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Овај Космос мора бити слика нечега.
(Платон, Тимај)

Не сећам се када сам први пут чуо тврдњу да је источно небо верно огледа-
ло свеколиког људског кретања и мировања. Неки, који у огледању не виде двој-
ство већ управо доказ јединствености бића, додају да то небо, с обзиром на наведе-
но својство, мора бити и далеки узрок свега што видимо и што можемо замислити.
Вероватно сам то слушао још у детињству, као што и једну другу, већ отрцану ре-
ченицу, да је мудрост са Истока, слушам откако знам за себе.

Истина је да су ме такве тврдње – уз сијасет других и јачих разлога, разуме
се – и довеле на Исток. Тачно је и да о особитом изгледу овдашњег неба и о изве-
сним његовим обележјима различитим од оних западних говоре записи старији од
списа старозаветних пророка и стихови бесмртних песника почев од оца Илијаде,
преко Ибн Румија и Дантеа, до Бајрона. Не знам (никад нећу знати!) да ли је из
њих проговарало неко недокучиво надахнуће или је посреди пука асоцијација, вер-
бална еквилибристика лишена појмовног садржаја. Свако иоле паметан рећи ће
вам да нема тог истока – нити Истока – који не би имао свој још источнији исток.
Погледајмо само карте света које се штампају у Кини и Јапану – на њима се Евро-
па и Америка налазе сасвим лево и сасвим десно – на далеком западу и најдаљем
истоку! Па ипак, знам да су се таква мишљења одржала до данас и да ће их увек
бити, јер су чак и многи велики сликари стварали слике с чудесним представама
неба на оној страни света на којој сунце излази – неба од којега је, наводно, све по-
текло.

За мене, ова двогуба мисао била је и остала страшна и неприхватљива.
Очито, она подразумева веровање у судбину, па би било чудно да се угнездила у
души критички расположене и интелектуално радознале особе као што сам ја, чије
очи нису гледале само градове и равнице источно од мора које су неки народи
сматрали средиштем света. Као европски човек модерног доба, ни ја, наравно –
баш као ни читалац, уосталом – не верујем у предестинацију и сличне мистичар-
ске беспослице, противне здравом разуму. Зато, када кажем то о источном небу, не
уображавам да сам изрекао неку непобитну истину, ни лаж, нити ишта ново (а шта
се ново уопште и може изрећи!) јер сам свестан да та врста спекулација припада
нашем субјективном бићу и да је кудикамо ближа књижевности него науци или
филозофији.

Па ипак, ко год је ма и једном био овде, могао је (и морао) уочити оптичке
разлике између слике овдашњег неба и оне која је оставила траг на његовим мре-
жњачама док је окретао леђа завичају и сунчевом заласку и морао се, бар на час,
запитати о значењу и последицама тих разлика. Само се по себи разуме да ни ја ту
нисам изузетак.

Није ми намера да овде приповедам о источним пејзажима, нити да распре-
дам о источњачким теозофемама; све што желим јесте да испричам шта ми се до-
годило пре неколико дана и како је то на мене деловало. Сумњам да ће моје иску-
ство икоме послужити као поука, пошто се ствари могу ваљано сазнавати једино
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помоћу њих самих, а не помоћу њихових имена, а самим тим ни помоћу описа, као
што је давно примећено.

Тезу о суогледању човека и неба пак, као и ону другу (о томе шта је могло
или морало бити на почетку света и века) истакао сам као амблем само зато што је
за њих везан прави почетак моје приче, а донекле и њен невероватни крај. Уоста-
лом, никакве приче не би ни било да нисам из дубине душе веровао (само на своју
штету – то сад могу мирно рећи) да су управо та два питања достојнија наше радо-
зналости од свих других, будући да цело човечанство одувек тежи да открије и са-
зна Реч која представља њихов дефинитивни одговор. Кад то кажем, имам на уму
да ни једна ни друга теза није никада била доказана, али и то да ни најневерније
Томе не могу порећи постојање извесних знакова који говоре у прилог једној или
другој, или чак обема одједном. И мада је тешко замислити да су све земаљске
ствари саздане по небеској слици и прилици само зато што су привидно смештене
у изврнуту посуду неба, људи Истока верују да нема ничега на земљи што не би
било пројекција свог негатива, који је присутан на небеском транспаренту још од
почетка времена.

Разуме се да је и на Истоку увек било и биће оних који, попут мене, одлуч-
но одбацују идеју да су људи производ неког небеског утицаја; још је више оних
који само сумњају да је њихово постојање зависно од догађаја чији се предодређе-
ни низ крије у тајној мапи неба. Дискусијама о томе нема краја ни конца – ваљда
отуда што се не види ни где им је почетак. Мени је загонетка тих опречних ми-
шљења о односу небеског и људског изгледала скривена у језику, пре него у самој
природи ствари. То је учинило да се, као језичар, осетим позваним да своју пред-
ставу о тој ствари и научно утемељим, мада сам знао да ће ме то одвести на дуг и
неизвестан пут упознавања безмало целокупне источне мисли: оне, дакле, из које
је све истекло.

Одмах да кажем да моје проучавање источног неба није имало никакве везе
с хороскопима и кружењем планета, с гледањем у длан и осталим враџбинама;
оне, који би ми хтели приписати ма шта од свега тога, подсетићу на моју расправу
објављену у двоброју 6–7/1967 београдског часописа Византолошке студије, под
насловом Источњачка етимологија неких правних термина у византијском зако-
нодавству, где сам истицао актуелност оних одредаба Јустинијановог кодекса из
535. године, којима се забрањивала куповина савета „од врача и математичара“;
треба само знати да је реч mathematican у 6. веку означавала – астролога.

Зато нека нико и не помишља да је мене, оданог озбиљној науци, занимало
популарно звездознанство; та ја ни данас не бих био у стању да набројим свих два-
наест зодијачких знакова и само туђа приврженост помодним глупостима утисну-
ла је и у моје памћење име и особине знака под којим сам рођен! Не, моја су инте-
ресовања била на сасвим другој страни.

Исто тако морам да нагласим да, када говорим о источном небу, не видим
ништа посебно значајно у томе на којој се страни света оно налази; јер шта су дру-
го стране света до израз пусте жеље морепловаца и астронома да правац привид-
ног кретања Сунца и других небеских тела одреде према правцима људских пута-
ња на земљи и шта су друго оне до имена фиктивних равни земаљске симетрије –
имена која на разним тачкама света имају различита, па и супротна значења!

Другим речима, како би то рекле моје колеге из бранше: тешко онима који
нису схватили да је језик људима све и да је све људско у језику! Па и мене су на
ову страну света, коју ми Европљани називамо источном (уображавајући да је по-
имамо преко њеног назива, верујући да нам то име нешто значи) довела моја језич-
ка изучавања и тек потом бејах привучен и другим стварима и идејама, које су из-
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вирале из самог језика и с којима сам се ту сродио, хтео не хтео, мимо своје првот-
не намере. Није уопште било важно да ли у те ствари и сам верујем или не, пошто
сам човек отворена духа, мада – ако не греше они који кажу да ме добро познају –
и власник чврстих назора који ме штите од олаког потпадања под туђе утицаје.

Свима нам је добро знана људска склоност ка доказивању да нешто није
онако како се тврди да јесте – слабост коју и себи приписујем са задовољством; да
бих открио природу наводне тајне везе неба и човека, нисам умео смислити бољи
пут до да пођем од помоћне претпоставке да не постоји ништа у људским делима
што није саграђено по небеском обрасцу, па да је потом нападам. Надао сам се да
ћу, у коначном исходу, доказати чисто језички карактер вековне дилеме. Тада још
нисам знао колико дубоко је та идеја укорењена у свести људи и да је надишла и
заменила стварност из које је потекла (ако је таква друкчија стварност икад посто-
јала) и нисам ни сањао куда ме ово испитивање може одвести. Али, о томе доцни-
је.

По доласку у Алеп, град звездоликих раскршћа чије угаоне зграде личе на
увеличане Колумбове лађе, закупио сам мали стан у улици Сук ел Џудејда и истог
дана запосео један сто у Кевакибијевој библиотеци, где сам отада проводио по
осам и више сати дневно. Ускоро почех да назирем слабе тачке у својој помоћној
поставци.

Помно осматрајући небо уочио сам најпре да је број његових лица коначан;
већ је то доводило у сумњу моје полазиште, – тим пре што се запажање подудара-
ло с описима из документарних извора. Да је полазиште било исправно, разми-
шљао сам, сви би се видови људског живота морали препознавати, или бар садр-
жавати, у холограмима небеских ликова, а ови би се, опет, морали мењати током
времена; само тада смели бисмо тврдити да су модели живота на земљи настали
према небеским матрицама. У противном, нико иоле паметан не би прихватио ми-
сао да се бескрајна разноврсност земаљских догађања (у коју разум неопозиво ве-
рује и коју интуитивно осећа) може свести на ограничен списак небеских ликова,
какав уопште не би било тешко сачинити.

Лакоћа с којом сам дошао довде мало ме је узнемирила, пошто сам знао да
морам бити опрезан и да је још рано за неке коначне судове. Камо среће да сам та-
да допустио да се моја игра заврши! Јер, много је већа несрећа доћи на корак од
свог животног циља и тада гледати како он измиче неголи никада му се не прибли-
жити. Но, већ сам рекао да тај део приче морам оставити за касније.

Као што би и свако други на мом месту, покушао сам да своје налазе и за-
пажања о источном небу тачно евидентирам и затим систематизујем. Белешке које
су тако настале сада ми звуче наивно и промашено, насупрот својој упадљивој
претенциозности. Додуше, многи детаљи у њима заправо су позајмљени – преве-
дени с арапског или арамејског и помешани с мојим опаскама. Ево неких (с напо-
меном да је у првој завршно поређење преузето од Лоренса).

„У млада пролећња јутра оно се (тј. небо) одликује модрином племените
персијске керамике која покрива кубета најславнијих џамија и краси витрине свет-
ских музеја. Али чим се чигра ноћног сунца откине из хладног пустињског песка и
заврти се ка врху свода сипајући млазеве усијане плазме, небо поприма боју каље-
ног челика и под њим се, као под сачем, пеку земља, макија и људи.“

Или: „Летње олује, када ваздух постаје наранџаст – овде сам дописао: а пе-
сак пузи асфалтом и засипа прозорска стакла и кровове – у стању су да само на-
кратко измене изглед неба. Облаци, муње и громови појављују се крајем јесени,
али не могу да умање силну надмоћ сунца, које је поваздан у зениту, ни да наруше
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вечни ред што с огледала ока пада у мрежу свести. Основна слика неба стално је
иста: тежак калајни пехар пун пенушаве светлости.“

Или: „Само ноћ, сјај и крупноћа звезда и месечев кончић надохват руке,
као и спасоносна студен што допире из дубина простора насељеног зодијачким
бићима, уливају наду онима који знају и желе да осете како се свет мења – настаје,
пропада и поново настаје. Но, та нејасна нада гаси се сваки пут са свитањем новог
дана.“ Овде је последња реченица мој додатак, а ускоро ће постати јасно и шта је
древни песник мислио када је поменуо оне који знају.

О утиску дубине и окомитости који се јавља при погледу на источно небо
извори су говорили одређеније. Ништа чудно, јер су о том утиску говорили сви
странци који су путовали кроз ове крајеве. Читајући текстове озбиљних аутора
(убеђен сам да ће имена Да Винчија, Корбизјеа и Андрића бити довољно добра ле-
гитимација и пред онима који не знају за Ибн Арабија и Ел Бирунија) много сам
пута наишао на тврдњу да је дубоки свод неба над Истоком послужио као узор ка-
мених лукова пропетих над водама од Инда и Еуфрата до Неретве и чипкастих
портала од Таџ Махала до Алхамбре. У његовој су параболи неки видели пресек
ратничког калпака, други окренуто срце (орган којим спознајемо Божанску Љу-
бав), трећи – обрис човека у раскораченом ставу, док четврти све то одбацују, ве-
рујући да је у питању привид и пука оптичка варка настала игром светлости у вре-
лој и сувој атмосфери. Моја жеља да допрем до истине о питању које ме је занима-
ло добијала је тиме нови подстицај.

Сретао сам и друга тумачења. Нека су врло смела и не презају од задирања
у осетљиве, рекао бих – метафизичке сфере. Једно или два морам навести, иако ме
то доводи у опасност да будем оптужен за хулу. То ме не плаши, јер нису у пита-
њу моје, већ туђе речи. Сва та тумачења на неки начин говоре о човеку као једи-
ном саговорнику Неба и ја их никако не могу заобићи.

Тако енглески капетан Бертон (R. F. Burton), у књизи под насловом
Pilgrimage to Al-Medina and Meccah, објављеној 1855. године, тврди да су извесни
дервишки редови организовани по шеми која одговара контури небеског свода као
најсавршенијој фигури коју налазимо у спољњем свету; њихови чланови, наводно,
понекад сањају ноћно небо са звездама и виде га озго (као Бог), а не оздо, као љу-
ди и како је уобичајено. Он се позива на два или три од 450 цитата из огромног
опуса Ибн Сине (познатијег на Западу као Avicenna), које је свети Тома Аквински
уградио у своју Summa Theologiae. Бертон наводи имена неколико таквих редова,
који се слажу у поставци да, ако је љубав вечни космички флуид који узима облик
душе у коју се усели, онда и људи узимају за своје друштво „облик“ неба под ко-
јим живе.

Други један велики оријенталиста, Швајцарац по имену Јохан Бурхарт
(Burckhardt), човек не мање храбар од Бертона јер је још пре њега успео да целива
црни гранит Кабе ризикујући да буде прободен курејшитским копљима и бачен са
зидина Меке, упознао је изнутра две такве тајне секте – у Хами и Јерусалиму. Ње-
гови описи пак, упркос личном учествовању у мистичким обредима, ретко се огра-
ничавају на изношење чињеница већ се углавном претапају у закључке сумњиве
вредности кад се зна да потичу од туђинца који је напрасно пригрлио ислам. Мо-
жда је Бертон поверовао њему, а Ибн Синине текстове пронашао касније, трагају-
ћи за начином да не призна дуг савременику који га је надмашио утолико што га је
претекао.

Било како било, Бурхарт у свом путописном сведочанству износи да је у Ку-
фи, на јужном зиду куће четвртог ортодоксног халифе Алија, првог шијитског
имама, у то време још могла да се разазна дванаест столећа стара арабеска, која је
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представљала шиљасту контуру небеског звона као образац имамата и да су, испод
тога, његовом светом руком биле исписане на арапском речи Âlem al-kaun wa al-
fеsâd – свет настајања и пропадања. Према Готјеу (Gauthier) реч kaun – биће, ко-
смос, овде преводи грчко genesis.1 (Мене то подсећа на речи слепог песника из
оближње Мааре, чије су речи из Обавезивања необавезним уклесане у мермер спо-
меника пред капијом Ел Макâм недалеко од мог стана и гласе:

„Под небом стојите, а свод је Снагом покретана дуга;
У слободи одлучујете, а Судба вам се руга.“
Та линија неба већ својим обликом, а исто тако и грађом (теме и два крака)

одаје ненарушиву људску подухваћеност хијерархијом, као јединим космичким
редом. Говорећи о космичком реду који почива на принципима идентичности и
двојства (при чему први нужно поседује предност над другим) Никомах из Герасе,
чије је дело Theologumena Arithmetica (Мистика броја) било популарно међу уче-
ним хришћанима и Јеврејима у Меки током 6. и 7. века, наводи да Један означава
(именује) идеју идентичности, јединства, једнакости, слоге и симпатије у свету, а
Два – идеју другог, дискриминације и неједнакости; ово би даље значило да је хи-
јерархија нужна последица саме појаве људи као пандана Небу, које је дотле било
Хаос, симболизован нулом. Истовремено, испада да је људски ум тај који небу од-
ређује форму (с доста разлога можемо претпоставити да птице, рибе или гмизавци
познају сасвим други изглед небеског пространства), а она је таква да само у теме-
ну лука дарује милост простора за уздигнуте главе људи.

Ко ову небеску милост прихвати, постаје владалац над свим око себе. Људи
му верују, признају га за вођу и сматрају божанским бићем, стожером самог неба.
Гибова (Gibb) Shorter Encyclopaedia of Islam из 1961. године наводи да је за шиите
имам (а сама реч значи онај који је напред) „нека врста канала којим божанска ор-
ганизујућа и регулишућа енергија дотиче човечанству и на тај начин и свету.“ То
му достојанство припада зато што само он познаје езотеријску садржину вере у
Једног Бога – знање које наслеђује од својих претшасника, уз ослањање на Божију
Промисао, чији је симбол теме небеског свода. Нужна последица је то да се људи
морају прилагођавати таквој организацији, а да себе морају тражити и потврђива-
ти пазећи да не наруше поредак који је успоставила воља виша од њихове.

Зато мислим да можда ипак имају право они који кажу да је источно небо
примарно огледало људског света и да је свим створењима земље, воде и ваздуха
(осим једног – Савршеног, Оног ко их води) под тим небом тесно, те да се отуда у
људима и родила жудња да себи нађу одушак, неки вид живота у којем би могли
бити само своји. Ту тежњу, у којој се исцрпљују поколења градећи и откривајући
своје моделе космоса, ништа не може да избрише откако је света и века.

Примера за то има много. Сви знамо да су под овим небом рођени први хе-
роји и створена прва царства. Готово цео свет верује да је одњихан у овдашњој ко-
левци. Овде су, између слива Двеју Хранитељки и либанских обала, настали ги-
гантски системи наводњавања, Вавилонска кула и Нојева барка; чудни језици на
којима су нам дошле химне о Гилгамешовом трагању за вечним животом и клина-
сто писмо којим је написан Хамурабијев законик; прича пуна наде о Давидовој по-
беди над Голијатом, Песма над песмама, 1001 ноћ, Књига поуке алепског витеза
Усаме ибн Мункиза који је имао несрећу да ратује и пријатељује с Ричардом Ла-
вљим срцем; појам Једног Бога, звук јерихонских труба и успење над Голготом;

1  У складу с веровањима зороастријанаца, јаје је симбол плодности, али љуска обележава небо.
У тренутку када наступи Нова година јаје се заврти на огледалу како би се дочарало кружење
Земље и проток године – свет који настаје и пропада.
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одавде потичу дамаска свила и дамаски мач, недостижна алепска кухиња и багдад-
ски лопов – образац сваког будућег Робина Худа... Чак и натпис Фараон је пијани-
ца на једном од унутрашњих блокова Кефренове пирамиде. Само се по себи разу-
ме да никоме не пада ни на крај памети да пориче те неоспорне чињенице.

Ипак, ни у тако грандиозним делима људи нису нашли свој мир, нити су их
схватали као коначни доживљај слободе. Бежећи из пустињског бескраја (јединог
налазишта чистог бивања) они су трагали за нечим опипљивим, али никаква по-
стигнућа нису их чинила савршено срећним. Често сам се питао нису ли планови
људи који су све то створили били под моћним дејством чежње за недостижном
границом видљивог небеског свода – зарад ње саме? Погледи милиона незадовољ-
ника напросто су се морали окретати к небу и одатле враћати у себе! Мислим да
људи у таквим околностима нису ни могли смислити друкчију слику света од оне,
представљене Алијевом арабеском, коју је он, уосталом, тако и објаснио. Пошто-
ваоци његовог бесмртног дела сетиће се да је то учинио у 12. поглављу своје рас-
праве о реторици, књиге на помен чијег самог наслова затрепери од радости срце
сваког ко говори и чита арапски, а где он развија оригиналну идеју да добар бесед-
ник мора своју беседу уредити тако да у слушалаца изазове асоцијацију с конту-
ром неба. Сетимо се овде и питагорејског Тетрактиса, који је представљао чисту
хармонију, који је чак био Хармонија Сфера, пошто је Мајстор са Самоса тврдио
да је све уређено на основу броја, а Платон додао да се сам Бог бави геометријом.
Мада, ако је то заиста тако, онда је овај свет осуђен на стварање по угледу на небо
одлуком самог неба, а не човека.

Тако стижемо до парадоксалног закључка да су људи Истока (а с њима и сви
други људи – били они тога свесни или не) од памтивека помирени са својом суд-
бином управо стога што је не прихватају, већ упорно пркосе Небу. Они, додуше,
препуштају изабранима да додирну и можда и надвисе небо (отуда су византијски
цареви себе називали космократорима и хронократорима), а сами се задовољава-
ју сновима о себи и вечном животу, не би ли у њима пронашли скромну меру свог
одлучивања; ипак, будући огледало неба, постигли су да небо буде огледало њихо-
вог сна, који се онда поново огледа у самоме себи. Уствари, ја не верујем да је тај
бесконачни низ снова у сну данас само њихова навика, већ мислим да је он управо
суштина њиховог бића, али се не усуђујем да тврдим нешто тако важно и велико.
Рећи ћу стога само оно што сам видео својим очима и у шта сам се лично уверио
толико пута, живећи међу њима и на њихов начин током више година.

Време за њих не тече, већ се слаже из комадића – попут зрцала живота које
је у пракосмосу (свету настајања и пропадања) разбио неки обесан бог. Они слажу
изломљене слике својих жића, молећи се да свој лик и ликове оних које воле са-
гледају кроз прслине прошлости и будућности. Чак и математичари Истока, који
су први увели у праксу појам нуле (мада ми данас знамо да за то неупоредиво от-
криће, којим су смело симболизовали управо теме небеске куполе, треба да захва-
ле граматичарима) рачунали су да ће једино таквом реконструкцијом временског
мозаика открити тајну живота – његов мистични алгоритам, интеграл или бар из-
вод, који би се напокон разликовао од небеског обрасца.

Али, све њихове жеље, слутње и прорачуни довели су их поново тамо одакле
су кренули. И сам Ел Хуваризми (Al-Khuwârizmi), за чије име су везани појам и
назив алгоритма, а четири века после њега и велики Ибн Рушд (Averroes), морали
су прихватити да је облик криве времена, тачније – њеног дела који представља
наше доба (чије се трајање мери бројем од дванаест миленија, а по некима два и
чак три пута толико) подударан с кривом небеског свода каква се дан-данас виђа у
прозрачном ваздуху Самарканда или Толеда после ретких јутарњих пљускова;
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њен издужени обрис долази тада од разложене беле светлости коју називамо ду-
гом. Мрежа временског тока добија се бескрајним умножавањем параболе и укр-
штањем њених кракова.

Непобитна је истина да је у основи те криве троугао, једнак половини хебреј-
ског ромба чија четири темена, савршено распоређена, крију у себи Божије атри-
буте. Њихов је распоред савршен, јер с дијагоналама творе правоугле троуглове по
систему пет на квадрат једнако је четири на квадрат плус три на квадрат, коришће-
не и у геометрији Пирамида и у асирској и сасанидској архитектури, при изградњи
елиптичких купола. Одбијам да и помислим да је случајно то што прва три припа-
дају димензији времена, дакле вечности, а друга три темена истог тетрагона при-
падају свим осталим његовим својствима, јер је слагање с полазном формулом Ху-
варизмијеве небеске параболе више него очигледно. Борхес, кога ће идеје осаме и
елеаћанског губљења у бесконачном опседати док је жив – на једном месту он
описује најједноставнији и отуда најсавршенији лавиринт, који граде права линија
и четири тачке – А, Д, Ц и Б, које, тим редом, леже на правој; енигма се састоји у
томе како из А, преко Б и Ц, стићи у тачку Д не пролазећи двапут једним истим
путем – говори са заносом о немогућности сваког продора било у унутрашњост
овог јединственог лавиринта, било пробити се изнутра у његову спољашњост.
Штавише, у једној причи тог Аргентинца идол главног јунака (један Кинез) оста-
вља свету чудесни роман-визију лавиринта времена, чије се стазе без почетка ра-
чвају у самима себи и нестају у бескрају својих могућности. Тиме се, колико могу
да видим, такође истиче да будућност има смисла само ако је предсказана, док је
иначе безвредна, али и то да је садашњица (онај исечак времена који се зауставио)
једини заједнички именитељ свега живог и неживог, па отуда и неба, времена и
човека; одатле до веровања да је бар садашњост предодређена само је један мали
корак.

Под супротним, но – ван сваке сумње – благотворним утицајима Бошковиће-
ве Philosophiae Naturalis Theoria (којом су, једном за свагда, расветљене илузије
једног Лајбница) и, с друге стране, чудесних једначина о дискретној геометрији
изведених у још необјављеним метафизичким списима очевог старог кума, профе-
сора Бране Петронијевића, ја сам, после дугих промишљања, дошао до сасвим
сличних представа. Круна ових јесте закључак да време, само за себе, може тећи
линеарно, али да људско време тече сасвим друкчије и чини једини савршен лави-
ринт – онај који људи на Истоку слажу од комадића разбијеног огледала својих
предодређених судбина. Оно није налик неповратном лету стреле, није напредова-
ње у „сада“ моментима који падају у прошлост, већ догађање јединства његовог
тројства, услед чега је многозначно: мултиверзум, не универзум! Они га, истина, у
недостатку погоднијег имена, називају исто тако временом и никада не губе из ви-
да да је његова умногостручена форма суштински истоветна с формом небеског
свода и да је у тој узвишеној форми, која опредељује људске животе, садржан и
његов најдубљи узрок. Осећао сам да је близу дан када ће се склопити сви потреб-
ни докази моје хипотезе о језичко-сазнајној суштини дилеме о односу неба, време-
на и људског делања.

Докучивши још у прадавнини да је сва разновидност како њихових заједнич-
ких судбина тако и појединачних живота, сводива на једну јединствену форму,
људи Истока схватили су да је овај свет само привид. Тиме су објашњавали зашто
садашњост изгледа као застор (екран) на којем се пројектује будућност која дотиче
кад брже, кад спорије, и зашто прошлост изгледа као да се састоји од тренутака у
којима се време зауставило, а будућност од тренутака у којима ће се зауставити.
Смрт, која има везе подједнако и с прошлошћу, и с будућношћу, дефинисали су
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као онај делић времена који је изгубио моћ да се заустави; покоравајући се тој оп-
штој неминовности, свачије време морало је, раније или касније, престати да се за-
уставља и отећи заувек у лавиринт мултиверзума, мада се никад не зна неће ли се
опет некад вратити у тачку кроз коју је једном прошло. Када нису ишли у ратове
зарад славе и пљачке, проводили би дане и ноћи у молитви и зидању домова с ти-
хим вртовима и двориштима поплочаним каменом, повезујући их оним наткриве-
ним пролазима од сулеме, у којима је најбоља хладовина и каквих су пуни древни
источњачки градови.

Нико није ни помишљао да се ма шта може променити. Зачудо – или баш
због тога – сасвим неочекивано и као да долазе с неког другог света (у размацима
од по пола столећа или више) јављали су се гласови о појавама које људи нису
умели да објасне. Због страшних промена које су такви гласови најављивали, оне
бојажљивије хватао је сујеверни страх.

Ширећи се великом брзином, извештаји су обично говорили да се у неком
удаљеном месту појавио пророк, који говори о спасу људских душа и за којим
пристају масе људи и жена, махом просјака и друге сиротиње, али понекад и
угледних грађана, трговаца и племића. У својим учењима сви су пророци, још од
времена великог потопа, прорицали скори дан пропасти света и коначног суда сви-
ма онима који су изневеравали утврђени небески и људски ред, подајући се поро-
цима, особито незаситом стицању богатства на туђој муци и зноју. Неки од њих
доказивали су истинитост свога учења тако што су чинили разна чуда, као што је
исцељење осакаћених, оживљавање мртвих и друга ужасна дела. У томе им је, ка-
ко су тврдили, помагао дух Створитеља света. Неки су се чак толико прославили
да их је власт морала прогонити због опасности коју су за њу представљали.

Надахњивање појединим од ових учења, пуних обећања о наступу једне нове
ере и друкчијег реда ствари на земљи и небу нипошто није исцрпљивало људску
чежњу за новим искуствима помоћу којих би се измакло вечном поретку што је
људе пратио од незапамћених времена, оличен у оштро свинутој линији небеског
свода. Напротив – изгледа да је свако ново пророчанство ту чежњу још више пот-
храњивало. Безброј пута и на безброј места јављали су се нови и нови пророци и
известиоци о приказањима божанског духа или какве друге моћне силе која се ја-
вља с једним циљем – да људима помогне да домаше оно што у обичном животу
нису успевали, мада није била реткост ни да тај циљ буде управо супротан. Тако
се знало да су се неким људима ставили у службу дивови (џини, генији), који оби-
тавају у боцама или лампама; једно је време франачким земљама, које нису оску-
девале у шумама и добрим вилама, харала најезда вештица, против којих се могло
борити искључиво ватром; по северним пределима силно су се била намножила
нека патуљаста створења, да и не говоримо о разним пустињацима, врачевима и
јеретицима који су се јављали широм земаља кроз векове и комуницирали с бо-
жанским силама, духовима умрлих, па и самима собом у неком од својих бивших
или будућих обличја. Чувени дечји крсташки поход средином 13. века, за чији је
неславни крај одговорна људска похлепа, био је изазван приказањем самог Христа
пред очима двојице млађаних пастира у брдима Средње Француске.

Нарочито велик талас таквих вести наишао је у то време и у ове крајеве. Би-
ло је доба највећег безнађа и Хулагуове хорде надирале су из дубине степа. Улице
свих већих градова биле су закрчене људским лешевима. Багдадска библиотека
била је претворена у пепео. Учени људи пребегли су ко у Индију, ко у Андалус.
Управо тада стале су са свих страна пристизати вести о појавама доброг Земаљ-
ског Духа.
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Не би у томе било ничег необичног (већ сам поменуо да су се сличне гласине
шириле стотину пута на разним крајевима овог шара), да припадници дуодецимал-
них и језидијских праваца, који су том приликом били међу првим сведоцима ње-
гове појаве, нису тврдили, заклињући се свим што им је најсветије, да су његова
омиљена убежишта скривена у – времену. Како је, према популарном учењу, пред-
става времена била повезана с обликом издужене небеске параболе, многи то про-
тумачише као сигнал да се ово чудно биће јамачно скрива и на другим местима
чији се облик поклапа с обрасцем врхунске форме. Џамије, сукови, дворишта и су-
мрачни пролази од сулеме беху за тили час проглашени његовим боравиштима.

Ни тада, а не само данас, када је све много друкчије с обзиром на то да је чо-
вечанство одмакло далеко на путу просвећивања, није било могуће тачно устано-
вити какав је то дух. Суфијска наклапања беху мелем за душе очајника, али нису
садржала никакве податке о његовом облику, јер га нико никад није видео. Они
који су први јавили о његовој појави изражавали су се, као што рекох, неразумљи-
вим симболима и речима дубоким попут светих књига. Његово су присуство они,
наводно, осећали неким посебним чулом, које се развија дугогодишњим медитира-
њем и многим молитвама током бесаних ноћи поста. Доживљаји многих људи
ишли су наруку њиховим тврдњама (и извори који су мени били доступни потвр-
ђивали су то). Сви су се, на овај или онај начин, позивали на чињеницу да, на Запа-
ду и Истоку, постоје хиљаде и хиљаде грађевина посвећених Богу,2 истичући да је
њихова тајна намена увек била да олакшају људима суочавање с демоном времена
и измицање пукој садашњици.

Већ по томе што је увек нечујан и невидљив, можемо закључити да овај дух
из источњачког фолклора није ни налик својим европским парњацима; духовност
и мистицизам Истока морају се састојати од сасвим различитих чинилаца – бар то
знају и врапци на грани! Присталице руханитског хришћанства сматрале су га ин-
карнацијом Бога Оца, који се јавља у дванаест милијарди облика; потомци Вави-
лонаца и Халдејаца оспоравали су то, тврдећи да је у питању самородни син бога
Шамаша, званог и Баал, настао од једне његове сузе. О њему има тако много раз-
личитих митова и легенди да их овде никако не могу све препричавати. Поменућу
још само једну причу, која је дан-дањи жива и кола међу преосталим Асирцима,
јер је то најлепша и најневероватнија прича о њему, а она ће, мислим, најбоље
илустровати оно што људи у бити желе и због чега им се чини да оваква бића заи-
ста и постоје. Бар мени се она веома допала, иако не треба ни да напомињем да ја у
такве и сличне приче никада нисам веровао. Мени је било важно једино да упо-
знам њихово мишљење, путевима сазнања који су ми доступни.

Та легенда казује да оно и није ничији дух, а поготово не паганско божан-
ство, већ неко самостално и посве прозирно биће, саздано од неостварених жеља
свих људи који су икад ходали земљом, а има моћ да у чулима и душама неких
Адамових потомака ствара трајну илузију да су дотакли оно што су мислили да
никада неће сазнати и због чега су почели напуштати пут напредовања к истини
којим су дотле ишли.

2Ко је био у Каирском музеју могао је видети рељеф из храма Рамзеса Трећег с натписом: „Тај храм
је као небо у свим пропорцијама“; потоња здања, од катедрале у Келну, преко Грачанице и Сабора
Василија Блаженог, до Аја Софије и даље, преко Кома, храмова Тибета и Земље Излазећег Сунца
(вид. Јукио Мишима, „Море и вечерња румен“, Књижевна реч 24/1974. с описом будистичког
храма у Камакури и темом чуда битног за ову причу) покривена су, исто тако, облим или угластим
имитацијама небеског свода, што ће рећи – трансформисаним математичким моделима временског
застора.
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Лутајући кроз време, овај genius мами к себи људе који од монотоније неба
беже у пукотине космичког и људског времена, јер има за циљ да им помогне у
остваривању њихове најдубље жеље: да се врате својој правој природи, која се са-
стоји у неповињавању Једном и порицању свега што је заувек дато. Једна друга
верзија, пак, казује да је његов утицај на човека повољан када се сусрет догађа на
узлазном краку временске параболе, док је на силазном неповољан. Но, битнијих
разлика међу верзијама које сам чуо нема.

Док седе или леже у својим кућама, предајући се дремежу изазваном храном,
патњом или неком опојном биљком, док ходају кроз хладовину засвођених земља-
них пролаза или се моле у полутами богомоља схватајући да је живот нерешива и
страшна загонетка, људи које овај дух дотакне бивају захваћени чудним и тајан-
ственим осећањем да се у њима згушњавају и стапају прошлост и будућност, сећа-
ње и тренутно живљење. Виде и чују себе из прошлих или будућих догађаја тако
реално као да су учинили искорак из свог времена и отели се из стеге јединственог
небеског калупа. Они чија душа не одоли изазову те сласти изгубе се у њој потпу-
но. Укућани или случајни пролазници пронађу их осмехнуте и утонуле у сан из
којег нема повратка, а било је и доста случајева да су људи нетрагом нестали и ни-
кад нико није сазнао шта се с њима збило.

Сви који знају нешто о овом чудном демону слажу се у једноме, а то је да чо-
век у кога он уђе не сме у том часу помислити на свој садашњи живот, не сме за-
жалити за њим као што не сме жалити за ма којим другим привидом: само тако
може досегнути блаженство преласка на вечну стазу свога истинског бивања. У
противном, пресељење у Пуноћу Времена изостаје, а тајанствени помагач ће одлу-
тати даље, остављајући човека да заувек сумња у ствари које је до тада сазнао. Ни-
је потребно ни да напомињем колико се мени, проучаваоцу времена, допала ова
прича, како силно и како сместа ме је освојила! Конципирајући своју дисертацију,
дао сам јој видно место – дакако, само из оправданог задовољства због свог откри-
ћа и не придајући јој никакав други значај.

Упознавши се, дакле, темељно с најразличитијим гледиштима на проблеме
који су ме занимали, утврдио сам само да јединствена форма Неба, Хроноса и Де-
лања не би ни постојала – нити може постојати – изван свога јединства. Другим
речима, све појавне форме људских судбина, простора и времена стоје у нераски-
дивој узајамној зависности, при чему свака зависи од свих осталих и од себе саме.
То се уклапало у моју „језичку“ теорију, но преостало је још једно питање, које
сам одувек имао на уму, али сам га одлагао за крај. Нејасно сам осећао да оно има
особит значај (можда као „лабораторијска провера“ теоријских закључака).

Питање је гласило: да ли непристрасан човек новог доба (који је једном но-
гом већ закорачио у небо) још може доживети аутентично мистичко искуство, ка-
кво описују овдашња предања и књиге, па макар се тицало и тако несигурних чув-
става као што је осећај времена? Мој дуги студијски боравак у Алепу био је при
крају, ваљало је већ мислити на повратак, а ја нисам знао одговор на то питање,
нити сам имао идеју како да га сазнам.

Слутио сам да би позитиван одговор значио да обрасци живота подређени
врхунској форми небеско-временске криве и даље важе и да су, можда, вечни; не-
гативан би ме упозорио да су били привремени – ако не и привидни. Најзад, тада
ми нико не би могао пребацити непотпуност метода због пропуста да се и потпуно
идентификујем с објектом својих изучавања и упознам га путем директне спозна-
је.

Није ми преостајало ништа друго до да се храбро изложим свему што човека
може снаћи у свету који сам проучавао и којем сам већ и сам помало припадао. Ни
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сам не знам чему сам се тачно надао, али чињеница је да сам чешће западао у ста-
ње духовног одсуства и неке чудне равнодушности, но што ми је раније био оби-
чај. Полазио сам у свакодневне дуге шетње по тунелима алепске Медине, подно
тврђаве. Можда сам очекивао да ми се јави какво згодно предосећање (које би по-
дигло цену моје иначе нејасне будућности утолико уколико би је тачно предсказа-
ло) или бар какав доживљај већ виђеног, који би се могли протумачити као потвр-
да нарушивости круте форме времена у чијој власти сам се очигледно налазио.
Иако је мој оптимизам био умерен, узбуђивала ме је смешна помисао да бих се мо-
гао изгубити у незамисливим матицама мешавине прошлости и будућности, које
би ме одвеле до коначног сазнања о томе најдиректнијим могућим путем.

Не знам колико је то трајало. Када сам већ почео пребацивати себи да сам
наивнији од малог детета и помишљати да је моја жеђ за визијама из асирских ле-
генди само плод замора изазваног напорним радом и принудним одрицањем од
сна и јела, као и превелике пријемчивости за идеје што извиру из таме минулих
столећа, а не жеђ за сазнањем, догодило ми се оно чега сам се највише плашио, а
што ћу сада испричати. Тиме ћу најзад завршити своју приповест, с напоменом да
се никад нећу накајати што сам дозволио да моја вера посустане и да ме погубна
сумња у све заувек лиши онога што је највећа срећа за сваког и што је требало да
буде врхунац и мог живота.

Током једне од својих шетњи, идући кроз јутарњу свежину без икаквог по-
себног циља, зађох у скровиту уличицу у коју никад дотада нисам ступио; после
двоструког наглог заокрета – десно, па лево, изненада зачух жагор познатих гласо-
ва из прошлости.

Ах, како су источни лавиринти с пролећа звонки! Жагор је долазио с извесне
даљине, као да допире с оне стране невидљиве преграде, али сваки за себе глас
био је кристално чист. Било је у њима нечег особито пријатног и питомог. Један се
чуо јасније од осталих.

Тај глас – о чуда! – био је то мој глас од пре много лета, јер речи беху изгово-
рене недужним детињим језиком. Жудно потекавши даље, чуо сам га још разго-
ветније: рецитујем и певушим стихове познате Змајеве песме уз пратњу с клавира
марке Petrof из наше старе земунске куће. Да ли је то стварност или још корачам
по древној источној калдрми? Али, већ је у слуху нова чаролија – тренутак игре,
кад ми је било мање од пет година. Ларма људи, жена и деце из околине мојих
успомена шири се свуда и ја препознајем и њихове подмлађене гласове. Силовити
удари срца растачу ми прса.

Од зида до зида, од скретања до скретања, лебдим низ стазу оивичену кро-
шњама наранџи у цвату из којих се дозивају сенице. Али ја ништа од свега тога не
гледам и не слушам. Хрлим даље за тајанственим звуком који се заошијава и враћа
ме дубље и дубље у прошлост.

Нисам се више питао о могућности таквог сусрета са својим ранијим или ка-
снијим животом, ни о реалности поновљених доживљаја; неверица мојих дојуче-
рашњих филозофирања прхнула је у ваздух и нестала у дубини неба. Увиђао сам,
без имало чуђења, да се све то заиста збива – тачно онако како сам потајно желео:
моје време прсло је као стакло и отворило ми пут у мрежу својих пукотина. Њего-
ви лажни видови – прошлост, садашњост и будућност – беху се помешали у једин-
ствену масу сећања и тренутног живљења. Осећао сам како ме обухвата.

Небо и земља престадоше да постоје. Све ствари добише ваздушаст изглед,
сви моји планови и бриге распршише се у дим. Постојало је само оно време и моје
биће у њему. Један за другим, непредвидљивим редом, нижу се чудесно живи при-
зори којима сав припадам, док клизим даље и даље низ пролаз.
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Али те призоре ја не видим. Они су само у мојој свести. Зенице се узалуд
шире, док у мени одзвањају мој раздраган дечји глас и гласови мојих најмилијих.
Смех, песма, жубор многих речи, први шум морских таласа измешан с бојама че-
тинара... Допрех тако до доба кад ми није могло бити више од године и по дана.

У магновењу запитах се да ли је то збиља моје сећање, куда ће ме све то од-
вести и шта ће са мном на крају бити. Ни данас нисам у стању да одговорим да ли
је то био страх или сумња. Знам само да је било оно што није смело бити. Но, ба-
дава ми је да јадикујем сад, кад се мој занос угасио не доневши плода и кад је све
то обична прошлост.

Јер тог истог часа запљусну ме нагла светлост пространог трга с палмама,
водоскоком и аутомобилима који трубе као суманути, како иначе непрестано чине
свуда на Истоку. Пред очима ми се указаше огуљене фасаде јавних зграда, дућана
и ашчиница (мој реални, дроњави Исток!) из којих ми до ноздрва допре познати,
сасвим стваран мирис овчијег меса на жару и мешавине седам зачина...

Чаролије је нестало попут блеска с огледала, уличица се одједном прекинула
и кад сам се окренуо видео сам – схватајући у трену грозоту замке у коју сам тако
несмотрено упао – да сам већ далеко одмакао. Моја је уличица ишчезла без трага и
више се у њу нисам могао вратити.

У први мах бејах очајан. Не сумњам да би се тако осећао свако на мом месту.
Обузела ме је несвестица и морао сам брже-боље сести на оближњи камени степе-
ник. Зажмурио сам чекајући да ми се поврати снага.

Не знам колико сам тако седео. Сећање на тек проживљено искуство било је
савршено живо, мада ми је сваких неколико тренутака кроз свест пролетала мисао
да је најављени суноврат у Ништа био само игра и плод грешне жеље. У том полу-
свесном стању вратио сам се кући и одонда готово и не излазим, осим онолико ко-
лико морам да бих се прехранио. Више ништа не читам, само спавам и разми-
шљам о разлозима који су довели до свега тога.

Многи ће помислити да сам био, напросто, преморен од седења над прашња-
вим књигама и рукописима и опхрван чежњом за светом детињства у којем сам
био лишен брига и одговорности, али мени се чини да би то представљало психо-
логизирање без покрића, или бар такво да не погађа срж мога проблема. Не бих се-
би приуштио муку чак ни да се спорим с таквим лаичким нагађањима, јер сам у
нешто сигуран: цео мој доживљај био је само један сан.

Мислим да у то не може бити сумње. Али када му се сад враћам, када га ту-
мачим, намеће ми се страшна мисао да се моје биће у оном часу побуне против са-
знања Коначне Истине, због нечега определило не за истину, и не за слободу, већ
управо за наставак мучног и несавршеног трагања за недокучивим, признајући је-
дино то стање као заувек дато.

Мој покушај да проникнем у значење тог сна као да нема директног ослонца
у самим сазнањима до којих сам дошао проучавајући теорије о односу Неба, Вре-
мена и Човека, већ се врти око испитивања путева сазнања које сам бирао у својим
студијама. Сад, кад знам да је слика коју сам стекао била искривљена и лажна, јер
објекте својих проучавања нисам сазнавао преко њих самих, нисам веровао да сам
што и они; да јесам, могло се десити да своју игру са судбином окончам попут ис-
точњачких мистика и – ко зна? – чак и да нестанем у провалији временског лави-
ринта у моменту досезања једног од милијарди његових улаза.

То се није догодило, јер је моја вера у могућност да се догоди била слаба. На-
шавши се на трен од остварења своје највеће жеље – жеље за пуним јединством са
својим прошлим и, самим тим, будућим животом (ако би то заиста још био жи-
вот), нисам се умео предати њеном испуњењу – то чудо! Није уопште важно да ли
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је било присуства неког надљудског бића или није (а ја, наравно, знам да није, јер
је дух из легенди само симбол), већ је важна чињеница да се проблем сазнања из-
ненадно трансформисао у проблем веровања: знам, дакле – верујем. И обрнуто.

Признајем да раније никад не бих дошао на ту мисао, јер сам језик сматрао
искључивим темељем сазнања, или, још боље, његовим другим именом. То је био
и мој метод, који сам покушао да проверим и потврдим на примеру спора о односу
неба и човекове судбине. Само у људском мишљењу (говорио сам) постоји тај од-
нос, као последица језичке природе знања.

Колико год моје полазиште обећавало више од осталих, ја – зачудо – нисам
сазнао саму ствар; везан за њу преко њеног имена (које сам сам измислио – суо-
гледање Неба и Човека), промашио сам циљ и остао у домену језика. Дефинисани
облици Неба и Времена само су један од видова човекове потребе за редом и си-
гурношћу, јер му не успева да ствари мисли непосредно, већ само помоћу језика.
Ни ја, као ни толики други, нисам успео да се винем у над-Језик непосредног са-
знања и мој очај у тренутку када ми се пред очима указао онај сунчани трг поти-
цао је од увиђања сопствене немоћи. Мислим да је то право и једино решење заго-
нетке мог неуспеха, као што сам увек мислио да је мноштво форми које у нашим
очима и нашој свести попримају небо и време само последица језичке природе ми-
шљења, која, са своје стране, диктира природу симбола којима се изражавамо.

Али сада, кад сматрам да сам одговорио на сва битна питања, ја још увек не-
мам мира. Не започињем да се пакујем за пут. Само седим и лежим затворен у
свом стану у Џудејди и размишљам о необичном завршетку своје авантуре у ход-
ницима Медине. Не одлазим тамо, али моја душа је тамо све ово време.

Свој необјашњиви доживљај чувао сам до данас као највећу тајну, иако сам
сасвим сигуран да је он у својој бити истинит. Слатка жудња за тајанством, страна
сила која ме је гонила напред за драгим звуком – то чудо сопственог бића не могу
а да, напокон, још једном не потврдим. И тако, оно о чему на крају мислим – то је
о времену које ми се само отворило, а ипак остало недосегнуто у свом бескрајном
и замршеном току, док сам, опчињен, хрлио за његовим обрисима низ неболики
пролаз Медине.

Када све ово прође морам се вратити довршавању своје књиге о појмовној
природи везе неба, времена и човека. Само, оно што ме сада једино занима то је
кобни губитак могућности да схватим истину о сопственом доживљају времена и,
самим тим, његовог облика за мене.

Кад то кажем, не мислим на себе само као описивача небеских и временских
форми како их доживљавају људи Истока, већ на себе као обичног човека, зато
што би се разјашњењем тог неоствареног чина решило и питање зависности или
независности моје личне судбине од тих двеју појава, које су можда и – једна је-
динствена ствар.

То измицање необјашњивије је од мога мистичног доживљаја. Без икаквог
чуђења мој је ум прихватио реалност непосредног сусрета с највећом мистеријом
света и живота – сусрета после којег би спали велови тајни свемира, а у следећем
магновењу обрео се пред одбијањем сопственог бића да досегне њихову праву
природу – тог чуда...

Сваких неколико сати прегледам изнова своје белешке о доживљају у пустој
уличици Медине. Не очекујем више да ћу докучити изглед света виђеног из пер-
спективе временског јединства. Али мистерија у коју никако не успевам да про-
никнем, мистерија ондашњег неочекиваног слома, вреба једнако кроз сваки редак
бележака и кроз сваку нит сећања.
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Ако би се у мом животу уопште могло десити да истински доживим пуно је-
динство свих трију екстаза времена (а на тај начин и екстазу свеопштег људског
знања о времену, небу и њиховом односу према нашим животима), онда је то, ве-
роватно, могло бити само у оном тренутку. Чудно ми је да чак ни у таквом тренут-
ку нисам успео да се поистоветим с предметом свих својих тежњи, већ сам радије
остао у свом старом свету измишљених теорија и непотпуних сазнања.

И даље сам у стању да с лакоћом евоцирам све чињенице о теми која ме је
занимала, које сам пронашао у књигама; у стању сам да наведем имена њихових
аутора и године издања, да изведем компликоване Хуваризмијеве рачуне и исцр-
там Петронијевићеве дискретногеометријске дијаграме. Међутим, ја више не же-
лим да се враћам тим стварима. Све су оне ишчезле једном заувек оног зачараног
јутра у сумрачном пролазу подно алепске тврђаве: оног тренутка када је шум на-
долазећег сазнања о природи времена које живим нестао у блештавој слици про-
страног градског трга, те су се ствари, све до једне, изгубиле.

Али, ја не престајем да мислим на сцену приближавања суштини свога бића
и истини о свету коју сам проживео тог јутра. Листајући белешке о томе питам се
како би изгледала моја теорија да сам, којим случајем, докучио прави изглед вре-
мена и прави однос небеског, временског и људског? Да ли би и даље говорила о
језику као исконском и вечном узроку људских истина и заблуда, или би се окре-
нула против себе саме, против мене и против људи уопште? И да ли би оно била
заиста апсолутна истина о свету, која би уништила сва друга људска знања, па чак
и људску жељу и способност да сазнаје ствари – онако како уме?

То је сада немогуће утврдити. Можда ће неко други успети у ономе у чему ја
нисам успео. У сваком случају, хтео сам да све то испричам, онако како је почело
и онако како се завршило. Јер, за мене је та ствар завршена. Кад год ми поглед по-
лети кроз прозор ка драгој дубини неба над Алепом, опоменем се да се за који дан
враћам тамо одакле сам дошао и камо, по свему судећи, једино припадам.

Знајући како лако нова збивања бришу трагове прошлости у једноличном
протоку времена, забележио сам свој необични доживљај и тиме га спасао од забо-
рава; али, када се вратим раду и уредном животу, најбоље ће бити да и не покуша-
вам да некога убедим у оно што сам овде доживео. Људи нису у стању да преко
туђег искуства прихвате идеју о привидности свога постојања изван временског је-
динства – није ли сумњиво, чак, колико сам је прихватио ја, упркос погодности на-
пајања на њеним изворима?!

Не дајем ни пет пара на то што би ми неки поверовали, а неки не би, мислећи
да сам сишао с ума. Напросто, најбољи је начин да се ограничим на излагање чи-
њеница о развоју источњачког поимања Реда, који важи једнако у домену небеског
и људског, било да оне сведоче у корист моје тезе о језику као сазнању по себи,
било против ње.

Те чињенице јесу оно до чега сам сигурно дошао, а остало је моја лична
ствар. На основу њих људи ће моћи да сами суде (а то је увек најбоље) јесам ли у
праву кад тврдим да је појмовни контраст природног и натприродног лажан и кад
кажем да је то двоје – једно те исто.

Нека зато свако изводи своје закључке о томе шта је било пре: небо и време,
или људи који их сазнају преко њихових облика у својој свести. И нека свако сам
лупа главу с питањем шта је дубље и прече – стварност, или њене слике у нашем
мишљењу, и које од тог двога одређује оно друго.

Мада, морам рећи, мени то страшно личи на ону дечју главоломку о кокоши
и јајету.

(Алеп, 1975–Београд 1985.)


