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К Р И К  Б Е З Н А Ђ А

БИТИ ЛИРИЧАН

Заигго не можемо бити сами са собом?
Зашто трагамо за изразом и формом, нокушавајући 

да се ослободимо садржаја и систематизујемо један хао- 
тичан и бунтовни нроцес? Није ли плоднија наиуштеност 
у нашој уиуграши.ој флуидности, бсз примисли о објек- 
тивизацији, која срчс само интимном бујношћу сва вре- 
ња и унутрашње узнемирености. У том случају, живели 
бисмо интензивно, пребогато унутрашњим растом који 
духовна искуства проширују до потпуног испуњења. Ви- 
шеструки и издиференцирани доживљаји сс развијају у 
плодној узаврелости. Сензација актуслности, комплексног 
присуства духовних садржаја рађа сс као рсзултат овог 
раста, слична дизању таласа или музичком нароксизму. 
Бити нун себе, али не у смислу охолости всћ богатства, 
бити измучен унутрашњом бесконачношћу и спољном на- 
петошћу, значи живети тако интензивно да оссћаш ка- 
ко умиреш од живота. Толико је редак овај ocehaj и то- 
лико чудан да би га трсбало живети с новицима. Осс- 
ћам да би требало умрети од живота и питам сс да ли 
би имало смисла тражити објашњењс. Када свс што 
имаш као духовну ирошлост тиња у тсби, у тренутку 
бескрајнс наиетости, када тотално присуство актуализује 
затворена искуства и када ритам изгуби равнотсжу и 
униформност, тада са врхова живога биваш ухваћен у 
смрти нсмајући страх нред њом, онај који прати мучну 
опсесију смрти. Тај осећај је аналоган ономе који имају
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љубавници када им се на врхунцу cpehe појави прола- 
зна или интензивна слика смрти или јс иопут тренутка 
несигурности када сс у љубави која сс рађа појави осс- 
ћањс краја или напуштености.

Премало јс оних који таква искуства могу да иодно- 
се до краја. Увск постоји озбиљна опасност у одржава- 
њу садржаја који захтева да будс опредмећен у затвара- 
њу снергије са тежњом да експлодирају, јер можсш до- 
стнћи тренутак када не можеш више да савладаш неза- 
држиву снсргију. И онда разарањс, произншло из нечег 
препуног. Има доживљаја и опсесија са којима сс нс мо- 
же живети. Нијс ли онда снас у њиховом исповедању? 
Страшно искуство н грозна опсссија смртп - сачувани у 
свести - ностају рушилачки. Говорсћи о смрти спасао си 
нсшто у себи, али је истоврсмено умрло нешто од твог 
бића, јср онредмећени садржаји губс актуелност у све- 
сти. Лиризам јс покушај расипања субјективности, зато 
што указујс на тињање живота у нојсдинцу који нс мо- 
же бнти савладан, већ нспрестано захтсва израз. Бити 
лиричан значи нс моћи остати затворен у ссби. Та по- 
треба за оспоеобљавањем је интснзивнија уколико јс ли- 
ризам унутрашњији, дубљи н концентрисанији.

Зашто је човск лиричан у болу и љубави? Зато јер 
та стања, мада различита но арироди и оријентацији, из- 
виру из најдубљег и најинтимнијсг дна нашсг бића, из 
значајног цснтра субјектпвности, својеврсне зонс пројск-
ције 11 радијације.

Бити лиричан када живот тиња у суштаствсном рит- 
му а доживљај је толнко снажан да синтетизује v себи 
сав смисао нашс личности. Оно што јс јединствено и 
специфично у нама остварујс сс у тако изражајном об- 
лику да сс индивндуално уздижс на раван унивсрзалног. 
Најдубља субјсктивна искуства јссу и најуниверзалнија 
јер се у њима стиже до исконског фонда живота.

К Р И К Б Е 3 Н А Ђ  A

Права интериоризација води ка универзалности, недо- 
ступној онима који остају у перифсрној зони. Вулгарно 
гумачење универзалности види у томе више комплсксну 
форму ширења него квалитетнији и богатији обим. Зато 
оно види лиризам као перифсрни и инфериорни фено- 
мен, производ духовне несталности уместо да схвати да 
лирско благо субјективности указује на једну од најзна- 
чајнијих свежина и унутрашњих дубина.

Има људи који постају лиричари само у најпресудни- 
јим тренуцима живота; има и оних који то ностају v 
агонији, када се актуелизује сва њихова нрошлост и на- 
пада их као вртлог. Но највише их је који то постају 
после суштаствених искустава, када побуђивање интим- 
ног фонда њиховог бића достиже нароксизам. Тако љу- 
ди, који имају склоност ка објсктивности и бсзличности, 
туђи самима себи и туђи дубоким стварностима, када 
једном ностану робови љубави, искушавају осећања која 
актуелизују свс њихове личне залихе. Чињеница да ско- 
ро сви пишу поезију онда када воле иотврђујс да су 
средства конвенционалног размишл.ања одвећ сиромашна 
Да би изразила унутрашњу бесконачност и да унутрашњи 
лиризам проналази одговарајући начин за објективизаци- 
ју само у флуидном и ирационалном материјалу. Није ли 
искуство патње аналогно томс? Никада ниси претпоста- 
вио шта скриваш у себи и шта скрива свст. живсо си 
на периферији и задовољан, када те најозбиљније иску- 
ство иослс искуства смрти (као нредосећање умирања), 
искуство иатње савладава н иреноси из бесконачно ком- 
пликованс областн иостојања у којој се твој субјсктнви- 
тст комеша као у вртлогу. Бити лиричан у патњи значи 
остварити то унутрашње сагоревање и нрочишћавање, у 
којем ране ирестају да буду снољнс манифестације бсз 
дубоких компликација, већ учествују' у сржи нашсг бића. 
Лиризам патње јс песма крви, меса и нерава. Права
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патња извире из бола. Због тога скоро све болести има- 
ју лирске врлинс. Само они који вегетирају у скандало- 
зној нсосетљивости остају безлични у случају болестн ко- 
ја увск остварује личну дубину.

Лиричар сс иостајс само иосле органскс и тоталнс 
смутње. Случајни лиризам има свој извор у спољним од- 
ређењима, са чијим нестанком имплидитно нестаје уну- 
трашњи саговорник. He постоји унутрашњи лиризам без 
зрнца унутрашње лудости. Карактеристична јс чињеница 
да се ночетак исихоза одликује лирском фазом у којој 
свс обичне рампс и границс нестају да би устуниле ме- 
сто јсдном од најилоднијих унутрашњих пијанстава. Та- 
ко сс објашњава ноетска ироизводња из првих фаза иси- 
хозс. Лудило би могло да буде пароксизам лиризма. За- 
донол»а1!амо сс похвалама лиризму да не бисмо иисали 
нохвале лудости. Лмрско стање је стање с онс странс об- 
лика н система. Флуидност, унутрашњп ток cnaja у је- 
дан једини полет, као у ндеалној конвергснцији све еле- 
мснтс унутрашњег живота и ствара интснзиван н пуи 
ритам. У поређењу са рафинманом културс, укочснс у 
облицима 11 оквирима који свс маскирају, лиризам јс 
варварски израз. Ту јс, у ствари, њсгова врсдност: да 
будс варварин, то јест да буде само крв, искрсност и 
пламсн.

КАКО ЈЕ СВЕ ДАЛЕКО!

He знам зашто треба нешто чинити на овом свету, 
зашто треба имати пријатеље и тежњс, наде и снове. 
Хиљаду бих пута вишс волео да се повучеш у неки уда- 
љени кутак свста, где ништа од оног што чини буку и 
компликације овог света нема ниједан одјек? Одуставши 
од културе и амбиција, да ли бисмо изгубили све, не до- 
бивши ништа? Но, шта ее добија на овом свсту? Има 
оних за које нијсдан добитак нема важност, који су не- 
излечиво несрећни и сами. Сви смо затворени једни за 
друге! И кад бисмо били отворени да примимо све од 
другог или да му читамо душу до дубнна, колико бисмо 
освстлили његову судбину? Толико смо сами у животу, 
да сс имташ ннје ли самоћа агоније симбол људског по- 
стојања. To је знак всликог недостатка хтсња да сс жи- 
ви и умнрс у друштву. Постоје ли миловања у иослсд- 
њим трснуцнма? Хиљаду иута јс боље умрсти еам и на- 
иуштсн, када тс нико нс види и када можеш да се уга- 
сиш без театралности и иозс. Гадим сс људи који се у 
агонији савладавају и намећу есби ставовс да би оства- 
рили утисак. Сузе неку, осим у самоћи. Сви који у aro- 
нији теже да се окружс пријатељима чнне то изч страха 
или немогућности да иоднссу коначне тренутке. Они хо- 
hc да забораве смрт у главном тренутку. Зашто нсмају 
бесконачну храброст, зашто нс закључају врата да би 
поднели лудс сснзације луцидно и у страху с оне стра- 
не сваке границе?
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Толико смо одвојени од свега! Није ли све што по- 
стоји недоступно? Најдубл>а и најорганскија смрт јс смрт 
од самоћс, када је сама светлост начело смрти. У таквим 
тренуцима си одвојен од живота, од љубави, од смеха, 
од иријатеља, чак и од смрти. И, иарадоксално, питаш 
се постоји лн ишта друго осим твог ништавила и ништа- 
вила света.
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НЕМОГУЋНОСТ ЖИВЉЕЊА

Има искустава која не можеш више преживети. По- 
сле њих, осећаш да, ма шта радио, нсма више никаквог 
значења. Пошто си дотакао границе живота, пошто си 
живео с очајем, свс што нуде тс онасне маргинс, свако- 
днсвни гест и обична тежња губе сваки чар и заводљи- 
вост. Ако ипак живиш, то јс захваљујући моћи објекти- 
визације којом сс ослобађаш кроз писање од бееконачне 
наистости. Стварапаштво је временски спас из канджи 
смрти.

Осећам да трсба да пукнем због свсга што ми живот 
и перспектива смрти нуди. Осећам да умнрсм од само- 
hc, од љубави, од очајања, од мржљс и од свсга што ми 
овај свет пружа. To јс као када би сс у сваком живље- 
њу надуо као балон, вншс од н>сговс издржљивости. У 
најстравичнијој интензификацији остварујс се нрсобраћа- 
н>с ка ничему. Шнри се изнутра, растс до лудости, све 
до иоследње границе, на рубу светлости, гдс јс она оте- 
та од Hohn и од ирећуне иуноће; као у бестијалном вр- 
тлогу, бачен си нраво v ништа. Живот развија пуноћу 
ii иразнину, бујност и депресију; urra смо ирсд унутра- 
шњим вртлогом који нас троши до апсурда? Осећам ка- 
ко жнвот у мени пуца од јачине и нсравнотеже. To је 
ексилозија коју нс можсш савладати, која тс може из- 
бацити у нсизлсчив ваздух. На рубовима живота имаш 
ocehaj да ниси више господар живота у себи, да је су- 
бјективитет илузија и да се у теби узбуђују силе за којс
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не сносиш никакву одговорност, чија еволуција нема ни- 
какве везе с личним цснтрирањем, с дефинисаним и ин- 
дивидуалним ритмом. На рубу живота нсма повода за 
смрт? Умреш због свега што постоји и свега што не ио- 
стоји. Сваки живот јс, у том смислу, скок у ништа. Ка- 
да си све што ти је живот пружао доживео до иарокси- 
зма, до врхунскс напетости, дошао сн у стање v којем 
нс можеш више живети јер нсмаш ништа. Ако и ниси 
достигао врхунце у свим облицима живљења довољно је 
да си то учинио у оним главним. А када осећаш да уми- 
рсш од самоће, од очајања или љубави, они испуњавају 
бссконачно болну поворку. Осећањс да нс можеш више 
да живиш после таквих вртлога проистичс из чиљепицс 
трошсња на чисто унутрашњем нлану. Пламенови живо- 
та горс у затвореној пећи, одакле тонлота не може да 
изађе. Људи који живс на спољњем гшану избављсни су 
од иочетка; но имају ли они шта да спасу, када не ио- 
знају ниједну опасност? Пароксизам унутрашњости л до- 
жављаја води тс у област гдс јс онасност апсолутна, јср 
иостојање, које артикулише евојс корсне у доживљају за- 
тегнутом савешћу, можс да пориче само себе. Живот је 
одвмшс ограничсн и фрагментаран да би издржао всли- 
ке притиске. Нису ли мистици после великнх екстаза 
имали осећањс да не могу да наставс да живе? И шта 
још могу очекнвати од овог свста они који осећају оно- 
страност нормалности, живот, самоћу, очајање или смрт?

12

СТРАСТ АПСУРДЛ

Нсмам аргументе за живот. Можс ли онај који јс до- 
ciico до границе још посезати за аргументима, узроцима 
11 последицама, моралним обзирима итд? Очигледно, нс. 
Њему за жнвот остају само безразложни мотиви. На вр- 
хунцу бсзнађа, страст аисурда јо јсдина која још баца 
демонску свстлост на хаос. Када идеали, морални, сстст- 
ски, религиозни, социјални итд. нису више кадри да 
уирављају животом и да му одрсдс крај, како сс живот 
можс одржати а да нс ностанс нразнина? Само везива- 
њсм за аисурд, кроз љубав апсолутно нспотребну, то јсст 
за нсшто што нс можс понримити конзистентноет алм 
којс кроз сопствену функцију може да стнмулишс жи- 
вотну илузију.

Живилi, јер планине се ite смеју, а црви ие певи- 
ју. Страст ансурда се можс родити само у човску v ко- 
мс јс све ликвидирано, али v комс се могу мојавнтн 
стравична будућа нрсображсња. Ономс који јс v животу 
изгубио све, не преостајс ништа друго осим страсти ап 
сурда. Јер шта њсга још може да имнресионира нз по 
стојан.а? Каква завођсња? Јсднн кажу: жртвовање за чо- 
вјсчанство, за јавно добро, култ лсиог итд. Волмм само 
људс који су рашчиетили - чак и накратко - с овим ства- 
рима. Само cv оии живсли аисолутно. II само они има- 
ју ираво да говорс о животу. Можсш сс вратити љуба- 
вн и ведрнни. Но, враћаш им сс кроз хероизам, а нс 
кроз нссвест. Постојањс којс не скрива велику лудост
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нсма никакву вредност. Чиме се разликује од постојања 
једног камена, једног дрвета или неке трулежи? Но, ка- 
жем вам: треба да сакријеш велику лудост да би поже- 
лео да иостанеш камен, дрво или трулеж. Само ако си 
окусио свс отровне сласти апсурда, можеш бити иотпу- 
но прочишћсн јер си само тада довео разарање до i i o - 

следњег израза. Није ли апсурдан сваки иоследњи израз?

***

Има људи којима је дато да окусе само отров ства- 
ри, за које јс свако изненађење болно а свако искуство 
нов повод за мучење. Ако кажемо да ова патња има су- 
бјективне разлоге који припадају конституцији поједин- 
ца, питаћу: постоји ли објективан критеријум за проце- 
њивањс натњс? Ко може да утврди да мој сусед пати 
више од мсне или да је Исус патио више од свих? He 
постоји објективна мера, јер се не мери спољне узбуђе- 
њс или локално нерасположење организма, всћ начин на 
који јс иатња дожнвљсна и рефлектована у свссти. Но, 
с овс тачке гледишта, хијерархија је немогућа. Сваки чо- 
вск остаје са својом иатњом сматрајући јс ансолутном u 
нсограниченом. И када биемо мислили на то колико је 
свет  иатио до сада, на најстравичннјс агоније и најсло- 
женија мучења, на најсвирепије смрти, на најболнија на- 
пуштања, на све кужне, на свс који су живи спаљени 
или номрли од гладн, колико би то смањило нашу пат- 
њу? Никога у агонији нс може утешити мисао да су сви 
смртни, као што у натњи нико нећс пронаћи утеху у 
арошлој или садашњој патњи других. Јер у овом орган- 
ском, недовољном и фрагментарном свету, нојединац јс 
почео да живи интсгрално, желећи да направи ансолут 
од свог иостојања. Свако субјективно иостојање је апсо- 
лут за ссбс. Зато човек живи као да је цснтар васеље-
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не или центар историје, ria како онда да патња не бу- 
де апеолут. He могу да схватим патњу другог да бих ти- 
ме смањио сонствену. У овом случају, поређења немају 
смисла јер је натња стањс унутрашње самоће; ништа 
споља не може да помогне. Велика је прсдност моћи сам 
патити. Шта бн било када би лиде човека могло аде- 
кватно да изрази сву унутрашњу иатњу, када бu се у из- 
разу објективизирао сав унутрашњи бол? Да ли бисмо 
још могли да међусобно разговарамо? He би ли онда 
требало да говоримо са шакама преко лица? Живот би 
доиста био немогућ када би све што имамо као беско- 
начност осећања било изражено у дртама лица. Нико 
више не би смео да се иогледа у огледало, јер гротеск- 
на л трагична слика би истовремено помешала у конту- 
рама физиономије мрље и трагове крви, ране које се не 
могу заделити и иотоке суза који се не могу заустави- 
ти. Имао бих пуноћу прелуну страве, видео бих како у 
свакодневној комотној ииовршној хармонији букти вул- 
кан крви, црвени гејзир, ионут ватре, и ropu поиут без- 
нађа, како би сс све ране нашсг бнћа неизлечиво отво- 
риле и начинилс од нас крваву ерупцију. Само бисмо он- 
да схватили и ценили иредност самоће која нам патњу 
чини толмко немом н исдостуином. У крвавој ерупцији, 
у вулкану нашег бића, не би ли сва горчина, исисана 
из ствари, била довољна да отрује васцели наш свст? 
Толико горчине, толико отрова v патњи!

***

Права самоћа је једино она у којој се осећаш апсо- 
лутно изолованим између неба и зем.1>е. Ништа не треба 
да скреће иажљу од ових појава апеолутне изолације, всћ 
интуиција стравичне луцидности треба да открива васце- 
лу драму човековс коначности пред бесконачношћу н
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иразнином овог света. Усамљеничке шетње - изузетно 
плодне, али и истовремено опасне - за унутрашњи жи- 
вот - треба да буду такве да ништа од онога што може 
да помути визију изолације човека у свету не буди за- 
нимање појединца. Да би се појачао процес интериори- 
зације и преобраћања ка сопственом бићу, усамљеничке 
шетње су плодне само увече, када никакво завођење нс 
може више да привуче пажњу и када откровења света 
ничу из најдубље зонс духа, одакле се одвајају од жи- 
вота, из ране живота. Колико самоће треба човеку да 
би имао дух! Колико смрти у животу и колико унутра- 
шњег пламена! Самоћа потиче толико од живота да цве- 
тање духа, које проистичс из виталних премештања, по- 
стаје неподношљиво. Ннјс ли карактсристична чињеница 
да сс против духа дижу они који нмају највише духа, 
који иознају дубоку болест што је оштетила живот да би 
се родио дух? Апологију духа чине здрави и дебели, ко- 
ји немају предосећање онога што значи дух, који ника- 
да нису осетили мучењс, живот и болне антиномије у 
основи постојања. Они који га доиста осећају, или га 
охоло толеришу или га представљају као велику несре- 
ћу. Али нико није одушевљсн свеукупношћу свог бића, 
катастрофалним откулом живота који је дух. А како да 
будсш одушсвљен овим животом без чари, без наивно- 
сти и спонтаности? Присуство духа показује увек мањак 
живота, много самоће и дугу иатњу. Ко говори о сиасе- 
њу духом? Није апсолутно тачно да би доживљавање у 
иманснтном нлану живота било иуно зебње из којс јс 
човек изишао кроз дух. Нааротив, ближе је нстини да 
сс кроз дух стичу нсравнотежа, зебња, али и величан- 
ственост. Шта о оиаеностима духа знају они који не зна- 
ју ни за опасности живота? Знак јс велике неизвссно- 
сти бити анологст духа, као што јс знак велике нерав- 
нотежс бити апологет живота. Јер за нормалног човека
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живот је очигледност; само сс болесник њиме одушевља- 
ва и хвали га да не би пропао. Алн шта блва с оним 
који не може више да хвали ни жнвот ни дух?

\
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ЈА И СВЕТ

Чињеница да ја  постојим потврђује да свет иема 
никаквог смисла. Како да нађем смисао у падовима чо- 
века, драматичним и несрећним, када се све своди, у 
крајњој инстанди, на празнину и иатњу која је закон 
овог света? To што јс свст дозволио постојање људског 
примерка мог типа доказује само да су мрље на тако- 
званом сунцу живота тако велике да ће врсменом да му 
сакрију светлост. Зверство живота ме газило и прити- 
скало, исекло ми крила у пуном лсту, и иокрало ми све 
радости на којс сам имао право. Сва моја иретерана рев- 
ност и сва нарадоксална и луда страст коју сам уложио 
да бих иостао сјајан појединац, сва демонска враджбина 
коју сам конзумирао да бих навукао будући орсол и сав 
занос који сам насипао за органско нреображсње или за 
унутрашњс свитање, показали су сс слабијим од зверства 
и ирационалности овога света који јс иросипао у мснс 
свс своје негативне и отровнс рсзервс. Живот није от- 
поран на велику температуру. Због тога сам дошао до 
закључка да најузнемиренији људн, са унутрашњим ди- 
намизмом доведени до иароксизма, који нс могу прихва- 
тити уобичајену температуру, морају проиасти. To јс 
аспект животног демонизма, али и аспект његовог недо- 
статка; он објашњава зашто је живот иривилегија мсди- 
окритета’. Само медиокритети живе на нормалној темнс- 
ратури живота; остали сс троше на тсмиературама које 
живот не подноси, где нс могу да дишу, осим ако сс Ha-
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лазс јсдном ногом с онс странс живота. He могу доне- 
ти нншта на овај свст, јер имам само један метод: ме- 
тод агонијс. Жалитс сс да су људн злочести, осветољу- 
бивн, незахвшши или лицемернн? Предлажсм вам метод 
aroinije, којим here се нриврсмено еиасити од свих ових 
нсдостатака. I Трименитс ra на сваку генерацију, прство- 
рите ra у агонију, у искуство иоследњнх тренутака, да 
би у стравичном мучењу нокушао вслико чишћењс нз 
визијс смртн. Потом ra нустите и оставите да бежи од 
страха све док нецршћсн не паднс. И гарантујсм вам да 
је учинак неупореднво исиравннји од свнх који су доби- 
јени нормалним иутсм. Када бих могао, довсо бих вас- 
цели свет у агонију, да бих остварио чишћсње корсна 
живота; ставио бпх ropyhe и убедљивс пламелове на тс 
коренс, нс да бнх их уништио, bcIi да бих им дао дру- 
гу снагу и другу топлнну. Ватра коју бнх ја упалио у 
овом свету, iic би донела рушевине, bcIi космички ii су- 
штински нреображај. На тај начин, жнвот бн навикао 
на високу тсмисратуру н ие бн вишс био медиј за ме- 
днокритетс. А можда у овом сну нн смрт нс би била 
иманентна овом животу.

(Овс редове нагшсах данас, 8. аирнла 1933, када иу- 
ним 22 годинс. Чудно ес осећам при иомислм да сам у 
овим годинама поетао стручњак за питања у вези са смр- 
hy.)



ПРЕДОСЕЋАЊЕ КРАЈА И АГОНИЈЕ

Да ли вам је познат стравичан o c e h a j растанања, ка- 
да се распеш да би текао попут реке, када у органском 
уништсњу o e e h a rn  порицано сопствено присуство? Све 
што има конзистентност и супстанцу нестаје из тебс у 
исцриљујућој флуидности после које ти остаје само гла- 
ва. Ту говорим о прецизном и болном осећају, а нс о 
неодређеном и недетерминисаном. Осећаш да је од тебе 
остала само глава; глава без супстрата и основе, без те- 
ла, изолована као у халудинацији. Нсма ништа од сла- 
дострасног и нејасног краја који окушаваш у контемпла- 
цији на обали мора или у меланхоличним сањарењима 
B ch јс то крај који тс конзумира и растура. Тада ти нс 
одговара ниједан напор, ниједна нада и ниједна илузија. 
Остати глуп од сопствсне катастрофе, неспособан да сту- 
ииш у акцију или да мислиш обавијсн хладном и те- 
шком тамом, остати сам као v ноћним халуцинацијама 
или осамљен као у тужним тренудима значи достићи нс- 
гативну границу живота, ансолутну темнсратуру гдс he 
се заледити носледња животна илузија. И у том ocehajv 
свршетка откриваће се нрави смисао агоније која нијс 
борба ii3 фантазије или нроизвољиа страст већ трзај жн- 
вота у канджама смрти. Са мало вероватноће за живот 
не можеш одвојити мисао агоније од мисли свршетка и 
смрти. Агонија као борба? Али борба с ким и због чс- 
га? Апсолутно је лажно тумачење агоније као усхићеног 
заноса сопствене излишности или као немира са конач
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ношћу у себи самој. У ствари, агонија значи слом изме- 
ђу живота и смрти. Ако јс смрт иманентна животу, ско- 
ро васцели живот је агонија. Али ја називам агоничним 
само оне драматичне трснутке борбе између живота п 
смрти када јс феномен ирнеуства смртн доживљсн свс- 
сно и болно. Права агонија је она у којој прелазиш кроз 
иразнину у смрт, када те ocehaj свршстка неизлсчиво 
конзумира и када смрт побеђује. У свакој истинитој аго- 
нији је тријумф смрти, чак и ако носле тренутака свр- 
шстка наставиш да живиш.

Где је борба из фантазије у тој утучености? Свака 
агонија нема коначан карактер. Није ли она поиут бо- 
лести коју не можемо више да излечимо али која нас 
испрекидано мучи? Агонични тренуци указују на напрс- 
дак смрти у животу, на драму свести која јс проистскла 
из рушења равнотсже између живота и смрти. Они су 
могући само у оним осећајима свршетака који спуштају 
живот ка својој апсолутној нули. Учесталост агоничних 
тронутака показатсл, јс распадања и рушсња. Смрт је нс- 
што одвратио, једина onccciija која нс може постати 
сласт. Чак и кад xohcm да умрсш, то чиниш са импли- 
цитним жаљењем због своје жсљс. Хоћу да у.чрем, али 
жалим uimo хоћу ди мрем. To је ocehaj свих који на- 
иуштају нразнину. Најперверзиији осећиј је ocehaj смр- 
ти. А када замислиш да има људи који не могу снава- 
ти због иервсрзнс онсесије смрћу! Како би ти хтсо да 
ништа не знам о ссбн и о овом свсту!
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ГРОТЕСКНО И ОЧАЈАЊЕ

Од вишеструких облика гротескног најчуднијим и нај- 
компликованијим чини ми се онај који има коренс у 
очајању. Остали имају за циљ пароксизам периферијске 
природе. Но, важно је, гротескно није појмљиво без па- 
роксизма. А који јс иароксизам дубљи и органскији од 
нароксизма очајања? Гротескно јавља се само у иарок- 
сизму негативних стања, када се остварују велика коме- 
шања из мањка живота; то јс усхићење v нсгативитету.

И није лудо окрстањс ка иегативитету, у том бести- 
јалном измотавању, мученичком н парадоксалном, када 
цртс и контуре лица скрећу у обликс чудноватс изражај- 
ности, када је оријснтација погледа отста од удаљених 
светлости и сенки, а мисао ирати кривудања таквог гр- 
ча. Право интензивно и неизлсчиво очајање нс може да 
се објективизира осим у гротескним изразима. Јер гро- 
тескно је апсолутна негација ведрога, стањс чистотс, 
ировидности и луцидности, толико далско од очајања, из 
којсг се не може рађати првенствено ништа осим хаоса 
it празшше.

Да ли сте икада имали бестијално и ужасно задовољ- 
ство да себс ногледате у оглсдалу иосле бсзбројних но- 
ћи без сна; да ли стс осетили мучењс несанице, када чп- 
тавих ноћи бројиш сваки трсн, када си сам на овом свс- 
ту, када је твоја драма најсуштаственмја у историји, a 
ова историја нема никаквог значаја, и нс иостоји више, 
када у теби расту најстравичнији пламичци, а твојс no-
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стојање јавља се јединствено и само у свету рођсном са- 
мо да би трошио своју агонију, јсстс ли осстили свс без- 
бројне тренутке, бескрајне iioiivt патње, да бисте онда 
када се поглсдате имали слику гротескног? To јс оншти 
грч, измотавање, напетост последњих тренутака, којима 
се придружује бслило најдемонскије заводљивости, бле- 
дило човека који је ирошао кроз најстравичније ирова- 
лијс таме. Зар ова гротеска нпјс изникла као пзраз бсз- 
нађа попут ировалије? Нема лн он нсшто од нонорног 
вртлога великих дубина, од онс заводљивости бсскрајног 
која се отвара прсд нама да би нас нрогутала и којој сс 
покоравамо као фаталности? Како би добро било да мо- 
жеш да преминсш бацајући сс у бескрајну празнину! 
Комплексност гротсскног којс извнре из безнађа садржи 
се у његовој моћн да укажс на унутрашњу бескрајност 
ii пароксизам најекстремније тензије. Како бп још могао 
овај пароксизам да сс објективизира v пријатном тала- 
сању линија или v чистоти контура? Гротескно поричс 
суштаствено класично као што поричс ндеју о стилу хар- 
моније или савршснства.

Да он најчешћс скрива интимне трагедијс којс сс не 
изражавају нсносрсдно, то јс очигледно за оног који 
схвата вишеструке облнкс уи\тарп.сг драматизма. Ко јс 
видео свој лик у гротескној хиностази ne можс га ника- 
да заборавити, јер hc ос увек бојати себс самог. Безна- 
1)е јс пропраћено екстремним мученичким немиром. A 
шта друго чини ово гротескно осим што актуслизујс и 
интснзивира страх и неспокојство?
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ПРЕДОСЕЋАЊЕ ЛУДИЛА

Никада људи нећс схватити зашто неки од њих мо- 
рају полудети, зашто постоји, као неумољива коб, ула- 
зак у хаос, где луцидност не може да трајс више од му- 
њс. Најнадахнутије странице које одишу апсолутном ли- 
риком у којима сн заточеник тогалног пијанства бића, 
органског усхићења, могу бити нанисане само нсрвозном 
тензијом, тако да је повратак равнотежи илузоран. He 
може сс впшс преживети нормално послс таквих напре- 
зања. Интимни покрстач бића не иодржава више нор- 
малну еволуцију, а унутрашњс баријерс губс сваку кон- 
зистентност. Предосећан>е лудила настаје само носле ве- 
ликих и капиталних искустава. Као да си сс впнуо у су- 
вишс великс висине где тс хватају вртоглавицс, почи- 
њсш да сс клатиш, губиш сигурност и нормални occhaj 
нспосредности n конкретности. Вслика тежина изгледа 
нритиска мозак и стсжс га, да бп ra свсла на илузију, 
мада нам само те сснзацнјс откривају стравичну орган- 
ску стварност из којс извиру наша искуства. И у том 
притиску, који хоће да те обори на зсмљу нли да тс ба- 
ци у ваздух, настаје страхота чијс елементе је тешко де- 
финисати у овом случају. To није ужасавање од смрти, 
упорно и опсесивно које влада човеком и доминира над 
њим до њсговог гушења, које се увлачи у цсо ритам ње- 
говог бнћа да би ликвидирало ироцес живота у нама, 
већ ужас са севовима који се јављају ретко, али интен- 
зивно, као нагли немир, али који елиминише занавск
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могућност будућег разбистравања. Нсмогућс је нрсцнзм- 
рати и дсфинисати то чудно предосећање лудила. Ono 
што јс доиста стравично у њему проистиче нз чињенице 
да ми иредоссћамо v лудилу тотални животни губнтак, 
да губимо свс неповратно, всћ живљено. Настављам да 
дишем или да једсм, али сам изгубио свс што сам до- 
дао биолошким функцијама. To је само приближна смрт. 
У лудилу губиш оно што имаш специфично, оно што ми- 
слиш да тс индивидуалнзује у васељени, своју личну ncp- 
спективу и одређену ормјентацију свести. Смрћу губиш 
свс, али тај губитак настаје бацањем у ништавило. За- 
то јс страх од смрти трајан и суштаствен, шш мање чуд- 
новат од страха од лудила, у којем јс нашс полупрису- 
ство влше комплексни слсмснт нсмира органског страха 
од тоталног одсуства у нлштавилу у којс тс води смрт. 
Зар лудило не би бпло снас од беде живота? To иита- 
ње је оиравдано само тсоретски, јср, практично, за чо- 
века који иати од одрсђених анксиозности, ироблсм на- 
стаје у сасвкм другом светлу или бол>е рсчено у другој 
сснци. Предосећањс лудила компликујс сс страхом од лу- 
цидности у лудилу, страхом трснутака налажсња самог 
ссбс, да интуиција проиастн може бити толико мучилач- 
ка да може да изазовс још всће лудило. Нс постоји спас 
кроз лудило, јер не ностоји човек са ирсдосећањем лу- 
дила којн сс нс илашн свентуалних лудидности v таквом 
стаи>у. Хпгео би хаос, али етрахујеш од светлости у 
њему.

Облик лудила јс одређсн органским условима н тсм- 
пераментом. Како сс већина лудака рсгрутују из дспрс- 
сивних, кобно јс да депресивни облик буде још учеста- 
лији код лудака, нсго нријатна, весела и неиздржљива 
стања усхићсња. Толико јс учестала црпа меланхолнја 
код лудака тако да сви тсже ка самоубиству, рсшењу то- 
лико тсшком док ниси лудак.
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Хтео бих да полудим само у једном случају. Када бих 
постао весели лудак, живахан и стално добро располо- 
жен, који не поставља себи ниједно иитање и нема ии- 
једну опсесију, али који се смејс бесмислено од јутра до 
увече. Мада желим бескрајно светле екстазс не бих хтео 
ни њих да имам, јер су онс пропраћене деиресијама. Но 
хтео бих купање у топлој светлости која извирс из ме- 
нс и преображава читав свет, купање којс не лечи на- 
прегнутости екстазе, већ чува сиокојетво вечне светло- 
сти. Далеко од збијања екстазе, оно да личи на лакоћу 
грације и топлину осмеха. Васдели свет да плута тим 
сном свстлости, опчињеношћу и нематеријалношћу. Нек 
нс постоје вишс ирепрекс и материје, облик и ивиде. A 
у таквом оквиру да умирем од светлости.
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О СМРТИ

Има проблема који једном ироучсни изолују човска, 
па чак и укидају. Уђс ли се у њих, то значи да више 
нема шта да се изгуби нити добије. Из таквс перспектн- 
вс, духовна пустоловина или некакав занос ка вишестру- 
kiim животним облицима, апсурдни н неогранмчени слан 
за неирихватљиве садржаје и незадовољења, ограничава- 
њс емпиријских планова, постају јсдноставна испољава- 
ња бујног сензибилитета, којем недостајс бескрајна 
озбил.ност, која обслежава неког зашлог у опаснс про- 
блемс. Имати беекрајну озбиљност значи бити изгубљен. 
Овде није реч о сталоженом духу, а ни о озбиљности без 
садржаја људи названнх озбиљним, већ о тензији толи- 
ко сулудој да подиже човска сваки час на ниво всчно- 
сти. Битисање у историји нсма онда више никакав зна- 
чај, јер се тренутак доживљава претерано натегнуто да 
се време јавља избрисано и ирелсвантно пред вечношћу. 
Очигледно је да се у неким чисто - формалним питањи- 
ма, ма колико била гешка, нс можс претендовати на 
бескрајну озбиљност, јер су производ несигурности интс- 
лигенције и не ничу из органске и тоталне структурс Ha
mer бића. Само органски егзистенцијални мислнлац ciio- 
собан је за ову врсту озбиљности, јер јс само за њега 
истина жива, производ лика и органског иренемагања и 
јефтине спекулацијс. Прсд апстрактним човском, који 
мисли због сласти да мисли, јавља сс органски човск, ко- 
ји мисли no детерминизму виталнс неравнотежс, и за то
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јс с оне стране науке и уметности. Ближа ми јс мисао 
која је сачувала арому крви и меса и хиљаду нута је 
више волим од нразне аистракције рефлексија извируће 
из сексуалне узаврелости или нервозне депрсеијс. Људи 
сс још нису уверили да јс нрошло врсме интелигснтних 
а површних занимања и да јс проблем патње бескрајно 
важаији од нроблема силогизма, да јс крпк безнађа бес- 
крајно откривалачкији од најсуптилнијсг распознавања и 
да суза увск има дубље корснс од осмеха. Зашто неће- 
мо да сачскамо ексклузивну вредноег живих истина, из- 
раслих из нас, а које откривају стварност н вредносне 
компоненте у нама? Зашго не схватимо да се можс раз- 
мишљати о смрти на животни начин о најоиаснијим ио- 
етојећим пигањима и ако њихово усностављање укида и 
изолује човека од живота, кроз интимно и болно учсшће 
огкрива нам се. ипак, жива истина? Може ли сс гово- 
рнти о смртп бсз искуства агоније?

Смрг неће бити схваћена ако се живот не доживља- 
ва као дуга агонија, где сс смрт и жнвот мешају. Смрт 
нијс изван, онтолошки различито од живота, јер она и 
нс постоји као животна аутономија стварности. Ући у 
смрт - rio саврсменом менталитету и хришћанству уои- 
штс - значи изгубити иоследњи дах и крочити у ирсдсо 
другс структурс it иозитивитета, у живљењу иронаћи 
пут ка смрти, а у пулсацијама виталног иманснтну ду- 
бпну. И по хришћанству н uo метафизикама којс нри- 
знају бесмртност, улазак у смрт јс тријумф, прелазак v 
ирсделе метафизички различите од живога. У смрти, ко- 
ја постајс иоссбан нрсдсо нарави, човск се ослобађа, a 
слободна агонија уместо да отвара псрсиективс ка жи- 
воту у којем сс остварује, открива сфсрс иотиуно тран- 
сцендснталне себи. За разлику од ових визнја, нрави 
смисао агоније, чини ми сс, да је откровсњс иманснт- 
ности'смрти у животу. Зашто ocehaj иманентности смр-
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ти у животу има тако мали број људи, а реч агонија јс 
рстка?

Није ли лажна наша свеобухватна претпоетавка о 
смрти, а скица метафизике смрги истинита само концеи- 
Ц1 ijoM трансценденциј с ?

Здрави, нормални и осредњи људи немају искуство 
агоније, иа самим тим ни ocehaj смрти.

Њихов живот пма коначни карактер. У структури но- 
вршне равнотеже нормалних људи је да осећају живот 
апсолутно аутономно од смрти и објективизују га у тран- 
сцендентну стварност живота. Зато и сматрају да смрт 
долази сиоља, а не из унутрашњег фаталитета нарави. 
Живети без осећања смрти значи доживети несвссну 
слаткоћу људског заједништва које се ионаша као да 
смрт ннје вечито и узбудљиво присутна.

Једна од највећих илузија нормалног човека је да ве- 
рује у коначност живљења да буде с оне стране occha- 
ња заточеништва живота v смрти. Метафизичка откро- 
вења настају тек када новршна човекова равнотсжа uo- 
чиње да се клати и када уместо наивне снонтаности ио- 
стаје несносна патња виталности.

Трансденденталност смрти јавља се у визији оних ко- 
ји, из нсизвесности живота, нс издвајају органски суа- 
страт или унутрашњу агонију, b c I i  сиољни разлог, раз- 
Bnjajvhn до врхунца ocoluiii.e да их је смрт нрогугала бр- 
зо и изненада. Осећање смрти је толико рстко код ових 
да можсмо казати да и не постоји. Чак и кад достигне 
пун интензитет, њсно испољавањс, временски дистанцн- 
рано, иориче могућност болне опсесије. Чињеница да се 
болно ocehan.c смрти јавља само тамо где је виталноет 
дожнвсла иоремећај или обустављање своје ирационалне 
способности, када је живот уздрман у дубинама и када 
ритам виталног дслује из тоталне напетости, а не из по- 
вршнс n пролазне експанзије, потврђује до одређене
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унутрашње извссности, иманснтност смрти у животу. Ви- 
зија у њсним дубинама доказујс нам колнко је илузорно 
веровање у виталну чистоту и колнко је утемсљено убс- 
ђењс о мстафизичком супстрату демонског у жнвоту.

11a, ипак, ако јс смрт пманентна животу, зашто нас 
свсст о смрти чини нееиособнима за живот? Код нор- 
малног човека живот јс непомућен, јср сс процес уласка 
у смрт одвија сасвим наивно, слабљењсм интензитета 
живота. За њсга постоји само иоследња самртничка бор- 
ба, никаква трајна агонија аовезана с иредусловима жн- 
вог човска. Сваки корак у животу јс - посматрано из 
дубље иерснективе - корак ка смрти, ссћањс, шш нак, 
само миг ништавила. Нормалан човск, комс исдостаје 
смисао за метафизнку, нс поседује свесг о постепсном 
аропадању v смрт, иако и он, као и свако жнво бићс, 
нс измиче овој неумитној судбини. Тамо гдс се свест о 
зависности отсла од живота бива очитовање смрти тако 
силно да његово ирисуство разбија сваку наивност, сва- 
ку оиијеност радошћу и сваки нрнроднн занос. Читава 
наивна носзија живота, сва његова заводљивост и дра- 
жи изгледају бсз садржаја, као сви финшшстички пла- 
новп и тсолошка обсћања делују шупљс.

Имати свест дуготрај не агоније значи мзнсти мнднви- 
дуално сазнање из нанвног оквира и њсговс ириродне 
нсозлеђености да би сс раскринкалн њсгова ништавност 
и бсзначајност, значи изгристи чак и најдубље коренове 
живота. Видети како сс смрт простирс над светом, ка- 
ко сечс корсњс дрвету и ушуњава сс у еан, како оцва- 
лошћу запахњујс неки цвст илн цивилизацију, како на- 
гриза појединца или културу као иманснтнн разарајући 
дах јестс с онс странс могућности суза н кајања, с онс 
стране свакс категорије или формс. Ко нијс проживео 
осећање онс ужасне агоније, кад сс смрт у теби диже и 
граби те као навала крви, као несавладива унутрашња

30

К Р II К Б Е 3 II А Ђ A

прилика што тс гуши или те обухвата као змија и уте- 
рује ти страх у кости - тај нс познаје ђаволски карак- 
тер живота и унутрашњу узаврелост, из које ниче узви- 
шсно нреображење. Потребна је црна оиијеност да би 
схватио зашто прижсљкујеш пропаст таквог свста. Нс ја- 
сно иијанство заноса, кад те рајске визије ирогањају у 
сјај и красоту и кад се винеш у царство чистоте, гдс сс 
живот расшшњује у нематеријално, већ бесно, оиасно и 
ногубно мучсње живота представља суштину мрачнс oiui- 
јености из којс смрт светли као страшни наиад змијских 
очију што сијају у кошмару. Сиознати таква оСећања и 
сликс значи међутим бити тако присно повсзан са су- 
штином стварности, да живот и смрт откривају своју 
лаж, нс би ли се у теби развили у најреалнијем и нај- 
драматичнијем облику. Егзалтпрана агонпја у бесомуч- 
ном, страшном вртлогу у себи сиаја живот и смрт, a 
зверски сатанизам измамљује сузе наслади. Живот као 
дуга агонија и стаза до смрти је само другачија форму- 
ладија демонске дијалектике живота, због којс он рађа 
облике да би их у ирадионалном и иманентном ствара- 
лачком нагону уништио. Разноликост животних форми 
нијс обухваћена трансвиталном конвергендијом или 
трансцендснтном интснционалношћу, всћ израста из јед- 
ног дивљсг ритма, у којем нс вндиш ништа осим демо- 
није постања и нестајања. Подземност живота расипа сс 
у прекомерном изливу облика и садржаја због бесне тс- 
жње да се истрошени аспекти замене новим, а да та за- 
мена нс представља значајан вишак или квалитативно 
повећањс. Људи би осетили рслативно блаженство кад 
би се предали том ностојању и нокушали с оне стране 
свакс тсшке невољс да упију свс могућности које пружа 
тренутак, без сталног упоређивања које у сваком тренут- 
ку открива релативност која се не да превазићи. Схва- 
тањс наивности јс једини иут ка срећи. Али за онс који
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схватају живот као тегобну агонију претвара сс очеки- 
вањс спаса у једноставан проблем. На тај начин нема 
избављења.

Очитовањс иманентности смрти у животу јавља се 
обично у болести и деиресивним стањима. Сигурно ио- 
стоје и други начини, али они су потпуно елучајни н ин- 
дивидуални, тако да нс поседују сиособност очитовања 
која сс може поредити са болешћу или депресијама. Ако 
болести уоиште имају филозофско посланство на земљи, 
онда само оно може иоказати како је лажно оеећање 
всчностн живота и како јс ломљива илузија његовог ко- 
начног завршетка или испуњења. Јер, у болести је смрт 
свагда у животу присутна. Болесна стања везују нас за 
метафизичке стварности које нормалан и здрав човек ни- 
када неће схватити. Очигледно да и код болести посто- 
јн хијерархија с обзиром на снагу очитовања. Нс нуде 
све спознаје иманентности смрти у животу с истим тра- 
јањсм и интензитетом и не бивају све видљиве v иден- 
тичним облицима агонијс. Ма колико се болести код но- 
јединца индивидуализовале и спецификовале, иостоје, 
шхак, начини умирања који зависе од стања болести као 
такве. Читаво обиље болесних стања открива угњетава- 
н,е живе особс и разлагање њсних природних функција. 
Живот јс такав да можс остварити своје могућности са- 
мо ако сс ионаша као да смрт не представља неоткло- 
њиво ирисуство. Из тог разлога смрт се у нормалним 
стањима очитовања посматра као да долази споља и на- 
лази се изван живота. Исто осећањс обузима и младићс 
кад говорс о смрти. Али ако их јс болест иогодила nv- 
ном снагом, нестају свс илузије и замиру све чарн мла- 
дости. Извесно је да ту доле извиру једина истинска и 
ирава осећања болссти. Сва друга носс на фаталан на- 
чнн учсњачко обележје, јср из органске равнотеже могу 
настати само измишљена стања, чија је комплексност
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ире резултат иренадражене маштс нсго правог узбуђсња. 
Само су истински паћеници способни за ираве садржаје 
и неограничену озбиљност. Остали су рођени за љуикост, 
хармонију, љубав и игру. Колико њих не би у суштини 
свог бића одустали од метафизичких очитовања из оча- 
ја, агоније или смрти у корист искрене љубави или раз- 
блудне непромишљености у плесу?

И колико њих не би одустало од славе израслс из 
патње зарад анонимног и неоптерећеног ностојања?

Свака болсст је јунаштво, али јунаштво отнора, нс 
освајања. У болести се хероизам изражава кроз отпор 
према нзгубљеним иозицијама живота. Те позиције нису 
неиовратно изгубљене само за оне који су органски но- 
гођени одређеним болестима, него и за оне код којих се 
депресивна стања јављају тако често да пред њиховом су- 
бјективном структуром чувају конституционални карак- 
тер. Депресије откривају нс само ностојање као осетну 
објективност него и смрт. Тако бива схватљиво зашто ту- 
мачења страха од смрти, који настаје код одређених де- 
пресивних особа, не могу да изнесу убсдљивија оиравда- 
ња. Како је могуће да код неке велике, досад чак и upc- 
комерне животне снаге уопштс наступи страх од смрти 
или бар проблем смртн? Том чуђењу што карактсрише 
уобичајени менталитет може се супротставити само јед- 
на од јаких могућности битног разумевања, које су за- 
творене у унутрашњости депресивних стања. Јер, у тим 
стањима, у којима зјапеће раздвајање од света постаје 
болно и узима маха, човек се све више приближава сво- 
јим унутрашњим стварностима и открлва смрт у природ- 
ној субјективности. Процес продубљивања продирс до је- 
згра бића субјективности и излази ван свих социјалних 
фактора који је покривају. Ако се превазиђе и то пра- 
језгро, онда нанредујуће пароксистичко иродубљивање на- 
илази на област где је живот испреплетен са смрћу, гдс
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се човек није ослободио индивидуацијом основа иостоја- 
ња и где махнит, демонски ритам света бесни у својој 
потпуној праузрочности. Иманентност смрти у животу 
превазилази депресију особе која је њоме обузета и иза- 
зива расиоложење неирестаног незадовољства и немнра, 
који никад неће наћи равнотежу н мир. Преко осећања 
ирисуства смрти v животном устројству шуња сс дах ни- 
штавила у постојање. Нс можс се замислити живот без 
смрти, нрсма томе ни живот без нринципа апсолутне не- 
гативности. Да је Ништа укључсно у идеју смрти дока- 
зује и страх од смрти, који нредставља сам страх од Ни- 
штавила у које нас смрт гони. Иманснтност смрти жи- 
воту је иредзнак коначног тријумфа Ништавила над жи- 
вотом, чиме се доказује да нрисуство смрти нема другог 
смисла него да предочп пут који водн до Ншитавила.

Рсшењс н исход огромне трагедије живота, а, наро- 
чито, човска, показаћс како је варљива вера у вечност 
живота и да се једино умирење историјског човска са- 
стоји у наивном осећању вечности овог жнвота.

У основи постојм само страх од смрти. Оно што зо- 
вемо разноликост страха ннјс ништа друго нсго манифе- 
стација различитих аснската наспрам исте темељитс 
стварности. Индивидуални страхови су сви зајсдно кроз 
скривсна слагања повезани са суштинским страхом од 
смрти. Они који на основу извештаченог тока мисли те- 
жс да сс ослободс страха од смрти силно се варају, јср 
јс аисолутно нсмогуће отупети органски страх апстракт- 
ним мисаоним конструкцијама. Ко озбиљно ностави нро- 
блем смрти не можс бити изједен страхом. Чак и онс 
што верују V вечност сграх од смрти заводи у њихово 
веровањс. У веровању у вечност укорењен је болни на- 
пор човека, чак и свст вредности без апсолутне извссно- 
сти, усрсд којег је он живео и којима јс доприносио, да 
спасе, да савлада Ништавило у светском и да утемељи
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универзално у вечном. Прсд смрћу, која се ирихвата без 
религиозног уверења не постоји ништа што заварава чо- 
вечанство створено за вечност. Читав свет облика и ан- 
страктних категорија показује сс иред смрћу као потпу- 
но ирелевантан, а захтев за универзалношћу формалног 
и категоријалног пронада пред неопозивим преласком у 
Ништа кроз смрт у обичну варку. Јер, никада једна фор- 
ма или категорија неће обухватити постојање у њсговој 
битној структури, као што никада неће схватити најду- 
бље узроке живота н смрти. Шта идеализам или раци- 
онализам могу да им супротставе? Ништа. Свс друге 
прсдставе и доктрине не уче скоро баш ништа о смрти. 
Једини важећи став био би аисолутно ћутање или очај- 
ни крик.

Они који тврдс да страх од смрти нсма дубљег оправ- 
дања, јер, докле год је присутно Ја, нема смрти, а кад 
умреш то Ја се расплињује, заборављају особени иродес 
постепене агоније.

Какво олакшање може да пружи вештачко раздваја- 
ње између Ја и смрти некоме ко је узбуђен силним осе- 
ћањсм смрти? Каквог смисла може имати ситничаво ne- 
тл«ш>е или логична аргументација за неког ко је дубоко 
ирожет осећањем неноправљивог? Сви покушаји да сс 
проблеми иостојања преместе на логичну раван су ни- 
штавнн. Филозофи су сувише умишљсни да би призна- 
ли свој страх од смрти, сувише дрски да би прихватили 
духовну илодност болеети. У њиховим разматрањима о 
смрти лежи заварана радост: у стварности они дрхтс и 
тресу се више од свих других. Али не сме се заборави- 
ти да је филозофија уметност маскирања оссћања и уну- 
трашње патње да би се свст обмануо о нравим корени- 
ма филозофирања.

Осећање неионрављивог и неизлечивог које стално 
пратм свет и ocehaj агоније можс најбоље да објасни
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болно II са страхом помсшано подношсњс. ни у ком слу- 
чају љубав или снмпатмја нрсма смрти. Умстност умира- 
ња не можс сс научнти, јср нс иоказује ни тсхникс ни- 
ти иравила или нормс. Нсизлечивост агоиијс иодносн сс 
у бићу иојсдинца с бсскрајним боловима n наистошћу. 
Већннн људи недостајс свест о иолаганој агонији у њн- 
ховој унутрашњости. Они познају само агонију која 
претходи коначном уласку у Нншта. \  њиховој свести 
само трснуци овс агонијс дсшуштају важна откровсња 
иостојања, због чсга они очекују свс до краја, уместо да 
примете значење лагапс агоније, богатс откровсњсм. Мс- 
ђутим, крај hc им мало тога открити n они hc тако 
умрсти нссвесно као што су живели.

To uito  се агонија времснски развија доказујс да јс 
пролазност не само суштинска црта шш услов стварања, 
нсго и смрти, драматнчног ироцеса умирања. Овдс се 
манифестује демонски карактер врсмена у којсм нрола- 
зс рађањс и смрт, стварањс n уннштењс, а да из тог 
устројства нс штрчи конвсргсндија у било којој тран- 
сдендснтној равни.

Само v дсмонијн времсна могућс јс осећањс неизле- 
чивог којс нам сс намсћс као неизбежност насирам свих 
наших најинтимнијих стрсмљења. Бити потнуно уверсн 
да не можеш умаћи горкој судбинн коју си прижељки- 
вао друкчију, да си иодређен неумољивом фаталитсту и 
да he врсме само још нрсдочити драматични процсс уни- 
штсља: то су изрази нсизлечивог и агоније. Зар Ништа 
није спас? Како можс уследити сиас у Ннчему? Ако јс 
спас у ностојању скоро немогућ, како можс бити зами- 
слив у апсолутном одсуству свакс егзистенције?

Пошто ни у Ничему, ни у Бићу нема спаса: Нска сс 
овај свст заједно с његовим вечним законима нрствори 
у нрах и nenco!
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МЕЛАНХОЛИЈА

Свако душевно стање тежи да се прилагоди одговара- 
јућој сцољашности нли да tv спољашност претворп у ви- 
знју примерсну својој природи. Јер, иостојн присно сла- 
гање измсђу свих узвишених н дубоких стања, између 
субјсктиинс и објективне равни. Било би апсурдно зами- 
слити кипући ентузнјазам v нлиткој и затвореној среди- 
ни, ако бн се то, пнак, десило, онда бл сс могло гвс- 
етп на прекомерно обиље, које бн субјективисало чита- 
ву околину. Човсковс очн виде у сиољњем свсту оно што

У дубини узбуркава. Снољашњи оквир јс нонајвише 
производ субјективнс пројекдије, у недостатку којс ду- 
шевна етања и жестока искуства нс могу потнуно да ва- 
же. Усхнћење никада нијс само унуграшње трошење. 
оно, штавише, ирсноси ун\трашњу оиијеност свстлом у 
спољни <‘вет. Довољно је иосматратн лпце усхићсног да 
бл примстилн све што његова душевна наистост уочава 
и снива. Интенционалност уиутрашн.их стања објашња- 
ва како хармонију између различитих равни, тако и по- 
трсбу којом сс мсђусобно условљавају, јер указујс на ис- 
могућност OIUIX етања да остану непомућена.

Зашто меланхолија захтсва бсскрајни спољашњи евет? 
Јер ес у н.ој налазс растегнутост и нразнина које нс по- 
знају граниде. Прекорачење грапида може нмати иози- 
тпвпе it нсгативне последице. Бујност, одушевљење, бее 

стања су која нреилављују, чија жестина руши свако 
ограничељс и која премашују нормалну равнотежу. To је
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позитиван животни полет, који иотиче из иреобиља ви- 
талности и органског преливања. У позитивним стањима 
живот превазилази своја нормална одређсња, али нс да 
би их негирао, већ да би ослободио набујале резерве, јер 
би њиховим акумулисањем запретио жестоки излив. Сва 
екстремна стања су деривати живота, уз помоћ којих се 
он штити од себе самог. У негативним стањима тран- 
сценденцијама гранида има потпуно различити смисао, 
јер нс произилази из иреобиља већ из безграничног по- 
нора; утолико више што тај нонор као да јс укорењен 
у бићу, ширећи сс мало-помало иопут гангренс. To је 
процес смањивања, не раста: из тог разлога он је повра- 
так у Ништа, а нс нанредовање у постојању.

Осећање нразнине и ширсња нрема ничему, у којем 
меланхолија нс оскудева, има своје дубљс коренс у умо- 
ру, који јс у основи свих негативних сгања.

Премореност раздваја човека од свста и ствари. Же- 
стоки ритам живота слаби, органски трзаји заједно с 
унутрашњом активношћу смањују сваку напстост која 
диферснцира живот у свсту, утемељујс га као нманен- 
тан моменат иостојања. Исцрпљеноет је нримарна орган- 
ска детерминанта сазнања, јер развија прско нотрсбнс 
услове диферснцирања човска у свету; уз њену номоћ он 
долази до онс перспективе коју му свет супротставља. 
Исцриљеност те приморава да вегетираш испод нивоа 
живота и од силовитих виталних напона доиушта само 
наговештаје. Извор меланхолије је у оној области где јс 
живот несигуран и сумњив. Дакле, илодност исцрпљено- 
CTii за сазнањс и њен стерилитет за живот бива схва- 
тљив.

Ако сс међу обичнс и свакидашњс доживљајс убраја 
наивна интимност с обзиром на индивидуалне аспекте 
иостојања, одвајање од њих доводи у меланхолији до не- 
јасног осећања насупрот свсту и до оссћања њсговс ма-
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гловитости. Унутрашње сазнање и чудновата визија рае- 
тачу свс чврсте облике овог света, разбијају његове ин- 
дивидуализоване и дмфсрснциране ослонце да бп ra оде- 
нули у нематсријалну и универзалну прозирност. Постс- 
пено одвраћање од свега индивидуалног и конкрстног уз- 
диже тс до аотпуиог прегледа, који утолико више губи 
од конкретне стварности што се даље простире. Незами- 
сливо је било које меланхолично стањс бсз поменутог уз- 
дизања, бсз узлета v висине, без надвисивања овог свс- 
та. Али не оног надвисивања што израста из надмено- 
сти или презира, већ из трајнс рефлексије и дифузног 
мишљења, иотеклог од умора. У мсланхолији човеку ра- 
сту крила, али нс да би уживао у свету, већ да би био 
усамљеи. Какав смисао има усамљеност у меланхолији? 
Hiije ли она всзана за осећање унутрашње и спољашње 
бесконачности? Меланхолични поглед је безизражајан и 
нс пружа перспективу нсограничсности. Унутрашњи бес- 
крај и неодређеност, који сс нс смеју изједначавати с 
нлодношћу у љубави, тражс ширину чији јс обим не- 
појмљив. Меланхолија иредставља нсодређено стањс ко- 
је не смера ништа одређено нити јасно. Обични дожи- 
вљаји траже опипљиве и чврстс облике. Додир са живо- 
том настаје у том случају кроз ивдивидуално; то је те- 
сан и сигуран доднр.

Издвајањс из постојања као конкретног и квалитетног 
стања и иреданост безграничноме уздижу човска изнад 
његовог природиог иорстка. Перспектива безграничног 
чини га усамљеним и напуштеним на свету. Осећањс 
соиствене коначности јс утолико јачс што је изоштрсни- 
ја  свест о бесконачности света. Ако је ова свсет у не- 
ким стањима депримирана и измучена, у меланхолији 
она боли мањс због сублимације која чини да усамље- 
ност и изгубљсност мање тиштс, дајући им ионекад no- 
хотљиву суштину.
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Несклад између бесконачности света и човекове ко- 
начности јс озбиљан разлог за очајавањс; ако сс он, мс- 
ђутнм, посматра из натнрироднс персиективе, каква се 
јавља у меланхоличним стањима, прсстајс да будс му- 
чан, и свет he синути у јсзивој и нездравој лепоти. Ду- 
боки смисао усамљсности тежи болном уздизању човека 
из живота л узбуђсњу у осами iipn размишљању о смр- 
ти. Живети усамљено значи од живота ништа више не 
тражити и нс очекивати. Једино нзненађење усамљено- 
сти јс смрт. Велики усамљеници се никада нису иовла- 
чили да би се принремили за живот, већ да би, нроду- 
ховљени и резигнирани, иоднели разрсшење свог живо- 
та. Из иустоши или иећине не може ес примити ника- 
ква порука за живот. Зар жнвот нс нроклиње све рели- 
гије што су догмизале из аустиње? И зар просветљења 
и преображења узвишених усамљеника нису upc нрожс- 
та апокалиитичним очекивањем краја и визијом npoua- 
сти света него окружена блиставим и тријумфалним орс- 
олом?

Усамљеност меланхолика има плиће значсње: она кат- 
кад има сстетски карактер. Зар се нс говори о слаткој, 
похотној меланхолији? Али, зар н меланхолично држање 
само није на основу својс насивности и перспективног 
разматрања естетички обојсно?

Естетско држање ирема животу обележно је сиокој- 
ном пасивношћу која бсз норми и критеријума служи 
свему што је субјективитету од користи. Свет сс посма- 
гра као драма, а човек као гледалац, којн пасивно нри- 
суствујс току извеених аспската. Спектакуларни иоглед 
на живот истискујс трагично и антиномије иманентне 
постојању, које те, ако их једном препознаш и осетиш, 
заносе у светску драму као вртлог од којсг застаје дах. 
Спознаја трагичног нретпоставља такву напетост да се 
естетски доживљај тешко може наслутитн. У трагичном
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је срдачно саучешће прсма садржају нашег бнћа тако од- 
лучујућс да сваки тренутак зависи од судбиие, код 
естстског држања напротив од упшска. Трагично не 
укључује као основни елемснат мишљсње, које не изо- 
стаје ни код једног естетског етања. Естетско у мелан- 
холији манифестујс се кроз склоност према иасивности, 
маштању и чулном уживању. To што се сета тешко мо- 
же потцуно изједначити е неким естетским стањсм uo- 
тиче од њеннх разноликих асиеката. Зар ес дрна сета 
нс јавља довољно често? А шта пре свега значи елатка 
меланхолија? Ко не познаје осећање чудноватог задовољ- 
ства током миогих летњих иоиоднева, кад смо прсдати 
чулима бсз одређених мисли, а наслућивашз јаснс веч- 
ности прожима душу необичним сиокојсм? To је као кад 
би све бригс овог света и све душсвнс нсизвесности за- 
немеле нред драмом очаравајуће леиоте, пред чнјом при- 
мамљивошћу би сваки проблем иостао сувишан. С оие 
стране сваког узбуђсња, сваке нотиштености и узаврело- 
сти, јсдан мирни доживљај упија целокупну раскош, об- 
уздавајући пожуду. Ммрноћа јс битно својсгво меланхо- 
личних стања: то је одсуство посебних покрета. И каја- 
њс, које спада у структуру меланхолије, објашњава од- 
суство нарочигог интензитета код ње. Чак и ако би ка- 
јан.е било стално, никада не би могло бити довољно про- 
бојно да изазове јаки бол. Прсдочавањс извесних моти- 
ва шш збивања из ирошлости, гомилањс нскнх нскори- 
сннх елемената у нашој афективности, однос измсђу на- 
глашених оссћања n околине у којој су настали, али ко- 
ју су напустили, одреднице су суштине меланхолије. Ка- 
јан.с је израз осећања једног безнадсжног ироцеса: при- 
лажење смрти кроз живот. 1\ајем сс због нсчсг што јс у 
мени умрло и што јс од менс одумрло. Замишљам само 
авет многих стварности и многих арошлих искустава. 
Ал11 то је довољно да нам покажс колико јс тога у нама
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одумрло. Кајање открива демонско значсње времена, ко- 
је, док у нама подстиче раст, подмукло утире пут рас- 
падању.

Кајањс изазива код човека меланхолично расиоложе- 
ње, не кочећи га нити осујећујући његове тежњс и на- 
стојања, јср у њима дслујс само свсст о неиоправљивом 
у односу на прошлост, док будућност остајс донсклс 
отворсна. Меланхолија није стањс концентрисане, непро- 
дорнс озбиљности, којс се развија из иеког органског 
обољсња, јер се у њој не осећа ништа од оног застра- 
шујућег осећања непоправљивог у односу на читав ток 
постојања, којс не изостаје у неким случајевима дубоког 
јада. И она црна сета је пре нролазно расположење H e 

ro прирођена склоност. Чак и у крајњем случају она ее 
на основу свог сневног карактера може изјсдначити с не- 
ком болешћу еа свим њеним дејствима. Формално гле- 
дано иста је суштина како слатке и похотне, тако и цр- 
не сете: унутрашња празнина, спољашња бесконачност, 
нејасноћа осећања, машта, сублимација - само са стано- 
вишта осећајног начина носматрања разлика постаје ја- 
сна. Било би замисливо да мултниоларитст меланхолије 
зависи више од структурс него од суштине субјективно- 
сти. У том случају би меланхолично стање са својим ди- 
фузним сањалачким и нејасним карактсром узело снеци- 
фични облик у свакој особи. Пошто то није стање дра- 
матичног интензитета, оно варира и колеба се вишс од 
свих других. А iioiiiTo има внше поетске него активне 
одлике. носедујс нсшто од оне нсуиадљиве љупкости ка- 
ква се cpehe код жена, али никада у дубокој и изједа- 
јућој жалости.

Та љупкост cpehe се и у иејзажима меланхоличног ко- 
лорита. Развучена перспектива холандског или рснесан- 
сног нејзажног сликарства са вечностима светлости и 
сенкс, с долинама чијс кривудање снмболише бескрај и
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светлосним зрацима којн свету дају нематернјалност, са 
чежњама и јадиковкама људи, који једва да наговсшта 
вају смешак из мудроетн или благонаклоности - читава 
та перспектива износи на видело меланхоличну и лаку 
љупкост. У једном таквом оквиру човек као да узвикујс 
са жаљењем и рсзигнацнјом: “Шта хоћете, кад нема ви- 
ше!” На крају свакс меланхолије отвара се могућносг 
утехе или резигнације. Њени естетски елементи крију у 
себи клице будуће хармоније, какве сс у дубоком и ор- 
ганском јаду никад нс јављају. Из тог разлога фсноме- 
нологија туге води ка непоправљивом, а феноменологи- 
ја меланхолије ка ену и љупкости.
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ВАТРЕНО ПРОЧИШЋЕЊЕ

Има толико иутева којима сс може доћи до сензаци- 
је нематеријалности, иа је утврђивањс хијерархије изу- 
зетно тсшко, а можда и немогуће. Јер свако остварује 
сензацију ио свом темпераменту или овладавањем, у од- 
ређеном тренутку над специфичним елементима. Ми- 
слим, ипак, да је ватрсно ирочишћењс најилоднији по- 
кушај да се постигне таква сензација. Осећати у чита- 
вом свом бићу интензиван огањ и усијање, осећати ка- 
ко у теби буктс пламенови као у паклу, бити сав муња 
и блесак - ето шта значи ватрсно нрочишћсње. Као и у 
сваком купатилу постиже се чистоћа, очишћење од еле- 
менета којн могу да анулирају и само постојање. Вало- 
ви топлотс и пламеновн који се дижу не уништавају ли 
срж постојања, не траже ли живот, не своде ли полет 
на чисту аспирацију, отимајући јој њсн империјалистич- 
ки карактер? Доживети ватрено прочишћењс, осећати 
игру унутрашњсг пламтећег огња, нс значи ли то дота- 
ћи нематеријалну чистоту у животу, нематеријалност по- 
иут плеса пламенова? Ослобађањс од тежине, од при- 
влачних сила које владају у овом ватрсном прочишћењу 
не чине ли оне живот илузијом или сном? Мада је и то 
премало у односу на коначан утисак, један од најпара- 
доксалнијих, када се из ocehaja иреалности сна стиже до 
ocehaja нрстварања у пенео. He постоји унутрашње ва- 
трено прочишћење чији коначни исход није чудесно ко- 
витлање претварања у иепсо, када сс доиста може гово-
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рити о нематеријалности. Када су тс унутрашњи нламе- 
нови потпуно сагорели, када не преостанс ништа од твог 
личног иекуства, када јс остао само нспео - какву сен- 
зацију живота још можеш очекивати? Осећам лудачку 
сласт бескрајне иронијс када помислим да бн неко оду- 
вао мој иенео на све четири странс свста и ветар га 
френетичном брзином растурио, расииајући мс нросто- 
ром као вечни укор овом свету.
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АПОКАЛИПСА

Много бих желео да једног дана сви запослени, нли 
људи са разним обавезама, у браку или нс, млади или 
стари, женс или мушкарци, озбиљни или површнн, ту- 
жни или весели, напусте своје становс и канцсларнје и, 
занемарујући све обавезе и дужности, изиђу на улнцс и 
одбију да ишта радс. Сав тај залуђенн свет, који радн 
бсз икаквог смисла, или гаји илузије да личним радом 
донриноси напрстку човјсчанства и будућих генерација, 
под импулсом најстравичније варкс, трнеће у одлучном 
тренутку, освету медиокритетског, ништавног и јаловог 
живота, за проћердани живот бсз изузетности иреобра- 
жаја Волео бих да дођс врсме када никоме нсће бити 
потребне заблуде идеала, када ће бити нсмогућс ужива- 
ти у самим чињеницама живота, а свако помирење илу- 
зорно; када ће све стегс нормалног живота коначно да 
нукну. Сви људи који аатс у тишшш н нс усуђују сс да 
излију кроз сузе своју горчину, заурлаће у хору, у стра- 
вичној дисхармонији, чудесним крицима који he уздрма- 
ти ову земљу. Водс he брже iiotcIhi, а планине lie се 
iipcTehii заљуљати, дрве11С lie оголити своје корење као 
вечни стравични покор; птице he загракнути лопут ra- 
вранова, а звери he, уплашене, бежати до изнемоглости. 
Сви идеали he бнти поништени, веровања he постатн ко- 
јештарије, умешост - лаж, а филозофија - шала. Све lie 
бити успење и суноврат. Грудве земље летеће у ваздух 
а потом he се, ношене ветром, расииати; биљке he ио
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небу оиисивати чудесне арабескс, кривудаве и гротеекне 
лшшје, наказнс и ужарене .тшкове. Вртлозн ватре буја- 
he у дивљем рнтму, а варварска бука арекриће ваедели 
евет, како би и најмање 6nhc знало да се ближи крај. 
Све што има облик, riocTahe безоблнчно, a хаос lie иро- 
гутати, у свемирском ковитлацу, еве што је овај свет 
имао као структуру, ионзистентноет и облик. Завладаће 
лудачка узнемиреност, застрашујућа бука, ужас н екс- 
шшзија, носле чега he настатн вечно ћутање и коначни 
заборав. У тим нредсмртннм тренуцима људм he бнти нз- 
ложени тако високој тсмператури да he нз њих ексило- 
днратн све што је човечанство нроживсло иопут кајања, 
стрсмљсња, љубави, очајања или мржње, не оставл>ају- 
hn нншта. У једном таквом тренутку, када би сви људи 
напустилн своја заннмања, када нико не би налазио еми- 
сла у медиокритету обавеза, када бн се постојање рас- 
нрсло од унутрашњнх противречности, прсостао би једн- 
но тријумф ннштавила u коначна апотеоза небића?



МОНОПОЛ НА ПАТЊУ

Питам се: зашто само неки пате? Постоји јш разлог 
за такав избор који из рсдова обичних људи регрутује 
категорију изабраннх, да би их бацио на најстрашнијс 
муке? Појединс религије сматрају да се кроз патњу ис- 
кушава Божанство п да кроз н>у испашташ зло или нс- 
всровањс. Но, та конценција можс да важи за илузију 
рслигиозног човека, апи не и за оног који види како no- 
јединац пати независно од вредности, па чак да је пат- 
ња учесталија код нсвиних и чистих. He иостоји ника- 
кво оправдањс вредности феномена иатњс. Апсолутно 
ннје могуће никакво утсмељсње иатње но врсдносној хи- 
јерархији. А потом остајс да се види да ли јс могућа хи- 
јерархија вредности.

Најчуднији аспекат оних који иатс јс аисолутно ве- 
ровањс патње које их натерујс да верују у неку врсту 
монопола натње. Имам утисак да само ја иатим, да сс 
сва патња овог света концентрисала у мени, да само ја 
имам нраво на патњу, мада примећујем да постоји још 
грознија патња, да можсш умрети док комади меса от- 
иадају са тебе, мрвиш сс пред сопственим очима, иоста- 
јући илузија најсавршеније свести. Постојс монструознс, 
криминалнс, недопустиве натњс. Питаш се: како се још 
могу догодити и ако се догађају како се још може го- 
ворнти о коначности или другим причама? Под дубоким 
утиском сам иатњс, тако да скоро губим храброст. И 
губим је, јер не разумем зашто иостоји иатња на свету.
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Изведеност патње из бестијалности, ирационалности и 
демоније живота објашњава присуство патље на свсту, 
али не налази оправдање. Или вероватно јс да патња 
нема оправдање као ни само постојањс. Да ли је носто- 
јан>с потрсбно? Постоји ли разлог за чињсницу бивања? 
Или постојање нема други разлог осим оног иманснт- 
ног?

Постоји ли ностојање само као иатња? Биће јс само 
биће? Зашто не бисмо дозволили коначни тријумф не- 
бића? Зашто не бисмо дозволили да иостојањс идс ка 
ништавилу а биће ка нсбићу? Ннје ваљда јсдино ансо- 
лутна стварност небића? Парадокс исто толнко вслнкн 
као и парадокс овог света.

Мада мс феномсн натњс имиресионира а каткад и за- 
дивљује, нс бих, ипак, могао да напишем анологију иат- 
ње, јер трајна иатња - а не постоји истинита натња осим 
оне трајне - ако у ирвим фазама прочишћава, у послед- 
њим фазама ирави будалу од тсбс, поремећује те, рас- 
твара ii анархизује до распада. Лаки ентузијазам прсма 
натњи, иснољен у узвицима, то јс карактеристика естс- 
та л дилетаната патње, којн јс аснмилирају у разоноду, 
нс схватајући каква страшна сила расиадања иостоји у 
натњи, колико дезагрегације и колико отрова, али и ко- 
лико илодностн која се, међутим, скупо алаћа. Иматн 
мононол на патњу значи живети висећи изнад ировалн- 
је. А свака нрава натња јс провалија.

***

Колико кукавичлука у концепцији оних који сматрају 
да јс самоубист ко афирмадија живота! Да би нашлн из- 
вињсњс за свој нсдостатак храбрости, измишљају разне 
мотиве или елсмснте који he им бнги оправдање на не- 
моћ. У ствари, нс иостоји воља или радионална одлука
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да сс извршн самоубиство всћ само органска, интимна 
одређења која предодрсђују за самоубиство.

Убице осећају аатолошки зов смрти коју, мада јој 
свесно одолсвају, нс могу, ипак, надвладати. Живот у 
њима јс досисо до таквс неравнотсже да ни један раци- 
оналан разлог нс можс вишс да га консолидујс. Нс по- 
стоје самоубиства из рационалних одлука, којс рсзулти- 
рају пз рефлексија о излишности евста шш жнвотном 
ништавилу. А када нам сс ононира нримсрима античких 
мудраца који су извршили самоубиство у самоћи, одго- 
Bopiihv да су њихова самоубиства била омогућсна само 
чињеницама да су ликвндирали жнвот у ссби, да су ра- 
зорили трентај живота, сваку радост постојања и сваки 
начин изазова. Размишљати ирсвишс о смртн и опасннм 
пнтаљима несумњиво јс, вишс илн мање, смртни ударац 
жнвоту. Истина јс да су живот и тело у коме се ломс 
таква иитања моралн бпти ранијс начсти болестима да 
би сс нрепустили таквим мислима. Нико сс нс убија 
због спољних околности, нсго због унутрашњс ii орган- 
скс неравнотсже. Исти спољни неновољни услови оста- 
вљају једне равнодушним, другс угрожавају, а осталс на- 
водс на самоубнство. Да бn се дошло до самоубилачке 
пдејс потребна су многа унутрашња колсбања, иатњс и 
снажно разбијањс унутрашњнх баријера na да од живо- 
та ништа нс остане, осим катастрофалнс несвестице, 
драматичног ковитлаца и нсиојмљивих узбуђења. Можс 
ли самоубиство бити афирмација живота? Кажу: извр- 
шио је самоубиство, јср га јс живот разочарао. Као та- 
кав, очскивао је нсшто што му живот ннје нружио. Ка- 
ква лажна дијалектика! Као да самоубнца niijc живео 
ирс смрти, нпјс имао амбиција, надс, вољс шш очаја- 
iba. Самоубнца је битна чињеница да нс може вишс да 
живи 113 нског каприса, него из најстравичније унутра- 
шње трагсдијс. А не моћи више живети значн лл то
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афирмисати живот? Свако самоубиство најпотрсснијс је 
по томс што човек сам дижс руку на ссбс. Чудновато 
је да људи трагају за другим разлозима и мотивима да 
би хијерархизовали самоубиство, као и разним оиравда- 
њима, када га иоштују. Нс постоји имбсцилнијс нитање 
од оног којс сс бави хијерархијом самоубиства, а којс 
сс односн на самоубиства из внших или из нижих по- 
буда итд... Зар сама чињсница одузимања живота није 
толико иотресна да свако тражсњс мотива чинн бсдним. 
Највећи ирезир осећам према онима који сс смсју само- 
убиству из љубави; они нс могу разумсти да је неоства- 
рива љубав, за онога који воли, поништавање његовог 
бића, иотпуно губљење смисла, немогућност бивствова- 
ња. Када се воли свим својим бићем, својом субјектив- 
ном целокупношћу, нсзадовољавањс те љубави може до- 
нети само проиаст бићу. Ако су неоствариве, великс 
страсти бржс водс v смрт нсго велике тслсснс слабости, 
јср сс у всликим манама конзумираш у ностсиеној aro- 
нији, док сс у великим противрсчним страстима гасиш 
попут муње. Дивим сс само двсма категоријама људи: 
онима који су кадри да полудс и онима који у сваком 
тренутку могу извршити самоубиство. Само ме они им- 
пресионирају, јср само у њима кључају велике страсти 
и настају велнки нреображаји. Они који разумно живе, 
поуздани у свако.м трснутку, занесени ирошлошћу, сада- 
шњошћу и будућношћу, имају моје поштовањс. Јсдино 
они који у сваком трснутеу долазс у драматични кон- 
такт са иослсдњом стварношћу потресају мс до крајн.их 
граница.

Па зашто онда нс извршим еамоубиство? Зато што сс 
и смртн гадим као и живота. Човск сам кога би треба- 
ло бацити у горући казан. Нспојмљиво ми јс шта hc бн- 
ти са мном у васељени. Осећам v овом тренутку иотре- 
бу да вриштим, да избацим крик који hc згрозити цсо
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свет, натерати све да задрхтс, да се расиукну од стра- 
вичног лудила. Стравичан гром осећам могућим v себи 
и чудим се како нс избије из мене да би уништио овај 
свст којег би прогутао за вјеки вјеков у мојој празнини. 
Оссћам да сам најстравичније биће које је икада иосто- 
јало у историји, оссћам са као анокалиптична звср пре- 
пуна гшаменова и мрака, полета и очајања. Животиња 
сам гротсскног осмеха која се сама у себи сажима до 
илузије и шири у бесконачност, која умире и расте исто- 
времено, одушевљена између свега и ништа, егзалтира- 
на између наде ничег и очајања свега, која је расла у 
нарфемима н отровима и изгорсла од љубави и мржње, 
уништена свстлошћу и сенком. Мој симбол јс смрт све- 
тлости и пламен смрти. У менм се гаси свс што светли, 
да би сс опет родило у муњи и грому. А сама тама, не 
гори ли она у мени?
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АПСОЛУТНИ ЛИРИЗАМ

Желео бих да букнем у радикалној ексшхозији са 
свим што имам у себи, са свом енергијом и свнм еадр- 
жајима, да сс истопим, да се растворнм; једном речју, 
да моје уништење будс мојс дело. креадија, инспираци- 
ја. Да се остварим у уништењу, да израстем у најлуђем 
замаху, ирско свакс границе, да моја смрт буде мој три- 
јумф. Хтео бих да сс истопим у свету а свет v мени, 
да у нашој лудости остваримо апокалиптичан сан, чуде- 
сан као све визије смака свста и величанствен попут cv- 
тона. Да из ткања нашег сна израсту тајанствснс чаро- 
лије и заноснс сенке, чудесне формс и халудинантне ду- 
бинс. Да игра светлостн и сенки заодсне крај света но- 
пут фантастичног дскора а космичко иреображење уздиг- 
не свс до иоеледње тачкс отпора, када иолст вишс нс 
води ничему, а облици ос очарано распрсну у егзалтаци- 
ји агоније. Да тотална ватра прогута овај свет а њени 
нламенови умпљатији од женских осмеха и нематеријал- 
нији од меланхолије изазову сладострашћс сутона, ком- 
шшковани као емрт фасцинантни понут празнинс у тре- 
нудима туге. Нсопходни су луди доживљаји да лиризам 
достигне свој највиши израз, да његовс стсгс пређу мар- 
гине нормалног субјективизма.

Апсолутни лиризам је лиризам последњег даха. Јер 
у аисолутном лиризму израз се меша са стварношћу, из- 
раз је све, биће у одређеној хипостази. Он престајс да 
будс део објективности, миноран и нсоткривалачки, a
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постаје део тебе. Нису више битни само сензибилитет 
или интелигенција, всћ читаво биће, читаво тело, читав 
твој живот са својим ритмом и пулсацијама. Тотални ли- 
ризам, аисолутни лиризам је судбина доведена до стеае- 
на апсолутне самоспознаје. Никада он неће попримити 
облик у одвојеним изразима, већ је сваки израз део те- 
бе. Стога и ннје увек ирисутан, већ само у изванредним 
тренуцима, када се стања која оличава конзумирају од- 
једном у истом изразу. Ocehaj агоније, комплексни фс- 
номен умирања када се испољава и конзумира. To је на- 
слаганост између чина и стварности, јер чин није више 
испољавање стварности, всћ сама стварност. Апсолутни 
лиризам - тотални покушај објективизације - јесте с оне 
стране поезије, сентиментализма итд... Он је близак не- 
кој врсти метафизике судбине; у њему се испољава то- 
тална актуелност жнвота и најдубљи садржај бића реша- 
ван на овај или онај начин. По правилу, апсолутни ли- 
ризам разрсшује свс у вези са смрћу. Јер, све капитал- 
но јс у всзм са смрћу.

***

Осећам да ћс сс испод мсне отворити огромна и 
мрачна празнина и прогутати ме заувек у ноћи на вје- 
ки вјеков. И чудим се што се овај продес збива само у 
осећању, а не и у стварности. Ништа ми, у овим тре- 
нуцима није природније него да нотонем у мрачне дубн- 
не, где не би било ни трага ни одраза отужне јасноће 
овога света. He желим да трагам за органским објашње- 
њем ове моје тежњс ка мраку, јер не могу да нађем ни- 
јсдно објашњење за пијанство свстлости. Али, ипак, раз- 
мишљам са зебњом: какав смисао може имати ова ал- 
тернанца између искуства светлости и снознаје мрака. 
Читава концепција ноларитета чини ми се недовољном,
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јер у стремљењу ка пределима ноћи иостоји много ду- 
бљи немир који ис може да никне из схеме нарави, из 
геометрије иостојања. Осећање да те је прогутала ноћ, 
која се отворила исиод тсбс, могуће је еамо када осе- 
тиш неку тежину у глави н у читавом свом бићу, као 
иритисак пространства ноћи на цело тело. Како ли he 
мене на вјеки вјеков нрогутати бескрајна ноћ овога све- 
та.

Утисак апсолутне иометње! He моћи ностићи никакву 
разлику, никакву посебност и засебност, не моћи ништа 
објаснити, ништа не схватити и не проценитн. Утисак 
такве аисолутне пометње чини сваког филозофа песни- 
ком, али је не могу постићи еви филозофи нити дожи- 
вети у њеном трајном интензитету. Кад би је постигли, 
не би могли више да филозофирају анстрактно и ригид- 
но. Процес у којсм један филозоф ностаје песник је ве- 
ома драматичан. У коначном свету облика и апстрактних 
питања, у вихору осећања, у пометњи свих духовних 
елемената све се прешшћс у чудним н хаотичним скло- 
повима. Како се човек може бавити апстрактном фило- 
зофијом ако се у њему одвија сложена драма у којој се 
преплићу еротско иредосећање еа мучним метафизичким 
немиром, страх од смрти са наивним животним аснира- 
цијама, тотално одрицање са иарадоксалним јунаштвом, 
безнађе са охолошћу, слутња лудила са жељом за ано- 
нимношћу, крик еа ћутњом, полет са ништавилом. А све 
се то догађа истовремено, симултано. Све те тежње ра- 
ctv иоиут бујнце у највећој унутрашњој лудости, у апсо- 
лутној пометњи. Како се онда и даљс систематски бави- 
ти филозофијом и на који начин бити кадар дефиниса- 
ти њене еистеме? Има људи који еу почели са светом
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облика, а завршили у аисолутној пометњи. Због тога и 
могу да филозофирају само поетски. А v апсолутној uo- 
метњи битни су само јади и сласти лудости.

------------------------------------------------------------------------------------- B М И Л С И О P A  II
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ВЕЧНОСТ И ЕТИКА

Нико још нијс могао да каже шта јс добро, а шта 
зло. Тако ћс и остати. Оно никако није у тој релатив- 
ности, већ у немогућности да избегнемо употрсбу ових 
појмова. Ја. додуше, нс знам шта је добро, а шта зло; 
а, ипак, вреднујем радњс као добре и лоше. На иитање 
зашто неку радњу сматрам добром, а другу лошом не бих 
могао да одговорим. To је инстинктиван процес који ме 
наводи да судим према моралним критеријумима; кад на- 
кнадно размислим о својим проценама, нс налазим вишс 
никакво оправдањс. Морал је постао комплексан и иро- 
тивречан јср се његовс вредности више нс управљају пре- 
ма жџаотном поретку, већ су укоченс у некој тран- 
сцендентној области и имају врло слабе везе са првобит- 
ним животним нагонима. Како образложити етику? Реч 
“добар” ми се гади; отрцана и безизражајна! Морал про- 
поведа: нека добро тријумфује! Али како? Извршавањсм 
дужности, иоштовањсм, жртвовањем, скромношћу итд. 
Свс ми то личи на бесмислено брбљање јер јс не само 
формално расшшнуто него и, с обзиром на конкретне са- 
држаје, неодређено. Према непосредним чињеницама, мо- 
рална начсла су тако шупља да се морамо запитати на 
би ли им требало претноставити живот без критеријума. 
Волео бих свет у којем не би било никаквих критерију- 
ма, форме и иринципа, свет апсолутне неодређености. 
Јер, у нашсм свсту су сви критеријуми, форме и прин- 
цшш толико празни да јс и њихово иоловично ирисуетво
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досадније од најнеумољивијег нормативног апсолугизма. 
Замишљам свет сна и маште који се развио при наранд- 
жастој светлости, где сс не би више причало о добру н 
злу, где расирава о важности норми не би више нмала 
смисла; а ако јс стварност у суиггини свог бића нсдоку- 
чива, чему онда разграничавање о добру и злу и чсму 
уопште разликовање ничега? Морал се нс може спаси- 
ти, а они што тврде да сс он нред вечношћу, ипак, мо- 
же спасити силно сс варају. Шта они кажу? На свсту, 
додуше, понекад превладају похлепа, ниска задовољства, 
грех, али пред вечношћу стоји само добро дело, само мо- 
рално аонашање. Где су лотонула задовољства овог свс- 
та? У ничему! Једино врлина тријумфује. После свакс 
беде и свих невоља евста штрчи иоследњи трнјумф до- 
бра, коначна иобеда врлине. Али ако - a то су иогре- 
шно разумели - вечност гута све површне радости и 
уживања н иретвара нх v ништа, она hc прогутати и 
оно што обично назмвамо врлином; доброчинством, мо- 
ралним понашањем. Всчност нс води тријумфу добра и 
зла, већ свс уништава. Осуда спикурејства у име вечно- 
сти је чиста глупост. Зар јс онај што пати бољн од оног 
што се одајс задовољствима? Какво објективио значсњс 
можс имати чињенида да се неко грчи и тресе у агони- 
ји, а другн сс опушта покрај жене? Индивидуа сс тро- 
ши и када пати н кад сс наслађује. Патио или нс nii- 
штавило he те безусловно и неповратно усисати. Нс мо- 
же сс говорити о приступу вечности, већ еамо о субјек- 
тивном доживљају те вечности, који сс може снознати 
на основу дисконтинуитета у осећању времена. Ништа 
од оног што човек створи не може постићи послсдњу и 
коначну аобеду. Зашто да се оиијамо етичким опсенама 
кад можемо наћи лспшс илузије? Сви који арнзивају мо- 
рално снасењс у вечности мисле на временски неограни- 
чен одјек моралног чина, на њсгову неограничену резо-
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нанцу и трајањс. To нипошто нијс тачно: такозвани кре- 
посни људи, који су у суштини плашљивци, нестају бр- 
же из свести света него развратници који су се насла- 
ђивали чулним уживањима. Али, чак и кад би сунротно 
било истина, шта значи надживети евоју смрт неколнко 
деценија? Ништа. Свака незадовољена жеља јс пропу- 
штена прилика за читав живот. Ни на иамет ми не па- 
да да у име патње одвраћам људе од уживања, оргнја 
или разврата. Само нросечни људи говорс о иоследица- 
ма уживања. А зар иослсдице болести нису још силни- 
је? Само просечан човек жсли да умре стар. Патитс, да- 
кле, срчнте, испијте иехар задовољства до дна, смејте се 
или шхачите, кричите од очајања или радости, псвајтс о 
љубави или о смрти - јср нонако евс иропада! Морал 
xohc да овај жнвот прствори у низ пропуштених нрили- 
ка.
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ТРЕНУТАК И ВЕЧНОСТ

Разум може схватити вечност само као искуство, то 
јест у зависности од субјективног доживљаја. Објективан 
концепт вечностн за иојединца нсма никаквог смисла јср 
њсгова временска коначност искључује могућност да до- 
живи временску бесконачност, безвременост, бсскрајно 
трајање, временски неограничен процес. Спознаја всчно- 
сти зависи од интепзитета субјективног доживљаја, a 
нс од супстандијалне објективности или сталног времен- 
ског континуума. Ступање у всчност можс се остварити 
само трансценденцијом времсна, прн чсму сс избсгава 
непрскидан међусобни однос тренутка. Потребна јс дра- 
матична и напста борба с временом, од које би након 
иревазилажења илузије о међусобном слсду момената 
цреостао само бесомучни доживљај који нас уздиже до 
вечности. На који начин апсолутни живот омогућава у 
трснутку прилаз всчности? Смксао постанка и времсна 
произилази из осећања непотпуности тренутака, њихове 
релативности н љиховпх условљеностм. Они што имају 
изражену свест о времсну живе сваки тренутак, мислс- 
1ш притом на еледећм, даклс на редослед п иромсну. Али 
всчност јс пристуначна само искључивањем односа, само 
апсолутним животом у тренутку. Свака спознаја вечно- 
сти крије скок и уздизаљс јер јс наиетост која иретхо- 
ди потрсбна да би сс пронашла ведра оиуштеност глсда- 
ња на вечност каквој су дорасли само ретки. Код овс 
контемплације ннјс важно њсно трајање, Beh интензитст.
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Повратак уобичајеном доживљају никако нс умањујс 
плодност тог страсног нскуства. Важна јс учесталост  
те контемплације. Само честим искуствима може се до- 
спсти до опијености всчношћу, до стања чистог блажен- 
ства у којем преображаји имају узвншсне, нематеријал- 
не ореоле, а насладе су надземаљске, светлуцаве и оча- 
равајуће трансценденције. Ослобађање из низа даје тре- 
нутку апсолутни карактер; не на објективан, већ на су- 
бјективан начин. Апсолут за наше осећањс, али којем 
свакако нс можс да сс иршшше слсмснт нестварности и 
фантазије. Јер ако врсмс са својим мноштвом појединач- 
них елемената из перспективе вечности није иреално, 
прилнчио јс ирелевантно за оно битно.

У вечноети живиш не кајући сс нити очскујући ма 
шта. Зар тако проживљен тренутак нс узрокујс иступа- 
ње из релативности укуса н категорија, нрсвазилажење 
иманентности у којс нас уплиће иролазност живота? 
Живот у иманентности је немогућ бсз истоврсменог жи- 
вота у врсмсну, јер јс суштинска карактеристика ирола- 
зности у основи живота као динамичне и нсирсетане де- 
латности. Драматични карактср живота је незамислив 
без врсмсна. Што је живот страснији, врсмс је реални- 
је и богатијс очитавањима. Живот иоказује разиовр- 
ctiocm праваца, интенционалних нагона који сс могу 
развити само у времену. Ако сс мисли на живот, гово- 
ри се о тренуцима; ако се мисли на всчност, о тренут- 
ку. Нијс лн спознаја всчности, савладавање времена, 
трансценденција тренутака жнвотии губнтак? У том прс- 
ображају лежи иреисклизнуће живота у другу раван, гдјс 
се антиномија н дијалектика животних нагона бистрс на 
великим висинама. Оннма којима је посматрање вечно- 
сти прирођсно, као и онима што успевају у источњач- 
ким културама, драматична борба за превазилажење врс- 
мена 'гу1)а јс као и тсжња за нродубљивањсм. Али за нас
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је контемплација вечности и повод за пријатне визије и 
чудеснс заносе. Све јс дозвољено ономе ко је стекао 
свест о вечности, јср сс за њега сва разликовања рас- 
плињују у визији монументалне ведрине која извире из 
потпуног одрицања. Вечност нс може бити вољена са 
страшћу којом човск воли жсну, своју судбину мли соп- 
ствено очајање. Тежња ка вечности личи на узлет у лет- 
ње небо или уздизање до неунадљивог еветлуцања зве- 
зда. Небеско плаветнило и светлост звезда су симболи 
вечности у којој сс ни за шта вишс нс кајеш и ништа 
више не желиш.
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ИСТОРИЈА И ВЕЧНОСТ

Нс разумсм каквог смисла има да живим у историји, 
делим идсале доба и размишљам о култури и социјал- 
ним проблемима. Сит сам културе и историје; скоро ми 
је немогућс да учествујем v историјским превирањима 
или да се нредам пролазним идеалима и стремљењима. 
Историја се мора иревазићи. A то може бити само он- 
да кад прошлост, садашњост и будућност не буду имали 
више никакав значај, кад ностанс свеједно када и где 
сс живи. Каква је предност живети данас умссто у ста- 
ром Египту нре четири хиљаде година? Ми смо будале 
кад жалнмо онс који су живели у епохама од којих нам 
ништа није преостало, који нису нознавали хришћанство 
или открића и нроналаске модернс наукс. Кад врсме не 
би било неповратно, не би ми било жао да живим у ма 
којој другој еиохи, јср ниједна ннје боља од других. По- 
што нс иостоји хијерархија мишљсња и гледишта на жи- 

• вот, сви имају и нико нема право. Историјске спохе cv 
затворене формс којс живе у уверсњу о својој коначној 
важности, да бн дијалектика и динамика историјског жи- 
вота напрсдовалс ка другим формама, којс су нсто тако
- као li све под сунцсм - непотпуне и ограничене. Чи- 
тава историја изглсда ми тако ништаџна да се чудим ка- 
ко се неко за живота можс бавнтн само прошлошћу. Ка- 
кав значај још могу имати истражнвања идеала других 
епоха, религије човечанства или трзање неких сифили- 
тичара? Људска дсла су, можда, величанствена, алн
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мене не занимају. Зар ме посматрање вечностн не мири 
са самим собом? He човск и историја, већ човек н веч- 
ност је важећн одное у свету v којсм се чак не испла- 
тн iiii дисати. Нико не негнра нсторију из иролазног хи- 
ра, већ подстакнут великнм трагсдијама којс само мало- 
бројни слуте. Људи мислс да се о историји размишља
апстрактно и да ес она након нрорачуна u рефлекснјс
одбадује, док одбацивањс у стварности нзвнрс нз најду- 
бље тугс. У тренутку кад норекнсм целокунну ирошлост 
људског рода, кад одбијем да учествујем у историјском 
животу, нанада ме смртоносна н незамиелнва болна по- 
тиштеност. Врло јс могуће да јс та туга била латснтна 
и да су јс овс мисли прсдочиле м продубиле. Оссћам го- 
рак укус смрти п ништавило којс се у мснн ствара н 
сажиже ме као јак отров. Толико сам потнштсн да ми 
свс на овом свету иостаје бсзвредно. Како да говорим о 
љеиоти, како да нзнослм сететскс ставове кад, смртно 
ојађен, тугујем? Изгубио сам и други део постојања: лс- 
поту. Тако долазиш дотлс да свс изгубиш...

Нећу вишс ни за шта да знам. Прсвазилажењем исто-
ријс достиже сс над-свест, која одлучујуће дслује код
спознајс всчности. Над-свсст нас води у област гдјс све 
антиномије, иротивречности п нссигурности овога свсга 
немају Binuc никакву врсдност, гдс нс знамо да ли жи- 
вимо или умиремо. Којн сс хватају за вечност, чине то 
због страха од смрти. Јсднни дубљи емисао снознаје веч- 
ности јсстс да нас навсде да заборавимо да ћсмо умре- 
ти. А шта кад сс ионово вратиш из контемплације всч- 
ности?
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HE БИТИ ВИШЕ ЧОВЕК

Све сам убеђенији да је човек несрећна животиња: 
напуштен, сам на свету, присиљен да пронађе соастве- 
ни начнн живота, нснознат нрироди прс љсга. Због та- 
козване слободс пати вшјјс нсго иод најнемилосрднијим 
јармом нриродс. Због тога сс и нс чудим да је човек до- 
шао дотле да завиди цвету или биљци. Живети као биљ- 
ка, имати жсљу да растсш укорењсн, цветајући и вену- 
ћн у савршеној несвести нод с\гнцем, бнти интимни дсо 
плодности земље, жслсти да будеш анонимнм израз жи- 
вотног струјања значи очајавати због смисла живота. A 
зашто сс не бисмо мсњали са цветом? Знам шта значи 
бити човек, стремити идеалима и живсти у историји. 
Шта још могу да очскујем од такве стварности? Нсма 
сумњс да је бити човск нешто посебно: дожнвљаваш јсд- 
ну од најозбиљнијих трагедија, колосалну драму; бити чо- 
век значи живети у нотпуно новом, потреснијсм и ком- 
пликованијем егзистенцијалном поретку нсго што јс при- 
родни. Што се дубље сиуштамо у нспродуховљено цар- 
ство природе, драматичност свс више ионушта, док сс 
сасвим не изгуби. Човск је све склонији да преузме мо- 
нопол на драму и патњу. Зато је избављење за њсга ro- 
рући и нерешнв проблем. Нс могу се прсити што сам 
човек, јср сам тај феномен ироживео све до н.еговог пра- 
узрока. Само онл који то нијесу снознали са жарким ин- 
тензитетом могу да се xiuuic што су људи, и склони су 
то да буду. Ако сс тако посматра, њихово одушсвљсње
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је разумљиво. Има међу људима и оних који нису сно- 
собни да се уздигну изнад анималних и ј ш  биљних жи- 
вотних форми, па је нриродно да чезну за људскошћу и 
обожавају је. Али они што знају како с тим стоје ства- 
ри теже за ма чим другим само нс да буду људи. Кад 
би било могуће, сваког дана бих се претварао у иосебан 
облик животнњског или биљног света. Узимао бих, је- 
дан за другим, све облике цвећа; био бих трава, трњс, 
руже, тропско дрво са заплетеннм гранама; морско ра- 
стиње ношено таласима или планинска биљка коју ши- 
ба встар; птица која умилно пева, нли грабљивица која 
крешти, птица селица или станарица; шумска неман или 
домаћа животиња. Проживети све врсте дивљег и несвс- 
сног беса, ироћи све форме природе, заменити облик с 
неусиљеношћу наивне љупкости, без поза, као нриродан 
процес. Радо бих лутао шикарама и пећинама - у пла- 
нинској и морској самоћи - но брежуљцима и пољима. 
Само та космичка авантура - доживљена у језгру живо- 
та, у својој органској искрености, која следи арабескс 
животних форми ii питорескну наивност бпл.ака - могла 
би да буди укус да оист постанем човск. Јер ако је раз- 
лика између човека и животиње у томс да животиња мо- 
же бити само животиња, док човек може бити и не-чо- 
век, а тиме и нешто друго нсго он сам - онда сам ја 
не-човек.
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МАГИЈА И ФАТАЛНОСТ

Тешко ми је да замислим радост људи који су обда- 
рени магијским сензибилитетом, који осећају да могу 
све, никакав им отнор нс изгледа превелик, а никаква 
препрека непремостива. Магија прстноставља такво је- 
динство са животом да је свако субјективно испољавање 
израз иулсација свеколиког живота. Она у себи крије 
обиљс интеграција и животно струјање, дреобнље зани- 
мања у смислу и аравцу иманентности овог живота. Ма- 
гијски сензибилитет можс водити само радости јер за ње- 
га нс постоје оно неизлсчиво, нсрешиво и неизбежно као 
саставни делови унутрашњег склопа бића. Ocehaj да свс 
можеш, да је све аисолутно у твојој моћи, да је твој rio- 
лет полет овог свега, да у тсби френетично и жестоко 
пулсира универзални ритам, да си ти свет, да јс твојс 
иостојање замисливо онолико колико тс нрожима, иро- 
налазити у сваком тренутку, у савршеном изразу, ирсдо- 
чен смисао света сигурно значи остварити несхватљиву 
форму радости која јс монопол обдарсних магијским сен- 
зибилитетом. Магија нс зна за болести, а ако и посто- 
јс, магична визија их замишља излечивим, тако да њи- 
хове неумољивости нестајс. Магични оптимизам све раз- 
матра са становишта једнаких вредности; за њега је ла- 
жан сваки нокушај да се болсст индивидуализује и тре- 
тира специфично. Магија побија и негира сваку негатив- 
ност у животу, демонско бићс у дијалектици живота. 
Поседовати магијски сензнбилитет значи не разумсти
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велику, болну стварност, све неизлечиво и неизбежно 
што живот крије, бсду и смрт. Илузијс магије негирају 
непоправљивост свега и смрт као кобно и универзално 
деловање. Тај феномен - посматра ли се субјективно - 
има огроман значај јср доводи до стања блаженства и 
еуфоричног сањарсња. Јер, човек живи као да никада 
неће умрети. Проблем смрти која нредстоји своди сс на 
субјективну свест о њој. За оног којем та свест недоста- 
је, чињеница да he после смрти прећи у ништавило не- 
ма никакав значај. Неирестано глсдати смрти v очи зна- 
чи спознати пароксизам свести. У магији, свест још ни- 
јс добнла од живота аутономнју која јој даје карактср 
цснтрифугалне силе, већ још увек чува биће набрекло 
од животне снаге.

Много су компликованији они који поседују свест о 
фаталности; за њих је свс на свету нерешиво, непопра- 
вљиво и неизлечиво; они осећају да јс свакн труд уза- 
лудан, а кајање немогуће, онн разумеју да судбоносно 
иредставља битан асиект света. Јер све суштинске 
стварности развијају се у знаку неизбежног, које ночива 
на неспособности живота да превазиђе соиствене има- 
нентне условс и границе. Магија делујс на неважне ства- 
ри, на аснекге којима недостају битно и монумснтално, 
али је ннштавна насупрот метафизичким реалностима, 
где се углавном захтева ћутање, за које јс магијски сен- 
зибилитет неспособан. Живети с подстицајном свсшћу о 
неотклоњивом, с немогућношћу и нсепособношћу иред 
силним проблемпма који се нс могу поставити, а да се 
не нађеш драматично разапст у постојању, значи субјек- 
тивно доживсти знак питања који управља светом и чн- 
ја се уиитна крива линија чини симболом неарепозна- 
тљиве и неприступачне бесконачности.
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***

Тврдите ли да cv очајањс и агонија само предигра, да 
се идеал| састоји у њиховом превазилажењу и да упорно 
нстрајавцње води аутоматизму? Говорите ли о радости 
као нечсму што једино можс донсти спасење, а свс оста- 
ло нрезирете? Да ли живот v тренуцима агоније означа- 
вате као егоизам, а само радост сматратс нлеменитом? 
Прсдлажетс нам радост: али како да је примимо сно- 
ља? Ако не израста из нас, не избија из нашег унутра- 
шњег ритма и скривених извора, сваки спољашњн захват 
остаћс стерилан. Тако јс јсдноставно препоручити радост 
онима који не умеју да сс радују! А како да се радујс- 
мо кад смо онтерећени оисесијом лудила? Зар они који 
претерано непромишљсно нрепоручују радост нс ириме- 
hyjy шга значи бојатн сс лудила које се нриближава, 
шта значи бити сваког тренутка шибан слутњом ужаса- 
вајућег лудила? Како да се радујеш кад оссћаш да hcm 
изгубити разум? A tv  јс и свест о смрти, унорнија и из- 
веснија. Каквог смисла има говорити о радости човеку 
који органски нс може да се радује? Радост јс рајско 
стање, али се можс стећи само природним развојсм. Мо- 
жда ћсмо једном ирекинути драматнчност агонистичких 
тренутака и ступнти у ирсдслс рајске ведрине и оиуште- 
не радости. Зар he врата раја за мснс заувск остати за- 
творсна јер досад нијесам нашао кључсвс cpehe да би нх 

**отворио? А пошто не можсмо да се радујемо, преостају 
нам еамо патња, сулудн и безгранични полет. Морамо 
уздићн агонистичке тренуткс до највишег стеаена и npo- 
патити своју унутрашњу драму до апсолутног иароксизма. 
Преоетаје нам само крајњи набој, након којег се неће 
видсти ништа, осим дима: наша he ватра све разорити. 
Радости ннје иотребно олравдање - таквом чнстом и пле- 
менитом стању свака јс хвала сувишна. Њено иравдање
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иред очајнима је чак бссмислсно: они су или органски 
очајни - па им је радост немогућа - или нису органски 
очајни - на им радост пружа довољно нодстрека да сва- 
ко нравдање учине сувишним. Апсолутно очајањс јс мно- 
го комшшкованије од ансолутног одушевљсња. Можда су 
зато врата раја претесна за оне без наде...

***

He иостоји људско биће које у дубини душс није осе- 
тило - макар бледу и неодрсђену - чежњу за болом и 
болсшћу, којима је утекао. Они што непрестано аатс, 
желс, додуше, да оздравс, али не могу да на своје оздра- 
вљењс не мисле као на кобни губитак. Ако бол постане 
део твог бића, нсмогуће је прсвазилажење којс не би ли- 
чило на губитак и жаљење. Оно најбоље, као и губитак 
живота, дугујем патњи. Зато се она не можс ни прокли- 
њати ни волети. Прсма њој гајим посебан, неодредљив, 
несаглсдмв и необичан ocehaj, очаравајући као сутон. 
Блаженство у патњи је опсена, јср вештачко задовољ- 
ство у патњи произилази из иотрсбе да се изазове ио- 
мирењс са судбоносношћу бола, да се не би нропало. 
Последњс животне резервс тињају у том лажном бла- 
женству. Једина сагласност болу је она коју изражава 
туга о могућсм оздрављсњу. Али та туга јс тако неухва- 
тљива и нсјасна да никаква свсст не може да јс разја- 
сни. Болови који нрсстају носе собом occhaj аомућено- 
сти, као да ти је улазак у умирујући ритам затворио пут 
до мучних и очаравајућих предела, које не можеш на- 
пустити без освртања. Мада ти блаженство у патњи ни- 
је открило лспоту, никакво светло не може засленити 
твојс око! Можда зато што то светло трспери и дрхти, 
као да he се угаситл? Да ли је слутња ноћне натње још 
изазовна за тебе?
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** *

Смисао живота може сс нсгирати са толико станови- 
шта да њихово набрајање нема никакву сврху. Очајањс, 
бесконачност и смрт најјасннја су етановишта. Има, ме- 
ђутим, много интимних разлога и узрока који воде иот- 
нуно негирању живота! Јер наспрам живота нема ни 
истине ни неистине, само снонтана реакција нашсг нај- 
интимнијег бића.

Субјективизам? Потпуно мн је свеједно што други ми- 
сле другачије. Субјективно искуство те уздиже на раван 
универзалности, као што тс тренутак уздиже на раван 
вечности. Тврдити да је очајање индивидуално и за дру- 
гс потиуно ирелевантно исто јс тако апсурдно као кад 
бп ти рекли да јс умирање iiotiivho индивидуално и за- 
то нс обавезује ннкога. Мало људи уме да цснн самоћу!

Чим се деси нешто у самоћи, пожуре да објаве свој 
стерилитет. Искључиво нридају вредност еоцијалном де- 
ловању, прсдајући се илузији да су сви томс допринели. 
Сви xohc да учине нешто делотворно, да се остваре, да 
надживс својим делима, као да се ова нећс раснастн у 
lipax и пепео! Шта he остатн од свега тога? Illma бч 
друго пего пишта! Ја сам незадовољан свим и свачим. 
Кад бисте ме изабрали за самог Бога овога света, онет 
бих се одмах иовукао; а ако би се читав свет ограни- 
чио на мене, кад бих ја био свет, уништавао бих сс све 
док не нестанем... Како да доживим тренутке у којима 
hy имати утисак да све разумем?!
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ЕНТУЗИЈАЗАМ КАО ФОРМА ЉУБАВИ

Има људи који свој живот остварују у таквој чисто- 
ти и бистрини да их човск, обузет болним противречји- 
ма и хаотичним нагонима, тсшко можс замислити. Би- 
ти уплетен у унутрашњс борбс, исцрпљивати се у интим- 
ном драматизму и доживети своју судбину у знаку неиз- 
лечивог значи живети у пределима где су свако разја- 
шњење или чистота илузорне. Они, чији живот несмста- 
чо расто, којн живс ритмом лишеним драматике, дости- 
жу стањс задовољења и уживања кад свет изгледа оча- 
равајућс и блиставо. А зар ентузијазам није стање којс 
свс обавија сјајсм заводљивости и уживања? Онисатп ен- 
тузијазам значи снознати јсдну особиту форму љубави, 
индивидуализовати неку врсту ирепуштсности човска свс- 
ту. Љубав има тако много лица, тако много одраза и 
варијанти одступања да јс тсшко пронаћи њсно цснтрал- 
но језгро или тиничну форму. Суштински проблем сва- 
кс еротике јс да покаже нрвобитну, појавну форму љу- 
бави и како она у праоснови настаје. Кад сс говори о 
љубави полова, љубавн прсма неком божанству, према 
нрироди или умстности, мислимо на ентузијазам као 
форму љубави. Која је, иак, најорганскија, нрвобнтна и 
најреалнија од ових манифсстадија? Мора ностојатн јед- 
на, од којс свс друге зависс или сс чак из њс изводс. 
Многострукост сротских формн нс може сс замислити 
бсз зрачсња, фосфоресденције и жара једнс јсдине, ко- 
ја као сунцс расина својс зраке и ирема бићу нрсдмета
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и према аспекту форми. Теолозн тврдс да јс нрвобитна 
форма љубавм бмла љубав ирсма Богу. Све другс мани- 
фестације су само бледи одсјај тс фундаменталне љуба- 
ви. Пантеисти е естетичким склоностима сматрају да јс 
ирвобитна љубав била ирирода, за нске чистс естсте то 
јс уметност, за нске којн верују у биологију били би то 
безосећајна ссксуалност, док јс за некс мстафизичаре то 
осећањс универзалног идентитета. Али, нико никада не- 
he моћи да докажс да су тс форме за човска битне јер 
су током историјског трајања варирале и промениле сс 
толико да данас нико не можс да нроникне у њихов 
стварни карактср. Мислим да јс најбитнија форма љуба- 
вп л>убав између мушкарца и жснс. Она ос нс ограни- 
чава само на сексуалност, всћ укључујс мноштво душев- 
них стања чија је плодност очнта. Питам сс: да лн сс 
неко убио због Бога, природе, умстности? Свс су то ису- 
више аистрактне суштине да бисмо их интснзивно воле- 
ли. ЈБубав је жаркија уколико јс везанија за нсшто ин- 
дивидуално, конкрстно и једннствено. Нека жена сс во- 
ли због оног што јс разлнкује од света, због њснс посеб- 
ности. Ништа јс на свету не можс замснити, ако је љу- 
бав страена. Све другс љубави учествују у овој централ- 
ној, мада тежс да постану аутономнс. Зато сс ентузија- 
зам и посматра нозависно од Ероса, док јс у стварности 
укорењен у најдубљсм бнћу љубави, мада pal)a форму ко- 
ја тсжи да се ослободи из сфере сротског. Унутрашња 
природа сваког ентузијастс кријс космичку, универзалну 
осетљивост, способност да све нрими, да сс оријентишс 
у сваком смеру, нз нагона н унутрашње неумерености, 
да не би ништа пропустио и да би учествовао v свакој 
радњи животног обиља, које сс троши у наслсђивању и 
страсги дела, за нессбично уживањс у узаврслости и ди- 
намични култ нокретачкс снагс. Зансссни човек нема 
критернјума, страна су му планирања и ирорачуни, зна
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само за самоодрицање, колебања и преданост. Радост ис- 
иуњења и одушевљења деловањем су карактеристике чо- 
вска којем је живот елан, коме су важни само витал- 
ност, нематеријални полет, који живот уздиже у висину 
гдс сс смањују интензитети и нсгативитсти разорних си- 
ла. Свако од нас проживљава стања ентузијазма, али она 
су исувише ретка да би нас одредила. Овде мислим на 
људе код којих нретеже ентузијазам, чија је учесталост 
тако јака да на сиецифичан начин нрожима индивиду- 
алност. Ентузијаст не зна за поразе, јер ra нс занимају 
сами нредмети, већ иницијатива и иожуда њиховог ак- 
тивног коришћења. Он не започиње нешто зато што је 
размислио о сврсисходности у смислу, већ шго не уме 
друкчије. Ако му није свејсдно због усисха или неусие- 
ха, он тимс ни у ком случају не бива подстакнут или 
обесхрабрен. Ентузијаст је аоследњи човек на овом све- 
ту који he заказати. Живот је у суиггини много нросеч- 
нији и расцепканији него што то људи слуте. Зар ту не 
лежи објашњење зашто сви пропадамо, зашто жртвујемо 
живост унутрашњег била и затварамо се, ири чему се 
кочимо на штету стваралааггва и унутрашњс динамике? 
Губитак виталног и ентузијастичког струјања уништава 
осетљивост н способност да сс жпвот загрли дарсжл,иво- 
шћу и еланом. Ентузијазам се као једини одржава жи- 
вим до дубоке старости. Свм други, који нису као nchn- 
на људи рођени мртви, умиру пре времена. Истински ен- 
тузијасти су веома ретки! Излишно јс замишљати свст у 
којем свако воли све. Свет ентузијастичних људи нуди 
слику која више очарава од раја, јер узвишени набој и 
радикална дарсжљивост премашују сваку рајску визију. 
Могућности сталног поновног рођења, преображења и 
интензивирања живота праве од ентузијастс човека који 
неирестано одолсва демонским искушењима, који се на- 
лази с оне стране страха од шшггавила и мука самрт-
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ничкс борбс. Живот ентузијастс не нознајс трагику јер 
је снтузијазам јсдшш жнвотни нзраз који нркоси смртн. 
Чак u у љупкостн, форми врло еродној ентузијазму, то 
мезнање, то органско занемаривање it ирационално не- 
иознавање смрги је мањс очито. Јср, ондуладије љупко- 
сти су нонскад далека алузија на привидни карактср жи- 
вота. У љуикости има сетне чаролије: у снтузијазму, на- 
против, нсма је. Мојс силно дивљсње према снтузијасти- 
ма иотиче отуда што не могу да схватнм како таквн љу- 
ди иостоје на свету v којсм смрт, ништавност, жалост и 
очајаље чнне тако јсзиви хор који ocyjchyjc свс name на- 
uopc да чујемо узвишене и трансцсндснтнс мслоднје. 
Унечатљива јс и сумњива је чињсница да има људи ко- 
јн ннкада нс очајавају. Како јс могуће да v ентузијазму 
не liocTojn разлнковање предмета? Како ес неирестано 
можс црнсти само нз иреобиља и безмерности? Којс чуд- 
новато it парадокеално остварсњс јс иостигла љубав v 
ентузијазму? Што је љубав дубља, инднвидуалнија је и 
јаче повсзана са снецифичшш објектом. Мушкарцн који 
воле истннски, с огромном страшћу, нс могу нстоврсме- 
но волсти две жснс, ik-Ii само јсдну. Што јс страст ја- 
ча, њен објекат више штрчи. Замислимо сад еротеку 
страет којој нсдостајс објскт; нредочнмо себи љубав mv- 
шкарца без жсне којој he иоклонити љубав. Зар то нс 
би била u v H o h a  љубави? Зар не постоје људи са силном 
способношћу да воле, а никад нису волсли у смислу оне 
тииичнс, првобитнс љубави? Ентузијазам јс љубав чији 
сс објекат још није развио. Умссто да сс све нрирођене 
склоностн ирема љубави нрема жени и у случају жснс 
арема мушкарду усмерс, онс сс расинају у великоду- 
шннм изјавама, гсстовима, радњама н универзалној осе- 
тљивости, како се иначе на јављају у љубави дожнвље- 
ној на нриродан начин. Јср ентузијазам је сунериорни 
нотомак Ероса. Њсгова јс нарадоксалност у томс што нс
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воли жену, своју љубав не исцрпљује у узајамном култу 
полова, већ је истреса у несебичну самонреданост која 
ентузијасту иретвара у чисто и недостуино биће. Можда 
зато што његова љубав има тако дубоки приступ. Од 
свих видова љубави, ентузијазам је најтемељитије очи- 
шћсн од полности, вишс него мистична форма, која уои- 
ште нијс кадра да сс ослободи сексуалне симболике или 
нудистичког култа који подразумева такође многи еле- 
менти ове симболике. Зато ентузијазму недостају немир 
и нсодређеност којс сексуалност чине нраузроком људске 
трагике. Ентузијаста је крајњс непроблематнчан. Он, 
ипак, може много да разуме, али не и да познаје науч- 
не неизвесности, хаотнчну осетљивост проблематичног 
духа.

Поставитп проблемс значи бпти изгубљен, јер пробле- 
матични духови нс могу ништа да реше будући да им 
се ништа нс доиада. А где је, уосталом, њихова, способ- 
ност да сс прснусте свему, где је очаравајући парадокс 
љубави као чистог стања, где стална н потпуна ирисут- 
iioct која подстиче да сс у сваком тренутку отворнш све- 
му, и коначно: гдс јс наивна праузрочност ентузијазма? 
Библијски мит о сазнању као наследном греху је најду- 
бљи мит којег је човек икада измислио. А прстерана срс- 
ha, срећа ентузијаста, састоји сс у томс да ohii нс iio- 
знају трагсдију сазнања. Зашто не бпсмо признали: ира- 
во сазнањс је најдубља тама. Ја бих се у свако доба од- 
рекао свих нроблсма овог света који ничему не водс за 
слатку н несвесну наивност. Дух нс уздиже, већ растр- 
же. У снтузијазму, као н у љуикости или магији, дух се 
није одвојио од живота, нити ностао антиномија света. 
У нрвобитној неподсљсности, у нераздвојном јединству 
које тежи органској конвергснцији лежи тајна cpehe. Бп 
ти ентузијастичан значи нс бити сдособан за дуализам. 
Сваки дуализам је отров. Живот обнчно добија своју
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плодност и стваралачку снагу само кроз иапоне антино- 
мија који нредстављају нрннцин борбс, агонијског напре- 
зања. Ентузијазам иревазилази овај принцип тако што 
живи без драматике, удишс страственост без трагике и 
воли без сексуалности.
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ОДРИЦАЊЕ

Спознао си старост, бол и смрт, и рекао си себи да 
је уживање илузија, да људи који се забављају нс схва- 
тају пролазност ствари, то јест исход највеће илузије. A 
потом си иобсгао од свста убсђен у пролазност лепоте и 
свих чаролија. Рекао си: нећу се вратити све док се не 
спасем од рођсња, старости и смрти.

Много охолости и патњс је у одрицању. Уместо да се 
новучеш у највећој дискрецији, без роптања и без мр- 
жње, изјављујеш са патосом и надменошћу, незнањс је 
самообмана других, осуђујеш уживање и све сласти у ко- 
јима људи живе. Сви који су сс одрицали и прихватили 
аскетску ираксу живота у пустињи чинили су го из убс- 
ђења да су превазишли суштаствени начин људског рс- 
лативитета. Осећање субјективне вечности дало им јс 
илузију тоталног ослобађања. Зато немоћ њиховог успе- 
шног ослобађања нотврђује осуду уживања и презир ире- 
ма људима који живе да би живсли. Кад бих се пову- 
као у најстравичнију и најгрознију пустињу, кад бих сс 
одрекао свсга и не бих нознавао ништа друго до arico- 
лутну самоћу, никада не бих имао храбрости да прези- 
рем друга уживања и људс који их кусају. Ако ја кроз 
одридање и самоћу не могу успешно освојити всчност, 
већ умирем као и сви остали, зашто да прсзирем и имс- 
нујем свој прави нут? Зар нису сви вслики пророци ли- 
шени тајновитости н људског разумевања? Видим бол, 
старост и смрт и схватам да их не могу иревазићи. Но,
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зашто да овим тврдњама кварим задовољство другима? 
Најисправније јс да ономс који јс сиознао овакву ствар- 
ност и који је убеђен у њену неоспорну вечност, не пре- 
остаје друго до одрицање. Патња води одрицању. Кад 
бих се разболео од лснрс, нс бих осуђивао туђу радост. 
Јер, у свакој осуди има много завистн. Будизам и хри- 
шћанство су освета и завист оних који иате. Осећчм да 
у  агонији ite бих могао да чиним друго до да вели- 
чам оргијање. He препоручујсм никоме одрнцање, јер се 
мисао о пролазности не може превазићи, осим код ма- 
лобројних пустињака. У иустињи, као и у друштву, про- 
лазност ствари има исту болну арому. Када размиелиш 
да ништа није преостало од великих еамотњака и да су 
њихове илузије билс всћс од оних наивада или незнали- 
ца!

Мисао о одридању јс толико горка да је чудновато 
како је човек успео да је смисли. Ко у тренудима гор- 
чине и туге није ocehao хладан дрхтај кроз тело, сенза- 
цију напуштања незаменљивог, коемичку смрт и инднви- 
дуално ништавило, субјективну празнину и необјашњиво 
несиокојство, тај не познаје грозничаву иретходниду од- 
рндања, исход трајног бола.

Али како се одрећи, куда ићи, да се не би одједном 
одустало, јер само одрицање има врсдност. У нашем иод- 
нсбљу и клими нс можсмо посегнути за предностима 
нравих пустиња, всћ само оних унутрашњих. Одрицање 
нема оквире. Ако више не можемо бити слободни под 
гундем без друге мисли, осим о всчности, како да но- 
станемо свеци иод сводовима? Модерна трагедија је да 
нема одрнцања осим кроз самоубиство. А кад би се Ha
ma унутрашња пустиња материјализовала, била би бес- 
крајна?
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***

Зашто не пукнем, зашто се не распаднем у нарчиће, 
зашто не потечем попут планинског извора? Нсма у ме- 
ни толико енергије да бих уздрмао овај свст, нс iio c to - 

ји у мени толико лудости да би се изгубио сваки траг 
јасноће. Није то моја једина радост, радост хаоса, а по- 
лет није једини мој ужитак који ме обара. Зар не могу 
волети бсз уништавања себе? Зашто у мојој љубави има 
толико неспокојства, страха и несигурности? Зашто мо- 
ја  љубав излнва толнко отрова? Хоћу да потпуно напу- 
стим сва стања, да не мислим на њих и да живим у 
најпотпунијем обиљу. Нисам сс борио и нс борим сс са 
смрћу да ми и ерос не постане ненријатсљ? Зашто то- 
лико страхујем када се у мени поново рађа љубав, за- 
што ми дође да прогутам цео свет, да бих зауставио раст 
своје љубави. Бедно јс што желим да будем прсварен v 
љубави да бих нмао вишс мотива да патим. Само у љу- 
бави сс може видети колико си нронао. Можс ли онај 
којн јс глсдао смрти у лицс још увек волстн? Можс ли 
да умрс због љубавн?

Као што се у екстази збива ирочишћењс од свих ин- 
дивидуалних и могућних слемената н остају само све- 
тлост и тама као кључни и суштаствсни елементи, тако 
и у бесаним ноћима од свс вишеструкости п разноврсно- 
сти свста остају само интимни опсесивни елементи: да 
оне коју волим нема. Толико чари има у мелодијама ко- 
је извиру у тсби у ноћима без сна, које сс развијају по- 
пут плиме да би се угасиле у осеци која нијс симбол на- 
пуштања, већ је нонут лаког корака назад неког илеса! 
Ритам и вијугава еволудија унутрашње мелодије савла- 
ђују тс и обухватају у одушевљсњу које нс може бити 
екетатично јср има превишс бола у мелодичном таласа- 
њу. За чим жалим? Тсшко јс рећи - јер су несанице то-
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лико компликоване да јс немогуће схватити губитак. Мо- 
жда и зато што је губптак безграннчан... Оисссије сс ин- 
днвидуализују само у несаницама, јер се само v њима 
може остварити заточеништво у облицима мишљења и 
осећања. Прнсуство једнс мисли нли јсдног ocehaja, у не- 
саницама је органско, конститутивно, н намсће сс скс- 
клузивно 11 диктаторски. Све што се у нсеаницама јавља 
остварује сс мелодичпо, у облику ммстериозног лслуја- 
ња. Вољсна се особа прочишћује у нематеријалност као 
да се расула у мелодији. И тада се никако нс можс зна- 
ти да ли је твоја љубав can или стварност. Неонипљи- 
ви карактер који ово преобраћење дарује стварностп све- 
га онога што сс догађа у несанпцама изазива у људској 
души забринутост и несиокојство, нсдовољно јаке да би 
водилс универзалном немиру и чувају све елементе не- 
мира ii ускомешаност суштинс музике. Грозна у сваком 
тренутку испољава сс ушшерзалност ноћи, чнја неоии- 
нљива ирозирност, мада је плод илузија, није мањс ме- 
лодиозна. Али туга тс уннвсрзалне ноћи јачс влада тај- 
ном смрти него љубави.

Као ii у тумачењу рађања љубави, феномсн ирацио- 
налности (“љубав је слсна” ) јс аресудан, тако у сепза- 
цији љубави, фсномен стаиања није мање значајан и 
иресудан. Љубав јс облик заједништва и ирисности. Шта 
може боље да изрази тај облик од субјсктивног фсноме- 
на стапаља, разбијања свих баријсра ннднвидуације? 
Стапати се у дрхтај, који своди читав живот у тсби на 
нулсацију и раснламсавање које је тсшко дефинисатн. С 
ким л.убав доводи у контакт? Није ли она универзална, 
али и снецифична истовремено? Није ли парадокс љуба- 
ви да достиже свеопште и нсдокучиво, мада јс усмерсна 
само ка једном бићу? Дубоко заједништво остварује се 
само кроз индивидуално. Волнм једно бићс; али ако оно 
симболизујс све, ја учествујсм онтолошки у свему, у
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суштини несвесно и наивно. Универзално у љубави иод- 
разумева одређеност објекта, јер сс не може имати то- 
тални приступ универзалном без пристуиа индивидуалном 
бићу. Усхићење и неодређеност у љубави извиру из иред- 
осећања нерефлектованог и ирационалног присуства у ду- 
ши, живота уопште, који нараста у тсби до пароксизма. 
Свака истинска љубав иредставља врхунад коме сексуал- 
ност не одузима ништа од узвишсности. Зар и сексуал- 
ност није врхунац? Нс постиже ли се њоме јединсгвени 
пароксизам, екстатичан до крајње границе? Али изузет- 
ност феномена љубави је да нремести сексуалност из 
цснтра свести, мада љубав без сексуалности не може да 
се замисли. Вољена особа расте нотом у теби, прочишће- 
на и оисесивна, истовремено с орсолом трансценденције 
и ирисности, блистајући у мислима у којима јс ссксуал- 
ност иернфсрна, ако нс на реалан н уснешан начин, он- 
да субјективно и имагинативно. Духовна љубав међу по- 
ловима нс постоји, већ само органско преображсње ко- 
јим се вољена особа фиксира у теби, еволуирајући у 
твом телу до илузије духовности. Само је у таквим окол- 
ностима могућа сензација стапања, када тело ногнуно за- 
дрхти и није buuic ирепрска и материјални отпор, всћ 
еагорсва у унутрашњој ватри н нснојмљивим флуидима.

1Гољубац јс могућ само у таквој сензацији стапања, 
иманснтног и плодног зајсдништва. Егзистенцијално и 
онтолошки, пољубац те више приближава интимној су- 
штини живота, него дуго и компликовано размишљањс. 
Јер, до суштаствености стварностн се не доспсва. Доспеш 
ли до тога несвесно и наивно на губитку си. Само кад 
си свестан occham колико си изгубио. Нс верујсм да су 
суштина и присност живота изгубл»с[К) благо за оне ко- 
јн су трагали и луталн путевима духа.

Највсћа глупост коју је људски ум измислио јс осло- 
бађање кроз убијањс жељс. Зашто зауздавати живот, за-
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што га уништити за тако мали добитак, као што је пот- 
пуна равнодушност, ослобађањс којс ништа не значи.

Са каквом смслошћу можеш још говоритн о животу 
кад си га сасвим уништио v себи? Више иоштујем чо- 
века аротивречних жсља који је несрећан у љубави н 
очајан него хладног мудраца, охолог и одбојно равноду- 
шног. He могу да замислим одвратнији свет од евста му- 
драца. Требало би заувек уништити све мудрадс на зс- 
мљиној кугли да би живот и дал.е постојао какав је: за- 
слепљен и ирационалан. Свака држава би добро иосту- 
иила да похаиси свс мудраце и затвори их у напуште- 
ни замак, да нс би никога више узнемиравали. Мрзим 
мудрост оних људи којс истина нс боли, који нс болују 
од нерава, меса и крви. Трсба прогласити ништавним 
свс истине ушкоаљених људн, који размишљају бсз спер- 
мс у мозгу, без тескобс и очајања. Поштујем само ви- 
талiic истине, органскс и сиерматскс, јер знам да не но- 
стоји истина, већ само живс истинс, нлодови нашег не- 
спокојства. У праву су сви они који живо мисле, јер нс 
ностојс одлучујући аргументи иротив њих. Чак и када би 
постојали oini нс могу бити оборени, осим v истрошсно- 
сти. Јер људи, који траже истипу, могу осећати само 
жал. Или мудрадн ни до сада нису разумели да истина 
не може да иостоји?
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ПОВРАТАК У ХАОС

Назад ка првобитном хаосу, у првобитни хаос! Су- 
бјективно развијајмо ироцсс уласка у ирвобитну помет- 
њу, у праисконски вртлог свста. Нска у нама нараста 
занос према косминком ковитлацу, ире појавс облика, 
ире индивидуадије. Нека v нама букне оссћање нанора 
и лудила, иламснова и понора. Нска нестану законн све- 
га у дубини наших 6uha са свим иослсдицама, са кри- 
стализацијама и структурама да би v том нотопу н нс- 
равнотежи нристуи апсолугпом вртлогу био нотпун. Ако 
више нема закона н инднвидуалних бића, обновпћемо по 
својој вољи процес од космоса ка хаосу, од природе ка 
првобитној нсдељивости, од облика ка вртлогу. Пропаст 
свста ствара нроцес сунротан космичком развоју, обрнут 
ii ретроспективан. Срушена аиокалипса, али чије је из- 
вориште у истом сензибилитету и истим тсжњама. Јер, 
нико не можс иожелсти иовратак у хаос, а да нијс пре- 
лежао свс вртоглавицс апокалипсе.

Колико страха и колико радости на номисао да сам 
одједном ухваћен у вртлог првобитног хаоса, у његову 
конфузну и аарадоксалну симетрију. Симетрија овог вр- 
тлога је једина хаотична симетрија, лишсна формачног 
постојања и геометријског смисла.

Но, у сваком вртлогу постоји могућност будућсг об- 
лика, као што јс у хаосу космичка могућност. Волсо бих 
да сам живео на почетку света, у демонским вртлозима 
праисконског хаоса. Да имам могућност безбројних об-
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лика, али нијсдан да нс будс остварен и чињеничан. Да 
све вибрира од универзалног немира иочетка, као буђе- 
ње из ништавила.

Могу живсти само на ночетку или на крају овога свс-
та.



КУЈ1Т БЕСКРАЈНОГ

Нс могу да говорим о бесконачности а да ис осстим 
унуграшњи и спољашњи ковитлац. To јс као да из до- 
бр° уређсног постојања са законима и облицима : уска- 
чем у ковитлац неправилннх и ћудљивих таласа, којн се 
брзином мисли развијају у неизмерје.

Ова вијугава линија губи се у незамисливој и неод- 
ређеној даљини уколико се појачава жестина ковнтлаца. 
Његове кривине п таласи немају ништа заједнлчко са 
лакоћом љуикости, већ описују линије компликоване као 
космички пламеновн. Универзални дрхтај потреса све 
као у паклу. И чинн ес да се читав евет иокрсћс v6p- 
зано, у лудачком ритму, као да се апокалипса свс више 
приближава. Нема дубоког осећања бесконачности бсз 
оног особсног осећања нриближавања космпчкој пропа- 
сти, крају свемира. Парадокс бескрајног је у томс да сс 
изазове то оссћање приближавања апсолутном крају и, 
истоврсмено, само приближавање учини немогућим. Јер, 
као ни просторни, тако ни временски бескрај не водм 
никуда. Бесконачност је п у нрошлости и у будућности 
нодједнако обесПокојавајућа. Шта би још требало убуду- 
he да се оствари ако иза нас лежи вечност, у којој јс 
свс могло бпти остварсно? Како будућност можс нону- 
дити нсшто што нска нропЈла бесконачност пнјс могла? 
Да свет има нског смисла, постао би очигледан п ми би- 
смо га давно сгшзнали. Како да замислим да lie сс тај 
смисао разоткрити тек у будуИности кад јс он већ мо-
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рао да се покаже? Свет нсма никаквог смисла не само 
зато што јс у бити подземан него п зато што је бескра- 
јан. Смисао је замислив само у коначном свету, у којем 
се нешто можс достићи, гдс иостоје границе које се опи- 
ру нашем назадовању, у којсм иоетоје сигурне п ограни- 
ченс тачке, тако да би свст могао да сс изјсдначи еа 
историјом, с универзалним и ирецизним слагањем, како 
то чини концеиција напретка. Бссконачност не водн у 
ништа, јср јс у ничему све иролазно и беспредметно. Свс 
је бедно нрема безграничном. Нико не може схватити 
бесконачност ако га нс обузмс вртоглавица и ако не осе- 
ти дубоку li незаборавну ошамућеност. II како не бити 
збуњен кад у бесконачности ни јсдан нравац не важи 
више од ма ког другог? У иростору, бесконачност уте- 
мсљује једнакост врсдности свих праваца, који нс воде 
никуда и од којнх ниједан не можс да се претпостави 
неком другом. Бескрај негира сваку могућност да сс пн- 
тање смисла овог свста реши повољно. Осећам да мс 
ири помисли на ту негативност нрожима ђаволска насла- 
да, ii чак се радујем што јс овај евет ради бссконачног 
лишен икаквог смисла. А зашто нама, у ствари, толико 
трсба смисао? Зар нс можсмо живети и онда кад свету 
нсдостаје смисао? Зар не можс пијанство пранационал- 
ног, тотално дионизијство да замени тај унивсрзални бс- 
смисао? Живимо, јср живот нема никаквог смисла! Ако 
нсмамо одређену сврху и достижне идсале, сурвајмо се 
без размишљања у вртлог бескраја што изазива вртогла- 
вицу, следимо његове заненушане таласе у простору, ис- 
црпимо се у ватреном вртлогу, у њсговој пустошној вре- 
лини, волимо га због његовог космичког лудила н разу- 
здане анархије. Нема сиознајс бссконачног која нс би 
изазвала свеобухватну, органску и нсизлечиву анархију. 
Бескрај, који нам ствара слику космичког хаоса, не мо- 
же се схватити ако у себи нс носимо клицу анархичког
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нагона. Жестока сиознаја бесконачног ствара склад из- 
међу спољашњег н унутрашњег ковитлаца. Доживљај 
бесконачног, као и стално размишљање о њсму, најстра- 
шнија јс поука анархијс, отпора и тоталног уништсња. 
Бесконачност тс раствара, узбуђујс, нагриза корењс тво г  

бића, али тс, такође, нрисиљава да занемариш све бе- 
значајно и случајно. Сирам бсскраја чак се и бол чннм 
слабијим.

Доб()о је што можсмо да сс стрмоглавимо у бсскрај 
кад изгубимо сваку наду, што имамо ираво на скок у 
бездан, што можемо да учествујемо у универзалној анар- 
хијн и у напонима овог ковитлаца. Шчеиани његовим 
развојем, ми пролазимо кроз свс безумљс непрестаног 
кретања до изнсмоглости, трошимо се у узмаху највншс 
драматике, мањс мислећи на смрт, а више на сопстве- 
но бескрајно лудило; остварујемо can о космнчком вар- 
варству и бескрајном обиљу, све до пароксизма, лебди- 
мо у кростору без некс другс сврхс до ли апсолутнс ди- 
намике.

Нека наш над из привида овог вртлога не личи на 
иостспсно гашењс: наставимо борбу са смрћу хаосом ир- 
вобитног вртлога. Нска нас патос и драматика бескрај- 
ног још јсдном обузму у усамљсности смрти, да нрелаз 
у ништавило личи на иросвстљсњс којс нотснцира тајну 
и бесмисао овог свста. У збуњујућој сложсности беско- 
начног иостоји категорично нсгирањс форме, чији јс 
битни састојак затворена н ограничсна раван. Бнло би 
кобно кад би бескрај као апсолупшо папредовање раз- 
лагао све што иосјсдујс коначну конзистентност и фор- 
малну кристализацију. Поучно јс што музика, уметност, 
која јс најнрилагођенија изражавању бесконачног, чшш 
да сс форме раснлину у бујицу нсобичнс и неизрецивс 
дражи. Форма јс увск склона да фрагментарно да ап- 
солутни карактер, да га изолује у аутономији и индиви-
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дуализује његове садржаје, искључујући при том пср- 
спективу универзалног и бескрајног. На свсту ностоји 
форма да бн се садржаји иоетојања отели хаосу н анар- 
хији бескрајног вртлога. Да форма има колебљиву кон- 
зистентност према овом вртлогу доказујс сваки дубљи но- 
глсд, јср сс с онс стране ефемерних кристализација раз- 
открива истинска стварност као некакво треперење и вр- 
ло напето пулсирање. Смисао форме произилази из еа- 
мопадања у коначностн, у непостојања завођења ограни- 
чености, којс никада nchc довсстн до мстафизичких ис- 
пољавања. Метафизика, као и музика, ничс само из са- 
знавања бесконачноети. Обс расту на висинама и нроу- 
зрокују вртоглавицу. Чудно јс што свп који у овој обла- 
стн етварају оно одлучујуће, нису захваћени лудилом. 
Музика вишс од осталих уметности захтева крајњу на- 
петост и тако дубоку инспирацију да јс несхватљиво na
no нско накоп таквих трснутака још може нсшто да раз- 
ликује. Када би на свету постојала иманентна и неумо- 
љива доследност, сви велики комиозитори морали би на 
врхунцу свог живота да се убију или нзгубс разум. A 
зар cbii који сс уздигну до бескрајног не корачају стаза- 
ма лудила? Шта нас сс још тичу нормалност или абнор- 
малност? Живимо у скстази бсскрајног, предајмо се све- 
му бесконачном, уништимо форму и створимо једини 
култ бсз формс: култ бесконачности.
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БАНАЛНОСТ И ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Лудост је чинити свакодневне, обичнс и иростс гссто- 
вс, ако се може одмах нестати или поново стсћи напв- 
ност. Баналност се мора превазићи свим средствима и 
остварити нрсображај, који није друго до испуњењс an- 
солутне изражајне снагс. Растужим сс кад помислим да 
људи иролазе једни порсд других, када своју судбнну 
остављају на цедилу и исцрпљују сс v иовршности. Зар 
сс не можемо сваког тренутка напрегнути да бисмо по- 
јачали светлост у ссби или се опили безданом туробно- 
iuhy? Зар нс морамо свим случајностима дати бсскрајан 
израз? Зашто не исцрпимо бол? Због чсга не можемо 
сачувати осмех док нс стигнемо до извора живота, нз 
којсг он избија? Сви ми имамо руке, али ннкомс не па- 
да на памст да их ирофини ii доетигнс ансолутну изра- 
жајну снагу номоћу њмхових нсжних нијансп и драже- 
сног држања. Дивимо им сс на сликама, ћаскамо о њи- 
ховом значењу, али нисмо кадри да посрсдством н.их из- 
разимо сопствену личност и откријемо наша унутрашња 
узбуђсња. Имати сабласну руку, руку као нсматеријални 
одсјај, нервозну, затегнуту за последњн грч; или тсшку, 
нрстсћу, чврсту ii страшну руку. Нека присутност и 110- 
казивање руку буду више од бсссде, впшс од плача, ви- 
ше од осмеха или молитве. Јер, руке могу имати очи 
тамо где очи гледају у унутрашњост. Апсолутно обиље 
изражајности, као плод трајног преображаја, ненрекид- 
ног унутрашњсг обнављања с неугасивим пожаром и та-
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ласима што се високо уздижу, с бескрајним дрхтајима n 
неодољивим трзајима, претвориће наше присуство у из- 
вор који својим блистањем превазилази сунде. He само 
руке; све што нас индивидуализује можс достићи форму 
изражајности у којој се унутрашњост нашег бића ироду- 
бљује ван свих гранида. Има људи, чије присуство on- 
терећује другс, уништава их у дубини или аросветљава. 
У сваком случају, такво присуство је плодно и одлучују- 
ће јер шири неприметно струјање којс нас припаја и та- 
ко рећи хвата у нематсријалну мрежу. За такве људе нс 
постоји празнина шш дископтинуитет, већ сагласност и 
учешће, који произилазе из ирсображаја, где висине иза- 
зивају не само вртоглавицу него и уживање. Потребно 
јс, међутим, много ускомешаности и сиоеобности сабира- 
ња да би се могле испољити у одлучујућој присутности, 
да би нае свстлост нреобраћаја могла неизлечиво сагоре- 
ти и унпштити. А зар управо у тој смрти светлости и 
ватрс и пије највиши преображај?

* * *

Осећам чудно неснокојство; оно обузима читаво моје 
тсло и надима се као кајањс, да би сс iio to m  огласило 
као туга. Да ли је то страх од будућности мог сумњивог 
иостојања, или страх сопствсног немира? Јер, обузима ме 
немир пред оним што је у мом бићу неотклоњиво. Зар 
нс бих могао у таквим околностима још да животарим, 
xohy ли и послс таквих доживљаја живети? Да ли је оно 
што доживљавам живот или апсурдни сан, сањарска за- 
нсссност, коју окружују јсдва ириметни трансцендентни 
акорди? Зар сс у мени нс комсша гротескна и зверска 
фантазија чудовишта, нијс ли моја несталност цвет из 
баште нског аиокалиптнчног створсња? Сва демонија 
овог живота као да се згуснула у мом нсспокојству;
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мешавина кајања, сумрачних сањарења, тугс и нсствар- 
ности. А из тс демоније нећу раширити ао свемиру цвет- 
ни мирис, нсго дим и ueneo као после страшног слома. 
Јер, васцело мојс иостојање је слом; никада коначан, јср 
је бескрајан.

***

Постоје ли другс жалости оснм ожалошћености због 
смрти? Нс, јер истинска туга јс црна и недостају јој чар 
i i  can, којп сс замсњују бизарном замишљеношћу. Умор 
од туге дубљи јс од умора мсланхолије, смрвљености ко- 
ја води гнушању од живота, грозној и неизлсчивој уту- 
чености. Tyrv разликујс од бола то што у ирвој прстежс 
рефлексија, а у другом оссћањс, оловни п фатални ма- 
теријалпзам, који болу дајс органскн карактср. Tvra и 
бол могу довести само до смрти, нпкако до љубави, до 
еротског усхићења. Доживсти сласти сроса значи живети 
непосредно, у сваком тренутку живота у њсговој нотај- 
иој нужности, која сс због суштинскс наивности сваког 
еротског искуства доживљава као слобода. Бнти тужан н 
патити значи не моћи нсиосрсдно живети, нс бити кадар 
за вршсњс иманентног животног чина, повезаног са жи- 
вотним струјањсм v најорганскнјсм саоссИању. Туга и 
иатња откривају нам на исти начпн иостојање; у њнма 
иостајемо свесни своје одвојсности од објектпвног свстп 
ii нсмира који утискује трагичан карактср животу у но- 
стојању. Кад би ностојао бог тугс, њсму би израсла те- 
шка дрна крила и летсо би нс ирсма нсбу, всћ у накао.

***

Мада јс човск у основи болссна животиња, ииак се 
lmlje довољно здравих људи да говоре о значењу здра-
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вља. Здрављс је најмирније, најудобнијс и најмање ан- 
гажовано стањс. Оно одајс нс само органску, коначну 
глупост, већ и илиткост осећања, тотално одсуство сва- 
ког ризика, сваке смелости. Бити здрав значи лутати 
светом везаних очију и не опажати висине п дубинс rio- 
стојања. Против свих људи се може боритн, ссм против 
здравих, јер су они толико отупели да се у њима не од- 
играва никакав преображај. Највећи прсзир гајим прсма 
човеку сматрајући га здравим. Сирово, органско здравље, 
то јест иеизлечиво здравље, најгнусније јс код човека. 
А ако ми сс сунротстави здравље из милосрђа или оду- 
шсвљења, одговорићу да ово двоје донекле прстходе 
здрављу, да cv два начина живљења који одређују врсту 
здравља. Они сублимишу органски нагон на тај начин 
што ми, дивећи се мнлости или ентузијазму, остајемо 
безосећајни и више нисмо свесни здравља, као израза 
органског, које ннјс иревазишло свој закон, али чије 
иревазилажење увск налазимо v болести.

***

Људи исувишс радс да бн били оно што су. Рад је 
ироклстство. Но, човек јс то нроклстство претворио у 
уживање. Радити свим снагама и само рада ради, ужи- 
вати у нанору који безусловно води безначајним достиг- 
нућима, замишљати да се можемо остварити само у об- 
јсктивном ii нсирестаном раду, одвратно јс ii несхватљи- 
во. Истрајни a неирестани рад заглунљује, тривијализује 
и обсзличава. Он удаљава дентар занимаља из зонс су- 
бјективног и иремешта га у објективну зону ствари, на 
устајалу раван објсктивности. Човек сс внше не брине за 
своју личну судбину, за своје унутрашње нзграђивање, за 
жар унутрашње фосфоресценције и остварсњс блиставе 
садашњости, већ за чињенице и стварн. Истински рад,
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који би могао бити непрестана делатност иреображсња, 
тоне у делатност одрицања, иступања из центра бића. 
Карактеристично је да у савременом свету рад иредста- 
вља искључиво спољашњу дслатност. Чињеница да сва- 
ки човек мора да прати некакву каријеру, да стуии у 
неку животну форму, која му скоро никада нс одгова- 
ра, води излуђивању од радног беса. Радити да би сс 
живело - фатализам је болнији него код животиње. Јер, 
њсна је делатност толико органска да сс нераскидиво 
стапа са сопственим постојањем, док јс човек нотпуно 
свестан знатног вишка, многострукости облика рада. Из 
радног бсзумља човсковог избија јсдна од његових скло- 
ности, она да воли зло, ако је кобно и често се јавља. 
А у раду је човек самог себе заборавио. Но, није се за- 
боравио, јер је достигао бсзазлену и деликатну наивност, 
нско самоодрицање којс се граничи са слабоумношћу. 
Кроз рад, он јс од субјекта деградиран на објскат: жи- 
вотиња лишена оног дивљег. Уместо да човек тежи ripo- 
светљујућој суштаствености, сјајном и светлудавом бит- 
ку, уместо да живи за самог себе - нс у смислу егои- 
зма, већ унутрашњег раста - он је срозан до грсшног и 
импотентног слуге еиољашњс стварностн. Где су у та- 
квом иостојању екстазс и визије? Гдс врхунско бсзумље, 
гдс нраво ужнвањс у злу? Јер, негативна сласт, која по- 
тиче из одушсвљсња за рад, заражена је свакодневном 
бедом и људском новршношћу, гнусном и перфидном 
ситничавошћу. Зашто сс људн не одлуче да прекину до- 
садашњи иосао и започну други, којн нема више ника- 
квс сличности са нослом на који су себс протраћили? Да 
ли јс било неопходно градити пирамиде, налате, храмо- 
вс и замковс? Зар није довољна субјективна свест о веч- 
ности, свест оног испуњења у надсвести? Кад френетич- 
на дслатност, незадрживи радни нагон н епољашња не- 
уморност нешто униште, онда им јс сигурно жртвован
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смнсао за всчност. Потврђивањс је негирање вечности. 
Што је раст стицања добара у животу виши, што сс ви- 
ше уздиже спољашњи рад, вечност је неириступачнија и 
недостижнија. Одатле ограничена перспектива свих мар- 
љивих ii одлучних н њихова неизлечива нлнткост ми- 
шљсња н осећања. Рад јс настраност. Мада раду нс су- 
нротстављам ни пасивну контемплацију ни нејасно сања- 
рсн.с, него продорни преображај бића, ииак. бесомучној, 
нстолсрантној н неограничсној дслатности нретпостављам 
лсњост, ноја свс разуме и оиравдава. Да би се савре- 
меии свет раздрмао за живот, мора се исписати по- 
хвала лењости, оном ленчарењу које прожимају уну- 
трашња онуштсност и осмсх који свс трпи. Беспосличар 
има бескрајно вишс смисла за метафизику од марљивка. 
Можс сс, пак, десити да јс бесносличарење, као и на- 
нор, знак имбецилности. Због тога права похвала upn- 
пада само преображају.
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САТАНСКМ ПРИНЦИП ПАТЊЕ

Ако су на овој земљи људи, зашто не урлају, зашто 
се не појављују на улиди да извикују своју радост лу- 
дачким и ненрекидним врисцима? Откуда толико дискре- 
цијс и толико уздржавања? Кад бих био свестан непре- 
кидне радости унутрашњег усхићења стањсм ка ужитку, 
и кад бих осетио неодољиву тсжњу за ужитком, и кад 
бих осетио да нсодољиво тежим ведрини, нс бих могао 
да преживим само у себи те трснутке, већ бих са сви- 
ма поделио безгранично усхићење, изгубио бих се од cpe
he у очима свих, употребио бих сву срсћу да бих caou- 
штио своју срећу, своју очаравајућу и неиздржљиву ис- 
пуњеност. He бих жалио кад би ми после таквог губит- 
ка глас промукао, очи ослеиеле, а у ходу се саплитао, 
не бих жалио кад би се функције и могућности органа 
истрошиле, а ватра из мсне само тињала.

Постоји ли срећа на свету коју трсба саопштити или 
људи који су доиста срећни а немају свест о својој сре- 
ћи? Могли бисмо им понудити део своје свести да би 
нам се одужили из своје бесконачне несвести. Зашто са- 
мо патња има сузе и јауке, а ужитак само жмарке? Кад 
би у задовољству човек имао онолико свести колико има 
у болу, не би могао да искупи ужитке, патње и њихо- 
ва расподела по свету бнла би неупоредиво праведнија?

Болови се не заборављају управо зато што су везани, 
у неизмерно великом обиму, за свест. Зато су једини љу- 
ди који имају много да забораве они који су много па-
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тили. Само нормални људи немају шта да забораве. На 
неки начин, ни ужици се не заборављају, јер се и они 
сумирају у нашу личност, одређујући је у снажној при- 
јемчивости за ужитак и прогресивно разведравајући на- 
ше биће, као и патња која одређује пријемчивост у свом 
смислу. Али, док боловн имају пуно значење и индиви- 
дуалност без сумирања и фатализирања, ужици се рае- 
плињују и тоне као облиди неодлучних контура. Неве- 
роватно нам је тешко да се сетимо ужитка и околности 
у којима се развио, док успомена на бол појачава гро- 
зну сензацију са искључивом меморијом сдене. Да се 
ужиди не могу сасвим заборавити иотврђује чињеница да 
човек који је живот проживео у ужицима, у старости 
неће осећати ништа осим лаког разочарања, док онај ко- 
јп је много иатио, нада у дубоку резигнацију, у најбо- 
љем случају. А резигнација иретиоставља безбројне прет- 
ходне трагедије.

Срамна је предрасуда да су ужиди егоистични, да онн 
одвајају човека од живота, као што је срамна и теза ио 
којој болови стварају наклоност арема свсту. Површност 
која иостоји на извору таквих иредрасуда је револтира- 
јућа и њсна књишка арирода би уништила у мојој све- 
сти све библиотеке иред једним искуством доживљешш 
до краја.

Хришћанска концспција и текућа концеиција иатњс 
су фундаментално лажне. После њих, иатња је пут ка 
љубави, када нијс суштаствени пут љубави. Зар хри- 
шћанство само у овом питању треба кориговати?

Говорити о пугу натње као путу љубави значи не зна- 
ти нншта о сатанској суштини патњс. Лествидама пат- 
ње не пејњеш се, него силазиш. To нису лествице ка не- 
бу, b c Ii ка наклу. И мрак у који доснеш н а  лествицама 
патње није мање бесконачаи и вечан од светлости која 
те ослеиљује на лествицама радости.
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Патња јс iiv t  одвајања, раздвајања, центрифугална 
сила која тс одбацује од сржи живота, од центра прн- 
влачења света, гдс свс тежи да се уједини у љубави и 
интлмностн. Ако сс божански принцип одликује напором 
космичке синтезе и метафизичког учсшћа v суштини све- 
ra, онда јс иатња супротност тог принципа. Сатански 
иринцип, као принцип рашчлањења, двојности и драма- 
тизовања, пробија органску п суштинску иманентност 
свом сржи бола.

У свим облицима радости нанвно учествујсш v тотал- 
ном ритму живота, улазиш у ексасриментални и несве- 
сни контакт са конкретним динамизмом бића и сећаш се 
свим влакнима повезан са ирационалним пулсацијама 
света. И то не само v духовној радостн, всћ и у разли- 
чи то сти  облика органског ужитка, у вишеструкости ну- 
ноће чула.

Одвајањс од света у иатњи води ка иретсраној интер- 
иоризацији, ка иарадоксалном развоју степена свести, та- 
ко да се дсо свст са својим дивотама и мрачњаштвом 
фиксира према човеку у позицији спољашњости и тран- 
сдендендијс. А када си у таквој мерн одвојен од света, 
када имаш свет вечито нред собом и када сс оссћаш нс- 
излечиво сам прсд овим светом, како још можсш нсшто 
да заборавиш? Нс осећаш нотребу за заборавом, осим за 
заборавом ствари и искустава због којих си иатио. Но, 
један од животињских иарадокса овог света јесте да бри- 
ше усиомсне оних који нс би хтели да забораве, док 
учвршћујс сећања оних који желе све да забораве.

***

Углавном, људи се деле у двс категорије: на оне ко- 
јима свет нуди поводе за интериоризадију и на оне за 
које свет остајс спољни, објективни свет без значаја. Сви
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предмети физичког света и сви облици природе лишени 
су сваког значаја за човска ако су посматрани као та- 
кви, сами ио себи. Њихово значењс се открива само у 
једном интензивном субјективном доживљају који тежи 
да их асимилира и да их сабира у субјективности. Он- 
да расту у нама и не само да ми њих детсрмииишемо, 
нсго и они нас одређују. Људи који су интровертни, не 
могу прихватити грубе чињенице, голс или мртвс, већ 
их оживљавају, интсгришу, утапајући их у унутрашњу 
бујицу. У истинској интериоризацији, сва објсктивна сг- 
зистенција јс претекспг. И само као таква, она може 
имати значењс, јер објективна телеологија можс да се 
гради н потврђује само системом илузија, чији јс про- 
блем у томе што их директно уочава и демаскира једно 
продорно око. Сви људи виде ватру, олују, надавине, 
псјзаже, но, колико њих ocelmjy у њима пламснове, гро- 
мове, вртлогс или хармонију? Или, колико њих видсћи 
нламеновс, помисли на грацију и смрт, а колико њих 
носи у себи далекс љсиоте које им боје меланхолију? За 
људс који живе равнодушно, којима природа нуди само 
бсзбојну и хладну објектнвност, мада могу бнти саврше- 
но задовољни животом, она није збир изгубљених при- 
лика. Јер, они нс могу прекорачити облик нростс визу- 
елизације. Код зајсдничког човека, вид не гута предмет, 
већ ra изолује, удаљава ra од сваке могућности интегра- 
ције ii асимилације.

Колико год да сам се борно на овом свету н колико 
год да сам се одвајао од н.ега, дистанца између нас учи- 
нила ми га је само још пристуиачнијим. Мада не могу 
да пронађем смисао свста, објективан смисао и тран- 
сценденталну коначност која би иоказала ка чему сво- 
луира свст и докле ссже универзални нродес, различи- 
тост облика постојања била јс иовод за еталпа одуше- 
вљења и тугс, у тренуцима када је лепота јсдног цвста
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момс разуму потврдила ностојањс универзалне коначно- 
сти, попут мрљс у чистоти нлаветнила, такве да јс иза- 
зивала песимистичко одушсвљсње. Они који иретерано 
интсриоризирају у најбезначајннјем аспекту нриродс от- 
кривају симболичко откровсње.

Зар све оно што сам видсо у свом животу носим v 
себи? Плаиш мс помисао да су сс сви нсјзажи, књигс, 
жснс, вулгарности и узвишене визије кондензовале у јсд- 
ном мозгу и да сс део прошлости човсчанства актуали- 
зовао у јсдној свести. Тс мисли, визије, аспекти и иред- 
мети изгледа да нису иостали суптилнији у ткивима нср- 
вне супстанце, нити су се истањшш до ировидности у 
мсдијуму нссхватљиве финоИе, всћ су сс, имам утисак, 
иреселили у мене као стварност, тако да део ностојања 
нритиска моју унутрашњу бесконачност. Можда ми је за- 
то каткад тако тсшко, толико сам потиштсн и онхрван 
да бих хтео да заборавим свс прилике којс ми живот 
иружа. Интериоризација води рушењу, јер има само је- 
дан пут еиасења, који нсћу, међутим, никада наћи.

***

Вишак субјективизма код људи којл нису доснслн до 
всровања можс водити само до мегаломаније или ауто- 
клсветс. Кад си ирсвнше окупиран собом, не можсш 
друго до да се волиш или мрзиш иреко сваке мсре. У 
°ба случаја ликвидираш сс нревремено. Нијс субјективи- 
зам оно што те не чини Богсш или Сатаном.

***

Требало би да човек престане да постоји или да ио- 
станс радионална животиња. Бољс да постане ансурдно 
бићс које у сваком трснутку ризикујс свс, са оиасним
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фантазијама н бескрајним усхићсњима, да би могао да 
умре због свега што свст нуди и свега што нс нуди. Идс- 
ал сваког човска јс да престанс да будс човек. A то се 
ис можс, осим кроз остварењс апсолутне са.новоље.

** *

ЈБубав према људима која ниче из натњс лнчн на му- 
дрост која извирс из несрсће. У оба случаја, корени су 
трули, а извор загађен. Само љубав ирсма људима, ири- 
родна и епонтана, као резултат дара природс н неодољи- 
вог заноса, може да оплодн н душе другнх н саоишти 
тонлу i i  ведру интимност. Ако јс рсзултат патњс, љубав 
скрива иревише суза н уздаха да нс би делила зраке rop- 
ке јасноћс, у којој црне тачкс прљају чистоту љубави. 
Одвишс јс лишаваља, одвишс мука и немира да би ова 
љубав била ишта друго до бесконачна благост. Прашташ 
све, допушташ свс, правдаш свс. Но, да ли јс то љубав? 
А како да још волиш кад ниси ничсму привржен? Љу- 
бав према људима из патње јс празнина те људске ду- 
шс, између свсга н ничсга, кроз њу јс свет некако ijiuao 
у тебс и притиска тс независно од сваког отпора. Треба 
ли се још чудити што сс неки баве сиортом, вулгарно- 
uihy, уметношћу и ссксушшошћу само да би заборавили?

***

- Зашто жснс нс пишу? Зато што могу да плачу кад 
год xohc.

***

Колико мс нервних ћелија кошта свака ћелија, свака 
мисао? To јс нрво нитање којс треба да ностави себи
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сваки егзистенцијални и органски мислилац, мислилад у 
животу.

***

Ја немам идеје, већ опсесије. Идеје може имати сва- 
ко. Оне нису никога уништиле.

***

- Недостатак свих људи јс да чекају да жнве, јер не- 
мају храбрости сваког тренутка. Зашто не бисмо ставн- 
ли у сваки тренутак толико страсти и толико тонлине, 
тако да сваки трснутак постанс апсолут, вечност? Сви 
учимо да живимо пошто немамо ништа више да очеку- 
јемо, а кад чекамо, не можемо ништа да научимо, јер 
нс живимо у конкрстној и живој садашњостн, всћ у без- 
бојној и далекој будућности. Требало би да ништа не че- 
камо осим непосредних сугестија тренутака, да чекамо 
а да немамо свест о времену. Cnac може бити само у 
i i o h o b h o m  освајању неиосредности. Јер, човек је  биће по- 
је је изгубило непосредпост. Због тога је индиректпа 
животиња.

***

Кад треба да почнс наша срећа? Оног тренутка када 
се уверимо да истина не постоји. Јер, то значи да је 
сваки начин спасења могућ, чак и кад би то било спа- 
сење кроз ништа. За оног који не верује у немогућност 
истине или оног који се не радује тој немогућности у 
души промашених љубави само донжуанизам још има 
неки смисао. У хришћанству нема љубави, већ само ио- 
пустљивости. А онај који је мислио да је избавитељ све-
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га, да су ra скинули са крста прс но што је коначно 
ушао у ништа, нн он нс бн више имао ни иопустљивост 
нн стрпљсње, којс јс вишс алузија на љубав него љубав.

Љубав из иатњс? Она можс да будс бескрајно вели- 
ка, но двсће овс љубави нијс мање укорењсно у отро- 
ву.

jjc :јг

Све је могуће и ништа није могуће; све јс дозвоље- 
но и ништа нијс дозвољсно. Било којим иравцем да си 
крснуо, он ннје бољн од било којег другог. Или оства- 
рујсш ијш нс остварујсш, или верујеш или нс верујеш, 
свејсдно је, као што јс исто ћутиш ли или внчеш. У 
свему можсш наћи аотврду, као што јс не можсш Ha
hn ни у чему. Свс јс истовремено нестварно и стварно, 
апсурд и нормално, фантастично n бсз израза. Ниједна 
ствар нс можс битн стављена иепрсд друге, као што јед- 
на идсја ннјс боља од руге. Зашто сс растужујеш због 
своје тугс и радујеш због своје радости? Свејсдно је да 
ли су твојс сузс илод ужитка или бола? Воли своју нс- 
срећу и мрзи своју cpehv, номешај свс и иобркај свс. 
Одрсци се признања, разлика и иланова. Буди као па- 
хуљида ношсна встром или свст ношсн валовима. Буди 
отиоран гдс нс трсба, а иодлац гдс трсба. Ко зна да ли 
овако нећеш више добити? А ако и не добијеш, шта гу- 
биш? Има ли ксшто за губитак или добитак на овом 
свсту? Сваки добитак јс губитак, као што је сваки гу- 
битак добитак, Зашто људи још чскају одређен став, 
нрецизне идсјс и корсктнс рсчн? Осећам да треба бљу- 
вати ватру као одговор на сва постављена и неиоставље- 
на шггаља.
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***

Како се можеш борити против несреће? Само радећи 
против ссбе, увиђајући да она не ироизилази из споља- 
шности већ из нас самих. Кад бисмо увидели да у сва- 
ком тренутку све зависи од преламања у нашој свести, 
од унутрашњих амплификаднја и од нзоштреностп сен- 
зибилности, онда бисмо доспели у сваком тренутку до те 
луцидности у којој се стварности иостављају у својим 
правим обрисима. Није реч о томе да доспемо до cpehe, 
всћ до мањег степена несрсће. Човек који је ближи сре- 
hn него несрећи има иотребу да сталним оглашавањсм 
тс луцидности, која коригује претеривања или антнцииа- 
ције еензибилности, јер он се нијс аналнзирао до тада, 
тако да се дух кристализујс независно од живота. У слу- 
чају несрећних људи, накнадни исправак јс увек потре- 
бан да се не би иотонуло - нс у безнађс - него у нера- 
зумност.

Остајањс у безнађу јс знак великог отпора, као што 
јс знак великог недостатка доспети до неразумности на- 
кон дуге несреће. Потрсбно је истинско васпитавањс, 
трајни унутрашњи напор да би се постигао нижи стеисн 
Hccpche. Свако васпитавањс сваки напор да се иостигне 
cpcha од почстка су јалови. Што год радио, нс можсш 
бити срећан кад си кренуо путем несреће. Можсш ripo- 
лазити од cpehe ка несрећи, а обрнут иут није могућ. 
To значи да cpeha може имати болнија изненађења H e 

ro несрсћа. У cpehn осећаш да овај свет треба да будс 
онакав какав је; у несрећи, само не онакав какав је. И 
мада увиђаш субјективно норскло несреће, лични недо- 
статак ироглашаваш кобним недостатком метафизичкс 
констнтуције.

Никада несрећа не може доспети до широкогрудости 
у којој би потпуно препознали сопствену таму, и тако
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видела свентуалне светлости свста. Видевшн субјективну 
бсду у обј сктивној бсди света, мислимо да смо олакша- 
ли тсрет и ослободили сс од укора који би требало се- 
би да упутимо. У ствари, та универзализација нам нро- 
дубљује несрећу и, нрсдстављајући јс као космичку коб, 
затвара нам сваку могућност да јс умањимо, да јс учи- 
нимо подношљивијом.

Дисциплина нссрећс изазива мање немира, мање бол- 
них изненађења, мању муку и осредњу натњу. To је ари- 
стократска маска интимног трошсња, дискреција агонијс 
у тој дисциилинн несрсће, која привмдно значи свест у 
највишим трснуцнма, док је трагедија још већа у дуби- 
ни.

** *

Сензибилност за лепоту, као формално н хармоннчно 
испуњење, развија сс утолико јаче уколико јс човск бли- 
же срећи. Свс у лепоти налази смисао у себи самом, 
унутрашњу равнотежу и интегрално оправдање. Jlenv 
ствар нс можсмо замислити другачијом, него онаквом 
каква јс. Јсдна слика или пејзаж оичињавају нас у тој 
мери да нс можемо да га иредставимо у трснутку кон- 
темпладијс осим у облику у којсм нам сс прсдставља. 
Посматрати свст нод знаком лепоте значи тврдити да 
овај свст треба да буде такав какав јс. У таквој визији 
све се топи у хармонијама и свстли у величанствености- 
ма, а негативни аснскти поштовања само иојачавају чар 
хармоније и ејај дивоте. Лепота нећс спасти свет, али 
he брже довести до cpehe оне који ка њој корачају. Мо- 
же ли лепота у свету антиномија и парадокса бити 113-  

B a n  тих аномалија? Чар и нартикуларна структура лепо- 
те произилази из чињениде да јс само објсктивно нара- 
докс, а субјективно јс за оног који живи лепоту изван
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сваког парадокса. Естетски феномен изражава иарадокс 
нредстављања апсолута у облику, објсктивизираља бсс- 
коначности у одређеним облидима. Јер шта јс друго азај- 
тет, тотално иснуњсњс бсз могућности концшшрања но- 
вог начина оетварења, него иредстављаље апсолута на- 
шсм осећању? Реалнс немогућности овог ансолута, су- 
штинске и органскс контрадикцијс нисмо свссни у трс- 
нутку контемпладије лепотс, всћ их доживљавамо, нај- 
наивнпјом партицинадијом; адсолут отелотворсн у одрс- 
ђеним изразима могућ је у души онога који је иод вла- 
шћу естетскс смоције, v трснутку визијс леиоте, али је, 
contradictio in adjecto других перспектпва сем лепотс. Због 
тога има толико илузија у сваком идсалу лепотс да је 
њсна распрострањеност неодредљива. А најгоре јс то шго 
основна премиса сваког идеача лепоте, но којој овај свет 
трсба да буде онакав какав јесте, не издржава ни наје- 
лементарнију анализу. Овај свет трсба да будс свакакав, 
само не онакав какав је.
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