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ГЕОПОЕТИКА И ХЕРМЕТИКА: ПУСТИЊА

Сведочанство напуштања и напуштености

Пустињаци нису дезертери, то смо сви ми остали. Они су само повратници на
место и слику, апофатичку икону злочина, односно палости свих нас, да би је
признањем и преумљењем озеленели и исцелили за свакога и за све
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Пустиња никада није млака. Она је или студена, ноћу, или врела, дању. Тиме
она изображава оно стање у којем душа треба да буде да би се истински
молила, страст без које нема правог познања, или правог пута ка њему: пут
необичности који води у Палату Мудрости, супротно од сваке неслане и
бљутаве равнодушности. Пустиња је и један од најбољих подсетника души на
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неопходност молитве, и она то чини сопственом не увек и не лако чујном
молитвом у којој је непрестано, произносећи уздахе и тужења све твари која
очекује избављење од синова људских, и то
par
excellence
. Јер пустиња је, у палој души човековој, једна од највернијих слика палости
све васељене, где он најјасније открива тајну сопствене напуштености и
изгнаничког живота, а у тој тајни, можда, и још страшнију тајну те тајне: о
сопственом напуштању, односно себе као јединог и првог пустињотворећег
напуститеља: опустошитеља.

Тајна је дакле у томе да је свака пустиња увек нечија пустиња, а тај неко је
управо човек: није пустиња пустиња, већ је он пустиња; односно, пустиња и
јесте пустиња, али само зато што је човек опустео, напустио некада давно, а то
и још увек чини, себе лично, напуштањем Онога Којег не жели ни да се сећа. Е, на
Њега га пустиња подсећа, чак и када није свестан, на то да нас је Неко напустио,
заправо, да смо ми напустили Некога, али тиме опустошили не Њега већ само
себе и сву твар.

Пустиња је увек нечија пустиња (или: неког!), нема ничије пустиње (: никог!).
Отуда
саспенс мистерије напуштености:
напетост која лебди у врелом или леденом, али никада млаком пустињском
ваз–духу! Одатле загонетност и тајанственост пустињске атмосфере – оног
необичног „на врх ми је језика, у предворју ми је срца, чујем га где куца на
вратима а не знам ни шта ни ко, али волео бих да се сетим...” осећаја. Јер пустиња
и јесте, попут апофатичке иконе, огледало и загонетка, а не још лицем према
Лицу Истине. Стога, више него остала места – иако (или зато што) пустиња није
поред нас, или ми у њој, већ је она у нама, као тело у души и душа у духу и из духа –
пустиња је болно свесна посвемашње напуштености, напуштања и одсутности,
коју
par excellence
изображава, чак и именом! И од те болне свести она се крије што даље од себе, у
себе, али никако не успева да се сакрије, те јој, више него „осталим” местима и
временима, преостаје само уздисање и тужење – будући да јој
самозаваравање полази теже за руком него, готово, било коме другом – па и
рођена је, и то не по својој вољи, самозаваравањем онога који сада њу зове
именом које би пре него било коме или било чему другом управо њему
одговарало,
homo deserticuma
, или
homo desertiensa
, дезертирајућег човека, човека дезертера.
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Пустињаци нису дезертери, то смо сви ми остали, они су само
повратници на место и слику, апофатичку икону злочина, односно палости
свих нас, да је признањем и преумљењем озелене и исцеле за свакога и за све.
Пустињи преостаје, дакле, „само” уздисање и тужење, као несхваћеном
богаташу којем би требало да се учимо да „завидимо”, и да га као разбојници
пљачкамо грабећи од тог силног и неисцрпног блага, на шта нас ова тужна
богаташица толико дуго и толико ретко успешно мами. Ово њено нежељено
благо, од којег се надима као крава коју нема ко да помузе, јесте благо
уздисања и тужења за присуством, за заједницом, благо немог вапаја за
лицима и Лицем, за Сабором свих и свега, дакле, терминолошки снисходећи,
рецимо, за бићем, јер биће је само као заједница, заједница личности:
Саборноличност: Саборноличнобитије: Саборноличнобиће. Стога пустиња
представља и фантом небића, претњу надвијену под сву палу твар, Амбис,
ништавило са пореклом у никовилу!...
Hic desertus, hic salta!

... Али, не заборавимо да се, барем, још ово запитамо:

Да ли је пустиња, заправо, више простор како се многима чини, илије
више
време?
Има ли у њој и из ње више простора или, неким чудом, иако је времепросторна,
више времена, времена напуштености и одсуствовања (невремена):
није ли пустиња
страшна слика гол(ем
)
ог времена из којег је одсутна Вечност? И
страшна слика
гол
(ем)ог
простора из којег је одсутан
Живот
?!
Те се управо зато и чини, на само њој својствен начин, не безвремена, или
свевремена, већ – ванвремена, а ипак не вечна!? И ванпросторна, а ипак не
вечна… Као смрт без обала… Као нема али страшна казна, односно опомена и
подсећање, грижа, инуендо, наговештај, претња, прекор… Није ли пустиња
слика епохе, века, овог века са свим припадајућим временима и просторима,
лишеног иконе Будућег – историја ванисторије без прошлости и будућности
те стога и без Вечности?
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Ипак, и управо зато, и пустињом дува Ветар за који не знамо одакле долази и
куда одлази, и који дува где год хоће, те она пева своју песму радосне туге
сваким својим – односно нашим! – зрном песка, дином, или створењем – такође и
својим оазама –
она црта, слика и ваја, гради и разграђује, уздише и тужи
, поетиком једином преосталом онде где остаје само оно што свакога и све
последње напушта и последње умире:
поетиком наде
:
поетиком молитве!

Пустиња се шири. Као смрт без обала. Али, где се умножава грех, умножава се и
благодат: где се умножава очајавање, умножава се и нада: где се умножава
пустиња
умножа
ва се и радосна туга
[хар(т)молипи]
молитве
с оне стране песимизма и оптимизма
срдаца Срца свих и Свега Које Се Уздасима Неисказивим Моли за свакога од
нас.
<

(Јануар-фебруар 2006)
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