је ње пре но си вла сти ти су став ври јед но сти. Јер ка ко би се не што 
мо гло пер ци пи ра ти као рас ко ма да но ка да у ви ду већ не би смо има ли цје ли ну?

 Па ра но ја је игра огле да ла, иста она за ко ју је беч ки ли јеч ник сво је доб но оп ту жио 
нар ци зам. Али ово га пу та по сте дип ска лич ност по ста је та ко ја је у Дру гом у ста њу 
угле да ти је ди но се бе. Ка не ти ова кву пер цеп ци ју лич но сти на зи ва обр ну тим пре о бра-
жа јем, раз об ли че њем. Док пре о бра жај пред ста вља флу ид ни при је лаз из ме ђу иден-
ти те та и ка те го ри ја, раз об ли че ње ће од стра ни ти све су ви шне ка рак те ри сти ке ка ко би 
се раз ли чи ти иден ти те ти све ли на исто и уред но рас по ре ди ли у ла ди це. „Не што се 
си лом ре ду ку је на оно што у ства ри је сте, на од ре ђе ни по ло жај, од ре ђе но по на ша-
ње за ко је се сма тра да је истин ско или аутен тич но.“ (Ca net ti 2010: 493) Раз об ли че ње 
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је вр ло ре дук ти ван про цес, а сва ка ре дук ци ја ну жно по чи ва на ве ли кој ко ли чи ни по-
ти ски ва ња и пре шут ног на си ља. Упра во је то по ти ски ва ње оно чи ме се сим бо лич ки 
су став уз ди же на не до дир љву ра зи ну. Сим бо лич ки су став и с њим по ве за на едип ска 
род но-оби тељ ска ма три ца те ме ље се на ни зу не га ци ја. Ба тлер при мје ри це упу ћу је 
на чи ње ни цу да се у Ла ка но вој те о ри ји фа лус као при ви ле ги ра ни озна чи тељ де фи-
ни ра ни зом не га тив них пре ми са. Фа лус ни је спол ни ор ган, ни је про мје њив, ни је по-
ви је сно ни ти кул ту ро ло шки увје то ван, и, да ствар бу де за бав ни ја, ни је не га ци ја. Али 
не га ци ја је пре ма Фрој ду ипак ин ди ка ци ја по ти сну тог афек та. Сто га се ауто ри ци 
про дук ци ја при ви ле ги ра ног зна че ња код фа лу са у ла ка нов ској пси хо а на ли зи чи ни 
ег зем плар ном за је зич но-иде о ло шку твор бу чи та вог сим бо лич ног су ста ва.

До и ста, ако је фа лус про из вод има ги нар ног, он да се не до во ди у пи та ње са мо ње гов 
сим бо лич ки ста тус, већ и са ма раз ли ка из ме ђу има ги нар ног и сим бо лич ког. Ако је фа лус 
при ви ле го ва ни озна чи тељ сим бо лич ког, на че ло ко је раз гра ни ча ва и уре ђу је област озна
чи вог, он да тај озна чи тељ до би ва сво ју при ви ле ги ју ти ме што по ста је има ги нар ни 
ефект ко ји упор но по ри че соп стве ни ста тус, ка ко ста тус има ги нар ног, та ко и ста тус 
ефек та. А ако се то мо же ре ћи о озна чи те љу ко ји раз гра ни ча ва по ље озна чи вог уну тар 
сим бо лич ног, он да се то исто мо же ре ћи о све му оно ме што при па да под руч ју сим бо
лич ког. Дру гим ре чи ма, оно што дје лу је уну тар сим бо лич ког мо жда ни је ни шта дру го до 
онај скуп сим бо лич ких ефе ка та ко ји је на ту ра ли зо ван и по ста вљен као за кон зна че ња 
(Bu tler 2001: 110).

Обр та ње узро ка и по сље ди це у про це су ства ра ња сим бо лич ког су ста ва нео до љи-
во под сје ћа на Марк со ву де фи ни ци ју фе ти ши зма ро бе. У јед ном тре нут ку про из во ди 
људ ске ма ште и кон крет ног, иде о ло шки мо ти ви ра ног дје ло ва ња по чи њу се пер ци-
пи ра ти као при род но ста ње ства ри, као низ осо би на ин хе рент них са мим објек ти ма, 
што ауто мат ски ис кљу чу је мо гућ ност би ло ка квог ис ко ра ка из уна при јед за да ног хо до-
гра ма. У Ка пи та лу Маркс као при мјер на во ди ре ли гиј ске кон цеп те. Иако су ре ли гиј-
ска вје ро ва ња кул ту ро ло шки про дукт, про из вод људ ске ма ште, за ре ли ги о зне осо бе 
оне пред ста вља ју ауто но ман и не про мје њив су став жи вот них за ко на, свјет ски по ре-
дак чи ји свје стан пре кр шај зах ти је ва нај стро жу ка зну (усп. Marx 2010: 50). Овај фе ти-
ши стич ки ме ха ни зам ко ји би смо исто вре ме но мо гли на зва ти и иде о ло шким (сва ка 
иде о ло ги ја је фе ти ши зам) пред ста вља кључ ну по ве зни цу из ме ђу па ра но ид них струк-
ту ра су ца Шре бе ра и по је ди них ту ма че ња раз ви је них у скло пу Фрој до ве пси хо а на-
ли зе. До ка за ли смо на ко ји на чин бор ба из ме ђу ли би да и на го на смр ти у Фрој до вој 
те о ри ји лич но сти слу жи као штит про тив по ти сну тог са др жа ја пси хо а на ли тич ке зна-
но сти. Ана ли тич ки склоп раз ви јен у окви ру С ону стра ну на че ла уго де (али и ра ни је) 
ре зул тат је по ти сну тог, за та шка ног озна чи тељ ског лан ца, при че му се за по сље ди це 
на сил ног про во ђе ња сим бо лич ких прин ци па па ра док сал но кри ве упра во за ки ну ти 
по ри ви и ску пи не. 

А ко је су то по сље ди це ова кве ка те го ри за ци је? Сли ко вит при каз да је нам кли нич ка 
сли ка Шре бе ро ва лу ди ла.

„Без и нај ма њег по кре та!“ То су му не пре ста но го во ри ли. Он је овај зах тев об ја шња
вао ти ме да се Бог не зна оп хо ди ти са жи вим љу ди ма. Бог је на ви као да се обра ћа са мо 
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ле ше ви ма. За то је пред ње га ста вљен овај не чу ве ни за да так – да се стал но по на ша као 
леш. (Ca net ti 2010: 498)

Ако је Бог су пер е го на кон успје шно од ра ђе ног Еди по вог ком плек са, он да Шре бе-
ро ву оп ту жбу мо же мо чи та ти као крик подсвје сти, као кри ти ку упу ће ну јед но лич ном, 
стро го огра ни че ном су бјек ту. Шре бе ро ва не по крет ност, ко ју оправ да ва бож јим за хтје-
вом да се по на ша као леш, исто вре ме но је ис ход и утје ло вље ње уко че но сти сим бо-
лич ког су ста ва. Сје ти мо се па ра но и ко ве фан та зи је о кра ју сви је та, сви је та ко ји не пре-
ста но ма не ври ра из ме ђу мо ну мен тал них гра ђе ви на и ма сов ног уни ште ња. 

Шре бе ро во је лу ди ло, пре ру ше но у за стар је лу сли ку сви је та, пре ци зан мо дел по-
ли тич ке мо ћи. Су дац око се бе оку пља ду ше, сит на ство ре ња ко ја пре ма ње му гра ви-
ти ра ју као пре ма цен тру вла сти. Њи хо ва је на мје ра из вор но не при ја тељ ска. По сла не 
су да му по му те ра зум, али он је до ра стао ис ку ше њу. Кад их на по кон ус пи је по ко ри ти, 
Шре бер је ве о ма по но сан на сна гу сво је во ље и при влач но сти. Ни је те шко за кљу чи ти 
да се и ов дје ра ди о про јек ци ји едип ског кон флик та. Ма се су пред став ник ида – сто га 
пред ста вља ју опа сност за су бјек тов мо рал и особ ни ин те гри тет – а су пер е го хра бри 
бра ни тељ свјет ског по рет ка, моћ ник ко ји их укро ћу је. Све би би ло у ре ду кад ова 
про јек ци ја не би игра ла уло гу у ве о ма ре ал ним по ви је сно-по ли тич ким си ту а ци ја ма. 
Ка не ти при мје ри це у струк ту ри Шре бе ро ва лу ди ла пре по зна је кључ не еле мен те вил-
хел мин ске иде о ло ги је.

Шре бе ров су став за сни ва се на акут ном стра ху и не пре кид ној по тре би за обра ном 
по ло жа ја мо ћи, не кој вр сти при ват не Стра же на Рај ни ко ја за хтје ва пре вен тив не мје
ре ка ко би се на ври је ме спри је чи ле све ино зем не уро те и за сје де. Шре бе ров екс пан зи о
ни зам го то во је са вр ше на пре сли ка вил хел мин ске вла сти. На кра ју не сми је пре о ста ти 
ни шта осим ца ра и ње мач ког ду ха. (Ca net ti 2010: 481)

Осим ових оп ћих ка рак те ри сти ка у Шре бе ро ве илу зи је уву кле су се мно ге дру ге 
пред ра су де ње го вог вре ме на и кул тур ног кру га: ан ти се ми ти зам, ан ти ка то ли ци зам и 
за зор пре ма сла вен ским на ро ди ма. У без лич не не при ја тељ ске ма се ко је на па да ју ње-
го во уз ви ше но би ће убра ја ју се при је све га Жи до ви, Сла ве ни и ка то ли ци. Чак је и Шре-
бе ров Бог по ди је љен на два ди је ла: гор њег, ари јев ског и до њег, се мит ског Бо га. Од 
су че вих пет ег зи стен ци ја са мо јед на не ма по ли тич ки ка рак тер. Увла чи се ме ђу је зу и те 
као њи хов уче ник, по ста је гра до на чел ник не ког гра да у Че шкој Шу ма ви гдје се во де 
бор бе из ме ђу Ни је ма ца и Сла ве на, као ње мач ка дје вој ка на сто ји осло бо ди ти Ал зас од 
по бјед нич ког фран цу ског ча сни ка при че му кључ ну уло гу игра ње на чи сто ћа (чед-
ност) ко ја је, као што на по ми ње Ка не ти, „за па њу ју ће слич на ра сној чи сто ћи ње них 
на сљед ни ка“ (Ca net ti 2010: 492). Пе то и мо жда нај ин те ре сант ни је од Шре бе ро вих 
утје ло вље ња пред ста вља лик мон гол ског кне за. Об ја шње ње ко је аутор да је за ову не-
пред ви ди ву уло гу под сје ћа на ис при ку. Су дац се сти ди сво је не а ри јев ске ег зи стен-
ци је и оправ да ва ју ти ме што су ари јев ски на ро ди у по сљед ње ври је ме за ка за ли и 
из гу би ли свој не ка да шњи утје цај. Већ на кон по вр шне ана ли зе по ли тич ких по став ки 
Шре бе ро ва лу ди ла мо рат ће мо за јед но с Ка не ти јем за кљу чи ти: „Ре ли ги о зно про жи-
ма по ли тич ко, они по ста ју не раз двој ни. Спа си лац сви је та и вла дар сви је та јед на су 
лич ност“ (ibid.). 
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Па ра но ич ни су пер е го не пре ста но тра жи жр тве ко је мо же пот чи ни ти и укро ти ти, 
на ко је ће про ји ци ра ти из вр ну ту сли ку сво јих подсвје сних же ља. Чим на тај на чин 
по ста ну пред став ни ци под сви је сти, ове ће ску пи не пред ста вља ти кон стант ну при-
јет њу крх кој рав но те жи ње го вог над моћ ног по ло жа ја. Већ смо об ја сни ли на ко ји на-
чин овај пси хич ки ме ха ни зам мо же по слу жи ти као осно ва ре ли гиј ских и по ли тич ких 
иде ја. Нај бо љу илу стра ци ју ус по ста вље них па ра ле ла пру жит ће ме ђу тим Бер нхар до-
ва ана ли за аустриј ског ка то ли чан ства и оста та ка на ци стич ке иде о ло ги је у ма ло гра-
ђан ским кру го ви ма. Бер нхард уоча ва кон ти ну и тет сим бо лич ких струк ту ра за ври је-
ме и на кон Дру гог свјет ског ра та. По за вр шет ку ра та од гој но-иде о ло шки ме ха ни зми 
ми је ња ју име и вањ шти ну, али оста ју су штин ски не про ми је ње ни. Зе балд ће у том по-
гле ду оти ћи још да ље и за ми је ти ти: „Кон ти ну и тет ње мач ке иде о ло ги је се же од још 
при лич но на ив ног им пе ри јал ног сна до крај њих по сље ди ца фа ши стич ког на си ља. 
Лу ди ло па ра но и ка и во ља за моћ жи ве у сим би о зи с иде о ло ги јом вре ме на и жељ но 
иш че ку ју крај.“ (Se bald 2006: 92) Ко је ће се гру па ци је на ћи на ме ти па ра но ич них на-
ра ти ва, ко је ће подсвје сне те жње би ти по ти сну те и про ји ци ра не ови си да ка ко о кон-
крет ним по ви је сно-со ци о ло шким чим бе ни ци ма. Но оно што се са си гур но шћу мо же 
ус твр ди ти јест сим би о тич ка ме ђу о ви сност едип ског иден ти те та и гра ђан ске иде о-
ло ги је. „Ка те го рич ки гла со ви чу ва ра ре да по ста ју све при сут ни, узур пи ра ју је зик и 
сви јест про сјеч ног гра ђа ни на“ (Ca net ti 2010: 495). Па ра но ид ну игру зр ца ла у по за ди ни 
фи ло зо фи је за пад ног гра ђан ства, ње го ву на си лан и ко ло ни зи ра ју ћи по рив уочит ће 
и су вре ме на кри ти чар ка Га ја три Спи вак. У скло пу суб вер зив ног чи та ња Ови ди је вог 
ми та о Нар ци су и Ехо, Спи вак ис тра жу је мо гућ ност ис ко ра ка из до ми нант них на ра-
тив но-иде о ло шких гра ни ца.

Пре ма Спи вак, Нар цис је са вр ше но утје ло вље ње еуроп ског ин ди ви ду а ли зма: за-
о кру же ног, са мо до стат ног иден ти те та ко ји упра во због то га ни је у ста њу ус по ста ви-
ти од нос жуд ње и ко му ни ка ци је с Дру гим уну тар од но сно из ван се бе. Спи ва ки чи но 
чи та ње пред ста вља за ни мљив те о риј ски обрат тра ди ци о нал ног пси хо а на ли тич ког 
ту ма че ња гдје се упра во овај је дин стве ни иден ти тет пред ста вља као циљ од ра ста ња, 
те ра пи је и кул тур ног об ли ко ва ња, а нар ци зам као опа сан фе но мен из ра ни јег раз вој-
ног ста ди ја ко ји за ин ди ви ду ал ни ин те гри тет пред ста вља кон стант ну при јет њу. Да 
би смо у пот пу но сти са гле да ли ва жност Спи ва ки чи на обра та, по но во ће мо ре зи ми-
ра ти два опреч на зна че ња ко ја су се то ком ана ли зе при пи си ва ла пој му „нар ци зам“. 
Пре ма Фрој ду нар ци зам пред ста вља по ја ву род но плу рал ног и ли би ди нал но из мје-
ша ног фе но ме на с по чет ка ин ди ви ду ал ног раз во ја ко ји, као ин ди ка ци ја „сла би јег“ 
ка рак те ра, оста је пер ма нент но до ми нан тан код же на, „при ми тив них“ на ро да и хо мо-
сек су а ла ца. С дру ге стра не, ка да Спи вак го во ри о еуроп ском нар ци зму, она на па да 
упра во јед но знач ност едип ски фор ми ра ног ка рак те ра гдје се при сут ност Дру гог мо же 
иш чи та ти још са мо као за зор на и па то ло шка по ја ва. Ло ше ка рак те ри сти ке ко је ина че 
при пи су је мо нар ци зму, ауто цен трич ност и не мо гућ ност ус по ста вља ња ве зе с око-
ли ном, би ле би да кле осо би не иден ти те та на ста лог успје шним пре вла да ва њем Еди-
по вог ком плек са. 

Под окри љем ауто ри тар ног су пер е га, ко ји је, при сје ти мо се, исто вре ме но под врг-
нут мак си мал ној иде а ли за ци ји и пред ста вља основ ни из вор са ди стич ких по ри ва, 



су бјек то во Ја ус по ста вља се као објект зна ња. Стро га са вјест зах ти је ва аспо лут ну чи-
тљи вост, пот пу ну тран спа рен стност ко ја ви ше не скри ва ни нај ма њу тај ну. Нар ци со во 
зна ње то ли ко је чи сто да му за бра њу је ус по ста ву ика квог ствар ног од но са с Дру гим 
(а од чи сто ће иден ти те та до ра сне, је зич не и оста лих по губ них вр ста чи сто ће са мо је 
је дан ко рак). Нар цис је пре ма Спи вак при каз оног Ја ко је ће сва ку вр сту дру го сти, 
ако је с њом већ при си ље но ко му ни ци ра ти, огра ни чи ти на вла сти ту сли ку, сви је сти 
окре ну те пре ма по ти ски ва њу Дру гог у же љи за Јед ним, иден ти те та ко ји се за сни ва 
на по сје ду се бе, а он да и Дру го га (усп. Spi vak 1993: 24 ff). 

По ка за ло се да на јед нак на чин, као ме ту ис црп ног про у ча ва ња, су бјект до жи-
вља ва и па ра но ју. А страст за ка те го рич ким зна њем уви јек је по се сив на страст. Зна ње 
је по сјед, на чин да се ци је ли сви јет за тво ри у уре ђен су став и њи ме за го спо да ри. Ако 
је вје ро ва ти за јед нич ком ми шље њу Жи ла Де ле за и Га ја три Спи вак исто чи ни и за пад на 
фи ло зо фи ја. За пад њач ка ми са о на тра ди ци ја ду го је вре ме на сви јет про ма тра ла као 
цје ли ну, а су бјект као су бјект вла сни штва (над со бом, над особ ним емо ци ја ма и дје ли-
ма, над оби те љи, над зе мљом, над је зи ком). Је дан од нај зор ни јих књи жев них пред-
став ни ка ова квог по гле да на сви јет сва ка ко је ро ман раз во ја (Bil dun gsro man) у ко јем 
се пре ма оми ље ној де вет на е сто сто љет ној ло ги ци раз вој из јед на ча ва с на прет ком, а 
на кра ју ба ла де чи та те ља ће уви јек до че ка ти едип ски рас плет (брак) или (по мно го-
че му срод на) при ча о еко ном ском успје ху и успо ну на дру штве ној ље стви ци. Сто га 
ни је ни ма ло нео бич но што Де лез у Bil dun gsro man-у де тек ти ра пре власт очин ске функ-
ци је и па ра но ид не ло ги ке (сво ђе ња на) слич но сти (De le u ze 1997: 77). Као што је већ 
на не ко ли ко мје ста на зна че но, пси хо а на ли тич ки на ра тив та ко ђер при по ви је да при чу 
дру штве но санк ци о ни ра ног раз во ја. Нај ба нал ни је ре че но, сва ка ће ци ви ли зи ра на 
осо ба то ком са зри је ва ња у дру штве но при хва тљи ву ин ди ви дуу за со бом оста ви ти род-
ну ам би ва лен ци ју, не струк ту ри ра не емо ци је, ис то спол не те жње, украт ко све оно што 
се сма тра ка рак те ри стич ним за при ми тив ни ја дру штва, же не, дје цу и хо мо сек су ал не 
осо бе. Ове ску пи не љу ди за о ста ле су на не ком од пр вих по гла вља, ни кад сво ју при-
чу ни су успје ле ис пи са ти и про жи вје ти до кра ја па сто га ни су ни за слу жи ле на гра де 
и дру штве не при ви ле ги је ре зер ви ра не за глав ног ју на ка што се успје шно от хр вао 
свим ис ку ше њи ма и по твр дио на из глед не из бје жан крај едип ске па ра бо ле.

Та ко се јед ном ус по ста вље на сим бо лич ка ма три ца не пре ста но об на вља пер фор ма-
тив ном про из вод њом су бје ка та ко ји ће од го ва ра ти ње ним ка те го ри ја ма. Па ра но ја 
је, као што са мо већ на гла си ли, игра огле да ла. Дру штве но ус по ста вље не ка те го ри је 
огле да ва ју се у пси хо фи зич кој кон сти ту ци ји су бје ка та ко ји им пак уз вра ћа ју од ра зом 
ле ги тим но сти и при род но сти. Тај на ле жи у про це су зр ца ље ња, ко пи ра ња. Док год су 
дру штве ни им пе ра ти ви у ста њу про из во ди ти ва ља не ко пи је сво јих од ред би и за бра-
на, ни шта не ће уз др ма ти при је сто ље иде о ло шког фе ти ша. Сви евен ту ал ни од ма ци 
бит ће про гла ше ни из ним ка ма или, у го рем слу ча ју, па то ло шким де ви ја ци ја ма. Је ли 
он да уоп ће мо гу ће пер фор ма тив но угро зи ти ре про дук ци ју сим бо лич ког?

Спи вак од го вор про на ла зи у Ови ди је вим Ме та мор фо за ма. И то у ли ку Ехо, пот пу-
но за не ма ре ном еле мен ту Фрој до ве и Ла ка но ве при че о Нар ци су. Ехо по ма же Зе у су 
у пре љу бу и за то би ва ка жње на та ко што гу би моћ го во ра. Убу ду ће ће мо ћи са мо 
по на вља ти ту ђе ри је чи. Спи вак овај по ло жај сма тра при клад ном илу стра ци јом со-
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ци јал не (п)од ре ђе но сти жен ског ко ло ни јал ног су бјек та. Као до дир на точ ка дви је пре-
кар не ску пи не ко ји ма се при пи су ју од ли ке пси хо а на ли тич ких симп то ма (же не и при-
ми тив ни на ро ди), ко ло ни јал на же на сва ка ко је ле ги ти ман при мјер дру штве но-је зич не 
екс пло а та ци је. Су бал тер ни су бјект, твр ди Спи вак, ни је у ста њу го во ри ти као су бјект 
го вор ног чи на (Spi vak 1993: 23). По сто ји са мо је дан на чин да по ти сну ти еле мен ти уне су 
не мир (за зор) и та ко уз др ма ју те ме ље са мо ра зу мљи во сти сим бо лич ке про дук ци је. 
Ана ли зи ра ју ћи кли нич ку сли ку ме лан ко ли је, па ра но је, нар ци зма те са до ма зо хи зма 
уста но ви ли смо да еле мен ти по ти сну те жуд ње пут до сви је сти уви јек оства ру ју у по-
не што ис кри вље ном об ли ку, у ком би на ци ји с учин ци ма по ти ски ва ња, те да је крај њи 
ре зул тат пре ма то ме уви јек дво ја ке при ро де, ком про мис из ме ђу дви је су прот ста-
вље ње те жње. У скла ду с ти ме Спи вак твр ди да је у слу ча ју су бал тер ног су бјек та је ди-
на ме то да оку па ци је је зич ног по ља и јав не сфе ре афо ни ја, не са вр ше но по на вља ње 
ко је у уни вер зал не, на ту ра ли зи ра не на ра ти ве уно си мо мент не ла го де те по ка зу је да 
њи хо ва при вид на ну жност про из ла зи из те мељ не не си гур но сти (Spi vak 1993: 25). Не-
си гур ност до ми нант них на ра ти ва је не си гур ност па ра но је ко ја у све му раз ли чи том 
де тек ти ра при јет њу, по ку шај за вје ре. Ко му ни ка ци ја успи је ва тек на пу шта њем јед но-
знач ног, са мо при сут ног иден ти те та и кре та њем у смје ру ме ђу соб не ди се ми на ци је, 
што ауто мат ски зна чи на пу шта ње едисп ке по зи ци је. Ехо из ми че ло ги ци едип ског лан-
ца. А ако је то у пси хо а на ли зи ти пич на по зи ци ја же на, дје це и при ми тив них на ро да, 
мо ра мо ви дје ти што нас та по зи ци ја мо же на у чи ти. „Wo Es ist, soll Ich wer den“, твр ди 
Фројд раз ви ја ју ћи иде о ло шке по став ке свог раз вој ног на ра ти ва. Ци ви ли зи ра ни едип-
ски су пер е го за у зи ма мје сто ида, при ми тив ног до мо ро ца ко јег ва ља по ти сну ти, ко ло-
ни зи ра ти, укро ти ти. „Wo Es ist, bin Ich“, од го ва ра Спи вак за го ва ра ју ћи дру га чи ји об лик 
раз во ја ко ји се те ме љи на су о ча ва њу с Дру гим уну тар вла сти тог иден ти те та, без по-
ти ски ва ња. „На ви кли смо на епи сте мо ло ги ју ко ја го во ри о на прет ку од има ги нар ног 
пре ма сим бо лич ком. Али ту не ма на прет ка. По сто ји са мо дру го сим бо лич ко, а то је 
упра во има ги нар но у свој сво јој нар си тич кој ам би ва лен ци ји“ (Spi vak 1993: 36).

Да би смо ис ту пи ли из за ча ра ног кру га сим бо лич ког фе ти ши зма по треб но је да-
кле пре ста ти по на вља ти, пре ста ти го во ри ти је зи ком (ма ло)гра ђан ских чу ва ра ре да. 
Упра во то чи ни Мел ви лов Бар тел би ка да од лу чи пре ста ти пре пи си ва ти. Бар тел би је ва 
ам би ва лент на фор му ла „I wo uld pre fer not to“ уно си по мут њу у око ли ну јер, у скла ду 
с ло ги ком фрој дов ских симп то ма, не озна ча ва ни пот пу но од би ја ње (што би олак ша ло 
ствар и свр ста ло га у ка те го ри ју бун тов ни ка) ни пот пу но при хва ћа ње. Ње го ва пр вот на 
по ја ва исто вре ме но је ре зул тат – Бар тел би је не у па дљив, не у гле дан ко та чић би ро-
крат ске ма ши не ри је, апа рат чик у пу ном сми слу ри је чи – и агенс сим бо лич ке про из вод-
ње – ње гов по сао са сто ји се у пре пи си ва њу и пре гле да ва њу до ку ме на та. Де лез пре-
ста нак пре пи си ва ња ту ма чи као суб вер зи ју струк ту ре зр ца ла, слич но сти, и, са мим 
ти ме, суб вер зи ју очин ске функ ци је. Оцу је та ко од у зе та при ви ле ги ја го вор ног узо ра, 
а си ну мо гућ ност ими та ци је. Ви ше не по сто ји су бјект ко ји се по ку ша ва при ла го ди ти 
ста тич ној сли ци ин тер на ли зи ра ног су пер е га. Из ме ђу ове дви је ин стан це уки да се 
сва ка вр ста хи је рар хи је, сва ка по дје ла на (не про мје њи ви) су бјект и објект (онај ко ји 
се про пи ту је, цен зу ри ра и при ла го ђа ва). Њи хов од нос ви ше ни је од нос слич но сти, 
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већ бли ско сти, не пре ста ног ис кли зну ћа у под руч је Дру гог. „Не ми ме за, већ по ста ја ње“ 
(De le u ze 1997: 78).

Бар тел би је ва фор му ла, твр ди Де лез, у сим бо лич ку је зич ну струк ту ру уно си не ку 
вр сту стра ног је зи ка. Исто чи ни и пси хо за ко ја „се пре ма сва ко днев ном је зи ку од но-
си та ко да га не пре ста но тје ра да ука же на не ки дру ги, не по знат је зик“ (De le u ze 1997: 
72). Не у ро тич ни на ра тив едип ске оби тељ ске по ви је сти за Де ле за је у су прот но сти с 
пси хо тич ним при по ви је да њем ко је под ри ва уна при јед за да не иден ти фи ка ци је и 
прет ход но де фи ни ра но на сље ђе тра ди ци о нал не пси хо а на ли зе. „Не у ро за за о ста је у 
мре жи ин це сту о зног од но са с мај ком ка ко би до дат но по ја ча ла иден ти фи ка ци ју с 
оцем. Пси хо за осло ба ђа про цес по ста ја ња, сло бод не иден ти фи ка ци је из ме ђу му шкар-
ца и же не“ (De le u ze 1997: 78). Иако за Де ле за ис кљу чи во пси хо за по сје ду је ова кав 
осло ба ђа ју ћи учи нак, у то ку прет ход не ана ли зе уста но вље но је да се слич ни тра го ви 
ал тер на тив не еко но ми је лич но сти мо гу на ћи и код са до ма зо хи зма, ме лан ко ли је и 
нар ци зма. У свим овим слу ча је ви ма „очин ска се функ ци ја на пу шта у ко рист дво сми-
сле ни јих си ла“ (ibid.). За раз ли ку од Фрој до ве ин тер пре та ци је Шре бе ро ве по ви је сти 
гдје се иза док то ра Флех си га и да ље кри је очин ска фи гу ра, у Мел ви ло вом опу су „ти ха 
се стра ни је за мје на за мај ку, већ уки да ње спол них раз ли ка пу тем пар ти ку лар но сти, 
утје ло вље ње ан дро ги ног од но са“ (De le u ze 1997: 74). Ова ре ла ци ја уно си по мут њу у 
дру штве не ка те го ри је и на крат ко пре ки да ла нац лин гви стич ко-еко ном ске раз мје не. 
Има ју ћи то на уму, не чу ди да за Фрој да ме лан ко ли ја, нар ци зам и ма зо хи зам пред-
ста вља ју „еко ном ски про блем“. Јед нак про блем ко ји у на ра тив ној еко но ми ји еуро а ме-
рич ког Bil dun gsro man-а пред ста вља ју по је ди на књи жев на дје ла. 

„Сва књи жев на ре мек дје ла“, ка же Де лез, „у је зи ку у ко јем су на пи са не от кри ва ју 
не ку вр сту стра ног је зи ка“ (De le u ze 1997: 71). Су ви шно је на гла ша ва ти да је та кав об лик 
под ри ва ња до ми нант них струк ту ра од не по ре ци ве по ли тич ке ва жно сти. Ако је ра-
ни је утвр ђе но да се фи ло зо фи ја едип ске лич но сти за сни ва на прин ци пу вла сни штва, 
вер ти кал не хи је рар хи је, пот чи ња ва ња, кон тро ле и по ти ски ва ња, еко но ми ја симп то-
ма и су бер зив них књи жев них дје ла ус трај но се про ти ви ба сти о ни ма су вре ме не по-
ли тич ке мо ћи: на ци ји, оби те љи и вла сни штву. Бар тле би је, ис ти че Де лез, чо вјек без 
дру штве ног по ло жа ја, без по сје да и, по пут јед ног од глав них ју на ка аустриј ске књи-
жев но сти, без осо би на (усп. De le u ze 1997: 74). Мо жда је ово за и ста је ди ни на чин за 
ус по ста ву про дук тив не раз мје не – ко му ни ка ци је – с раз ли чи тим вр ста ма дру го сти у 
на ма и из ван нас, ди на ми чан од нос ко ји на пу шта еко но ми ју слич но сти и раз ли ке (у 
ко јој је раз ли ка тек из ве де на су прот ност слич но сти). „У ко му ни ка ци ји са су бал тер-
ним ‘бу ди као ја’, ‘бу ди мо ја сли ка’ ни кад не сми ју би ти на ре пер то а ру“ (Spi vak 1993: 
28). У окви ру но ве на ра тив не еко но ми је сви јет и иден ти тет схва ћа ју се као пер ма нент-
ни „work in pro gress“, ди на ми чан ко лаж раз ли чи то сти у не за у ста вљи вом про це су ме ђу-
соб ног утје ца ја и про мје не. Су бал тер(на тив)ни на ра тив ни је по пут Bil dun gsro man-а 
(књи жев ног и пси хо а на ли тич ког) огра ни чен пра ви ли ма гра ђан ског мо ра ла или ло-
ги ком гри је ха и спа се ња. „Ду ша ко ја на ла зи сво је ис пу ње ње уви јек је већ на пу ту“ 
(De le u ze 1997: 89). 

Ре фе ри ра ју ћи се на ову про бле ма ти ку, Зе балд пре но си Ка не ти је во ви ђе ње отво-
ре не и за тво ре не књи жев но сти. Ка не ти, чи ја глав на дје ла на ста ју у до ба про цва та 
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мо дер ни стич ког Bil dun gsro man-а, пре ма су вре ме ној књи жев ној про дук ци ји по ста-
вља се из ра зи то скеп тич но. Шви цар ски аутор схва тио је да уре ђен су став есте ти ке 
од го ва ра ка те го ри ја ма вла да ју ћих струк ту ра.

 
Его цен трич ност умјет ни ка ко ји мар љи во за тва ра сво је фик ци о нал не утвр де сум

њи ва му је као ак тив ност ко ја још ви ше по ти че ши ре ње си сте ма. Кул ту ра ро ма на у 
до ба успо на гра ђан ског дру штва из гра ди ла је свој вла сти ти ко декс, а у ври је ме ка да Ка
не ти ра ди на Blen dun gu до се же вр ху нац у ве ли ким спи са тељ ским про јек ти ма бра ће 
Ман, Хер ма на Бро ха, Ар нол да Цвај га, Ро бер та Му зи ла и дру гих. [...] Не про мје њи вост умјет
но сти ин ди ка ци ја је за тво ре но сти ње ног су ста ва ко ји се по пут струк ту ра мо ћи од вла
сти те ен тро пи је бра ни кон струк ци јом афир ма тив ног или де струк тив ног за вр шет ка. 
(Se bald 2006: 98-99)

Тек он дје гдје пре ста је ова ква на ра тив на струк ту ра за Ка не ти ја по чи ње про цес 
уче ња, уче ња гдје се пред мет не ће ауто мат ски из јед на ча ва ти с објек том, а зна ње с по-
сје дом и евен ту ал ним успо ном на дру штве ној ље стви ци. Ка не ти за го ва ра пред си стем-
ску ме то ду уче ња ко ја из ми че ис кљу чи во сти сим бо лич ких си сте ма и ко ја у ши рем 
сми слу пред ста вља но ву по ли ти ку књи жев но сти, иден ти те та и дру штве ног жи во та. 
„Док год га се на сил но не пре ки да, про цес уче ња не ће по ста ти по сјед, обра зо ва ње 
ни ти моћ. Зна ње оста је пред си стем ско, а то је на кра ју кра је ва и јед на од нај ва жни-
јих функ ци ја сту ди ја. Ка не ти из јед на ча ва уче ње са са мим жи во том, она квим ка кав би 
тре бао би ти“ (Se bald 2006: 101). Мо гли би смо ре ћи да је упра во ова ква вр ста зна ња 
оно што нам тре ба пре ни је ти на ра тив на еко но ми ја Фрој до вих симп то ма и суб вер зив-
них књи жев них ди је ла. Обје под ри ва ју род но-оби тељ ску ма три цу тра ди ци о нал ног 
ро ма на раз во ја и ти ме ба ца ју свје тло на при чу о Еди пу, рас крин ка ва ју ћи ње ну огра-
ни че ност, нео др жи вост па чак и до са ду. „На ви кли смо“, ка же Спи вак, „из ја ву Ови ди-
је ва Нар ци са чи та ти као пси хо ло шки про блем. Али ако се ов дје ра ди о па то ло шкој ре-
гре си ји, он да је с дру ге стра не у нај бо љем слу ча ју оби тељ ска ро ман са“ (Spi vak 1993: 
24). У на ред ном ди је лу ра да циљ нам је, на при мје ру дра ме Трг Хе ро ја и ро ма на Узрок и 
По друм, пр ва два ди је ла Бер нхар до ве фик ци о нал не ауто би о гра фи је, пре до чи ти ин-
тер вен ци ју јед ног суб вер зив ног дје ла у на ра тив ну иде о ло ги ју аустриј ске оби тељ ске 
ро ман се. 

III. Од Еди па до на ци зма – пси хо ло шка по ви јест  
аустриј ског гра ђан ства

Бер нхар до ва дра ма Трг хе ро ја у ври је ме об ја вљи ва ња иза зва ла је ве ли ке кон тро-
вер зе због ого ље ња фа ши стич ке под ло ге аустриј ског ма ло гра ђан ства. Опи су ју ћи дан 
по гре ба жи дов ског ин те лек ту ал ца про фе со ра Шу сте ра, драм ски текст на вр ло из ра-
ван на чин осли ка ва ан ти се мит ску ат мос фе ру у Аустри ји осам де се тих го ди на (го ди на 
пра и звед бе Тр га хе ро ја при год но се по кла па с пе де се том об љет ни цом при па ја ња 
Аустри је Тре ћем рај ху). „Они би нас нај ра ди је, ако хо ће те би ти ис кре ни, упра во она ко 
као пред пе де сет го ди на угу ши ли пли ном. То се кри је у љу ди ма. Ја се не ва рам, ка да 
би мо гли, они би нас и да нас не тре ми це уби ли“ (Ber nhard 2003: 465), сто ји у јед ном 
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од би је сних мо но ло га Шу сте ро ва бра та, про фе со ра Ро бер та. Ова и слич не оп ту жбе 
упу ће не аустриј ском „фа ши стич ко-ка то лич ком“ мен та ли те ту по слу жи ле су као под-
ло га за број не ана ли зе Бер нхар до ве дра ме те ју убр зо учи ни ле јед ном од ње го вих 
нај по зна ти јих дје ла. Ма ло број не су кри ти ке ме ђу тим успје ле уочи ти суп тил не по ве-
зни це ко је аутор по вла чи из ме ђу ма ло гра ђан ске пси хо ло ги је, при па да ју ћих оби тељ-
ских струк ту ра те то та ли тар не па ра но је као њи хо ве не по сред не по ли тич ке по сље ди-
це. Ис цр пан увид у ову ни ма ло јед но став ну мре жу од но са уно си по мут њу у уври је же ну 
ин тер пре та ци ју аустриј ске по ви је сти до во де ћи у пи та ње са мо ра зу мљи ву опре ку из-
ме ђу агре со ра и жр тве у по тра зи за по ти сну тим те ме љем то та ли тар не пси хо ло ги је. 

Пре жи вјев ши рат не го ди не у Окс фор ду, про фе сор Шу стер са сво јом се оби те љи 
вра ћа у Беч. У же љи да за бо ра ви ис ку ство Дру гог свјет ског ра та, оп сјед нут је иде јом 
по врат ка у род ни град гдје узи ма стан на су прот Тр га хе ро ја, иако га ње го ва же на, на-
о чи глед по го ђе на син дро мом по сли је рат не тра у ме, мо ли да то не учи ни. По усе ље њу 
у но ви стан го спо ђа Шу стер у ре до ви тим раз ма ци ма чу је гла со ве ру ље на Тр гу хе ро-
ја, гла со ве ко ји се пе ри о дич но про вла че кроз ци је лу дра му и на тај ју на чин пре но се 
у тра у мат ско ври је ме је дин ства са да шњо сти и не пре вла да не про шло сти. Про фе сор 
Шу стер, од лу чан да исту ту про шлост оста ви иза се бе, за мо гућ ност по нов ног би је га 
не же ли ни чу ти. „Па ја не мо гу на пу шта ти стан са мо за то што ти чу јеш ви ку с Хел ден-
пла ца. […] То би зна чи ло да ме тај Хи тлер по дру ги пут ис тје рао из мо јег ста на“ (Bern-
hard 2003: 384). Шу сте ро ва од лу ка по ка зат ће се коб ном не са мо за ње го ву же ну, већ 
и за ње га са мог. Дан при је ко нач ног по ра за и пу та на траг у Окс форд, про фе сор се од-
лу чу је на смр то но сни скок с про зо ра. Ње го ва смрт чи ни тра у мат ско сре ди ште дра ме, 
а го вор оста лих ли ко ва тек не у спје ли по ку шај ње на раз ја шње ња. Но у то ку раз го во ра 
чла но ва Шу сте ро ве оби те љи до из ра жа ја до ла зе број ни по ти сну ти до га ђа ји и не из ре-
че не емо ци је ко ји тра ги чан чин ње го ва са мо у бој ства при ка зу ју у не што дру га чи јем 
свје тлу.

Мен тал ни склоп про фе со ра Шу сте ра ну ди са вр шен при мјер за ана ли зу па ра но је. 
Ње го ва пре ци зност и фа на тич на по тре ба за ре дом ко јом те ро ри зи ра све уку ћа не 
не ри јет ко по при ма оби љеж ја са ди зма. На кон што сво ју со ба ри цу, го спо ђу Ци тел, до тје-
ра до су за јер не зна на точ но од ре ђен на чин ис пе гла ти и сло жи ти ње го ве ко шу ље, 
про фе сор Шу стер у на па да ју би је са по ку ша ва оправ да ти сво ју ре ак ци ју: „Не не не, го-
спо ђо Ци тел, ни сам ја луд, па ја сам са мо то чан, го спо ђо Ци тел. Али ни сам луд […] Ја 
сам са мо фа на тик точ но сти, го спо ђо Ци тел. Али ни сам бо ле стан, ја ни сам бо ле стан, 
ви као је. Ја сам са мо фа на тик точ но сти. Ја сам нај чу ве ни ји фа на тик точ но сти“ (Bern-
hard 2003: 382). Рит мич но по на вља ње ре че ни ца, ко је се не пре ста но вра ћа ју по пут 
ман тре, упу ћу је на по ја ву не га ци је као об ра не од по ти сну тог са др жа ја. Уз им пли цит-
но ве ли ча ње вла сти те осо бе при сут но у епи те ту „нај чу ве ни ји“ (њем. der berühmte ste 
– нај слав ни ји, нај по зна ти ји).

Шу сте ро во ви со ко ми шље ње о се би до ла зи до из ра жа ја и у су пер и ор ном ста ву 
ко ји за у зи ма пре ма оста лим чла но ви ма оби те љи, осо би то ка да је ри јеч о же на ма. 
Сво је ви со ко о бра зо ва не, али не у да те кће ри Ол гу и Ану сма тра про па лим слу ча је ви ма, 
а го спо ђи Ци тел по вје ра ва ка ко га „ни шта не де при ми ра то ли ко као са мо хра не кће-
ри“ (Ber nhard 2003: 390). Ка да го спо ђа Шу стер, вје ро јат но из здрав стве них раз ло га, 
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же ли от пу то ва ти у Па риз, про фе сор јој не до пу шта да оде и три да на од би ја раз го ва-
ра ти с њом. „Ја сам му би ла из ру че на“, об ја шња ва го спо ђа Ци тел мла ђој со ба ри ци 
Хер ти, „ње му су сви уви јек би ли из ру че ни. Го спо дин про фе сор Лу кас та ко ђер је ње го-
ва жр тва, а и кће ри ма је та ко ђер вла дао, го спо ђом про фе со ри цом Ол гом ви ше не го 
го спо ђом про фе со ри цом Аном“ (Ber nhard 2003: 396). Чи ни се да од сут ни pa ter fa mi li as 
уну тар оби те љи по ку ша ва уве сти од но се ко је смо у прет ход ном ди је лу де тек ти ра ли 
као од ли ке ауто ри тар ног су пер е га. Про фе со ров од нос пре ма же ни и кће ри ма сва ка ко 
са др жи ком по нен ту су пер и ор но сти и его и зма при сут них у са мом име ну Фрој до ва 
пси хо ло шког вла да ра ко ји не пре ста но на сто ји укро ти ти жен ски еле мент. Шу сте ро ва 
кћи Ана, по тем пе ра мен ту нај слич ни ја оцу, точ но при мје ћу је да је мај ку за пра во уни-
штио отац. Ани но не га тив но ми шље ње о бра ку ње них ро ди те ља убр зо се по оп ћу је у 
ти пич но бер нхар дов ску ди јаг но зу гра ђан ске брач не за јед ни це. „Љу ди се уви јек ме-
ђу соб но уби ја ју, су пру жни ци се уби ја ју. Пи та ње је са мо тко ће пр ви по су ста ти, тко ће 
се пр ви да ти са тр ти и уни шти ти“ (Ber nhard 2003: 420). Очи то је да се, уна точ свим оче-
ки ва њи ма, пр ви дао уни шти ти упра во про фе сор Шу стер. По сте дип ски су пер е го нај-
при је по га ђа сам се бе. Не спо со бан да ус по ста ви би ло ка кав искрен од нос с око ли-
ном, па ра но и ков сви јет оста је не по пра вљи во хла дан. 

Ти пи чан би јег у ап стракт не су ста ве зна но сти та ко ђер не по ма же мно го. Док се 
про фе сор Шу стер при кла ња ма те ма ти ци, ње гов брат Ро берт окре ће се фи ло зо фи ји. 
Уна точ то ме, про фе сор Ро берт не пре ста но на гла ша ва да је ње гов брат био „фи ло-
зоф ска гла ва“ (Ber nhard 2003: 443). Уну тар знан стве них дис кур са ма те ма ти ка и фи ло-
зо фи ја (ба рем у тра ди ци о нал ном об ли ку) пред ста вља ју па ра но ид не струк ту ре par 
ex cel len ce. Обје су оп сјед ну те ус по ста вом ап стракт них иде ја, не по бит них пре ми са и 
сим бо лич ких струк ту ра ка ко би не ги ра ле (по ти сну ле) мо гућ ност пар ти ку лар них, по-
ви је сно ва ри ја бил них и флу ид них иден ти те та. Ин те ре сант но је да Бер нхард про фе-
си о нал не из бо ре оба ју бра ће по ве зу је с „гра ђан ским на сље ђем“ (ibid.) те та ко дис-
курс ап стракт них зна но сти до во ди у ве зу с кон сти ту ци јом гра ђан ских фе ти ши стич ких 
струк ту ра. Уна точ уре ђе но сти вла сти тог сви је та, па ра но ид ни ду хов ни чо вјек (Ge i stes
mensch) уви јек жи ви у стра ху од на ру ша ва ња крх ке рав но те же „по рет ка сви је та“ и у 
хлад но ћи не пот пу них од но са с дру гим љу ди ма у ње го вом жи во ту. Основ ни су осје-
ћа ји па ра но је, као што смо ра ни је уста но ви ли код Фрој да, не по вје ре ње и страх. Шу-
сте ро ви уку ћа ни не да ју се за ва ра ти па про фе сор Ро берт иза бра то вог са вр ше ног 
ре да и при сил них рад њи на слу ћу је „ма ни ју про гон ства“ (Ber nhard 2003: 433), исту ону 
од ко је па ти и ње го ва же на. 

И за то ду хов ни чо вјек не пре ста но жи ви у про шло сти. За раз ли ку од не пре глед не 
и не из вје сне бу дућ но сти, про шлост сват ко мо же пре о бли ко ва ти у са вр шен узроч но- 
-по сље дич ни на ра тив. „Сви ми же ли мо жи вје ти у про шло сти, а ту про шлост смо си 
та ко ли је по уре ди ли, она ко ка ко хо ће мо. Ни тко не ће бу дућ ност“ (Ber nhard 2003: 493). 
Та ко се и про фе сор Шу стер же ли вра ти ти у дје тињ ство гдје је још без за др шки мо гао 
вје ро ва ти у ма ло гра ђан ску илу зи ју уре ђе ног сви је та. Је ди но про шлост пру жа мо-
гућ ност узроч но-по сље дич ног при по ви је да ња, гра ђан ског Bil dun gsro man-а уте ме ље-
ног на прет по став ци особ ног и дру штве ног на прет ка. На кон Дру гог свјет ског ра та то 
се ис ку ство по ка зу је не мо гу ћим. „Бе ча ни ви ше ни су би ли она кви ка квих их се сје ћао, 
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ни шта ви ше ни је би ло она кво. Он ни је ви ше знао да је у Бе чу и оп ће ни то у Аустри ји 
удо ма ће на при је твор ност“ (Ber nhard 2003: 462). Сав са ди стич ки по тен ци јал ма ло гра-
ђан ске ети ке ко ја у стра ху од раз ли чи то сти не пре ста но тра жи жр тву то ком ра та иза-
шао је на ви дје ло и ви ше се не да по ти сну ти. Сти гав ши у Беч, про фе сор Шу стер по ку-
ша ва се вра ти ти сва ко днев ним ужи ци ма па од ла зи на кон цер те кла сич не гла збе, но 
не при ја тељ ство ње го вих су гра ђа на ко је је ра ни је вре ба ло ис под по вр ши не ви ше се 
не да са кри ти. „Уви јек му је би ло ужа сно због дво стру ког на по ра јер је гла збу мо гао 
слу ша ти са мо та ко што би при је то га пре чуо на ци о нал со ци ја ли стич ку на стро је ност 
слу ша те ља Mu si kve re i na. Он је та ко ре ћи мо рао за тво ри ти и очи и уши да би мо гао 
слу ша ти гла збу“ (Ber nhard 2003: 422). У скла ду с па ра но ид ном пси хо ло ги јом ма се, 
Шу стер оче ку је да ће сва ко га ча са по нов но до ћи „ре жи сер“ ко ји ће укро ти ти ма се те 
„ко нач но гур ну ти у про ва ли ју шест и пол ми ли ју на ста ти ста“ (Ber nhard 2003: 440). 

Но Шу стер се у вла сти тој оби те љи по на ша као исти та кав ре жи сер. Он, мо рал на и 
ду хов на вер ти ка ла, про јек ци ја па три јар хал не едисп ке кон струк ци је, мо ра се игра ти 
ка за ли шта ка ко би у свој пом но ис пла ни ра ни ко мад укло пио све те „под љу де“ (Берн-
хард 2003: 403), сво је уку ћа не, за ко је у ствар но сти осје ћа је ди но пре зир. Шу сте ров 
став пре ма бли ским осо ба ма у скло пу ко јег још уви јек вла да по дје ла на „под љу де“ 
(Un ter men schen) и „над љу де“ (Über men schen) опа сно под сје ћа не са мо на уври је же ну 
едип ску хи је рар хи ју, већ и на на ци стич ку сли ку сви је та. Упи та мо ли се да кле ко ји је 
ствар ни са др жај тра у ме у Бер нхар до вом ко ма ду, мо рат ће мо од го во ри ти дво ја ко. С 
јед не стра не ра ди се о тра у мат ском ис ку ству Дру гог свјет ског ра та, про гон ства и по-
ку ша ја ре ин те гра ци је у дру штво ко је је сво је жи дов ске су гра ђа не при је не ко ли ко 
де се тље ћа не ми ло срд но од ба ци ло, из ру чи ло на ми лост и не ми лост фа ши стич ким 
си ла ма. С дру ге стра не на ме ће се још мно го ком пли ци ра ни је пи та ње, пи та ње од го-
вор но за до бар дио пре кар но сти на ци стич ког по гла вља уну тар еуроп ске по ви је сти. 
Бру тал ност и ма сов ност ње мач ког стро ја за уни шта ва ње мо жда је у сви је ту не по-
сред но на кон ра та иза зва ла шок и не вје ри цу, но нај ве ћи за зор и да ље иза зи ва чи ње-
ни ца да се зло чин ге но ци да го ди на ма од ви јао у јед ном од нај ци ви ли зи ра ни јих еуроп-
ских дру шта ва. Ди вља штво ко је би Еуро па нај ра ди је и да ље угод но про ји ци ра ла у 
по ви је сно-ге о граф ске про сто ре при ми тив них на ро да, ни жих раз вој них ста ди ја ко је 
су еуро-аме рич ка пси хич ка од но сно дру штве на кре та ња одав но пре вла да ла, са да је 
мо ра ла при хва ти ти као сво је на сље ђе. Да па че, све се че шће по че ло по ста вља ти 
шка кљи во пи та ње о по ве зни ца ма еуроп ског гра ђан ског дру штва и пси хо ло ги је ма се 
ко ја је на ци зму до пу сти ла да узме ма ха. Про у ча ва ју ћи аустриј ски при мјер, То мас 
Берн хард је дан од узро ка на ла зи у струк ту ри оби тељ ског и школ ског од го ја те у пси-
хо ло шкој кон сти ту ци ји ма ло гра ђан ског су бјек та. 

Бер нхар до ва ар гу мен та ци ја нео до љи во под сје ћа на по зна ту ана ли зу Ајх ма но ва 
су ђе ња у Је ру за ле му у исто и ме ној књи зи Ха не Арент. Арен ти чи на те о ри ја о ба нал но-
сти зла по би ја сли ку Хи тле ро ва по моћ ни ка као пер фид ног са ди ста и пред ста вља га 
као ма ло гра ђан ског би ро кра та оп сјед ну тог на прет ком у ка ри је ри те увје ре њем да 
под сва ку ци је ну мо ра из вр ши ти на ре ђе ња од о зго. При том је осо би то за ни мљи ва 
ана ли за Ајх ма но ва је зи ка. Ајх ма но ви ис ка зи са сто је се од ни за дру штве но-лин гви-
стич ких кли шеа ко је осу ђе ник по на вља ad ab sur dum, по не кад у не на мјер но ис кри-



109

вље ном или пре тје ра но па те тич ном об ли ку. Они га, чи ни се, чи не сли је пим за би ло 
ка кво „ре ал но“ са гле да ва ње си ту а ци је или за у зи ма ње по зи ци је слу ша те ља (усп. Arendt 
2002: 129 ff). По пут иде ал ног би ро кра та, Ајх ман је у ста њу је ди но „пре пи си ва ти“, бес-
крај но по на вља ти обра сце сим бо лич ке ма три це уну тар ко је се до бар дио жи во та 
кре тао, без са гле да ва ња њи хо вог пер фор ма тив ног учин ка, па са сто јао се он и од смр ти 
сто ти на ти су ћа љу ди. Због то га је у ста њу са свим искре но вје ро ва ти да се он пре ма 
Жи до ви ма ни кад ни је од но сио ло ше, чак ни он да кад је јед ном од жи дов ских стар је-
ши на „ли је по об ја снио“ да га не мо же из ба ви ти из кон цен тра циј ског ло го ра јер та кав 
по сту пак јед но став но ни је у ње го вој над ле жно сти ни ти он да кад је су дје ло вао у Ван-
зеј ској кон фе рен ци ји. Ајх ман ни је спо со бан раз ми шља ти ван по сто је ћих хи је рар хи ја 
и над ле жно сти. Ни је спо со бан пре ста ти пре пи си ва ти. Ајх ман ни је Бар тел би. 

Бер нхард ће ме ђу тим кон ста ти ра ти да се од ова квих би ро кра та и са мо про зва них 
оби тељ ско-дру штве них ауто ри те та (ко ји пред ста вља ју два су прот ста вље на по ла 
едип ске ди хо то ми је ид-су пер е го) са сто ји ве ћи дио аустриј ског гра ђан ског дру штва. 
И у том је по гле ду аустриј ски књи жев ник за и ста на пред ни ји од спо зна ја Фрој до ве и Ла-
ка но ве пси хо а на ли зе. По пут про фе со ра Шу сте ра за хва ћен не во ља ма Дру гог свјет-
ског ра та, док тор Фројд за зи ре од ди јаг но зе јед ног од основ них узро ка дру штве ног 
на си ља и ис кљу чи во сти. Умје сто да се усу ди за ко па ти ду бље у подсвје сне те ме ље 
вла сти тог знан стве ног по рет ка, Фројд ће у есе ју За што рат? за су вре ме не стра хо те 
и да ље кри ви ти уро ђе ну људ ску агре си ју, на гон смр ти (Freud 1984: 325). Прем да смо 
до ка за ли да уло га едип ске ци ви ли за циј ске ма три це ни је да „об у зда“ већ по сто је ће 
агре сив не по ри ве, не го да их про из во ди и ме ха ни змом па ра но ид не про јек ци је пре-
у смје ри на пред став ни ке по ти сну те дру штве не дру го сти. Фројд је, као и про фе сор 
Шу стер, су ви ше ди је те свог вре ме на, пре ве ли ки по бор ник ци ви ли за ци је и иде о ло-
ги је на прет ка да би смо гао сна ге у пот пу но сти ис ту пи ти из ње них сим бо лич ких окви-
ра. Та ква вр ста исту па ња под ра зу ми је ва ла би де тек ци ју про из вод ње дру штве ног 
на си ља уну тар вла сти тог иден ти те та, пер цеп ци је и знан стве них за кљу ча ка. Упра во 
ов дје ва ља тра жи ти те мељ ни уну тар њи кон фликт ни за Бер нхар до вих глав них ју на-
ка (про фе со ра Шу сте ра у Тр гу хе ро ја, Верт хај ме ра у Гу бит ни ку). Шу сте ро ва тра ге ди ја 
са сто ји се из ме ђу оста лог у то ме што се при је ра та у истом аустриј ском дру штву ко је 
да нас про кли ње нај вје ро јат ни је осје ћао до бро, све док сам ни је по стао ме та ње го ве 
ис кљу чи во сти. 

И оста ли про та го ни сти с пред ста вље ним се про бле ми ма по ку ша ва ју но си ти на 
свој на чин (и под јед на ко без у спје шно). Док про фе сор Шу стер уто чи ште на ла зи у па-
ра но ид ној по тре би за ре дом, ње гов брат Ро берт ода би ре ме то ду не га ци је и са мо-
изг нан ства. „Па ја већ де се тље ћи ма још са мо жи во та рим“, по вје ра ва се про фе сор 
Ро берт свом ко ле ги Ли би гу, „са свим све јед но гдје сам у Ној ха у зу. Мо гло би се ре ћи 
да сам већ го ди на ма мр тав. Мој брат је по чи нио са мо у бој ство, а ја сам оти шао у Ној-
ха у зу. Мо жда му то до ђе на исто. Ја ду ље ври је ме чак ви ше не ег зи сти рам и про ма-
трам све та ко ре ћи из смр ти.“ (Ber nhard 2003: 474) Ро бер то ва ме лан ко ли ја из вр сна је 
илу стра ци ја ме ха ни за ма по ти ски ва ња на дру штве ној ра зи ни, Ба тле ри чи не ме лан ко-
ли је јав не сфе ре. Ин тер на ли зи рав ши, или се ба рем по ми рив ши са су ста вом ко ји све 
ње му слич не ис кљу чу је из јав ног жи во та, со ци јал но пре кар ни су бјект од лу чу је се за 
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до бро вољ но из гнан ство. Ба тлер с пра вом на гла ша ва да се ова кав по сту пак мо же из-
јед на чи ти с не ком вр стом со ци јал не смр ти (Bu tler 2000: 82), што уве ли ке по ја шња ва 
по ли тич ки зна чај Ро бер то ва пси хич ког ста ња. Јед на ко као ујак Ро берт по на ша се и 
про фе со ро ва мла ђа кћи Ол га, ко ју ње на тем пе ра мент ни ја, бун тов ни ја се стра Ана не-
ко ли ко пу та уко ра ва: „Ти ми слиш као стриц Ро берт. […] Ти ци је ло ври је ме за ми шљаш 
да ни је исти на оно што не би тре ба ло би ти исти на. Ти си се уви јек по вла чи ла у се бе 
пред исти ном као и стриц Ро берт у Ној ха уз. Ви обо је ни шта не ви ди те, ви обо је ни-
шта не чу је те.“ (Ber nhard 2003: 435) Но као што нас учи ло ги ка Фрој до вих симп то ма, 
оно по ти сну то уви јек ће ма кар у ис кри вље ном об ли ку до спје ти на ви дје ло. У слу ча ју 
про фе со ра Ро бер та нео сви је ште не емо ци је из би ја ју у об ли ку фи зич ких по сље ди ца 
(не до стат ка зра ка и по те шко ћа у кре та њу). „Про фе сор Ро берт чак и сто је ћи оста не 
без зра ка, али по не кад уоп ће не ма по те шко ћа. Мо ра да је све то пси хич ки“ (Ber nhard 
2003: 375), твр ди со ба ри ца Ци тел. У то ку ду гач ког и би је сног мо но ло га про тив 
аустриј ског ма ло гра ђан ског мен та ли те та, Шу сте ров брат Аустри јан це па ра док сал но 
оп ту жу је за исту ону рав но ду шност ко ја чи ни ка рак те ри стич но оби љеж је ње го вог 
пси хич ког ста ња. „Аустри јан ци су по ста ли на род пот пу не рав но ду шно сти спрам 
сво јих ка та стро фал них при ли ка. То је њи хо ва не сре ћа. То је њи хо ва ка та стро фа. Хо
ће уста ти али му то не успи је ва“ (Ber nhard 2003: 450). Ро бер то ви хи сте рич ни симп-
то ми та ко са ми утје ло вљу ју оно за што оп ту жу је сво је су гра ђа не, пре тва ра ју ћи га у 
сим бол не у спје ле аустриј ске ре во лу ци је, про па лог ис ко ра ка из сим бо лич ких око ва 
ма ло гра ђан ске оби те љи, од го ја и зна но сти. 

Шу сте ров брат у овом по гле ду ди је ли суд би ну сво је шо го ри це, чи је ха лу ци на ци је 
ли ко ви у дра ми тра ди ци о нал но по ве зу ју с те а трал но шћу хи сте рич них по ре ме ћа ја. 
Про фе сор Шу стер, по пут ни за му шких ли ко ва ко ји у Бер нхар до вим дра ма ма утје ло-
вљу ју оби тељ ске и је зич не ти ра ни не, же ни не по те шко ће не узи ма за озбиљ но те 
сма тра да их ње го ва су пру га ко ри сти у свр ху ма ни пу ла ци је ка ко би га спри је чи ла у 
ње го вим на мје ра ма. Чак и ста ри ја кћи про фе со ри це Шу стер мај чи не на па да је ви ди 
као сред ство мо ћи, као на чин да, ус пр кос оче вом су пер и ор ном ка рак те ру, по вре ме-
но про ве де сво ју во љу. Мај чи на хи сте ри ја и ме лан ко ли ја пре ма њој су не ки об лик 
вла да ви не од о здо. Све те бо ле сти, на по ми ње про фе со ри ца Ана, „ствар не су, а ипак 
те а тар“ (Ber nhard 2003: 380). И у не ку ру ку има пра во. Са мо што се ње на пре су да не 
мо же огра ни чи ти на „ти пич но жен ске“ по ре ме ћа је по пут хи сте ри је или ме лан ко ли је. 
Све Фрој до ве симп то ме на у чи ли смо чи та ти као вр сту пер фор ма тив ног ис ка за. Сви 
они пред ста вља ју про јек ци ју по ти сну тих те жњи и едисп ког су пер е га, суб вер зив не 
же ље и кул ту ро ло шких та буа. И у том су сми слу сви за и ста те а тар, ша ро ли ка тје ле-
сна пред ста ва ко ја зор но при ка зу је ге не зу кул ту ре и особ ног иден ти те та. Хи сте ри ја 
про фе со ра Ро бер та ни је ни ма ло дру га чи ја од ха лу ци на ци ја и ме лан ко ли је го спо ђе 
Шу стер ни па ра но је ње ног му жа. Свим ли ко ви ма Бер нхар до ве дра ме за јед нич ко је 
да не же ле „ви дје ти ни чу ти“. И у ту свр ху бје же у дру гу вр сту те а тра, фе ти ши стич ку 
сфе ру ма ло гра ђан ске ег зи стен ци је, ег зи стен ци је ко ју Бер нхард у ко ли ко на вра та на-
зи ва „глу мље ном“. Про фе сор Шу стер бје жи у при вид са вр ше ног ре да, ње гов брат у 
при вид се о ске иди ле, а го спо ђа Шу стер у Јо зеф штат, ка за ли ште ко је пру жа уљеп ша-
ну и иде а ли зи ра ну сли ку жи во та. 
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Од ових три ју вр ста еска пи зма, ко је су све по сље ди це гра ђан ског на сље ђа, би јег 
у опе рет ни сви јет Јо зеф шта та мо жда је нај вје ро до стој ни ји при каз ма ло гра ђан ске 
иде о ло ги је ко ја не пре ста но по ти ску је сво је не га тив не учин ке ка ко би очу ва ла ле ги-
тим ност дру штве них по дје ла. Јо зеф штат је Беч у ма лом. „У Јо зеф шта ту се и нај о-
збиљ ни је тра ге ди је игра ју као опе ре те. То је ка рак те ри стич но за Јо зеф штат. Та мо све 
по ста је опе ре та“ (Ber nhard 2003: 470). Бер нхар дов Трг хе ро ја утје ло вљу је пак дру гу, 
суб вер зив ну вр сту те а тра, бли ску те а трал но сти фрој дов ских симп то ма. Овом ка за-
ли шту циљ је осви је сти ти тра ге ди ју скри ве ну иза ки ча стих ку ли са опе ре те, крик и 
би јес за та јен под при је твор ном при стој но шћу гра ђан ске сва ко дне ви це. Јер глу ма 
ни кад не успи је ва у пот пу но сти, сва ком од из во ђа ча уви јек ће про мак ну ти не ка ома-
шка, не ка афо ни ја ко ја упу ћу је на то да је оно што ви ди мо тек врх ле де ња ка. Уисти ну, 
ни ти је дан од ли ко ва у Бер нхар до вој дра ми не мо же не ви дје ти и не чу ти. Сва ко га на 
свој на чин по вре ме но по тре са ју гла со ви ру ље с Тр га хе ро ја, гла со ви ко ји при кра ју 
ко ма да на бу ја ју до гра ни ца не под но шљи во сти. 

Про шлост се не да по ти сну ти. Она се уви јек вра ћа у об ли ку ауто мат ских рад њи 
(Хер та гле да кроз про зор с ко јег се ба цио про фе сор Шу стер, Го спо ђа Ци тел пре мје-
шта бу кет цви је ћа, про фе сор Ро берт сје да и не мо же уста ти), ре че ни ца ко је по пут 
тра у мат ског ре фре на не пре ста но од зва ња ју усред то бо же ба нал ног ди ја ло га („Про-
фе сор је ре као да ће ме во ди ти у Грац“, „Гла ва је би ла пот пу но смр ска на“, „Ја ни сам 
луд, го спо ђо Ци тел“) и кли ца ња ма са на Тр гу хе ро ја. Што ви ше, она је при сут на у осје-
ћа ји ма Бе ча на ко ји су, а то је Бер нхар до ва основ на те за, још уви јек за др жа ли мен-
тал ни склоп из Дру гог свјет ског ра та. „У Аустри ји мо раш би ти ка то лик или на ци о нал-
со ци ја лист. Ни шта дру го се не тр пи, све оста ло се уни шта ва“ (Ber nhard 2003: 432). 
Бер нхард од луч но раз от кри ва јед на ке пси хо ло шко-по ли тич ке по став ке у под ло зи 
аустриј ског ка то ли чан ства и на ци о нал со ци ја ли зма, па чак и со ци ја ли зма ко ји је у 
свим ње го вим дје ли ма из ло жен оштрој кри ти ци и ко ји са пр вот ном иде јом ко му ни-
зма не ма ни ка кве ве зе. „Али ти со ци ја ли сти ви ше уоп ће ни су со ци ја ли сти, да на шњи 
со ци ја ли сти у би ти ни су ни шта дру го не го ка то лич ки на ци о нал со ци ја ли сти. Со ци ја-
ли зам су аустриј ски со ци ја ли сти уни шти ли већ ра них пе де се тих го ди на. Од та да у 
Аустри ји не ма со ци ја ли зма“ (Ber nhard 2003: 467).

Ов дје ус по ста вље на па ра ле ла из ме ђу аустриј ског на ци зма и ка то ли чан ства мно-
го је де таљ ни је из ве де на у пр вом ди је лу Бер нхар до ва суб вер зив ног Bil dun gsro-
man-а при клад но на сло вље ног Узрок. Опи су ју ћи пр ве го ди не свог шко ло ва ња пред 
крај ра та, аутор ис црп но ана ли зи ра од нос из ме ђу пр ве, на ци о нал со ци ја ли стич ке, и 
ка сни је, ка то лич ке фа зе бо рав ка у салц бур шком ин тер на ту. Ро ман је та ко по ди је љен 
у два по гла вља на зва на по на ци о нал со ци ја ли стич ком ди рек то ру ин тер на та Грин-
кран цу и ње го вом ка сни јем ка то лич ком за мје ни ку Уја ку Фран цу. Грин кранц је пр во-
кла сни са дист и ти ра нин, СА ча сник ко ји на на ста ву до ла зи у уред ној уни фор ми и 
са вр ше но ула ште ним чи зма ма, уче ни ке тје ра да пје ва ју на ци стич ке пје сме и слу ша ју 
ви је сти из Фи ре ро ва глав ног сто же ра. Ње гов по сли је рат ни за мје ник Ујак Франц „у 
са ди стич ким цр та ма ни ма ло не за о ста је за Грин кран цом“, умје сто ча снич ких чи за ма 
SA-од ре да но си „цр не ви со ке ци пе ле све ће ни ка“ (Ber nhard 2007: 85), а умје сто сме ђе 
цр ну одо ру. „Са да ви ше ни смо пје ва ли По диг ни мо бар ја ке или За дрх тат ће тру ле ко сти 
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и ни смо ви ше у ста ву мир но слу ша ли из ван ред не ви је сти на ра ди ју, већ смо уз прат њу 
хар мо ни ја пје ва ли Мор ска зви је здо, по здра вљам те или Те бе, Бо же, хва ли мо“ (Bern-
hard 2007: 72). Ви зу ал ни па ра ле ли зам, ко ји Бер нхард на вр ло ду хо вит на чин по вла чи 
до крај њих гра ни ца, осо би то је упе ча тљив у епи зо ди гдје при по вје дач опи су је за мје ну 
Хи тле ро ве сли ке кри жем. „Чи та ва про сто ри ја ни је би ла чак ни оли че на, за то је вје ро-
јат но не до ста ја ло но ва ца, јер та мо гдје је сад ви сио криж на си вом зи ду још се ви дје ла 
за мјет на би је ла мр ља ко ју је го ди на ма пре кри ва ла Хи тле ро ва сли ка“ (ibid.). Зи до ви 
при по вје да че вог ин тер на та ис пи су ју тра у мат ску по ви јест у ко јој је оно про шло и по-
ти сну то – а тра го ви на ци о нал со ци ја ли зма у по сли је рат ној су Аустри ји за и ста „у пот-
пу но сти из бри са ни“ (ibid.) – уви јек ви дљи во при сут но тик уз по вр ши ну са да шњо сти. 

И не са мо то, по ти сну та про шлост уви јек од ре ђу је ти јек са да шњо сти, дје лу је из 
при крај ка. Јед нак сим бо лич ки и пси хо ло шки су став твр до гла во се про би ја иза дру-
га чи је фа са де и но вих име на аустриј ског гра ђан ског жи во та. Основ ним пред став ни-
ци ма те коб не сим бо лич ке ма три це Бер нхард сма тра упра во кућ ни и школ ски од гој, 
од но сно њи хо во по ти ца ње иде а ли за ци је и пот чи ња ва ња ауто ри тар ној лич но сти.

А од гој ни зло чи ни, ка кви се по сву да на сви је ту у од гој ним уста но ва ма чи не над го јен
ци ма, уви јек се чи не у име јед не та ко зва не из у зет не особ но сти, зва ла се та из у зет на 
особ ност Хи тлер или Исус. У име оно га ко ји се опје ва ва или ве ли ча чи не се ка пи тал ни 
зло чи ни над они ма ко ји од ра ста ју. (Ber nhard 2007: 81)

По ку ша мо ли по тра жи ти пси хич ког пред став ни ка ове исто доб но са ди стич ке, али 
и крај ње иде а ли зи ра не „из у зет не особ но сти“, ла ко ће мо до ћи до за кључ ка да се ра ди 
о фи гу ри едип ског су пер е га, од но сно ње го вим ин тер на ли зи ра ним кул ту ро ло шким 
об ли ци ма. Док се Трг Хе ро ја, про у ча ва ју ћи хи је рар хи ју, пси хо ло шке про фи ле и ме ђу-
људ ске од но се уну тар оби те љи Шу стер, углав ном фо ку си ра на оби тељ ска и род на 
утје ло вље ња па ра но ид не лич но сти, Узрок да ље раз ра ђу је ус по ста вље не по ве зни це 
и пом но ана ли зи ра њи хо ве ши ре дру штве не кон зе квен це. На кон „за ту пљи ва ња“ уну-
тар оби те љи (чи ји по че так Бер нхард, по пут Фрој да, ло ци ра већ у пр ве три го ди не 
жи во та), уче ник је из ло жен „др жав но-фа ши стич ко-са ди стич ком“ (Ber nhard 2007: 20) 
од гој ном пла ну у ко јем основ ну уло гу игра ри ту ал, одр жа ва ње при ви да и по шти ва ње 
хи је рар хи је. За ври је ме бом ба шких на па да пред крај ра та уче ни ци и да ље мо ра ју сје-
ди ти на на ста ви и по шти ва ти днев ни рас по ред, иако је и ви ше не го ја сно да се на ста ва 
сво ди на иш че ки ва ње уз бу не те да о на вод ној свр си бо рав ка у ин тер на ту, уче њу или 
од го ју, не мо же би ти го во ра. Уна точ то ме „по гон у ин тер на ту одр жа вао се гр че ви то и 
бо ле сно“ (Ber nhard 2007: 34), јед на ко гр че ви то као што се за сво је струк ту ре ре да до 
по сљед ње се кун де др же сви Бер нхар до ви је зич ни и/или дру штве ни ти ра ни. 

По сље ди це ма ло гра ђан ских од гој них ме то да вр ло су слич не као у Тр гу хе ро ја. Берн-
хард ро ман по чи ње по ра жа ва ју ћим од лом ком из салц бур шких но ви на у ко јем сто ји 
да је Салц бург, гдје си го ди шње жи вот оду зме око дви је ти су ће љу ди, град с нај ве ћом 
сто пом са мо у бој ста ва у Аустри ји. Ауто ро ва се до мо ви на, уз Ма ђар ску и Швед ску, др жи 
на са мом вр ху еуроп ске ље стви це. Оста так књи ге на при мје ру при по вје да че ва дје-
тињ ства на сто ји ис тра жи ти узрок за бри ња ва ју ће ста ти сти ке из увод ног ци та та. Узрок 
су да ка ко па ра но ид не струк ту ре уну тар оби те љи, обра зо ва ња и ши рег по ли тич ког 
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жи во та. Ауто ри тар ни од гој у го јен ци ма раз ви ја осје ћај крив ње и са мо у би лач ке фан-
та зи је. За мла дог чо вје ка Салц бург пред ста вља „мје сто ко је га је не пре ста но из рав но 
или не из рав но ко ри ло за не по чи ње не при је сту пе, гу ше ћи у ње му ћу тљи вост и осје-
ћај ност, умје сто да по ти че ње гов ства ра лач ки дар“ (Ber nhard 2007: 7). При сје ти мо се 
рас пра ве о мо рал ном ма зо хи зму. Са ди стич ки на стро јен су пер е го, пред став ник гра-
ђан ског мо ра ла, по ти ски ва њем иза зи ва подсвје сни осје ћај крив ње ко ји ис ку пље ње 
нај че шће на ла зи у ма зо хи стич ким по ри ви ма или ме лан ко лич ној па ра ли зи. Као и у 
то ку Фрој до ве ана ли зе, за по сље ди це се кри ви по ни же на и под ре ђе на жр тва па се 
лош ис ход ко ри сти као оправ да ње за даљ ње пот чи ња ва ње и по ни жа ва ње. Бер н хард 
се при мје ри це сје ћа да се о са мо у бо ји ца ма у ду ху на ци зма че сто го во ри ло као о сла бом 
„људ ском ма те ри ја лу“ (Ber nhard 2007: 52). Ни су кри ве од гој не ме то де, већ би о ло шка 
пре ди спо зи ци ја ко ја је уче ни ку ус кра ти ла спо соб ност да до сег не кул тур но-ци ви ли-
за циј ски ни во ко ји се од ње га оче ку је. У ви ду крај њег дру штве ног до се га ове ус по-
ред бе, Фрој до во не пре ста но по зи ва ње на би о ло шку увје то ва ност по ста је по ма ло 
за стра шу ју ће. Ако за по ја ву пси хич ких по те шко ћа ни је кри ва око ли на, већ фик са ци-
ја или ге нет ска пред о дре ђе ност, ко ја се још к то ме сма тра ка рак те ри стич ном за од-
ре ђе не ску пи не љу ди, са мо је је дан ко рак до за кључ ка да би се те ску пи не мо гле 
ели ми ни ра ти у свр ху ци ви ли за циј ског на прет ка. Бер нхард с ла ко ћом про зи ре овај 
узроч но-по сље дич ни обрат:

[Гринкранц] би сво јом од бој ном ре ак ци јом на не ми ло ср дан и хла дан, али на ци стич
коего и сти чан на чин оп ту жио крив ца, ко ји по при ро ди ства ри ни кад ни је крив, јер са
мо у бо ји цу не по га ђа крив ња, крив ња по га ђа око ли ну, у овом слу ча ју да кле уви јек са мо 
ка то лич кона ци стич ку око ли ну са мо у бо ји це, ко ја је згње чи ла тог чо вје ка, ко ја га је на
тје ра ла и при си ли ла на са мо у бој ство, ма из ко јег раз ло га. (Ber nhard 2007: 18)

Не по треб но је на гла ша ва ти да је ова ква ауто ри тар на вр ста од го ја, као је дан од 
основ них пред у вје та фа ши стич ког мен та ли те та, не по сре дан по вод са мо у бој ства и 
пси хич ких по те шко ћа у Тр гу хе ро ја. Освје шта ва ју ћи њи хо ву по ви је сно-кул ту ро ло шку 
ге не зу, Бер нхард обр ће фе ти ши стич ку ло ги ку то та ли тар не иде о ло шке ма три це (би ло 
да се ра ди о по ли тич ком то та ли та ри зму или то та ли та ри зму иден ти те та) и от кри ва 
„бо лест“, „де ви јант ност“ до ми нант них струк ту ра. На ци о нал со ци ја ли зам и ка то ли ци-
зам за Бер нхар да су „ду хов не бо ле сти и ни шта дру го“ (Ber nhard 2007: 85). Он сам, на 
сре ћу, ни је „био ни јед но ни дру го јер дјед и ба ка, код ко јих је од ра стао, ни су би ли 
за хва ће ни ни јед ном ни дру гом у осно ви ипак зло ћуд ном бо ле шћу“ (Ber nhard 2007: 
80). Тек иден ти тет ван ка те го ри ја спо со бан је дје ло ми це ума ћи по губ ним по сље ди-
ца ма ма ло гра ђан ског Bil dung-а. Пре ма ауто ру Узро ка ши ри по ли тич ки кон текст ну ди 
три ин сти ту ци о нал на крив ца аустриј ског „од гој ног зло чи на“: оби тељ, цр кву и шко лу. 
Они ће су бјек то ве флу ид не ин те ре се и емо ци је на сто ја ти укро ти ти и ука лу пи ти у 
свр ху про из вод ње (за Бер нхар да су ро ди те љи уви јек тек про из во ђа чи) дру штве но 
ко ри сне, по доб не ин ди ви дуе.

 
Не про сви је ће ни про из во ђа чи у свој ству ро ди те ља или њи хо ви за мје ни ци, сли је де ћи 

его и стич но са мо вла сти те свр хе, [...] од но сит ће се пре ма ње му ту по и его и стич но као 
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пре ма жи во ти њи, по ступ но ни ве ли ра ју ћи, оме та ју ћи и ра за ра ју ћи ње го ве жив ча не и 
осје ћај не цен тре, а по том ће, као јед на од нај го рих ра зо ри те љи ца, цр ква пре у зе ти 
уни ште ње ду ше тог но вог људ ског би ћа, док ће шко ле по на ло гу и на за по ви јед вла да у 
свим др жа ва ма овог сви је та по чи ни ти убој ство ње го ва ду ха. (Ber nhard 2007: 70)

Цр кве на, од гој на и оби тељ ска ин сти ту ци ја про же те су јед на ком иде о ло ги јом. За 
раз ли ку од уоби ча је не по дје ле ко ја оби тељ за тва ра у при ват ну, цр кву у ду хов ну, а 
шко лу у од гој ну сфе ру те њи хов рад смје шта ван ак ту ал них по ли тич ких зби ва ња, 
Бер нхард је у пот пу но сти свје стан да иде о ло ги ја про жи ма све об ли ке дис кур са. У 
при по вје да че вом ин тер на ту гра ди во школ ских пред ме та уви јек по при ма ка рак те-
ри сти ке по ли тич ких су ста ва. „Јер у та квим шко ла ма по у ча ва се ка то ли ци зам ви ше 
не го ишта дру го, сва ки пред мет је ка то лич ки, као што је у до ба на ци зма сва ки пред мет 
био на ци о нал со ци ја ли стич ки“ (Ber nhard 2007: 84). На вод на објек тив ност по ви је сног, 
би о ло шког и оста лих знан стве них на ра ти ва са став ни је дио њи хо вог не при мјет ног 
дје ло ва ња у ко рист до ми нант не иде о ло ги је. Кул ту ро ло шке пред ра су де за вла че се 
ду бо ко у знан стве не прет по став ке пси хо а на ли зе, њи хо ве струк ту ре про жи ма ју ин-
те ре се и сли ку сви је та бра ће Шу стер, а у Бер нхар до вој ауто би о гра фи ји чи не по тку 
свих школ ских пред ме та и од гој них ме то да. Ра зор на сна га на го на смр ти ко ји се код 
Фрој да по ве зу је са же на ма, дје цом, хо мо сек су ал ци ма и „при ми тив ним“ на ро ди ма с 
јед не стра не под сје ћа на Шу сте ро ву оп се сив ну по тре бу за ре дом, а с дру ге на Шре-
бе ро ва де ма ски ра ња не при ја те ља као је зу и та, Мон го ла и Фран цу за, украт ко сва ке 
не а ри јев ске ег зи стен ци је. Па ра но ид на струк ту ра зна но сти пред ста вља не рас ки ди-
ву по ве зни цу тро ку та Шре бер-Фројд-Шу стер. А у Узро ку се до во ди у из рав ну ве зу с 
ма ло гра ђан ским од го јем и на ци стич ким зло чи ни ма. Са мо у бој ства го је на ца и про фе-
со ра Шу сте ра са мо су је дан од мо гу ћих ис хо да. Дру ги су са ди стич ке те жње ауто ри-
тар не лич но сти. При сје ти мо се Шре бе ро вих апо ка лип тич них фан та зи ја о кра ју сви-
је та. И стра хо та Дру гог свјет ског ра та учи ње них у име „очу ва ња свјет ског по рет ка“ 
или „убр за ња ево лу циј ског про це са“. Од ис кљу чи во сти едип ске оби те љи и ма ло гра-
ђан ског од го ја до Anschluss-а. То је суп тил на по ру ка Бер нхар до ве ауто би о гра фи је. 
„Та ко зва на бе за зле ност ма ло гра ђа на у ства ри је гру ба и не мар на об ма на ко ја че сто 
во ди у из рав но оме та ње и уни шта ва ње сви је та“ (Ber nhard 2007: 83). 

За раз ли ку од тра ди ци о нал не хи сто риј ске пре доџ бе, Бер нхард ис пи су је подсвје-
сну по ви јест Аустри је по вла че ћи па ра ле ле из ме ђу на из глед опреч них ре ли гиј ско-
по ли тич ких су ста ва (ка то ли чан ство, на ци зам, аустриј ска ина чи ца со ци ја ли зма). Док 
по ли тич ка по ви јест по ти ски ва њем слич но сти по ку ша ва ус по ста ви ти су став опреч-
них ка те го ри ја, Бер нхар до ви про зни и драм ски тек сто ви тра га ју за за зор ним ве за ма 
ка ко би „по мо гли исти ни да оства ри сво је пра во“ јер „од већ ла ко до ла зи ври је ме 
уљеп ша ва ња и не до пу сти вог убла жа ва ња“ (Ber nhard 2007: 47). Док Аустри јан ци на-
кон Дру гог свјет ског ра та оп се сив но ра де на за бо ра вља њу (по ти ски ва њу) на ци зма, 
Бер нхард им упор но не же ли до пу сти ти да за бо ра ве. Јер та кво је за бо ра вља ње мо-
жда пр ви ко рак до по нов не по ја ве на ци стич ке са бла сти. Ко лек тив на ам не зи ја и ауто-
цен зу ра по га ђа ка ко ин ди ви ду ал но та ко и ко лек тив но сје ћа ње. У сти лу јав них уста-
но ва и по ви је сних тек сто ва, гра ђа ни Салц бур га на спо мен сје ћа ња ве за них уз рат но 
до ба ту по од ма ху ју гла вом.
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На мје сту гдје је не коћ ста ја ла го сти о ни ца [...] да нас је ки но и ни тко не зна о че му 
го во рим кад го во рим о то ме ка ко су сви, чи ни се, из гу би ли пам ће ње, бар што се ти че 
мно штва уни ште них ку ћа и уби је них љу ди, ка ко су за бо ра ви ли све или јед но став но ви ше 
не же ле зна ти. Ка да да нас до ђем у град, љу ди ма све јед но спо ми њем то ужа сно ври је ме, 
али они на то са мо од ма ху ју гла вом. (Ber nhard 2007: 37)

До ми нант ни хи сто риј ски на ра тив, ко ји, као што ка же Ка не ти, на сил ним пу тем же ли 
не у тра ли зи ра ти лу ди ло што у сва ком тре ну по ста је по ви јест (Se bald 2006: 93), оста-
вио је тра га и на Бер нхар до вом тек сту. По ти ски вач ки ме ха ни зам слу жбе не по ви је сти 
мо жда се нај бо ље да иш чи та ти на при мје ру цен зу ре ко јој је под врг нут пр ви дио Бер н-
хар до ве ауто би о гра фи је. Чи та тељ ће на и ме при ми је ти ти да су у епи зо ди гдје при по-
вје дач из во ди слич но сти из ме ђу на ци стич ког и ка то лич ког од го ја мно ги ди је ло ви 
тек ста из о ста вље ни. Иако ни је мо гу ће са зна ти што је тре ба ло ста ја ти на мје сту та јан-
стве них звје зди ца, ис ка зи ко ји прет хо де и сли је де го во ре мно го. Је дан од не ко ли ци-
не при мје ра ба ви се са бла сном при сут но шћу тра у мат ског сје ћа ња. „Али у сно ви ма 
још су ме го ди на ма бу ди ле уз бу не, кри ко ви же на и дје це у ту не ли ма [...]. И да нас са-
њам та кве сно ве“ (Ber nhard 2007: 77). Опис сна ко ји је по свој ло ги ци тре бао сли је ди ти 
по ти снут је из об ја вље ног тек ста. Цен зор ска фи гу ра Узро ка на тај на чин по на вља ме ха-
ни зам ко ји Бер нхард пре по зна је у гла ва ма аустриј ског гра ђан ства. Обо је же ле не ги ра-
ти бли ску при сут ност рат не про шло сти. Као да же ле ре ћи: „Не, ти ни шта не са њаш. 
То је про шло. Ти с тим ви ше не маш ни ка кве ве зе.“ Дру ги при мјер ти че се раз ра де пси-
хо ло шког про фи ла ди рек то ра Грин кран ца и ње го вог на сљед ни ка Фран ца. Из о ста-
вље ни ко мен тар тре ба ло би да се на ста вља на тврд њу да је „у пре фек ту с па пир на тим 
оврат ни ком уви јек по сто јао Грин кранц, као што је Грин кранц та ко зва не на ци стич ке 
ере већ био пре фект“ (Ber nhard 2007: 78). Је дин ство по ви је сних иден ти те та и по ни-
ра ње ка те го риј ске гра ни це ов дје је у бли ској све зи с обр та њем и де кон струк ци јом 
вре мен ског сли је да. Са му по се би до вољ но шо кант ну при сут ност Грин кран цо ва ка-
рак те ра у фи гу ри Уја ка Фран ца при по вје дач про вла чи да ље па сма тра да је ка сни ји 
Ујак Франц већ при су тан у ли ку на ци стич ког ди рек то ра. Ово је ло ги ка тра у мат ске 
по ви је сти у ко јој не са мо да је оно што сли је ди увје то ва но оним што прет хо ди, не го 
је оно што сли је ди већ при сут но у оно ме што прет хо ди. Про шлост је уви јек при сут на у 
са да шњо сти као што је са да шњост уви јек већ са др жа на у про шло сти. За зор Бер н-
хар до ве иде је под јед на ко се са сто ји у де тек ци ји едип ско-шре бе ров ског су пер е га у 
обје глав не фи гу ре свог ра ног обра зо ва ња као и у под ри ва њу кро но ло шког, узроч-
но-по сље дич ног раз вој ног на ра ти ва. 

Те шко се от хр ва ти при ти ску гра ђан ског Бил дун гсро ман-а те на мет ну тој по тре би 
да сва ко од нас утје ло вљу је пра во црт ну раз вој ну при чу са срет ним за вр шет ком. Срет-
ним за ко га? упи тат ће Бер нхард. Гра ђан ска цен зу ра им пли цит но од го ва ра на пи та ње 
кад тре ћу звје зди цу по ста вља на кон тврд ње да су и Грин кранц и Ујак Франц би ли у 
пот пу но сти не срет не осо бе (Ber nhard 2007: 79). „Сре тан за вр ше так“ ни је ни ви ше ни 
ма ње не го укла па ње у увје те сим бо лич ко-иде о ло шке раз мје не, под ре ђи ва ње ин те-
ре са и ин ди ви ду ал них раз ли ка по је дин ца по тре ба ма „свјет ског по рет ка“. У прет ход-
ном по гла вљу ус по ста ви ло се да Фројд све дру штве не при ви ле ги је (ак тив ност, ма ску-
ли ни тет, скло ност до ми на ци ји) при пи су је ли би ду, на го ну од го вор ном за по ве зи ва ње 
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људ ских је дин ки у за јед ни це. Ин ди ви ду ал но усмје рен на гон смр ти уви јек је онај ко јег 
тре ба об у зда ти и ко ји сто га пред ста вља глав ну по кре тач ку сна гу под ре ђе них дру-
штве них ску пи на. Шре бер се, да би спа сио сви јет, мо ра из ло жи ти над људ ским на по-
ри ма све док са мог Бо га не поч не кри ви ти за не ху ма но по на ша ње. Про фе сор Шу стер 
жи вот окон ча ва са мо у бој ством, а сва ке му се го ди не при дру жу је до бар дио салц бур-
шке по пу ла ци је. 

Ја сно је да кле да про из вод ња дру штве но при хва тљи вих по је ди на ца, у (ма ло)гра-
ђан ској Аустри ји као и дру гдје, ни је са свим без бо лан про цес те да ће зах ти је ва ње 
пре ве ли ког од ри ца ња/по ти ски ва ња уви јек ре зул ти ра ти зна чај ном ко ли чи ном на си-
ља ко ју ће су бјект ови сно о окол но сти ма усмје ри ти пре ма се би или пре ма дру ги ма. 
Бер нхард ту пре по зна је ло ги ку ме ха ни зма жр тве, ода бра не при јет ње на ко јој ће се 
ис ка ли ти са ди зам на стао ауто ре про дук ци јом па ра но ид них сим бо лич ких струк ту ра. 
У јед ној од гим на зиј ских епи зо да при по вје дач се при сје ћа дво ји це та квих дру штве-
них од ба че ни ка, ар хи тек то вог си на бо га ља и про фе со ра зе мљо пи са Пи ти о ни ја. За 
тан ко ћут ног дје ча ка њих дво ји ца пред ста вља ју „до ми нант не ли ко ве гим на зи је, упра-
во они на ко ји ма се сва ко днев но на нај де пре сив ни ји на чин по ка зи ва ла стра хо ви тост 
јед ног без об зир ног дру штва као школ ског ко лек ти ва“ (Ber nhard 2007: 108). Осје ћај од-
ба че но сти пред ста вља пр ви по ти цај при по вје да че ве иден ти фи ка ци је с не по крет ним 
при ја те љем и сми је шно ру жним про фе со ром. Иако сам ни је из ло жен то ли ким по ру-
га ма јер ње го ва раз ли чи тост (а раз ли ке су уви јек оно што се на па да) ни је на пр ви по-
глед ви дљи ва, мла ди Бер нхард пот пу но је свје стан слич не при ро де њи хо ва по ло жа ја. 
„Мо ја је не сре ћа би ла скри ве на у ме ни и мо ме по при ро ди у се бе окре ну том би ћу, а 
пред ност та квог би ћа је што ње го ва не сре ћа ни је пре по зна та и оно углав ном оста је 
нео ме та но, док дру га дво ји ца, син ар хи тек та и про фе сор Пи ти о ни, ни кад у жи во ту 
ни су би ли нео ме та ни“ (Ber nhard 2007: 114). 

При том је ва жно на гла си ти да су обо ји ца ли ко ва из свог пот чи ње ног по ло жа ја 
успје ла из ву ћи сво је вр сну су пер и ор ност спо зна је. Пи ти о ни је био „из ван ре дан, за ци-
је ло нај и зван ред ни ји учи тељ зе мљо пи са што га је гим на зи ја икад има ла […] јер сви 
оста ли упра во у свом без гра нич ном здра вљу ни су би ли ни шта дру го не го про сјек“ 
(Ber nhard 2007: 112). Они ко ји се, ба рем у не ком аспек ту жи во та, не на ла зе на мар ги ни 
те шко ће у пот пу но сти ус пје ти са гле да ти оп сег „ме лан ко ли је јав не сфе ре“. А Бер н хард 
га у сва ком слу ча ју са гле да ва и при ка зу је вр ло одр је ши то. Има ју ћи на уму па ра ле ле 
из ме ђу на ци стич ког и ка то лич ко-ма ло гра ђан ског од го ја, чи та те љу Узро ка не ће про-
мак ну ти им пли цит на по ру ка кад при по вје дач о до се зи ма на си ља, ко је се ов дје још 
уви јек од ви ја из ме ђу школ ских клу па, твр ди сље де ће: „Ви дио сам до ко јег ступ ња 
ни ско сти мо же се за ти исми ја ва ње, по ру га и уни шта ва ње та квих жр та ва дру штва и 
за јед ни це, уви јек до по сљед њег ступ ња, а ве о ма че сто и ни же, на на чин да се та ква 
жр тва без даљ њег уби је“ (Ber nhard 2007: 110). Салц бур шка гим на зи ја при каз је аустриј-
ског дру штва, а Пи ти о ни и ар хи тек тов син ње го вог на сил ног по тен ци ја ла у ма лом. 

Та ко је про фе сор зе мљо пи са осу ђен на жи вот из ме ђу „јед ног му чи тељ ског стро ја 
ко ји се на зи вао гим на зи јом не би ли код ку ће ушао у но ви му чи тељ ски строј, дом“ 
(Ber nhard 2007: 111). Оба су стро ја, као дви је основ не по ста је ма ло гра ђан ског Bil dun gs-
ro man-а, не рас ки ди во по ве за на. Ве ћи на при по вје да че вих школ ских ко ле га гим на зи ју 
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по ха ђа ка ко би по ста ли исто што и оче ви (Ber nhard 2007: 114). Гим на зи ја је да кле ин-
сти ту ци ја ко ја на ста вља и по твр ђу је ма ло гра ђан ско оби тељ ско на сље ђе те при па-
да ју ћу по дје лу род но-кла сних уло га. Ис пу ња ва ју ћи уна при јед од ре ђе на оче ки ва ња 
гим на зи јал ци омо гу ћу ју об но ву до ми нант них дру штве них од но са те та ко оства ру ју 
„пред на кло ност“ и „пред љу бав“ (Ber nhard 2007: 6) ко ју је у њих (до слов но и фи гу ра тив-
но) уло жи ла дру штве на за јед ни ца. Ка ко иза ћи из тог за ча ра ног кру га? Дје ло ми чан 
од го вор по ну ђен је у прет ход ном по гла вљу. Онај тко же ли на не ки на чин ис ту пи ти, 
мо ра пре ста ти пре пи си ва ти и у оче ки ва ну жи вот ну при чу уни је ти мо мент афо ни је.

Упра во се то до га ђа у на став ку Бер нхар до ве ауто би о гра фи је. Ро ман По друм за по-
чи ње при по вје да че вим сва ко днев ним од ла ском у гим на зи ју. На сред пу та дје чак из-
не на да за ста је, окре ће се и од ла зи до уре да за за по шља ва ње. Љу ба зна слу жбе ни ца 
ну ди му пре гршт рад них мје ста, угла ђе них тр го ви на и обр та у цен тру, но он не пре-
ста но по на вља да же ли не што из „су прот ног смје ра“ (Ber nhard 2004: 13). Не схва ћа ју ћи 
што би то тре ба ло зна чи ти, слу жбе ни ца по ста је очај на па му на кра ју с ви дљи вим пре-
зи ром ну ди адре су тр гов ца Кар ла Под ла хе у зло гла сном квар ту Шер цха у зер фелд. На 
ње но пот пу но за пре па ште ње при по вје дач оду ше вље но при хва ћа. По друм ски ду ћан 
Кар ла Под ла хе, ко ји се у књи зи че сто на зи ва са мо „по друм“ и сто га је од го во ран за 
име ро ма на, ба рем по ло ка ци ји фун ги ра као сим бол цје ло куп ног на се ља. Шер цха у-
зер фелд је, за раз ли ку од гим на зиј ске „школ ске па ла че“ (Ber nhard 2004: 13), за и ста 
„по друм“ Салц бур га, под зем ни, скри ве ни, подсвје сни про стор у ко ји град ба ца сву 
сво ју „ста ру кра му“. „Град је на уда ље но сти ко ја му се чи ни ла по треб на и до вољ на да 
се с њим не мо ра су о чи ти […] на ли ва да ма из гра дио јеф ти но и не ху ма но на се ље за 
свој људ ски от пад: из оп ће ни ке, нај си ро ма шни је, нај за пу ште ни је и про па ле, а по на-
ра ви ства ри нај бо ле сни је и нај о чај ни је“ (Ber nhard 2004: 24). Чак и фи зич ки оди је љен 
од салц бур шке јав не сви је сти (по јас ли ва да са вр ше на је илу стра ци ја гра ни це из ме ђу 
сви је сти и под сви је сти), Шер цха у зер фелд са др жи све што се у гра ду по ку ша ва ло 
„пре шу тје ти и при кри ти“ (Ber nhard 2004: 22). То што се ова дру штве на под сви јест са-
сто ји од кон крет них ин ди ви дуа или чак ску пи на љу ди (си ро ма шних, ал ко хо ли ча ра, 
ка жње ни ка, кри ми на ла ца) у ви ду прет ход не ана ли зе не би нас тре ба ло пре тје ра но 
из не на ди ти. Ста нов ни ци Шер цха у зер фел да дру штве но су пред о дре ђе ни за кри ми-
нал и ни ске по сло ве па на кра ју и са ми ин тер на ли зи ра ју су став ври јед но сти и дру-
штве не прав де ко ји их пот чи ња ва.

Про зван ге том за зло чин це Шер цха у зер фелд су сма тра ли на се љем из ко је га су у град 
мо гли до ла зи ти је ди но зло чин ци па ако је у град до ла зио не тко из Шер цха у зер фел да, то 
је зна чи ло да у град до ла зи зло чи нац. […] Бу ду ћи да су љу ди из на се ља Шер цха у зер фелд 
од у ви јек би ли не си гур ни, на кон го ди на окри вља ва ња и ома ло ва жа ва ња и са ми су по че ли 
вје ро ва ти да су оно чи ме их сма тра ју: зло чи нач ки олош па ни је ни чу до да је већ одав но 
на се ље Шер цха у зер фелд ис по ру чи ва ло уви јек свје жу ро бу за салц бур шке су до ве и би ло 
не пре су шан из вор љу ди за аустриј ске ка зни о ни це и за тво ре. (Ber nhard 2004: 23)

Већ уоби ча је ном ло ги ком узроч но-по сље дич ног обра та, салц бур шко „дру штво 
ужи та ка“, др жа ва, град и цр ква (Ber nhard 2004: 30), про из во де Шер цха у зер фелд и ње-
го ве ста нов ни ке да би их по том окри ви ли за њи хов не мо ра лан, де ви јан тан жи вот. 
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Пре ма ми шље њу аустриј ског гра ђан ства, ста нов ни ци Шер цха у зер фел да ни су та кви 
јер их је дру штво од ба ци ло и по том на њих за бо ра ви ло, већ за то јер су под ри је тлом 
„ода кле се не би смје ло би ти“ (Ber nhard 2004: 29). Са мим ро ђе њем у „прет па клу“ Салц-
бур га, жи те љи Шер цха у зер фел да пред о дре ђе ни су за жи вот дру штве них од ба че ни ка, 
ег зи стен ци ју у сје но ви тој сфе ри на гра ни ци по сто ја ња, баш као што су салц бур шким 
гим на зи јал ци ма већ у ра ној мла до сти за га ран ти ра ни до бар по сао и про спе ри тет. 
Про роч ки по тен ци јал со ци јал них иден ти те та не пре ста но про из во ди оно што се већ 
уна при јед зна ло те та ко утвр ђу је при вид вла сти те при род но сти. Бер нхард ме ђу тим 
не пре ста но упу ћу је на то да је про па лу ег зи стен ци ју ста нов ни ка Шер цха у зер фел да 
про из ве ла упра во њи хо ва око ли на, иста око ли на ко ја је у Узро ку по зва на на ред због 
са мо у бој ства го је на ца и на ци стич ких зло чи на. „Ег зи сти ра ли су об у зе ти лу ди лом не пре
ста на сум њи че ња и окри вља ва ња дру гих од че га су би ли на смрт бо ле сни. Сна гу за сво је 
по сто ја ње за пра во су цр пи ли из упро па шта ва ња и ра за ра ња па су се не пре ста но 
ме ђу соб но упро па шта ва ли и ра за ра ли“ (Ber nhard 2004: 32). Ин тер на ли за ци ја на мет-
ну те крив ње про ду ци ра са ди стич ки по тен ци јал дру штве но под ре ђе них осо ба па их на 
тај на чин за др жа ва у не пре кид ном кру гу на си ља пре ма се би и дру ги ма. Дру штве на 
је под ре ђе ност оно што ста нов ни ке Шер цха у зер фел да чи ни „на смрт бо ле сни ма“. На-
кон то га на њих се око мља ва ју уни вер зал не ка те го ри је дру штве не прав де ко ји ма је 
слац бур шки „по друм“ дра го цјен из вор жр та ва, ну жних ка ко би за јед ни ца те а трал но 
мо гла оства ри ти по тре бу ис кљу чи ва ња, по ти ски ва ња и ка жња ва ња. Прав не ка те го-
ри је не узи ма ју у об зир ин ди ви ду ал не при че ни мо гућ ност со ци јал не увје то ва но сти, већ 
под из ли ком „јед на ко сти за све“ дје лу ју у ко рист со ци јал но при ви ле ги ра них кла са.

Су ци ни су зна ли оно што сам ја знао ни ти су се тру ди ли ис тра жи ти не чи ју жи вот
ну при чу; све су пар ни це во ди ли јед на ко и, др же ћи се па пи ра и та ко зва них нео бо ри вих 
чи ње ни ца, до но си ли пре су де, а да ни су по зна ва ли ни осу ђе но га, ни сви јет из ко је га је по
те као, ни ње гов до та да шњи жи вот, ни дру штво ко је је од ње га на чи ни ло зло чин ца ко јим 
га је суд про гла сио. Су ци су се го то во ис кљу чи во др жа ли па пи ра и сво јим би бру тал ним, 
огра ни че ним и не ми ло срд ним за ко ни ма, што су би ли про тив све га ду хов ног и чо вјеч ног, 
уни шти ли чо вје ка ко је му су су ди ли. (Ber nhard 2004: 11)

Ме ђу тим у на из глед без над ној ег зи стен ци ји ста нов ни ка Шер цха у зер фел да Берн-
хард уоча ва ста но ви ти про дук тив ни по тен ци јал, су про тан смјер ли це мјер ног ма ло гра-
ђан ског иден ти те та. Из вр ћу ћи ло ги ку тра ди ци о нал ног раз вој ног на ра ти ва гдје гим-
на зиј ско обра зо ва ње пред ста вља на пре дак, а Шер цха у зер фелд не по врат но за стра-
ње ње, при по вје дач По дру ма прет па клом про гла ша ва под руч је оби тељ ског до ма, а у 
по ти сну том квар ту Салц бур га на ла зи уто чи ште. „Вје ро јат но сам у по дру му уви јек био 
до бро рас по ло жен јер сам знао од че га сам ра но ују тро сва ког да на по бје гао; мој дом 
био је мој па као и сва ко днев ни од ла зак у на се ље Шер цха у зер фелд, ко је ов дје на зи-
вам прет па клом, за ме не је био спас“ (Ber nhard 2004: 60). Јед на ко се осје ћа и вла сник 
по друм ског ду ћа на Карл Под ла ха, про па ли гла збе ник ко је га је, као и про па лог гим-
на зи јал ца, од ба цио та ко зва ни нор мал ни сви јет па је „на чи нив ши по сљед њи ко рак у 
прет па као или па као [...] вје ро јат но осје ћао олак ша ње“ (Ber nhard 2004: 40). 

По гра ђан ским мје ри ли ма Карл Под ла ха је, као и при по вје дач, гу бит ник. Опус То-
ма са Бер нхар да оп ће ни то је по знат по то ме што вр ви та квим гу бит ни ци ма, ли ко ви-
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ма ко ји под ри ва ју дру штве на мје ри ла ти ме што се са ми ни кад не сма тра ју про па лим 
слу ча је ви ма. Пи сци ко ји го ди на ма не успи је ва ју до вр ши ти сво је ве ли ко дје ло, про-
па ли гла збе ни ци ко ји по ста ју тр гов ци на ма ло, про па ли гла збе ни ци ко ји на вр хун цу 
ка ри је ре хи ро ви то од лу чу ју пре ста ти и по ста ти про па ли пи сци. И ко ји се због то га, 
чи ни се, ни ма ло не узру ја ва ју. Чи та те ља на вик ну тог на пра ви ла гра ђан ског Bil dun gs-
ro man-a си гур но ће ири ти ра ти чи ње ни ца што Бер нхар до вим глав ним ју на ци ма до-
вр ше но дје ло, дру штве но при зна ње или нов ча ни успјех, ти не из о став ни по ка за те љи 
дру штве ног успје ха и особ ног „happy end-a, ни су ни ма ло ва жни. Карл Под ла ха је тр го-
вац ко је му ни је осо би то ста ло до нов ца и ко ји при по вје да ча на са мом по чет ку упо-
зо ра ва да пре ма му ште ри ја ма бу де благ. При по вје дач по дру ма, ње гов уче ник, на кон 
абрупт ног пре ки да ња шко ло ва ња о сво јој ће од лу ци из ја ви ти: „Ни сам гим на зи ју на-
пу стио јер сам био не спо со бан не го јер сам пре ма њој осје ћао од бој ност“ (Ber nhard 
2004: 47). 

Окре та ње од шко ле, скре та ње с пу та гра ђан ског успје ха и ода бир су прот ног смје-
ра, смје ра салц бур шког прет па кла у Бер нхар до вој ауто би о гра фи ји фун ги ра као пр ва 
по зи тив на пре крет ни ца, ис хо ди шна точ ка ал тер на тив ног раз во ја и обра зо ва ња у 
ко јој раз ли чи те, ати пич не ег зи стен ци је про на ла зе је ди ни спас. За раз ли ку од про-
роч ке ди мен зи је гра ђан ског Bil dun ga, ко рак ван до ми нант ног раз вој ног на ра ти ва 
уви јек је ко рак у не по зна то. „Онај ко ји бје жи у не по зна то не зна ка мо бје жи“ (Ber-
nhard 2004: 84). Но баш у тој не из вје сно сти ле жи при је ко по треб на сло бо да кре та ња, 
сло бо да кре а ци је вла сти тог раз во ја и жи вот не при че. Са мо на се ље Шер цха у зер-
фелд за при по вје да ча пред ста вља би јег од на сил ног на ме та ња ма ло гра ђан ских ка те-
го ри ја. Је зик зло гла сног салц бур шког пред гра ђа пот пу но је дру га чи ји од оног ко јим 
се го во ри у при по вје да че вој ку ћи и гра ду. Мно го је „ја сни ји и из ра жај ни ји“ (Ber nhard 
2004: 21), а бу ду ћи да ни су огра ни че ни су ста вом вјеч них, уни вер зал них ври јед но сти, 
и је зик и ми сли у Шер цха у зер фел ду тек су „при вре мен“ (ibid.) ис каз су бјек то вих емо-
ци ја, а не из бор из ја сно де фи ни ра не па ле те при клад но сти. 

Као и оста ла Бер нхар до ва дје ла, По друм оштро кри ти зи ра ли це мје ре, па ра но ид-
ну при ро ду и не чо вјеч ност сим бо лич ких ка те го ри ја. Њи хо ва ре пе ти тив ност и ри гид-
ност са ти ре су бјек то ве емо ци је и особ ност те на кра ју не ма ни шта ма ње по губ не учин ке 
не го ма гло ви та ег зи стен ци ја у ка та стро фал ним увје ти ма Шер цха у зер фел да. „За пра во 
је ста ње у мо јој ку ћи би ло стра вич ни је и ужа сни је не го у би ло ко јој ку ћи у Шер цха у-
зер фел ду, ста нов ни ци прет па кла вје ро ва ли су да су у па клу, али ни су они, не го сам 
ја жи вио у па клу“ (Ber nhard 2004: 61). Са мо у бој ство го је на ца у Узро ку и не на да на 
смрт про фе со ра Шу сте ра у Тр гу хе ро ја сва ка ко го во ре у при лог овој те о ри ји. У По дру
му се при по вје да чев дјед бо ри с вр ло слич ним про бле ми ма као про фе сор Шу стер. 
На кон раз о ча ра ња у ап стракт не су ста ве по ли ти ке (со ци ја ли зма) и ре ли ги је, дјед 
оста так жи во та по све ћу је пи са њу, вер бал ном еска пи зму и кри ти ци ци ви ли за ци је са-
др жа не у не до вр ше ном ру ко пи су До ли на се дам има ња. Слич но се по на ша и стриц 
ко ји под јед на ко без у спје шно у по дру му из во ди ке миј ске по ку се не би ли јед ном из у-
мио па тент ко ји ће успје шно про да ти. Обо ји ца се по и гра ва ју иде јом о са мо у бој ству 
(дјед у со би стал но др жи пи штољ), а пре ма же на ма и кће ри ма од но се се под јед на ко 
без об зир но као про фе сор Шу стер. 
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Из но се ћи на ви дје ло скри ве не де та ље и пси хо со ци јал не по сље ди це гра ђан ског 
мо ра ла, Бер нхар дов ро ман до во ди у пи та ње на из глед не у пит ну струк ту ру су пер и-
ор но сти/ин фе ри ор но сти из ме ђу Салц бур га и Шер цха у зер фел да. Оба су на се ља на-
по кон по сље ди ца исте иде о ло шко-сим бо лич ке струк ту ре, а од сво јих ста нов ни ка у 
под јед на кој мје ри (иако на дру га чи ји на чин) ства ра ју ду бо ко не срет не љу де. Је ди ну 
мо гућ ност би је га ну ди гра нич на ег зи стен ци ја при по вје да ча и Кар ла Под ла хе, чи ји се 
жи вот од ви ја у на пе то сти из ме ђу глу мље не сва ко дне ви це гра ђан ства и не под но-
шљи ве ре ал но сти Шер цха у зер фел да. Бу ду ћи да се ни је дан од њих у пот пу но сти не 
по ис то вје ћу је ни с јед ним од ова два опреч на иден ти те та, Под ла ха и при по вје дач у 
мо гућ но сти су ба рем дје ло мич но ис ту пи ти из до ми нант них со ци оп си хо ло шких од-
но са. Под ри ва ње гра ни це јав не сви је сти и под сви је сти под ра зу ми је ва и на пу шта ње 
едип ске струк ту ре. Ако је едип ски су пер е го утје ло вље ње гра ђан ског мо ра ла, а Шер ц-
ха у зер фелд ње го вих коб них по сље ди ца ко је се свим сна га ма по ку ша ва ју по ти сну ти 
и из гу би ти из ви да, Бер нхар до ви „гу бит ни ци“ од ба цу ју дру штве не и фрој дов ске ди-
хо то ми је ка ко би он крај њих по ку ша ли са гра ди ти флу ид ну и ди на мич ну ви зи ју со ци-
јал ног иден ти те та ван хи је рар хи ја и ка те го ри ја. Wo Es ist, bin Ich. Спон та ност, при-
вре ме ност, од сут ност ин сти ту ци о нал не кон тро ле упра во је оно што на се ља по пут 
Шер цха у зер фел да чи ни при влач ним за гра нич не иден ти те те, што их на не ки на чин 
чи ни ху ма ни ји ма. Ус по ре ђу ју ћи ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње с ал тер на тив ним, жи-
вот ним од го јем салц бур шког пред гра ђа, при по вје дач ће та ко ус твр ди ти:

Ов дје ни сам не пре ста но био из ло жен кри тич ким по гле ди ма ко ји су већ по ста ли 
смр то но сни и ов дје се од ме не ни је тра жи ло да чи ним не вје ро јат но не чо вјеч не ства ри 
и бу дем не чо вје чан. Ов дје ме ни су пре тва ра ли у строј за раз ми шља ње и уче ње, не го сам 
мо гао би ти оно што је сам. И сви су дру ги мо гли би ти оно што је су. Ов дје љу де ни су као у 
гра ду сва ког да на на про фи ње не на чи не ука лу пљи ва ли и чи ни ли из вје шта че ни ма. Шерц
ха у зер фел дов ске су ста нов ни ке оста вља ли на ми ру па су и ме не од пр вог тре на оста
ви ли на ми ру. Ни сте са мо смје ли ми сли ти што сте же ље ли, не го сте он да ка да сте то 
же ље ли, она ко ка ко сте же ље ли те оно ли ко гла сно ко ли ко сте же ље ли мо гли ре ћи све 
што сте ми сли ли. Од јед ном ви ше ни је би ло пра ви ла ко ја је чо вје ку на мет нуо по гу бан 
гра ђан ски дру штве ни апа рат и ко ја би уни шти ла и са тр ла сва чи ју особ ност. (Ber n hard 
2004: 78)

Бер нхар до ва те за но си и зна чај ну по ли тич ку по ру ку ко ја По друм чи ни не ком вр стом 
од го во ра на со ци јал но-по ли тич ке про бле ме по ста вље не у Узро ку и Тр гу хе ро ја. Ана ли-
зи ра ју ћи по ли тич ку опре дје ље ност ста нов ни ка Шер цха у зер фел да, Бер нхард ис ти че 
да го то во ни тко од жи те ља си ро ма шког салц бур шког пред гра ђа ни је био по бор ник 
на ци зма. Ако су љу ди у Шер цха у зер фел ду би ли чла но ви би ло ко је стран ке, он да ко-
му ни стич ке. Али ко му ни сти су, ка же Бер нхард, у Салц бур гу иона ко уви јек би ли сми-
је шна ма њи на (Ber nhard 2004: 44). У ви ду прет ход но из не се них ар гу ме на та по ли тич ке 
пре фе рен ци је „прет па кла“ не ће нам се учи ни ти ни ма ло нео бич ни ма. Исту па ње из 
то та ли та ри зма иден ти те та за со бом по вла чи од бој ност пре ма би ло ка квој вр сти то-
та ли та ри зма. Је ди но про мје на по ли ти ке иден ти те та мо же ре зул ти ра ти ствар ном из мје-
ном по ли тич ких струк ту ра. За то ко му ни зам Шер цха у зер фел да ни је онај исти аустриј-
ски со ци ја ли зам ко ји Бер нхард ра ни је из јед на ча ва с ка то лич ким и на ци стич ким тен-



121

ден ци ја ма. За при по вје да ча ис ку ство ра да у По дру му, под сви је сти салц бур шке јав не 
сфе ре, пред ста вља но ву вр сту од гој но-обра зов ног про це са, ал тер на тив ну фор му 
Bil dung-а ко ја га не во ди до уна при јед од ре ђе ног ци ља, већ до про ма тра ња „дру га-
чи јих људ ских мо гућ но сти за ко је ни је ни слу тио да по сто је“ (Ber nhard 2004: 68). 

Суб вер зив на ауто би о гра фи ја на сли чан ће на чин де фи ни ра ти и уло гу књи жев но-
сти. Уло га пи сца јест упра во да бу де адво кат под сви је сти, за го вор ник по ти сну тих сје-
ћа ња, емо ци ја и дру штве них ску пи на. Про ти ве ћи се ма ло гра ђан ској скло но сти не га-
ци ји, љу ди ма ко ји су ви ше ци је не вла сти ту удоб ност па су „за сва ку ужа сну исти ну 
увје ре ни да је лаж“ (Ber nhard 2004: 25), при по вје дач По дру ма на се бе пре у зи ма уло гу 
за но ви је та ла, оно га ко ји ће уви јек сме та ти и ири ти ра ти ка ко би по зор ност јав но сти 
скре нуо на ис кљу чи ва ње, не прав ду и на си ље ко ји се ти хо од ви ја ју у по за ди ни гра-
ђан ске сва ко дне ви це. Већ на по чет ку ро ма на чи та тељ ће са зна ти да је ми си ја за но-
ви је та ња по за дин ска мо ти ва ци ја ци је ле књи ге. „За што сам баш у овом тре нут ку, а не 
по сли је, јед ном ка да због сво јих уну тар њих огра да о то му мо жда не бих пи сао у та-
квом гр чу, осје тио по тре бу да за би ље жим сво ја сје ћа ња на Шер цха у зер фелд?“ пи та 
се Бер нхард и од мах од го ва ра. „Град је – као што сам са знао из но ви на – од лу чио по-
ру ши ти на се ље“ (Ber nhard 2004: 29). Ова кав по сту пак салц бур шких вла сти мо же се 
из јед на чи ти с по тре бом пот пу ног по ти ски ва ња, слич ном оној на кон Дру гог свјет ског 
ра та ка да су се у свим зе мља ма бје со муч но укла ња ла вањ ска оби љеж ја на ци стич ке 
вла сти. У ме то ди по ви је сне не га ци је ла ко је пре по зна ти на ив ну по тре бу едип ског су-
пер е га: ако не ку по ја ву мак не мо из ви да, по ти сне мо је у сфе ру не ви дљи во сти, оду-
зме мо јој мо гућ ност го во ра, он да смо је ауто мат ски уни шти ли. По ви јест и пси хо ло-
ги ја лич но сти не ко ли ко су пу та до ка за ле по гре шност ове прет по став ке. А Бер нхард 
и оста ли пред став ни ци „под зем не“ књи жев не тра ди ци је од луч но се су прот ста вља ју 
на сил ном по тен ци ја лу ма ло гра ђан ских књи жев них и хи сто ри о граф ских на ра ти ва. У 
инат мо ну мен тал ној те жњи иде а ли зи ра ју ћих при по ви је сти, Бер нхард твр до гла во 
же ли сме та ти и ири ти ра ти љу де сје ћа њем на Шер цха у зер фелд, на се ље од ба че ни ка 
ко јег се „не би тре ба ло сје ћа ти“ (Ber nhard 2004: 26).

Ти ме се вра ћа мо на суб вер зив ни по тен ци јал ме лан ко лич ног при по ви је да ња. По пут 
Зе бал да Бер нхард сво ју ме лан ко ли ју до жи вља ва као „мо зга ње о вла сти ти ој ка та-
стро фи као ку ри о зи те ту“ (Ber nhard 2004: 97). Ауто ро ва мо ти ва ци ја још ја сни је до ла зи 
до из ра жа ја на пр вим стра ни ца ма Узро ка. Пре ко па ва ју ћи по подсвје сним те ме љи ма 
вла сти те особ но сти и по ви је сти аустриј ског гра ђан ства, при по вје дач Узро ка по ку-
ша ва до ку чи ти „узрок тог ста ња ду ха или осје ћа ја“ (Ber nhard 2007: 102). Баш као ме-
лан ко лич ни су бјект он не пре ста но „пи та, мо зга, пре ме ће и кри ти зи ра, што се мо же 
схва ти ти као по ку шај спи са тељ ског су бјек та да у не пре кид ном то ку ми сли на по кон 
на ђе од го вор и мир“ (Se bald 2006: 8). Спи вак и Де лез упо зо ра ва ју на по ли тич ко зна-
че ње ова кве ин тер вен ци је у тки во гра ђан ске ко лек тив не и ин ди ви ду ал не по ви је сти 
(Bil dun gsro man-a). Не до пу шта ју ћи за тва ра ње раз вој ног на ра ти ва ни зр цал ну про из-
вод њу ста тич них иден ти те та, Бер нхар до ва ауто би о гра фи ја не пре ста но по ти ре гра-
ни цу из ме ђу се бе и дру гих, сви је сти и под сви је сти, гра ђан ског дру штва и ње го вих 
од ба че ни ка, Дру гог свјет ског ра та и раз до бља ко ја му сли је де или прет хо де. „Ја сам 
пред ста ва, ја сам сва ки од тих ли ко ва, ја сам сва ки тај ре кви зит“ (Ber nhard 2004: 102). 
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Особ на пред ста ва у ко јој ме ђу ли ко ви ма не по сто је гра ни це, већ са мо бес ко нач на 
ди на ми ка по ста ја ња ни је ни ко ме ди ја ни тра ге ди ја. Она не пре ста но ва ри ра из ме ђу 
та два по ла, од би ја ју ћи ре про ду ци ра ти прет ход не ма три це, тво ре ћи вла сти ти је зик 
без хи је рар хи ја и ври јед но сних су до ва у ко јем свје сно го во ри углас с подсвје сним, у 
ко јем не по сто ји ди стинк ци ја из ме ђу сви је сти и под сви је сти. „Да нас је мо ја ис так ну-
та осо би на рав но ду шност и сви јест о то ме да је све што је би ло, што јест и што ће 
би ти јед на ко ври јед но. Не ма ве ли ких, ве ћих и нај ве ћих ври јед но сти. [...] Све јед но је 
оча ја ва ли не тко за пне у мат ским че ки ћем или пи са ћим стро јем“ (Ber nhard 2004: 108). 
За са ти рич но-ме лан ко лич ног ауто ра по пут Бер нхар да уче ње, ис тра жи ва ње, на ра ци ја 
ни кад се не ће за тво ри ти у ујед на чен су став зна ња. На тај на чин ауто ри аустриј ске 
„под зем не“ тра ди ци је за дла ку из ми чу „су ге стив ном на си љу па ра но је“ (Se bald 2006: 
89). Јер па ра но и ди су став зна ња уви јек је, као што је ја сно до ка за ла ана ли за Фрој да, 
су став ври јед но сти, а ври јед ност за со бом ну жно по вла чи хи је рар хи ју, пот чи ња ва-
ње, по ти ски ва ње. Упра во је то оно о че му го во ри Спи вак на кра ју свог есе ја. При ча о 
Нар ци су ни је са мо пси хо ло шки, већ и етич ко-по ли тич ки про блем. Док ће па ра но ид-
ни на ра тив Дру гог уви јек про ма тра ти као објект зна ња, за Спи вак ети ка „ни је са мо 
про блем зна ња, већ и по зив на од нос. И по зив и про блем са др жа ни су у де кон струк-
тив ном за гр ља ју Нар ци са и Ехо“ (Spi vak 1993: 23). И, до дао би Бер нхард, у за гр ља ју 
ма ло гра ђан ског Сац бур га и по ни же ног пу чан тва Шер цха у зер фел да. Док гра ђан ски 
Bil dung (као зна ње и као раз вој иден ти те та) Шер цха у зер фелд и све што он сим бо ли зи-
ра по ку ша ва по ти сну ти, из бри са ти с ли ца зе мље и по вр ши не сви је сти, Бер нхар дов 
раз вој ни на ра тив од ње га учи и тра га за слич но сти ма не до жи вља ва ју ћи га при том 
као објект зна ња, већ као циљ по ста ја ња.
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