
Српко Лештарић:

О УЛОЗИ КЛИШЕА
Уз избор илустрација за тематски број
(Књижевна реч, бр. 349/1989)

Платон (у чију вечну мисао не смемо сумњати) у свом писму којем је
судба наменила магични број седам кроз низове издања током свих миленија го-
вори о разумевању предмета које налази одржање у самоме себи; то се разуме-
вање рађа у души изненада, као ватра што се распали из креснуте варнице, а
узрок му је дуга и посвећена тежња за предметом.

На другом месту (Федар) он помиње облик заноса и махнитости који
спопада душу, подстиче је и надахњује.

Супротно томе, увек је било аутора који тврде да је божански стваралач-
ки дар измишљотина сујете, пре неголи плод нашег дивљења пред оним што
ствараоци створе да би задовољили своје маштарије. Они се куну да је све што
су створили резултат њиховог бескрајног труда, упорности и примене пажљиво
одабраних клишеа.

У великом, али коначном броју чудесних клишеа уметности ислама – ре-
лигије чијим се припадницима забрањује сликање живих бића јер би оно било
покушај изједачавања с Творцем – истиче се бесмела. Именица означава инвока-
цију bi-smi-l-lāhi-r-rahmāni-r-rahīm (на арапском: У име Бога, Милосрдног, Са-
милосног), чијим сажимањем је настала, а без које не почиње ниједна молитва у
Курану и пре које се не приступа ниједном чину. Врлине ове чаробне формуле
непребројне су, јер је била утиснута на таквим местима као што су Адамова сла-
бина, Џебраилово (Гавријелово) крило, Соломонов печат и Исусов језик.

Арапско писмо (које је Божји дар), са својом беспримерном економично-
шћу и многообличношћу – јер свако слово носи симболички садржај који у дру-
гим писмима носе читаве морфеме и семе и јер се форма сваког може бескрајно
варирати – показало се као идеалан медијум ликовног израза у исламској култу-
ри. Лавиринти саткани од слова имена Живог или имена Његовог посланика ни-
су исцрпли ни делић огромних могућности; опипавајући било виталне енергије
тих слова, средњовековни калиграфи отишли су даље: населили су свет хиљада-
ма живих бића – лавова, леопарда, риба, галија с веслачима и воћних плодова –
створених краснописањем многих светих речи којима је Господар Светова про-
говорио на уста Пророкова; обличја пауна и газеле на овој сттрани, саздана од
самих слова – без иједне линије вишка или мањка, припадају том свету.

После ових уводних и можда сувишних реченица, постављам, напокон,
своје мало, али коначно питање: да ли су творци ових цртежа који нису ништа
друго до лако читљиве бесмеле прихватили клише да би доскочили догми и об-
манули Бога, те тако удовољили сујетној жељи да задиве људе својим умећем и
маштаријама, или су их створили у трену, нехотице (онако како кресне варница
и како се рађа и излива савршен дистих), свесни да ће устостручити своју диле-
му тиме што сами установљавају клише, а ипак проблематизују појам греха?


