
Екрем Хамид
ЕСХАТОН



Књижевна награда
»Новица Тадић« 2018

Едиција
ПРИСУСТВА
Књига друга

Уредник
Драган Хамовић

Рецензент
Миломир Гавриловић

Покретач и покровитељ књижевног конкурса и едиције
Министарство културе и информисања Републике Србије



Екрем
Хамид

ЕСХАТОН

Завод за проучавање културног развитка
Београд, 2018

ZAVOD ZA PROUČAVANJE
KULTURNOG RAZVITKA
REPUBLIKA SRBIJA

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ZAVOD ZA PROUČAVANJE
KULTURNOG RAZVITKA
REPUBLIKA SRBIJA

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ZAVOD ZA PROUČAVANJE
KULTURNOG RAZVITKA
REPUBLIKA SRBIJA

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА





Einsam steigt er dahin, in die Berge des Urleids. 
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Још увијек гасимо ватре које су
запалили преци наших предака,
вјерујући да ватра грије, а не изгара.
Ћутим, вечерас. А вече се од дана
не разликује нити ичему налик је.
Нећу. Глас људскији ти је потребан,
архипелаг твој значења хоће да успостави,
али ти не знаш да је љубав оно без чега
лепота може. И ти знаш да лепота није
оно без чега љубав смије. Истина која
пије љубав као човјек воду. Ко је још чист?
Кажи. Кажи онима који су протјерани. Нећеш.
Не можеш. Не умијеш. Још увијек нас
само даљина зближава; она коју мјеримо
не корацима или лактовима, даљина коју
мјеримо појмовима чија значења још 
не знамо, а знамо да могу значити све 
што се договоримо; о истинској даљини 
ја још не знам ништа, осим да знање 
о свему бескорисно постаје.
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Ти се и питаш, можда, о дужини, о мјери,
о запремини; о смислу успостављања
геометрије ради мјерења; и опште теорије
интеграла, Лебег-мјерљивости и конструкције
Лебег-немјерљивог скупа. И Канторовог скупа.
И Берових простора и Канторових места. 
И оног што је Хилберт назвао људским рајем,
а Кронекер паклом дубљим од Инферна.
И ја само могу да те питам: гдје је силна
лепота коју је геометрија обећавала,
а коју је напустила, да би је изневјерила?
Увијек се испостави невјерство, касно, 
тек након што му напуштање претходи. 
Можда је то уређење овог свијета. Можда
зато тражиш другу земљу. Не залази.
Свако упозорење је без праве тежине.
Између твоје туге и твог бивствовања
без ње – мореуз. Берингов пролаз. 
Пређи. И не враћај се.



I. β
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Не знам. Моје незнање неће шкодити.
То што сам спознао, свакако, мање је
вриједно од онога што ви сваког дана
потребујете или за чим у тами чезнете.

Два стиха и готово је – рећи ћу што је 
мени потребно да кажем. Са ријечима
пребројаћу и слогове, број о-ова, а-ова,
да сви будемо умирени равнотежом међу

словима и напорима небеса да спустимо
на чело, смиримо низ врат, у реду, у реду.
Салуте! Нећу чекати, већ видим, ни спознати
смутњу која мрачи лик Александра од

Мацедоније, лажна пријатељства вијекова,
измишљене болести које су умјесто ореола
окупирале најсветије у проклетом – главу на
главу, руку на руку. То су сличности и изометрије

оне даљине са овом несређеношћу,
онаквих васиона са оваквом космологијом.
Рећи ћу у два стиха, са унапријед избројаним
предувјерењима у вриједност казивања.
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Ја кажем небо и све што видим
свијетла је искривљеност бријега,
утвара, длака са потколенице хеленског
коња и кикот посрамљене музе. 
Ја кажем небо, а омражени који законе сричу
иза других кривина залазе и исти закон поричу,
видим – због тога бивају све живљи. 
Ријеч ватра, почетак свачије жеђи;
пепео: наслијеђе свачијег краљевства.
Видио сам стопала која су постала копита.
Видио сам очи из којих су израсли рогови.
Видио сам човјека који никад није изговорио ријеч мајка.
Ватру, која се никад није постидјела оног што изгара.
Аполодора, над рукописима који под њим уздишу.
Постоје пјесме које су морале бити написане уназад.
Постоје врлине које су морале бити одјенуте у дрскост.
Кажем небо, све што видим свијетла је закривљеност
бријега, простора који дозива сваку форму
у коју се претвара, неке посрамљене музе кикот. Мир. 
И један крш, пун пјесме, свјетла, игре: ту:
очевидност поништава свако доказивање.
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Граматика

Три гаврана на крову.
Превише ствари, премало мене. 
рече први. 

Други не саслуша сасвим, али одврати: 
Кљун тврђи је од канџи.

Трећи гавран, који ништа не рече, одлете. 
За њим и прва два.
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Повратак

Неко, стран, у даљини, 
плач другог исмијава. Зеро је рекла
једном, док смо ишли улицом, 
да је са шеснаест година хтјела
да побјегне од куће. 
Сада, давадесет година након, жели
да опет има шеснаест година.
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Кад се смијемо, зеленило рашири руке,
ватра се спушта од грла до стомака,
пејсажи се увијају у ролну, црвенило
испуни поглед. Руке подивљају у крила,
очи постану чигре на дну танког смисла.

Кад се смијемо ми, неко у даљини
затискује уши, а понад сјећања крили
се оштар кров, киши пркоси купола.
Она ослушкује, а одбија да прихвати.
У кривом загрљају њеном све је
само одјек. Топлина остаје доле,

гдје се тресу груди, пресјеца срце.
Стомак се цијепа и саставља изнова
и као да урличе: пита: има ли краја.
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Промјена: једном Божија звијезда.
Касније – клас сијена осушен крај пута.
Бруклински мост; али, доле, нема воде.
Контрафакти; бљештавило. Искуство са свим својим 
мимикријама, прибојава се: Јупитер ступа на пријесто
и косу од злата кад руком са рамена отклони,
тад задрхти Земља сва и звијезда се свака
поклони, и ријеке се све у кап једну слију
и чекају: намрштено лице у милостиво да се претвори. 
(Тако извјештава Овидије о дешавањима божанским.)

Човјек, створен ради племенитости, слеђено гледа.
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Сплеткарење се увијек одвија са допуштењем
и мрштењем Свевишњег Бога, узвишен нека је.
Кад сломиш флашу која се зове Исус, сломиће се
(сама од себе) и флаша која се зове Мојсије.
Два мора, једно горко, једно слатко,
и непрекидно се додирују, али никад једно у друго
не увиру. Радије нијема. Међу њима је граница, 
очи постављене да све виде. Оба та мора потичу 
из истог врела. Не оклијевај да их пређеш. Двије трске:
једна је празна, друга шећер даје. Не заборави
празну, не заклињи се у пуну. Вјера је тајна,
сакривена и у стотину валова замотана.
Неукост има хиљаду наречја, ученост само једно.
Будала се радује свакоме и свачему,
уман често покрива лице: и затворених очију
једну исту даљину гледа и не зна да је именује. 

(Тако извјештава Мевлана Руми о тајнама и путевима.)
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Она која је једном постојала, снове људске опорила,
таму свјетлом замијенила, гдје није било никог, ту
пребивао је дух свеопштег. Гдје није било сунца,
гдје није било дана, гдје Бог је запоставио људе, 
у дубинама мора гдје ријеке океане прежедњеле
напајају и љубе, ја се сјећам ње и ја мртав
још се у њој осјећам живим – ту гдје само мртав
може се оживјети, мртав феномен за живе очи 
постајем, ствар којој се тежи, а никад се не достиже.
оно што велима прекривено у ватри
ране лиже, свијетли – она која је
једном била, у тријежњење удаљености
продрла, свјетло тамом докинула. Sophia.
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Постоји ту нијеми говор који нам говори
перцепција – међуположени објекти у овом
природном свјетлу значе већу удаљеност – 
али свијест остаје једино препознатљиво обележје 
међу васионама унутар само једне главе, 
изнад само једне вреле влати траве – у који 
се читав преточио само један прамен вјечите
ватре и нијемог изгарања. Питам се – шта ћемо
са оволиким празнинама. И одмах чујем:
Да им се приклонимо. Правилна је слика наших 
стања. Изнад једне куполе и једне равни
која је дира, а на којој се изграђује 
један простор, искошен и закривљен, једна
поморанџа, а десно, мало даље, књига.
Дозивају се преко куполе и у тој куполи пуној
смијеха – усправљеног значења. 
Такви положаји истрајавају. Шејка.
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Здраво! Како си? Једва сам чекала да те сретнем.
Одмах морам нешто да те питам. Сјећаш се можда
оног дијела из Срце је усамљени ловац
када Вилијему одсијеку обје ноге,
и када Порша удара главом о сто,
и када ју је Мик тјешила да ће да скупи људе
да иду да се жале, а не зна да њима није стало
до права црнаца, е, па, ми нисмо црнци, али као да јесмо,
и ово није Америка, али као да јесте,
и ово није 1942., али као да јесте, па кад је Порша,
сјећаш се, рекла да неће, да то није хришћански
и да се нада да ће их Сотона у паклу набити на своју
виљушку и да ће их пржити на ватри и хранити се њима?
Е, тако исто ја кажем за оног што нас је присилио
да пишемо реферате за новац, он је исти
као они Вилијамови стражари! Хахаххаа…! Ијаој,
зуји ми у ушима од оволико смијеха, престани!
Кажем ти, да, смијешно је. 

Ух, како ће да се прже!
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Зимско путовање 
(по Шуберту)

Шта хоће ове даљине од мене,
  полако, полако,
шта дивљине ове у лику људском,
  полако, полако,
да ноћ, да дан претворе у невријеме,
  полако, полако,
да у камену препознам себе, своје све,
  полако, полако,
душу своју да откинем, жмурећи принесем Богу
  полако, полако,
шта хоће људи они у даљини, машу ли мени,
  полако, полако,
ил пријетње су, да не идем туда,
  полако, полако,
шта хоће дивљине ове, шта ове даљине,
  полако, полако, 
  полако, полако…



23

Живе коприве на далеком образу 
ватру парају. Кожу иглом шије жена, 
прти човјек земљу, дијете балави јастук. 
Аз-Захави каже да је пјесник изнад граматике. 
У сусједној соби укућанин а странац, 
уморан и сам. Кожу људску опара, 
кости и креч, земљу и стијење. 
Слијепа ружа снива кожу од камена.



I. γ
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Неколико корака даље – знај
  често не значи ништа.
Али: неколико реченица даље
   може значити све.
У туђим реченицама 
  увијек је било сигурније:
 тамо су ознаке биле недвомислене;
  свака теорема бијаше очевидна;
унутар сваке структуре владао је савршени мир.
   У туђим реченицама наше се   
      сопство
   сигурно и 
  неповратно
 обликовало:
само у туђим реченицама могли смо
 да се спасимо,
да нестанемо,
  да престанемо,
да изумремо,
  да се обновимо,
да освојимо, да се уништимо.
Туђе реченице нису нам допустиле 
   да се упитамо:
како то да смо доспјели ту?
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гдје су наше реченице?
како се вратити?
  није тога било:
само оног што су у туђим
 реченицама:
  неке туђе реченице
 наговјештавале:
и то су – вјешто – те туђе реченице
 прикривале:
и оне саме биле су туђе:
и те туђе у којима су
  оне биле опет су биле туђе
све туђост унутар туђости
 другост мимо другости
    – ко може за ишта
  да се ухвати
 у ланцима туђинства
   осим – за свеколике
  реченице
говорећи: ма чије да су,
 ове реченице су једино што имам. 
И једна ријеч која почиње да потапа
  и пред којом се предмети склањају 
   – овдје – 
рећи: ја сам овдје и овдје је моје колико и туђе,
и сада је туђе колико и моје
и имам право на онолико
   колико је право других 
  да имају
   овдје
у овим реченицама, међу овим уздасима,
међу епохама и ријечима које ће поништити границе,
  ријечи које ће нас приближити
  реченицама које су нас подвојиле,
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због којих смо се отуђили 
    –  овдје – 
 нисмо туђи, нити реченице, тако дуго већ
   са нама, не могу бити туђе
  нама ни ми њима. Овдје
 мора постојати барем једна ријеч 
   која ће нас зближити;
  једно другачије картезијанство,
  једна другачија сврха.
То ћу, ипак, успјети да кажем.
   Овдје.
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Површне мисли у литосфери безнађа,
гдје је почетак, ту се полако буди и своје пукотине 
пребраја и записује напрсло наречје наше. Врео камен 
уграђује се у чело. Преко једног превоја двије 
трећине суштине. Над тек угледаним пејсажем
небо подигло обрве и загледа – има ли које дрво 
да је никло, а да се уз њега није нека звијезда
родила – небо – по непознатим галаксијама 
атмосфере равна по начелима Земљиних пејсажа.
Гдје је почетак, ту се полако буди и своју одбјеглост вага
неугледна муза, од врелог камења другачију поетику, 
од богова гријешних презрену, изграђује. 
Јадна одбјегла муза, у чијим коферима
све подсјећа на вјечност у коју се упутила – 
само још пут до ње да нађе:
тако структуре којима се тек
настали пјесник заклиње. 
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И тек узреле: откинуте са гране, 
ишчекују дозријевање: ријечи које би неукост да позлати.
Чекају свјетлост која ће да узврати: одбјегло за разумљено,
осмишљено за усправљено. И човјека који гледа у плодове,
а заборавља, све чешће, руке, своје руке,
поцрнеле од земље, испуцале од воде.

Загледан је у даљину. Не види.





II



II. α
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Кривина

I

Чаша се увија у саму себе, 
грли грло круг, 
врло се врли звук. 

Ребро, 
прапочело кривине. 

II

Тумори се враћају, 
траже да опјевани буду, 
пјесма пјевање презиром хвали, 
ријека без вод�, игра без вôда, 
груду град заграђује. 

Поезија гдје свијест, 
илузије куда мријест. 

III

Шта се збива: 
док се расипају божанства 
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кроз прсте властодржаца, 
док је душа редни број 
непоменутог бола? 

Простори ћуте. 

IV

Низ огранке битка 
уз врат пење се неповрат, 
фрулу је отео вјетар, 
румен љуби сиромаштво. 

Бриге, врагови, клепсидре, магови: 
лица безличних, врлине неврлих, 
врелине, трагови, врућине, кругови: 
гинем јутром, чело ми камен, 
вратим се ноћу, у срцу ми сунце. 

V

Празне руке грле. 
Казна сваког чини горим. 
Бог не пита зашто. 

Фактицитет битка, горкост ужитка, 
накнадна умност пробада искуство. 
Кора, камен, зоре прамен: 
ријечи стапање у неријеч. 
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VI

Кора племенита. 
Сама самцата самоћа. 
Злато од злата. 

Орах у орах, длан у длан. 
Расцијепи се небо, за њим земља. 
Пораз признаде кнез. 

Сашише небо, опоравише земљу.
Власт поврати кнез.
 
Љуспе не саставише. 

VII

Сад разједа, 
давно се збило. 
Тако давно, давно, 
још прије рођеног рођења 
одрођено. 

Хватачи сенки дозивају 
преко ребара. 

Грмље.
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VIII

Свако лице свето, 
у сваком долу коло у колу, 
у низу низови, 
у васионама васионе 
трепере. 

У камену камени се камен, 
у сржи сржи се срж. 

И све је свјетло. 

И Празнина. 

IX

Одлажење у кривост. 
Без збогом остаде камен 
низ долове, низ непутне путе. 
Низ невидне невиде. 
Низ неслутне скуте. 

Најсвјетлији анђео
порази демона. 
Испружи руке: 
знојаве, а свијетле.

Главу оборих. Утопих се.



II. β
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Краљ од крви, воде и вина, 
земље од воска, отрова и пелина, 
села је спалио, град покорава, 
а по ријечима – не би прегазио мрава. 

За тумаче узевши Плутарха и Пиндара, 
тиху ишчитавам тугу Небукаднезара. 
За овдје шта преостане, нека испишу на врата. 
Дјелима од злата не треба позлата.
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Кад уста некудна отворе се мрачна, 
доказ страви ријеч, а небо се рачва: 
до једне границе, преко руке туђе 
хук понора јавља се гласније и луђе. 

Милује, лијечи, а поговоре сијече. 
Некуд се изгуби, па се врати, плаче: 
немир са границе задовољан маше, 
и њима је жучи препунио чаше. 

Јутром све напусти, не дочека ноћ, 
нити ведрим даном да укроти свемоћ: 
сироте којом гази, а славне би да кује: 
бистар и сладак, тад сигуран трује. 

До једног зова, преко боја туђег 
нијеми урлик чује се понора све луђег.
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Јутрос пролазници рецитују Хајнеа 
па глас његов звонки се јави, 
са Харца, Рајне, са Лорелаја 
низ обале сиве судбина се сјаји. 

Та уста што Хајнеа дозивају мртво 
понора су слутње ток што најави – 
страдање, ријеку, Последњост и Прво – 
од њега се оболи, са њиме оздрави. 

Иза жбуња, у брзаку рјечном, 
са вртлогом јада у савезу вјечном, 
вреба понор, таји се, шуња: 
биће читаво изједа му сумња. 

Низ обале сиве судбина се сјаји, 
ток понор смјера а немиром жари.
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У понору пребива Нарцис, дави се, 
ни сламку да дохвати не може. 
Очи, пуне трња, понору диве се, 
од косе му сазданом, костију и коже. 
Храст од олова сиротињу чува, грли. 
Хрли ка истини невид бијели, прозрели, 
и судбина њему, а сестра камену, 
руке ломи, безглавом се чуди времену.
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Негдје испод хаљина, босоног, млад, 
у теби величанствен поезије град. 
Свукуда тумара један исти немир, 
тијесне ријеке вир, од камена кумир. 
По дану зорност за жеђ и бјегунце 
песјажи што маме – ожиљци им пути. 
У тами човјек, што вјерова у сунце, 
загрлио колена; богослути.
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Међу хиљаду лица препознати лице,
међу хиљаду звијезда заборавити звијезду.

Коме се смију руже у мрклој ноћи?
За кога се преврже вјетар по даљини?

Кад усахну сва сунца –
Јесен је све сигурнија дубина,
живот је све шаренија горчина.

Али: сунце мимо сунца призивајући,
истрајавање бирам за пребивање вјечно.

Кад нема сунца – 
Отворити груди, да из њих изњедри се 
нова епоха свјетла, теологије, умиjећа:

међу хиљаду не-лица уочити лице,
међу хиљаду мракова своју не заборавити звијезду.
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Заћутали, задријемали су народи,
годинама у неизвјесно доле,
из године бацани у годину,
док пјесма хрли према свјетлу,

изван реда, нереда, изван светог
свега, човјек човјеку избада око,
потом пружа руку да са њим се 
пољуби, нестане безусудно,
као уснуло одојче, небесници 
казне опипавају, увиђам, бива:
мозаик једино огледало,
лавиринт једино наречје,
изгубљености ове, ове тишине, мрака,
скупо који се плаћа, а једва се види.
Да без одморишта, а пред питањем – 
каква колотечина мора да буде:

крволочнима да утоли жеђ,
лахори сјајни док дотичу их тако,
као прсти свете умјетнице струне:
заћутали, задријемали су народи. 
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До свог не дошав права божанског ту,
доле неће душа пронаћи мир;
увијек обележена модром муком
светиња, песма, из самог срца – 
ту гдје сјећање уз несаницу грца,
тоне у понор свеопштом повучена буком
у свебожанским духом надахнути вир – 

До свог не дошав права божанског ту:
Свети су гласови твоји, свјетлости,
из груди човјекових демона протјерујеш,
а блудан – вјеровао је – ту му је дом вјечан,
смирај, и спас, и заблуда крај!

Тишино Хада, добро ми дошла сад!
И ако мојих утрне струна звук,
ја задовољан бићу: ниједном 
не живјех као богови. Вјечност ми пуста,
судбина саздана од смијеха и поста:
уклету воду мени приносили су, жедном.
И ја пијах, минулих не поричући вијекова мук:
тишино Хада, добро ми дошла сад!
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Сатурнов сине, пјесниковим уздахом
одређени трену, ти, који видиш како се ћерка
у зори рађа, ћерка облаке која одагна према небу
другом, гдје станује Мнемосина, кап врела са Сунца
створеног да гледа само у божанство времена
кроз твоју кожу, Сатурнове сине, ти, ком се ода
несачувана обраћа и снива те, твоје сени милује,
линије које одвајају пејсаже од руку које си пружио:

– Знаш ли куда гоне они који гоне
оне које их, бјежећи напријед гледају
мислећи да виде своју смрт, куда бјеже
они којима је свако уточиште отето?
– Видје ли ти како су сви затворили очи,
а великих невремена мора надиру у ријеке
и својим их небићима пуне, 
од црног сребрно да направе,
од нечина да начин створе?
– Сазна ли ти, по другом твом рођењу,
кад је Амфион стигао, ослободио твоје градове,
када си проклињао колоније по брежуљцима
Картагине, гдје си се свом праоцу Енеји
заклињао, да је Амфион снивао путеве којима
ти сада ходиш; међу становницима протјераних
чекала је дјевојка која ће ти бити жена.
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Са нових колонија стижу писма,
не могу да изнесу уздахе становника,
када, поробљени, легну у вјечност: предани пролазном;
недјело спрема нове походе ка мраку,
свом изворишту, неуком, непрегледном, 
богатом, сјајном, глупом.

То је кањон посред ког ништа није остало.
Једино пјесма, у ништавило Сунцем препуњено: гледа;
а нада се да викне: 

Народе, ево ријеке и воде!
Нова вјечност рађа се!
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I

Видим. Чекам неког другог, бриго.
Странице правилног петоугла судбине,
ни трага за сребро, ни кап од злата.

Странице од злата вријеме не виде.
Али круг око петоугла снатре, невидан,
и у њему дијагоналама рођену звијезду.

И у тој звијезди петоугао, правилан,
али окренут пребива миран. Загрљен,
заштићен. И у њему изоштрена звијезда.

Такви су положаји: увијек изнутра, ка средишту,
дубоко, доле, ка бесконачном, хладном небу
сва се свитања претварају у једну тачку.
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II

Тачка што је центар круга који све то грли
и носи у себи. Негдје проговори и Питагора – 
Свијет се не опоравља од злих геометрија.

Горке су дисхармоније – да би био златан,
пресјек бива ирационалан. Несамјерљив, неухватљив:
бесмисао, под мојим именом наступа.

Правилност је кривотворена: странице воде
у средиште – доле: прескачући звијезде, кругове,
дијагонале, петоуглове – другачијих предворја,

гдје, зарад још једне нијемости, истинистост хоће
неочекивану геометрију да претвори у лице.
Видим. Чекам неког другог, бриго. 
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Све је то било чудно, рече Мојсијев брат
сјећајући се, једне ноћи, како су пролазили кроз море, 
видјевиши пред само избављење фараона на дну тог пролаза,
како га вода гута. Несрећни фараон: мислио је да је пролаз 
за вјерујуће исти као и за оне који поричу Бога; а он је –
идући тим путем – схватао да је истина то што мој брат 
проповједа: море, које је јаче од сваког фараона 
мом брату је рекло:

Чиним све што твој штап каже да треба да учиним!

и само једним додиром – додиром – 
море се раскрилило, од непута направило је пут – 
фараон је, гонећи нас, пошао за нама, ишао је истим путем, 
и ниједном није рекао: 
није стигао, није му било дато да помисли:

Море се раскрилило, то је пролаз за њих, то није обичан пут.

Не, за фараона то бијаше само један пут, –
јер, ја, који не вјерујем, 
нећу гонити путем који је створен за вјерујуће,
морам смислити другачији  пут гоњења, њихов пут је њихов
пут, а не мој – за то фараон није имао времена;
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ишао је за мојим братом, за нама, којима душа у носу
од трка толиког бијаше: тако смо бјежали, бјежали, бјежали
– а ипак: фараон је, идући за нама, признавао величину:
свега за чим дођосмо: било ми је најчудније – то како
нас је слиједио, трчао за нама као да је дио вјерујућих,
као да и сам од неког фараона тежи да побегне.

Од толико гнева лице постаје зелено,
или модро, не распознаје се више као лице. 
Понекад ми бива дато да умјесто ваздуха удишем свјетло.
Тада се сјећам оне воде која је, тако громна,
тако силна, говорила:

Прођите! Прођите, не бојте се.

Тако је говорила, тако говоре гласови
пуштени у шуштање непрекинутих молитви мор�.



II. γ
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Друга космологија: Лапласова теорема о постанку
вјечне свјетлости: све је најприје било прашина. Магла.
Друга геологија: прије него што је настала креда, Земља
су били гласови покопаних демона који су
наговијестили другачији долазак: човјека, жене.
Магма. Зар је то велика слава за Бога,
да поставља човеку своје замке?1 Зашто Бог даје
свјетлост човјеку ком пут је сакривен?2

Смирени бесциљно ходамо покрај зидова
црвених, а округле, очи прате птица лет.3 Врели немир, 
све што пишемо биће употријебљено против нас
или оних које волимо.4 

Свјетлост и понор, образ и смијех.
Ко указује на пут, кога гоне кроз беспут?
Низ падину врелу њежи се кукуријек.
Истине расуте обујмљена неслут. 
Кад вратимо се себи, кад повратимо
изгубљена наша сопства,

1 Тибул, Шеста елегија
2 Књига о Јову, II:23
3 Trakl, Helian
4 Е. Рич, Сјеверноамеричка хроника
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душа гдје поразе престане да ниже;
гдје истрајност доведе ратника,
гдје бесрамни се открију пориви,
ми стигосмо да кажемо толико:
У далеки смо стигли свијета крај,
у скитску земљу; пусту пустош без створа.5 
a тражећи опстанак – прогутало нас је вријеме.
О сцене лепог света! Никад се нисте понудиле
погледу осетљивијем.6

Затворен, свет пун ватре без ствари7:
ја тако видим нашу душу, којој је дато да предосјећа,
неко је пита: 
Анђеле безбрижни, познаш ли тегобу8;
неко саломи: 
Зар твоја нада не лежи у беспрекорности 
твојих путева?9 

О безвриједност руке веже, ране лиже, 
псу кост кроз чељуст се враћа,
И врелина неком анђелу, глас узвишенији је ниже:
Истине расуте потопљена лађа.
Јер нама је дато да смо без станишта10

и у даљине безвремене пуштени, као змијчад,
ми говоримо: 
Наткриљују ме сунцем опијена крила,
и дух мој усрећио би свијет читав, 
духу мом свака звијезда поклониће се – 

5 Есхил, Оковани Прометеј
6 Т. Ман, Варалица Феликс Крул
7 Валери, Морско гробље
8 Бодлер, Уздање у доброту других
9 Књига о Јову, IV: 6.
10 Хелдерлин, Хиперионова песма судбине
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златних пролаза твојих и руменила јутарњих – 
побједе глас надживљава смрт и гроб.11 
Отворење и откровење испод нокта анђела,
очи му од сјаја и крила и рамена, ни из чега
се један вртлог истка, у себе увире,
због себе се збива, нијем и безимен,
тог камена живог крила и кљун.

Јабука пуштена у крв сунца, 
низ ум, у врелу трансценденцију. 

Ова имена: Миније, Бакх, Бромије, Тионеј, Лисеј, Нисеј,
Никтелиј, Елелеј, Еухан, Јакх, Либер, Ганг, Ликург, 
Пентеј, 
Тиренца, Сатир, Силен, Деркета, Наида, Пирам, Тизба, 
нема свједока гдје говори се мигом12 
и ове особине: бесмртност, подлост, усиљеност;
и ова стања: завидност, неукост, хипокризија;
и ове одлуке: ишчупати, помиловати, пољубити;
и ове судбине: бити Хадријан, бити Хомер;
и ове сличности: умирити – помирити; схватити – 
прихватити;
и само једна заповијест: не заборави смијех.
Али човјек који јесте засијениће човјека
који се претвара да јесте.13

Сплетке погодише оне који се њима служе.14

Авај, певам залуд, немоћне су речи15 

11 Хелдерлин, Химна бесмртности
12 Овидије, Метаморфозе, IV
13 Т. С. Елиот, Хорови из 'Стене' 
14 Кур'ан, XXXV:43
15 Тибул, Пета елегија
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Авај, сад сам жртва својих савета 16

Ове дане прорекоше богиње Парке
које преду нити људске судбине17.

Уз откровење да напаја илузију илузијом новом, 
глас је дубине који се јавља: 
тешка је раздаљина од стопала до лакта.
Једноћ освоји љубав и бога сунчанога,
што све управља свјетлошћу вишњом18.
Склапам споразум са тобом, Волте Витмене – 
Довољно дуго сам те презирао.19

Потребна је другачија љубав20,
потребна је другачија теологија, мјера, осјећаjност:
да свака моја ријеч постане обећање,
ниједно посрнуће моје да моја судбина не постане;
и ја кажем, док најмрачније предјеле духа откривам –
спознаје су блиједих истина уздаси,
а невјерство – странпутица честа.

Да ријеч постане обећање,
да бесрамност не остане урезана:
пјесма моја
свјетло је моје вјечно и истрајна моја тишина.

   Usia. Usia. Usia.

16 Тибул, Шеста елегија
17 Тибул, Седма елегија (једнина »овај дан« у оригиналу овдје 
замијењена множином)
18 Овидије, Метаморфозе, IV
19 Е. Паунд, Споразум
20 Томас Ман, Гладни људи
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Законик

Мјера ствари у њеној је прошлости. 

Прије и послије неба, питање о дужини, о мјери, 
о запремини; о смислу успостављања 
геометрије ради мјерења; и опште теорије 
интеграла, Лебег-мјерљивости и конструкције 
Лебег-немјерљивог скупа. И Канторовог скупа. 
И оног што је Хилберт назвао људским рајем, 
а Кронекер паклом горим од Инферна. 

Увијек се испостави невјерство, касно, 
тек након што напуштање му претходи. 

Између твоје туге 
и твог бивствовања без ње – мореуз. 

Врели кругови опорили су врхове, сама купола 
прешла је у конвексност, несуђену мјеру врлог 
и нејасног, примирја и везивања – 
колена увијек упамте камен на који су пала, 
божанство због којег се спуштају, 
а неки наредни пут само је наредни пут 
из нехотичност у приморавање. 

И човјек постаје мјером ствари и њене суштине, 
а које божанство потписује тај декрет 
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и ко се око чега отима – врлина сврху нема, 
јер срећа нема мјеру. 

Врелина је мјера душе, а душа је мјера васионе, 
црне рупе, зли карактери, звијезда која се зове Теофраст, 
личи на човјека, несретну судбину има, 
не говори језике, али показује, 
нема писмо, али нешто је у стању да значи. 

Да барем сумњам у одношење, простор-вријеме,
кружење улога жртве и предатора као карата
у рукама насилника за столом за којим сједе
правооствештени, црних и бијелих повеза око главе,
мимо сваке свијести, мимо сваке доброте:
осјећам као да ме је Бог ошамарио, да се окренуо,
а тако поучава Самаел. А рибар задихан долази,
у руци носи полуживу рибу, дрхте му очи, вријеђа
га моја глад, и даје и каже – Није нас Бог оставио,
дајмо се у пост. – Босоног, од Римљана крије да
напамет зна Књигу Коринћанима, да је подучен
тумачењу, да зна да ће доћи исцјелитељи мимо нељуди,
и да су испуцали табани и руке његове пут до воде
коју је само Бог видио и само за овакве чува. 
Тако тумачи рибар и, с�м гладан, рибу ми даје и каже 
– Једи, и вјеруј, вјеруј, вјеруј! 
Вјера ће протумачити несрећу у твојој однесености,
путниче!  

Свјетло нема сврху. Стих нема зачетника. 

Ниједан узрок не досања своју посљедицу:
само му је дато да је предосјети: у магновењу:
као пријетњу, као слутњу, као непут, као свјетло.
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Напомене

ес ха тон – ста ро грч ки – по след ње, крај ње, зад ње, гра нич но. У 
Ари сто те ло вој Ме та фи зи ци је дан од че шће упо тре бља ва-
них пој мо ва, иа ко не ма стро го ме та фи зич ко зна че ње као 
не ки дру ги пој мо ви. Ари сто тел овај при дев че сто по и мен-
ча ва, у раз ли чи тим кон тек сти ма, ка ко код кон крет них, та-
ко и код ап стракт них ар гу ме на та. Ес ха тон се мо же ви дје ти 
као оно што одва ја јед ну ствар од дру ге. У ап стракт ном 
сми слу по ја вљу је се као нај ви ши род, оно иза че га ви ше не-
ма ни че га, оно по след ње, зад ње. Зад ње, ка ко у про стор но-
ге о ме триј ском, та ко и у он то ло шком сми слу. Од ес ха тон 
до ла зи и ес ха то ло ги ја, уче ње у абра ха мов ским ре ли ги ја ма 
о Суд њем да ну и про жи вље њу на кон смр ти.

Ein sam ste igt er da hin, in die Ber ge des Ur le ids. – Стих из 
Рил ке о ве Де се те де вин ске еле ги је. »Уса мљен пе ње се го ре, 
у пла ни не пра стра да ња.« На ве де ни пре пјев је ау то ров. 

πιστεύω – ста ро грч ки »вје ру јем«

Још уви јек га си мо ва тре ко је су – ов дје ће мо се по тру ди ти 
да да мо са мо на по ме ну о тех нич ким тер ми ни ма ко ји се 
по ми њу у пје сми, без на мје ре да ну ди мо ту ма че ње. Јед на 
хи сто риј ска чи ње ни ца за ко ју се пје сма ве зу је је сте ета па у 
раз во ју ма те ма ти ке на пре ла зу из де вет на е стог у два де се-
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ти ви јек, ка да се по ја ви ла по тре ба за ло гич ки оправ да ним 
уво ђе њем ре ал них бро је ва и пој ма мје ре. На по ме ни мо – 
ма те ма тич ког пој ма мје ре, ко ји до тад ни је био за сно ван. 
Сма тра се да је про блем мје ре у нај ши рим гра ни ца ма ри је-
шио фран цу ски ма те ма ти чар Ан ри Ле бег (He nry Le bes gue). 
Због раз ли чи тих вр ста мје ра, ка да се го во ри о Ле бе го вој 
мје ри, ко ри сти се тер мин Ле бег-мјер љи вост као осо би на 
мер љи во сти не ког ску па у сми слу Ле бе го ве мје ре. Кан то-
ров скуп је сте при мјер ску па ко ји ни је из мје рив у сми слу 
Ле бе го ве мје ре. На по ме ни мо да је ма те ма тич ки про блем 
мје ре до ка за но нер је шив ма те ма тич ки про блем у сле де ћем 
сми слу: не по сто ји сми сле но де фи ни са на функ ци ја ко јом 
се мо гу из мје ри ти сви ску по ви. Хил берт и Кро не кер се ов-
дје узи ма ју као ме та фо ре опо зи ци је: Кро не кер је сма трао 
да ре ал ни бро је ви не по сто је, и да ље: да су ре ал ни бро је ви 
бе сми сле на кон струк ци ја. Хил берт са свим су прот но то ме. 

По сто ји ту ни је ми го вор ко ји нам го во ри – По че так пје сме 
је јед на ре че ни ца из Мер ло-Пон ти је вог дје ла »Фе но ме но-
ло ги ја пер цеп ци је« (прев. А. Ха ба зин, Са ра је во, 1990). Кур-
зи вом је обе ле жен дио ко ји је ци ти ран.  

До свог не до шав пу та ту – Пје сма је кон стру и са на из јед-
не стро фе »Ја ме« И. Г. Ко ва чи ћа и јед не стро фе »Пар ка ма« 
Ф. Хел дер ли на. Не ки ди је ло ви Хел дер ли но ве пје сме су вид-
но из ми је ње ни. 

За ћу та ли, за дре ма ли су на ро ди – Пје сма је кон стру и са на 
на сти хо ви ма Хел дер ли но вих пје са ма »За спа ли за дре ма ли 
су на ро ди«, »Хи пе ри о но ва пе сма суд би не« као и сти хо ви-
ма пје сме »Ја ма« И. Г. Ко ва чи ћа.

Дру га ко смо ло ги ја – да би смо из бје гли до дат на оп те ре ће ња 
у фу сно та ма, овом на по ме ном до пу њу је мо да те у ве зи са 
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пре во ди ма ци ти ра них тек сто ва. Ти бул је ци ти ран пре ма 
при је во ду М. С. Ата на си је ви ћа. Хел дер лин по при је во ди ма 
об ја вље ним у Хлеб и ви но, СКЗ, 1993, осим Оде бе смрт но-
сти, гдје се ра ди о ау то ро вом пре во ду и па ра фра зи. То мас 
Ман, Глад ни љу ди, ода бра на дје ла у из да њу Ма ти це срп-
ске, 1980, пре вод је од Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа. Па унд 
пре ма пре во ду Ми ло ва на Да ној ли ћа. Ци ти ра не сти хо ве 
Ге ор га Тра кла и Ејдријен Рич пре вео је ау тор. Ови ди је ве 
Ме та мор фо зе ци ти ра не су пре ма пре во ду То ма Ма ре ти-
ћа. Ели о то ви Хо ро ви из ›Сте не‹ пре ма пре во ду Ра ше Ли-
ва де и Да ви да Ал ба ха ри ја (Иза бра не пе сме, Бе о град, 1998). 
Ва ле ри јев стих пре ма пре во ду Ко ље Ми ће ви ћа. Бо дле ров 
стих је пре ма пре во ду Ми ло ва на Да ној ли ћа. Ес хи лов Око-
ва ни про ме теј пре ма пре во ду Ко ло ма на Ра ца. »Usia« на 
старогрчком значи »суштина«.
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