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Казната ѝ соодветствува на вината: да ти 
се открадне целокупната желба за живот, 
да бидеш доведен до највисок степен на 
презаситеност од животот.
      Кјеркегор
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Дури во единаесет и пол бев договорен со Регер 
во Уметничко-историскиот музеј, но таму бев 
уште во десет и пол, за да можам, како што веќе 
подолго време имав намера, барем еднаш 
непречено да го набљудувам од некој идеален 
агол, пишува Ацбахер. Бидејќи претпладне 
неговото место беше во таканаречената сала 
Бордоне, спроти Тинторетовиот Белобрад човек, 
на клупата преслечена во кадифе, на која вчера 
после опширниот опис на таканаречената 
соната Бура продолжи со излагањето за 
Уметноста на фугата, од пред Бах и после 
Шуман, како што самиот го беше нарекол, а 
притоа сè повеќе се наоѓаше во расположение 
да зборува за Моцарт а не за Бах, требаше да 
заземам место во таканаречената сала 
Себастијано; значи во спротивност на 
сопствениот вкус морав да се справам со 
Тицијан, за да можам да го набљудувам Регер 
пред Белобрадиот човек на Тинторето, и тоа 
стоечки, што не беше никаков недостаток, зашто 
повеќе сакам да стојам отколку да седам, пред 
сè при набљудувањето луѓе, а и сиот свој живот 
подобро набљудувам стоечки отколку седечки, 
и бидејќи од салата Себастијано гледајќи кон 
салата Бордоне со примена на најостар можен 
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поглед можев многу убаво, дури и без воопшто 
да ми пречи наслонот од клупата, целосно да ја 
видам страничната појава на Регер, кој вчера, 
несомнено прилично поттикнат од наглиот пад 
на температурата синоќа, цело време го задржа 
црниот шешир на глава, значи во целост можев 
да ја видам левата страна на Регер која беше 
свртена кон мене, а мојата намера, барем 
еднаш непречено да го иследам Регер со својот 
поглед, ми успеа. Бидејќи, како што ми се 
чинеше, Регер (во зимски капут), потпрен врз 
својот бастун цврсто приклештен меѓу колената, 
беше потполно сосредоточен на призорот од 
Белобрадиот човек, та немаше зошто во своето 
набљудување на Регер да се плашам дека ќе 
бидам разоткриен. Службеникот во салата 
Ирзиглер (Јене!), со кој Регер го врзува 
познанство подолго од триесет години, а со кого 
и самиот јас (сигурно подолго од дваесет 
години) сè до ден денес имам добар однос, со 
мојот знак со раката беше предупреден дека 
сакам непречено да го набљудувам Регер, та 
секој пат кога Ирзиглер се појавуваше, во 
рамномерен интервал како механизам на 
часовник, се правеше небаре јас воопшто не 
сум тука, а исто така се правеше и небаре Регер 
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не е тука, додека тој, Ирзиглер, ја исполнуваше 
својата обврска: посетителите на галеријата, кои 
за големо чудо оваа бесплатна сабота не беа 
толку многубројни, да ги посматра со својот 
вообичаен и, за секој што не го знае, непријатен 
поглед. Ирзиглер го има оној нападен поглед 
што го применуваат редарите во музеите, за да 
ги потплашат посетителите на музеите, кои, па 
да, како што е познато, ги поседуваат сите 
можни неучтивости; начинот на кој непосредно 
и сосема бесшумно влегуваше во аголот од која 
било сала, за да изврши проверка, беше 
навистина одбивна за секој што не го познава; 
во својата сива, лошо скроена, но сепак 
замислена вечно да трае, униформа, која со 
големи црни копчиња се придржуваше во една 
целина и висеше на неговото слабичко тело 
како на закачалка, и со својата капа со стреа на 
главата, скроена од истиот тој сив материјал, 
повеќе потсетуваше на надзорник во нашите 
казнено-поправни установи отколку на 
заштитник на уметнички дела вработен од 
државата. Откако го знам, Ирзиглер е многу 
блед, иако не е болен, а Регер веќе со децении 
го опишува како државен мртовец кој е веќе 
триесет и пет години на служба во Уметничко-
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историскиот музеј. Регер, кој повеќе од триесет 
и шест години го посетува Уметничко-
историскиот музеј, го познава Ирзиглер уште од 
првиот ден кога стапил на служба и кон него 
има особено пријателски однос. Потребна е 
само сосема мала сума за поткуп, за да можам 
засекогаш да си ја обезбедам клупата во салата 
Бордоне –,еднаш пред години изјави Регер. 
Регер се впушти во еден таков однос со 
Ирзиглер, кој и на двајцата веќе подолго од 
триесет години им е станат навика. Доколку 
Регер посака, што не се случува баш ретко, да 
биде сосема сам во перципирањето на 
Белобрадиот човек од Тинторето, Ирзиглер 
веднаш ја затвора салата Бордоне за 
посетители, едноставно застанува пред влезот и 
не дозволува никој да помине. Регер треба само 
да му даде знак со раката и Регер ја затвора 
салата Бордоне, да да, воопшто не негодува 
посетителите што веќе стојат во салата Бордоне 
да ги принуди да излезат од салата Бордоне, 
само затоа што Регер го посакал тоа. Ирзиглер 
завршил за столар во Брук на Лајта, но се 
откажал од столарството уште пред 
официјалното назначување за столарски чирак, 
за да стане полицаец. Но полицијата го одбила 
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заради физичка слабост. Некој роднина, вујко, 
братот на мајка му, кој уште од својата дваесет и 
четврта година бил надзорник во Уметничко-
историскиот музеј му средил за работното 
место во Уметничко-историскиот музеј, најслабо 
платеното но најсигурното, како што вели 
Ирзиглер. И во полиција сакаше Ирзиглер само 
заради тоа што со самото занимање полицаец 
му се чинеше разрешен и проблемот со 
облеката. Сиот живот да си ја натнува истата 
руба, а оваа доживотна руба дури не мораше ни 
самиот да ја плати, затоа што државата ја 
ставаше на располагање, му се сторило како 
некој идеал, а така размислувал и вујко му што 
го довел во Уметничко-историскиот музеј, а што 
се однесува до овој идеал и немало некоја 
разлика дали е вработен во полиција или во 
Уметничко-историскиот музеј, добро, 
полицијата плаќа повеќе, Уметничко-
историскиот музеј помалку, ама затоа пак, 
службата во Уметничко-историскиот музеј не 
може да се спореди со полициската служба: 
една поодговорна а истовремено и полесна 
служба од онаа во Уметничко-историскиот 
музеј, тој, Ирзиглер, не можел ни да си замисли. 
Полициската служба е навистина опасна по 
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живот, вели Ирзиглер, а службата во Уметничко-
историскиот музеј не е. За едноличноста на 
неговото занимање човек не мора да се грижи, 
тој си ја сака таа едноличност. На ден минува по 
четириесет до педесет километри, тоа е 
поблагодатно за неговото здравје отколку на 
пример полициската служба, каде главната 
задача би се состоела во тоа да седи на тврд 
канцелариски стол, доживотно. Подобро да 
следи посетители на музеј отколку обични луѓе, 
зашто посетителите на музеј се сепак луѓе на 
повисоко ниво, кои имаат смисла за уметност. 
Самиот тој со текот на времето се беше здобил 
со иста таква смисла за уметност, и во секое 
време би бил во можност да биде водич низ 
Уметничко-историскиот музеј, барем во 
галеријата со платна, вели, но немало потреба 
од такво нешто. Луѓето воопшто не го помнат 
она што ќе им се каже, вели. Веќе со децении 
директорите на музеите го кажуваат истото, а се 
разбира меѓу другото и многу бесмислици, како 
што вели господинот Регер, ми вели Ирзиглер 
мене. Историчарите на уметноста единствено 
што прават е да ги опсипуваат посетителите со 
своето дрдорење, вели Ирзиглер, кој со текот на 
времето многу, ако не и сите реченици од збор 
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до збор ги имаше преземено од Регер. Ирзиглер 
е како мегафон на Регер, речиси сè што ќе каже 
Ирзиглер веќе го кажал Регер, веќе подолго од 
триесет години Ирзиглер го зборува она што го 
кажал Регер. Доколку повнимателно се 
заслушам, ќе го чујам Регер како зборува преку 
Ирзиглер. Ако ги слушаме водичите, ќе чуеме 
само некаково си дрдорење за уметноста што 
ни оди на нерви, неподносливото дрдорење за 
уметноста на историчарите на уметноста, вели 
Ирзиглер, бидејќи Регер често го вели тоа. Сите 
овие платна се прекрасни, но ниедно од нив не 
е совршено, вели Ирзиглер според Регер. Та и 
луѓето одат во музеј зашто им се кажало дека 
културните луѓе го прават тоа, а не од личен 
интерес, луѓето немаат интерес за уметност, 
барем деведесет и девет проценти од 
човештвото нема интерес за уметност, вели 
Ирзиглер од збор до збор според Регер. Тој, 
Ирзиглер, имал тешко детство, со мајка болна 
од рак, умрела уште на четириесет и шест 
години, и со неверен татко, што сиот живот бил 
пијан. А Брук на Лајта е исто толку грдо место 
како и повеќето места во Бургенланд. Оној што 
може, си заминува од Бургенланд, вели 
Ирзиглер, но повеќето не можат, осудени се на 
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доживотен Бургенланд, што е исто толку 
стравотно како и доживотна зандана во Штајн 
на Дунав. Бургенландците се затвореници, вели 
Ирзиглер, нивната родна земја е затворска 
установа. Самите себеси се убедуваат дека 
имаат убава родина, но стварноста е поинаква, 
Бургенланд е здодевен и грд. Во зима 
Бургенландците се дават во снег, а во лето ги 
јадат комарци. Во есен и пролет 
Бургенландците цапаат низ сопствената 
нечистотија. Во цела Европа не постои 
понечиста земја од Бургенланд, вели Ирзиглер. 
Виенчаните постојано ги убедуваат 
Бургенландците дека Бургенланд е убава земја, 
затоа што виенчаните се вљубени во 
бургенландската нечистотија и бургенландската 
тапоумност, бидејќи виенчаните оваа 
бургенландска нечистотија и бургенландска 
тапоумност ја чувствуваат како романтична, 
бидејќи се перверзни на свој виенски начин. Та, 
освен господинот Хајдн, како што вели господин 
Регер, Бургенланд нема изнесено на виделина 
ништо друго, вели Ирзиглер. „Јас сум од 
Бургенланд“ не значи ништо друго освен јас сум 
од затворската установа на Австрија. Или од 
лудницата на Австрија, вели Ирзиглер. 
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Бургенландците одат во Виена како во црква, 
рече. Најголемата желба на еден Бургенландец 
е да ѝ се приклучи на виенската полиција, рече 
пред неколку дена, мене не ми успеа бидејќи 
бев премногу слаб, заради физичка слабост. 
Ама сепак сум надзорник во Уметничко-
историскиот музеј, а со тоа државен службеник. 
Навечер, после шест часот, рече, не заклучувам 
криминалци, туку уметнички дела, ги 
заклучувам Рубенс и Белото. На вујко му, кој 
веднаш после Првата светска војна стапил на 
служба во Уметничко-историскиот музеј, му 
завидувале сите од фамилијата. Кога на секои 
неколку години го посетувале во Уметничко-
историскиот музеј, во бесплатните саботи или 
недели, секогаш го следеле сосема несигурно 
низ салите со големите мајстори и постојано ѝ 
се воодушевувале на неговата униформа. Се 
разбира дека вујко му наскоро станал главен 
чувар и на реверот од униформата носел мала 
месингова ѕвездичка, вели Ирзиглер. Заради 
страхопочит и одушевеност не разбирале ништо 
од она што им го кажувал додека ги водел низ 
салите. И не би имало смисла да им го 
објаснува Веронезе, рече Ирзиглер пред 
неколку дена. Децата на сестра ми се 
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восхитуваа на моите меки чевли, вели Ирзиглер, 
сестра ми остана да стои пред Рени, токму пред 
оној најневкусниот од сите сликари што се овде 
изложени. Регер го мрази Рени, значи и 
Ирзиглер го мрази Рени. Ирзиглер веќе беше 
достигнал високо мајсторство при преземањето 
на речениците од Регер, дури веќе и ги изговара 
речиси совршено во карактеристичниот Регеров 
тон, мислам. Сестра ми ме посетува мене а не 
музејот, рече Ирзиглер. Сестра ми воопшто не 
сака уметност. Нејзините деца, пак, се 
восхитуваат на сè што ќе видат додека ги водам 
низ салите. Застануваат пред Веласкез и повеќе 
не сакаат да се тргнат од таму, вели Ирзиглер. 
Господин Регер еднаш ме покани мене и моето 
семејство во Пратер, рече Ирзиглер, 
великодушниот господин Регер, една неделна 
вечер. Уште додека жена му беше жива, рече 
Ирзиглер. Стоев таму и го набљудував Регер кој, 
како што се вели, сè уште беше задлабочен во 
призорот на Белобрадиот човек од Тинторето, а 
истовремено гледав во Ирзиглер, кој воопшто и 
не беше во салата Бордоне и кој ми 
раскажуваше случки од својата животна 
приказна, значи сликите со Ирзиглер од 
минатата недела истовремено со Регер кој 
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седеше на кадифената клупа и кој секако сè 
уште не ме беше забележал. Ирзиглер рече 
дека уште како мало дете најголема желба му 
била да ѝ пристапи на виенската полиција, да 
биде надзорник. Никогаш немал друга желба за 
професија. Тогаш во касарната во Росау, имал 
само дваесет и три години кога писмено му 
потврдиле дека има физичка слабост, навистина 
цел свет му се срушил врз глава. Но во таа 
состојба на крајна безизлезност вујко му успеал 
да му ја обезбеди работата како чувар во 
Уметничко-историскиот музеј. Во Виена дошол 
само со една мала изабена чантичка, во станот 
на вујко му, кој го оставил четири недели да 
живее кај него, а потоа тој, Ирзиглер, се 
преселил како потстанар во една соба на 
улицата Мелкер Бастај. Во оваа соба живеел 
дванаесет години како потстанар. Во првите 
години не видел ништо од Виена, секогаш рано 
наутро околу седум одел во Уметничко-
историскиот музеј, а навечер после шест се 
враќал дома, ручекот во сиве овие години 
обично му се состоел од сендвич со колбас или 
кашкавал, кој со чаша вода од чешма го јадел во 
малата соблекувална зад јавната гардероба. 
Бургенландците се најскромните луѓе, во својата 
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младост и самиот работев заедно со 
Бургенландци на различни градилишта и со 
Бургенландци живеев во различни бараки за 
градежници и затоа знам колку скромни се 
Бургенландците, ним им е потребно само она 
што е нај најнужно, и навистина до крајот на 
месецот си заштедуваат осумдесет проценти па 
и повеќе од платата. Додека погледот ми беше 
вперен во Регер и навистина детално го 
набљудував, онака како што не сум го 
набљудувал никогаш досега, а пред себе го 
гледав Ирзиглер од пред една недела како стои 
до мене во салата Батони и ми зборува. Мажот 
ѝ на една од неговите прабаби потекнувал од 
Тирол, затоа и името Ирзиглер. Имал две 
сестри, помладата уште во шеесеттите заедно 
со некој берберски чирак емигрирала од 
Матерсбург во Америка, а таму умрела од 
носталгија, на триесет и пет години. Има тројца 
браќа, денес сите живеат во Бургенланд како 
наемни работници. Двајца од нив исто како и тој 
дошле во Виена за да ѝ пристапат на 
полицијата, но не ги зеле. А за службата во 
музејот безусловно била потребна извесна 
интелигенција. Многу научил од Регер. Имало 
луѓе што велат дека Регер е луд, зашто само 
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некој луд може со децении секој втор ден, 
освен понеделник, да оди во галеријата со 
платна на Уметничко-историскиот музеј, но тој 
не веруваше дека е така, господинот Регер е 
способен и образуван човек, вели Ирзиглер. Да, 
му бев рекол на Ирзиглер, господинот Регер не 
само што е способен и образуван, туку и познат 
човек, сепак има студирано музика во Лајпциг и 
во Виена и има пишувано музички критики за 
Тајмс, а и до ден денес пишува за Тајмс, реков. 
Не е вообичаен пишувач, реков, не е дрдорко, 
музиколог во потполна смисла на зборот и со 
сериозност на вистински голема личност. Регер 
не може да се спореди со сите оние музичко-
фељтонски дрдорковци, истите оние што овде 
секојдневно го распространуваат своето 
дрдорџиско ѓубре. Регер е навистина филозоф, 
му реков на Ирзиглер, филозоф во целокупната 
јасност на овој поим. Веќе подолго од триесет 
години Регер ги пишува своите критики за Тајмс, 
оние мали музичко-филозофски написи, кои 
еден ден сигурно ќе излезат собрани во книга. 
Овој негов престој во Уметничко-историскиот 
музеј е несомнено предиспозиција за тоа што 
Регер може така да пишува за Тајмс како што 
пишува, му реков на Ирзиглер, сеедно дали 
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Ирзиглер ме разбра или не, веројатно Ирзиглер 
и воопшто не ме разбра, си мислев тогаш, а и 
сега исто си мислам. Тоа дека Регер ги пишува 
своите музички критики за Тајмс не го знае 
никој во Австрија, најмногу неколку луѓе знаат 
за тоа, му реков на Ирзиглер. Би можел да 
кажам дека Регер е филозоф, му реков на 
Ирзиглер, не земајќи го предвид фактот дека 
тоа е тешка глупост да му се каже на Ирзиглер. 
Во Уметничко-историскиот музеј Регер го наоѓа 
она што никаде на друго место не го наоѓа, му 
реков на Ирзиглер, сè она што е важно, сè што е 
корисно за неговото мислење и за неговата 
работа. Луѓето можеби го опишуваат 
однесувањето на Регер како лудо, но не е тоа, 
му реков на Ирзиглер, овде во Виена, во 
Австрија тие не го перципираат Регер, му реков 
на Ирзиглер, но во Лондон и во Англија па дури 
и во Соединетите Американски Држави се знае 
кој е Регер и за каков капацитет се работи кај 
Регер, му реков на Ирзиглер. И не ја заборавајте 
идеалната температура од осумнаесет степени 
Целзиусови што овде во Уметничко-историскиот 
музеј владее преку целата година, му реков 
повторно на Ирзиглер. Ирзиглер само кимна со 
главата. Регер е личност која поседува висока 
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почит во целокупниот музиколошки свет, му 
реков вчера на Ирзиглер, само овде, во родната 
земја никој не сака да знае за тоа, напротив, 
овде каде што е дома, Регер, кој во својата 
област сите други ги има оставено далеку зад 
себе, сета онаа одвратна провинцијална 
некомпетентност, овде е омразен, Регер не е 
ништо повеќе од омразен во својата татковина 
Австрија, му реков на Ирзиглер. Еден гениј како 
Регер овде е омразен, му реков на Ирзиглер 
немајќи обѕир кон тоа дека Ирзиглер воопшто и 
не разбра што мислам со тоа, велејќи му дека 
еден гениј како Регер е овде омразен и немајќи 
обѕир ниту кон тоа дали е ова вистина, за Регер 
да се зборува како за гениј, научен гениј, да, 
дури и човечки гениј, си мислев, Регер е секако. 
Генијот и Австрија не се поднесуваат, реков. Во 
Австрија човек треба да биде просечен за да 
може да дојде до збор и да биде сериозно 
сфатен, човек со некомпетентност и 
провинцијална лажливост, човек со ограничен 
мозок на мала држава. Еден гениј или дури и 
еден извонреден дух овде порано или подоцна 
на најнедостоинствен можен начин бива убиен, 
му реков на Ирзиглер. Во оваа стравотна земја 
само луѓето како Регер, кои можат да се 
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избројат на една рака, можат да ја преживеат 
оваа состојба на омаловажување и омраза, на 
потиснување и игнорирање, на општата 
непријателски настроена пакост кон духот, 
состојба која во Австрија владее насекаде, да, 
само луѓето како Регер кои имаат прекрасен 
карактер и навистина остар неподмитлив разум. 
И покрај тоа што господинот Регер со 
директорката на музејот има една и не толку 
неубава врска, и покрај тоа што многу добро ја 
знае директорката, му реков на Ирзиглер, ни на 
сон не би му дошло да ја праша или да ја 
замоли за нешто што се однесува на него лично 
и на музејот. Токму кога господин Регер имаше 
намера директорката, значи баш директорката, 
да ја извести за лошата состојба на ткаенината 
врз клупите во салите, а можеби и да ја 
поттикне да се погрижи да се сошијат нови 
навлаки, клупите беа преслечени; и тоа со 
прилично добар вкус, му реков на Ирзиглер. Не 
верувам, му реков на Ирзиглер, дека 
директорката на Уметничко-историскиот музеј 
воопшто и дознала дека господинот Регер веќе 
подолго од триесет години секој втор ден доаѓа 
во музејот за да седне на клупата во салата 
Бордоне, тоа не ми се верува. Тоа секако ќе се 


