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пе сни ка. Алек си ће во по што ва ње пре ма ле по ти, ве шти ни и пле ме ни то сти 
не за у ста вља се на пу ком ди вље њу већ по ста је пло до но сан за да так за 
ње га са мог: да као кинт су ги мај стор учи ни да „за си ја пле ме ни ти ожи
љак”, и да сво јим пе сма ма „са по ре клом и сми слом спа ја”. 

Збир ка Арап ски ка при чо не оста је, да кле, са мо све до чан ство о они
ма ко ји, као у исто и ме ној пе сми, стре ме ка свом кра ју, или о они ма чији 
је жи вот, као код не срећ не Сан дре Д’О ри ол, „бе сми сле ни пут ко ји пре
ла зи мо / ка да у ве ли кој бр зи ни про ма ши мо / по след ње свр сис ход но ис
кљу че ње са ау то пу та”. На су прот пра зни ни и ја ло во сти та квог „уби ја ња 
вре ме на”, чвр сто и не по ко ле бљи во сто ји зах тев да се вре ме ипак ис пу ни 
со бом, а ис ки да ни по де о ци исто ри је спо је са по ре клом и сми слом. Иа ко 
збир ка Ми ро сла ва Алек си ћа је сте лир ски „трак тат о вре ме ну”, мо же да 
из не на ди чи ње ни ца да по след њи ци клус и пе сма под на зи вом „По след
ње де те”, прем да су и у њи ма у фо ку су вре ме и по ни шта ва ње вре ме на, 
не но се на слов ко ји би ја сно ука зи вао на то. Мо жда је раз лог тај што је 
од уки да ња вре ме на су штин ски бит ни ји ко на чан не ста нак не ви но сти 
све та, то деч је пре по зна ва ње ле по те, је дин стве но и не по но вљи во то ли ко 
да по след ње де те гр ли сво ју сен ку, а не нас „ова кве”. Је ди но још вред но 
оста је, да кле, за гр љај по след њег де те та са са мим со бом, ко ји под се ћа 
чи та о ца на по сто ја ње оне за бо ра вље не ча ро ли је у ср жи „си ро ма шне 
ствар но сти”. Ми ро слав Алек сић ни је са мо ода ни чу вар те ча ро ли је већ 
и њен тво рац, а Арап ски ка при чо је још јед на по твр да ње го ве из у зет не 
су ге стив но сти и мо ћи да де лом та кве пе снич ке ствар но сти по ста не и 
са вре ме ни чи та лац. 
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Еги пат ски про зни пи сац Ах мед Аб дул ма гид (1980), прем да ма ње 
по знат из ван гра ни ца арап ског све та, на гра ђи ван је за сво је ства ра ла
штво, a ње го ве књи ге на ла зе се ме ђу нај про да ва ни ји ма. Ро ман Хим на 
ми ра (2013) ње гов је пр ве нац, де ло ко јим је ду бље за ко ра чио у свет 
књи жев но сти и по ку шао да ин спи ри ше љу де о ду хов но сти, мо рал ним 
вред но сти ма и чо ве ко вом пра вом сми слу по сто ја ња, че сто за не ма ре ним 
у ци ви ли за ци ји, пре те жно ори јен ти са ној ма те ри јал ним вред но сти ма. 
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Аб дул ма гид има ја сну за ми сао. Ње на нит се не пре ки да, а раз ли чи ти 
угло ви гле ди шта, вре мен ска дис тан ца и фор ма у ро ма ну слу же ис тој 
свр си, да при ка жу сна гу ве ре и ње ну моћ пре о бра жа ја. 

Пи сац функ ци о на ли зу је Бул га ко вље ву тех ни ку тек ста у тек сту, 
по сред но до во де ћи у ве зу два чо ве ка истог име на, Ха ли да Аб дел да је ма 
са Ха ли дом Мах фу зом. На из глед слу чај на си ту а ци ја пре ра ста у суд бин
ско пред о дре ђе ни до га ђај, а на чи та о цу је да про ник не у ње го во зна че ње. 
Еле мент тај но ви то сти и не до ре че ност ни ка ко не ре ме те ла ко пра ће ње 
рад ње, ни ти на ру ша ва ју сми сао ко ји је до сле дан до кра ја де ла. Хим ну 
ми ра, у по гле ду сти ла, од ли ку је јед но став ност, ја сне ми сли и не дво сми
сле на по ру ка. Сва ка ко да је пи та ње ду хов но сти ком плек сно, а ње на те о
ло шка при ро да из вор је раз ли чи тих ин тер пре та ци ја, ме ђу тим Аб дул
ма ги до во гле ди ште је тран спа рент но. Уну тра шњи спо кој до но си мир са 
дру гим љу ди ма и све том, по сто ји у сва ко ме, при че му је и да ље не до
сти жан ве ћи ни. Да на шњи чо век је гне ван, че сто се би чан и ве чи то у жур
би, не успе ва да га про на ђе, ни не на слу ћу је ње го во по сто ја ње. Та шти на, 
гор дост, са мо до вољ ност, се бич ност, за вист ду шев не су бо ле сти ко је 
до во де по је дин ца у су коб са око ли ном, ства ра ју ћи култ му че ни ка, жр тве 
ко ја оправ да ва сво је по ступ ке.

Та кав чо век је Ха лид, онај о ко ме се при ча и, чи ни се, онај ко ји слу
ша. Ис пр ва су по ве за ни са мо име ном, по том по тре бом да пи шу, али све 
то су на го ве шта ји да их ве же не што из ну тра, по тра га за ин спи ра ци јом, 
же ља да свет пре по зна њи хов та ле нат. Обо ји ца сво ју по тра гу за по чи њу 
мо ти ви са ни љу ба вљу пре ма књи жев но сти и пи са њу, не га је са мо сен ти
мен тал на осе ћа ња пре ма пи са ној ре чи, по ку ша ва ју ћи да из о штре сво ја 
чу ла за ле по ту је зи ка и сти ла већ по се ду ју та ле нат, че га су све сни. Упра
во из те све сти до ла зи њи хо во не стр пље ње и осе ћај при ви ле го ва но сти, 
че сте по ја ве ма те ри ја ли стич ког, ужур ба ног дру штва, ко је ау тор по сред
но кри ти ку је. По тре ба да се не што оства ри од мах на кон за ми шља ња 
истог, ко ри сте ћи се ис кљу чи во по сто је ћим та лен том, уме ћем, те шко је 
оства ри во, при том са свим не при род но. Ау то ро ва кри ти ка упу ће на дру
штву по сред ством ли ка Ха ли да Мах фу за, пи сца та лен то ва ног, али не
спрем ног да се су о чи са иза зо ви ма ко ји сто је на пу ту успе ха, мо же се 
опи са ти ре чи ма Еми ла Зо ле: „Умет ник је ни шта без та лен та, а та лент је 
ни шта без ра да”. Ни је про бле ма ти зо ван са мо аспект успе ха, те ме ље ног 
на та лен ту без уло же ног ве ћег тру да већ и по сле ди це ко је та кво по на
ша ње оста вља не са мо на по је дин ца но и на ње го во окру же ње. Не у спех 
бр зо пле тих и не стр пљи вих пре тва ра их у за вид не и огор че не, кив не на 
свет ко ји је пре ви ше слеп и не ук за њих, али ни бли ски љу ди их не схва
та ју, јер не под ре ђу ју свој жи вот њи хо вом сну и по тре ба ма. Аб дул ма гид 
раз у ме чо ве ка, схва та узро ке ње го вих ма на, за ла зе ћи у скри ве не де ло ве 
људ ске ду ше от кри ва стра хо ве, сла бо сти, али пру жа и ре ше ње, на чи не да 
се чо ве ков ум и те ло очи сте од по гре шних вред но сти. Та квим при сту пом 
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ства ра вер не ли ко ве, сло же не ин ди ви дуе чи ји су жи вот ни пу те ви исто
вре ме но је дин стве ни и уни вер зал ни.

Су фи зам, ми стич ки аспект исла ма, сво је вр сна је под ло га ро ма на, 
на го ве ште на и пре ње го вог по чет ка сти хо ви ма за ко је се прет по ста вља 
да при па да ју Џе ла лу ди ну Ру ми ју, пер сиј ском пе сни ку и су фиј ском ми
сти ку. Сти хо ви по зи ва ју чо ве ка да при ча о Бо гу, али не од ре ђу ју ко је тај 
чо век и ка кав мо ра би ти, јер о Бо гу мо же сва ко да раз го ва ра, не по сто је 
по жељ ни и од ба че ни. Хим на ми ра на сло вом упу ћу је да се ра ди о књи зи 
спо ко ја ко ја за крај ње од ре ди ште има љу бав и спо зна ју као цен трал на 
ме ста су фи зма. Су фи је по ку ша ва ју да спо зна ју ствар ност, пре ко ко је, по
том, до ла зе до љу ба ви, оства ру ју ћи та ко уну тра шњи мир о ком се сва ко 
ба рем јед ном за пи тао, да ли га је мо гу ће по сти ћи, те ка кав је осе ћај ка да 
се ис ку си? И оно кључ но, мо же ли веч но да тра је? Ха лид Мах фуз за по
чи ње ту по тра гу, у име се бе и свих дру гих ко ји ма је по тре бан но ви по че
так, лу та у те жњи да ухва ти тај тре ну так ми ра, пре ко Аме ри ке до Све те 
џа ми је у Ме ки. Гил га меш за по чи ње пу то ва ње ка ко би на шао тај ну веч ног 
жи во та, Оди сеј лу та мо ри ма тра же ћи пут до ку ће и по ро ди це, а Ха лид 
са мо же ли да про на ђе се бе, пра вог се бе ко ји раз у ме, пра шта и во ли. 

Мо тив пу то ва ња и лу та ња, дав но при су тан у књи жев но сти, и ов де 
на ла зи сво је ме сто, што се ма ни фе сту је као стал но при сут на по тре ба 
чо ве ка да не што про ме ни, да то не што на ђе, ма кар се мо рао осме ли ти 
на од ла зак у не по зна то. Књи жев ност се ме ња, не пре ста но об ли ку је по 
вре ме ну у ко ме се ра ђа ка ко би оп ста ла, али и да ље оста ју исте бољ ке 
и не схва ће ност по је дин ца, oдређена фи ло зоф ска и ег зи стен ци јал на пи
та ња не ис црп на су, ван вре мен ска, по пут по сти за ња ду хов ног ми ра и 
без у вет не љу ба ви на ко ја Хим на ми ра да је из не на ђу ју ће јед но ста ван 
од го вор. Упра во у то ме ле жи по те шко ћа ње го вог про на ла ска, или, бо ље 
ре ћи, уви ђа ња. Ни је у пи та њу тр ка, циљ ни је уда љен и не зах те ва жур
бу. Ни је чак по треб но ни по ме ри ти се, ићи у да ле ке све те зе мље као 
Ха лид, ако се чо век одво ји од за глу шу ју ћег све та док је у ње му. Пра те ћи 
су фи стич ко уче ње, ро ман до след но упу ћу је на чо ве ко во ср це као ме сто 
љу ба ви и спо зна је. То је од го вор ко ји је у сва ком чо ве ку. За то га је нај
те же и от кри ти.

Пре ко спо зна је ствар но сти се, ре че но је, до ла зи до љу ба ви, а она, 
пре ма су фи ја ма, има ви ше об ли ка и ни воа. Ни су те жи ли ис кљу чи во 
љу ба ви чо ве ка пре ма Бо гу, зна ју ћи да је не пот пу на без бо жи је љу ба ви 
пре ма чо ве ку и се би са мом. Лик Ха ли да Мах фу за при мер је та квог по
и ма ња љу ба ви, јер све док је не пре по зна, истин ски не осе ти, за тво рен 
је у си ви лу соп стве ног ума, слеп за јар кост жи вот них бо ја. Осе ћа се уса
мље но окру жен љу ди ма, не схва ће но по ред за бри ну те по ро ди це и при
ја те ља, не во ље но жи ве ћи са во ље ни ма. На из глед од ба чен и не по же љан, 
он је тај ко ји од гу ру је дру ге, ве чи то им про на ла зе ћи ма не. Од но си са 
дру ги ма огле да ло су ње го ве сли ке о са мом се би, сум ње да је вре дан ичије 



770

љу ба ви, по чев ши од бо жи је. Џе ла лу дин Ру ми, чи јим сти хо ви ма ро ман 
за по чи ње и за вр ша ва, ис ти цао је сна гу и ле по ту љу ба ви, без ко је би, ка ко 
је сма трао, свет пре су шио. По сма тра ју ћи свет као плод бо жи је љу ба ви, 
су фи је су по све ћи ва ле па жњу при ро ди и де ша ва њи ма у њој, што се у ро
ма ну очи ту је Ха ли до вим по ку ша ји ма да се сје ди ни са при ро дом, на у чи 
њен је зик и раз у ме ње не по ру ке. Ру ми је пи сао о са вр ше ном чо ве ку и је
дин ству при ро де, а ро ман је ве ран и сли ко вит при каз ње го вог уче ња. У 
ми ру са со бом, сје ди њен са при ро дом, те ис пу њен љу ба вљу, чо век по сти
же ду хов но са вр шен ство, нај у зви ше ни ји сми сао по сто ја ња. 

Хим на ми ра, да за кљу чи мо, сли ка је со фи сти ци ра не ин тер тек сту
ал но сти, ве ште пси хо ло ги за ци је ли ко ва, ре ли гиј ског зна ња и сно ва. 
Ра ни је по ме ну ти еле мент ми сте ри је у ве зи је са сном, и до во ди у пи та ње 
до та да ство ре не за кључ ке, оста вља ју ћи чи та о цу на раз ми шља ње да про
ту ма чи шта је исти на, и да ли она мо ра да се схва ти јед но ди мен зи о нал
но, или је сва ки од го вор на то пи та ње при хва тљив уко ли ко ис ти че ми
сао ко ја се ја вља у ро ма ну: „Ка да очи стиш ср це од бе са, мр жње, стра ха, 
оча ја, бо ла и се бич лу ка, та да и са мо та да, у се би ћеш про на ћи оно што 
тра жиш”. До брим осе ћа јем за за вр ша ва ње сва ког по гла вља ко је бу ди 
зна ти же љу о оно ме што сле ди, Ах мед Аб дул ма гид не оста вља из бор чи
та о цу, осим да се чи та ње на ста ви без од ла га ња, исто вре ме но са по тра гом 
о на чи ну про чи шће ња ума и ду ше. По тра га за хим ном ми ра, у том кон
тек сту, не сме се од ла га ти.

Ду ши ца ШИП КА




