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Иван Ми лен ко вић
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ГЛАС И ПИ СМО: ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТМИ НЕ  
АМИ РА БР КЕ

У пе сми „Ди ја лек ти ка тми не; To des fu ge“,1 по све ће ној на род ном хе ро ју Ни си му Ал-
ба ха ри ју, пе сни ку се, вр ло дво сми сле ним са ве том, обра ћа глас рат ног хе ро ја из „оног“ 
ра та:

(...) гле дам на шта ти се са да
спре маш; шта, за пра во, ру ка тво ја већ и ра ди. Али,
пу сти, и, на про сто, не мој. Уза ман и ми ги ну ли смо.
Му дри је је: ти се гра ди, на и ван да си, по вас дан
као да дри је маш, јер ку раж ни је ли це, ни ка да би ла,
прет по ста вље не вр ли не.

На са мом по чет ку стро фе, пре не го што дâ реч гла су ко ји му се обра ћа, пе сник от-
кри ва свој не ста бил ни он то ло шки ста тус („је сам ли, или ни сам“) и ре ла ти ви зу је сво ју 
по зи ци ју: рат ни хе рој мо же би ти сно ви ђе ње, мо же би ти дух на лик Ха мле то вом оцу 
(„с оног сви је та“), или, на про сто, има ги нар ни са го вор ник („из ово га гра да“). Је дан 
еле мент је ипак чврст: пи са ње („гле дам шта, за пра во, ру ка тво ја већ и ра ди“). Рат ни 
хе рој, да кле, ви ди оно што ви ди и чи та лац – по че так пе сме, али он зна оно што чи та-
лац не зна: ку да то во ди („гле дам на шта ти се са да спре маш“). Пр во пи та ње је, да кле: 
ка ко рат ни хе рој, ње гов дух, или при ка за из сна, зна оно што чи та лац не зна? Не ма 
пу но мо гу ћих од го во ра: реч је о над на рав ној по ја ви ко ја про зи ре бу дућ ност (али Амир 
Бр ка је од већ ве ли ки пе сник да би му би ло по треб но јед но та ко јеф ти но сред ство 
оправ да ња), или се пе сник, по и гра ва ју ћи се са са мим со бом, по и гра ва с чи та о цем (што 
је ве ро ват ни је, али све јед но не мо же мо зна ти о ко јој игри је реч, јер пе сник ни је дао 
пра ви ла игре). Пе сник, на и ме, зна шта хо ће да ка же и ку да сме ра, али чи та о цу пе сни-
ко во хте ње и ње го ве на ме ре не зна че ни шта пре не го што их за пи ше. Он, ме ђу тим, 
реч пре пу шта рат ном хе ро ју: мо жда је, ка же му глас, бо ље да од у ста не од на у ма. Од 
ка квог на у ма? Пре све га од пи са ња. Али не од би ло ка квог пи са ња, већ од пи са ња о 
не че му што зна ју са мо рат ни хе рој и пи сац. Од мах се ус по ста вља ју две рав ни: јед на 
ко ја мо же би ти из ма шта на, или је – што се сво ди на исто – из раз удво је ног пе сни ко вог 
ја, и дру га ко ја оста вља ја сан ма те ри јал ни траг: пи смо.2 Пу сти, ка же рат ни хе рој, на-

1 Амир Бр ка, Ди ја ке ти ка тми не, Те шањ, 2020, стр. 56–58.
2 Ми лан Га рић ће Ами ра Бр ку на зва ти пе сни ком де кон струк ци је, пе сни ком раз град ње (За пис о 
књи зи или Са бра но пје снич ко го во ре ње Ами ра Бр ке, Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње, Те шањ, 2019, 
стр. 15, 16 и дру где). Де кон струк тив ни мо ти ви код Бр ке су, до слов но, утка ни у сва ку ње го ву пе сму. 
При мат пи сма у од но су на го вор, хте ње, или на ме ру (ре ци мо). Или ко ри шће ње ма те ри ја ла ко ји је 
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про сто не мој. Са мо та ко, јед но став но, не мој, и до да је: уза луд смо и ми ги ну ли. Да ли 
то рат ни хе рој зна оно што чи та лац не мо же зна ти: да пе сник, на и ме, ср ља у по ги бељ...? 
А ако то већ ра ди – он да хе рој из ис ку ства зна да се не ис пла ти, па за то и ка же: пу сти 
све то, пра ви се да дре маш, гра ди се не за ин те ре со ва ним, ни је хра брост вр ли на (ка ко 
се при ча), не вре ди, пе сни че, од у ста ни. Рат но ис ку ство хе ро ја и по ги бељ ко јој се из-
ла же пе сник ни су, на рав но, на ис тој рав ни, али, об о ру жан ис ку ством бор бе и, ка ко 
слу ти мо, раз о ча ран ње ним ис хо дом, хе рој ка же пе сни ку да од у ста не, да је хра брост 
пре це ње на вр ли на, или, ба рем, да ни је оно што се о њој обич но го во ри, те да је, ако 
већ ства ри та ко сто је, бо ље да се гра ди на и ван (да из и гра ва иди о та).

Дру га стро фа нас, сво јом су вом екс пли цит но шћу, по ли ва ко фом хлад не (је зич ке) 
во де. Глас хе ро ја ла пи дар но, „као да ве ли“, оба ве шта ва пе сни ка (обес хра бру је га) да 
сви ти за пле ти са Хр ва ти ма, Ср би ма, Бо шња ци ма и Је вре ји ма, ко ли ко год у ме ђу вре-
ме ну би ли гад ни, ни су ни шта не ви ђе но, те да се ства ри „на влас исте“ зби ва ју и у Ко-
ре ји (ре ци мо), „где не ма ни јед них, ни дру гих, че твр тих ни тре ћих“. Шта је, нај пре, то 
на влас исто у Бо сни и у Ко ре ји? Ма њи стра да ју од ве ћих, то је на влас исто. Че му, да кле, 
су ге ри ше глас хе ро ја, пи са ти о то ме ако ства ри већ сто је та ко од у век, „от ка ко врт ња 
је у Ге ји“. Че му по на вља ти оно што је, очи глед но уза луд, без ика квог учин ка, по но вље-
но већ то ли ко пу та...? Глас хе ро ја се, ме ђу тим, са да не по зи ва на соп стве но ис ку ство, 
већ на ис ку ство пој ма, и то не при јат но, до слов но: „пој мов но, иден тич но се, и на влас 
исто“, ка же хе рој, „зби ва и у Ко ре ји“.

У дру гој стро фи с при по ве да ња или су здр жа ног пе ва ња пре ла зи се на пој мов ну 
ра ван и за по чи ње игра на две рав ни: спли ћу се пе снич ки из раз и пој мов ни го вор. Али 
не са мо то. Пе сник от по чи ње игру у са мој игри, по и гра ва се пој мом и пој мов ним (а не 
пе снич ким) го во ром: „на влас исто“, та ле па је зич ка пе тља, ни је дру го до од ре ђе ње 
пој ма, јер по јам је сте оно „на влас исто“ са са мим со бом. Не ма пој ма ко ји ни је исто ве-
тан са со бом, те пој мом као ло гич ком тво ре ви ном (а не ис ку ством) мо же мо да овла-
да мо ис то шћу ко ја спа ја две та ко да ле ке зе мље и два то ли ко уда ље на под не бља, 
Бо сну и Хер це го ви ну и Ко ре ју, Хр ва те, Ср бе, Бо шња ке и Је вре је и та мо не ке Ко реј це. 
(Или – по и грај мо се ди ја лек тич ким мо гућ но сти ма што нам их пру жа пе сник: шта спа-
ја Ко реј це и та мо не ке Бо шња ке, Је вре је, Ср бе и Хр ва те?) Иро ни ја не би сме ла да нам 
про мак не: вла сти та име на ов де се по ја вљу ју у свој сво јој ста бил но сти, са свим тим ве-
ли ким по чет ним сло ви ма, са свим сво јим те шким иден ти те ти ма, али пе сник их од мах 
из во ди из утвр ђе не не у пит но сти и чвр сти не3 уво де ћи у пе сму вла сти то име ко је је 
то ли ко да ле ко да се, јед но став но, мо же оправ да ти са мо иро ниј ским од ма ком: Ко ре ја.

раз гра ђен да би се гра ди ло: де кон струк ци ја је, на и ме, увек већ кон струк ци ја. Дру гим ре чи ма, не 
мо же мо иза ћи из овог је зи ка, али га мо же мо упо тре бља ва ти дру га чи је, мо же мо га ко ри сти ти за 
раз град њу, уме сто за учвр шћи ва ње иден ти те та.
3 Вла сти та име на су, ка ко су ге ри ше аме рич ки фи ло зоф је зи ка Са ул Крип ке, увек „чвр сти озна чи-
те љи“: na me as ri gid de sig na tor и, као та ква, не ка вр ста ве зив ног тки ва иден ти те та. Име је, на рав но, 
кон тин гент но – ако про ме ни мо име, су шти на ће оста ти иста, јед на ка се би – али у оној ме ри у 
ко јој је зик је сте чи ни лац иден ти те та (по је ди нач ног и ко лек тив ног) и у оној ме ри у ко јој име озна-
ча ва не про мен љи ви део би ћа, име ни је „не ви но“. Упор. Saul A. Krip ke, Na ming and Ne ces sity, Har vard 
Uni ver sity Press, 1981, стр. 48 и на дру гим ме сти ма.
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Па ви ди, он као да ве ли: Хр ва ти, Ср би, Бо шња ци,
Је вре ји – ево, пој мов но, иден тич но се, и на влас исто,
зби ва и у Ко ре ји, гдје не ма ни јед них, ни дру гих,
че твр тих ни тре ћих. (...)

Ко ре ја је то ли ко да ле ко да од ње, углав ном, има мо са мо име, али „раз вла че ње“ до 
Ко ре је раз вла че ње је и са мих иден ти те та: ако ми сли те, дра ги мо ји Хр ва ти, Ср би, Бо-
шња ци и Је вре ји, да сте не што по себ но – гре ши те. Ето Ко ре је, на при мер, о ко јој не 
зна те ни шта, ето се, ако се по тру ди те са зна ти, у Ко ре ји до га ђа ју „на влас исте“ ства ри 
као и у ва шој зе мљи. Због то га хе рој ус пут уде љу је ко ли ко фи ло зоф ски то ли ко и прак-
тич ки са вет пи сцу – „др жи се исти на ци је лих“. И због тог са ве та би ла му је по треб на 
Ко ре ја. По је ди нач ни иден ти те ти за тво ре ни су, као оне мо на де без вра та и про зо ра, у 
се бе. Њи ма на су прот на ла зи се це ли на. Да кле по јам.

По ме ни мо још је дан пе снич ки миг. Дру га стро фа по чи ње ре чи ма: „Па ви ди, он као 
да ве ли“. Ме сто гла са је – као, уо ста лом, и ме сто са мог пе сни ка – ре ла ти ви зо ва но због 
то га што пе сник не зна от куд му глас до ла зи (мо жда се то са мо ње гов ум по и гра ва 
њи ме са мим?). Пе сник, ме ђу тим, не ће оста ви ти ту ствар не раз ре ше ну. До бар пе сник 
не оправ да ва сво ју по зи ци ју не ка квом тран сцен ден ци јом, већ ће му глас, као дух Ха-
мле то вог оца, по слу жи ти као за ма јац, као игра чи ја пра ви ла тек тре ба кон сти ту и са ти. 
Пе сни ку се не сме ве ро ва ти на реч (и он то зна), али он осим ре чи не ма ни шта дру го 
(па му се на реч мо ра ве ро ва ти). Док пи ше пе сму и док пре но си шта му глас го во ри, 
пе сник увек од го ва ра и на пи та ње: от куд глас? По кро ви тељ ски тон рат ног хе ро ја, да-
кле, ре ла ти ви зо ван је упра во по шта па ли цом с по чет ка дру ге стро фе: „Па ви ди, он као да 
ве ли“. По шта па ли цу „па ви ди“ (да ти ка жем) не из го ва ра глас ко ји је тек по чет на прет-
по став ка или мо гућ ност, не го се њо ме слу жи пе сник, јер од го не та тај глас, тра жи му 
по ре кло. То „па ви ди“ део је тек ста, не хе ро је вог гла са: „Па ви ди, он као да ве ли“. То је 
вр хун ски пе снич ки гест ко ји не са мо да уна пред оправ да ва пре ла зак на пој мов ну ра ван 
– ко јој у пе сми ме сто ни је – већ са мо и ро ниј ским ге стом из ме шта и пер спек ти ву са-
мо га хе ро ја, без об зи ра на то што ће сти хо ви ко ји сле де би ти из ре че ни без ко ле ба ња:

(...) Је дин ке људ ске, оста ви бив ше,
др жи се исти на ци је лих: и да нас зло па те, уви јек стра да ју,
ма њи од ве ћих – от ка ко врт ња је у Ге ји.

На ред на стро фа по чи ње опет сна жним уво ђе њем иро ни је: „Ab ovo ра ту ју, си ле 
оп скур не“, да би се ла тин ски, у на став ку стро фе, ука зао још јед ном (usque ad ma la) у 
ис тој функ ци ји: де па те ти за ци ја, оне о би ча ва ње и из вор убр за ња. Глас рат ног хе ро ја 
не пре ста је да обес хра бру је пе сни ка: ма ни се, чо ве че, ћо ра ва по сла, од вај ка да је било 
та ко и та ко ће и би ти, знао је то још мрач ни Хе ра клит из Ефе са – али ово ти, на ба цу је 
хе рој, го во рим са мо ус пут, не мо раш ићи до ан ти ке да би то знао, ево ти ја ка жем:

(...) у чо вје ко ву сви је ту, ни ка да,
не ће би ти ве дри не. Ако се ука же на час, вар љи вом
искром ако за час и бље сне – то ни је истин ско би ће:
у по нор, ту роб ни, на траг се, жур но, стр мо гла во, она
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су но вра ти. И све се, из но ва, по рет ком јед ним спли ће,
апри ор ним, во вје ки смр то дај ним, у све гроб ни
стре ме ћи по мор.

Ако се дру га стро фа пот пу но ода ла пој му, ако је тек иро ниј ски тон са чу вао пе сму 
од на је зде не пе снич ких еле ме на та (али, ако је увек већ реч о је зи ку, да ли по сто је не-
пе снич ки еле мен ти?; зар Бр ка не де кон стру и ше и на ше уста ље не је зич ке на ви ке ко је 
прет по ста вља ју раз ли чи те је зич ке ре жи ме?), у овој стро фи пе сник се по но во по и гра ва 
ме та фо ром и по ре ђе њем – ве дри на уме вар љи вом искром да бле сне – али их не пре-
ста но под во ди под дис кур зив ни из раз: чак и ка да бле сне, ка же хе ро јев глас, ве дри на 
ни је „истин ско би ће“. Због то га она про па да у „ту роб ни по нор“. И по но во се пе сник 
кре ће у два раз ли чи та је зич ка ре жи ма. Ако не при па да истин ском би ћу, ве дри на је 
пу ки при вид и, као при вид, она про па да у по нор ту роб но сти. Исто вре ме но, ме ђу тим, 
ве дри на се, као по ја ва, на је зич кој рав ни од би ја од истин ског би ћа, јер истин ско би ће 
при па да пој му. Ка да ве дри на, да кле, про пад не у ту роб ни по нор, она би ва ухва ће на у 
мре жу пе снич ког је зи ка, јер „ту роб ни по нор“ ни је са мо зна че ње, опис безд на, већ 
фе но мен, сли ка, а не по јам. На је зич кој рав ни, из ван јед но ли ниј ског зна че ња, ве дри-
на се у по но ру не гу би: упра во нас ту роб ност као по ја ва вра ћа у пе снич ки по ре дак. 
„Ту роб ни по нор“, на овом ме сту, ни је пу ко зна че ње, већ је зич ки склоп по ста вљен на 
је дан тас те ра зи ја, док се на дру гом та су на ла зи по јам, оно сјак та во и хлад но „истин ско 
би ће“: пе сник одр жа ва рав но те жу ко ја се ко ле ба из ме ђу пој мов ног и сли ков ног го во-
ра. Ко ле ба њем и за вр ша ва стро фу:

(...) И све се, из но ва, по рет ком јед ним спли ће,
апри ор ним, во вје ки вје ки смр то дај ним, у све гроб ни
стре ме ћи по мор.

По нор од је ку је као по мор.
Реч и по јам „јед но“ не што је по пут жи ро ско па, оно што у је зич ком ко ви тла њу оста-

је у рав но те жи и, као по јам, јед на ко се би. Апри ор ни по ре дак до ла зи пре сва ког ис ку-
ства и он је, као та кав, већ упи сан у на ше жи во те, у на ша те ла, у на ша де ло ва ња и наш 
је зик. По чи ње да се ука зу је тај чуд ни спој, тај не при јат ни спој два је зич ка ре жи ма 
(пој мов ног и пе снич ког) на иви ци ми сли вог (не ми сли вог): ди ја лек ти ка тми не. Ди ја-
лек ти ка тми не – то ни је сли ка. Ди ја лек тич ка се тми на не мо же ви де ти. Ди ја лек ти ка 
тми не – то ни је по јам. Ди ја лек тич ка се тми на не мо же ми сли ти. Ни по јам, ни сли ка. И 
по јам и сли ка. Али да би смо уоп ште до шли до сли ке, мо ра мо зна ти да по сто ји не што 
пре са ме сли ке чи ме смо, хте ли ми то или не, усло вље ни: оно апри ор но, оно што до-
ла зи пре сва ког ис ку ства (ген, на при мер).

Ни у сле де ћој стро фи хе рој не од у ста је од обес хра бри ва ња пе сни ка, али као да 
упра во упор ност обес хра бри ва ња, па ра док сал но, гу ра пе сму да ље. Од вра ћа ње пе-
сни ка од пе ва ња ства ра пе сму. Сти хо ви се ни жу, а са др жи на по ста је све пу ни ја:

А умо ре них, мо јих, сје не – у ни зу мар тир ском,
ду хо ви не ка се кре ћу. Па, хај де, за бо ра ви их, 
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не ми сли на њих ни ти. Оса мље не, про сто ром, ко ји
је сте, или ни је, не ка блу де, у сво ме там ном сја ју.

Рат ни хе рој ка же пе сни ку да се не уби је них („мо јих“) оста ви на ми ру, али не због 
не ка квог пи је те та, или су је вер ја, већ да би се не – не сми ре не, ре ћи ће у сле де ћој стро-
фи – на ста ви ле да се кре ћу, да „блу де“ и „ле лу ја ју“:

У по вор ци, ни је мој, не сми ре не, над зби ти јем њи ним
и да ље не ка се чу де. Као у ствар ном жи во ту, ко ји
су има ли, или ни су, зе ле ним пар ком, утва ре пу сти,
пред је лом си вим, не ка ле лу ја ју. Као што при ви да
при зо ри, ра зни, пред очи ма тво јим, вањ ским, ше ћу.

Сен ке се не пре ста но кре ћу, ле лу ја ју (као мор ска тра ва), блу де (као Аха свер), и у 
ми ру су са со бом ако не ми ру ју. Ако пак на сто ји мо да ухва ти мо те се ни, ако на сто ји мо 
да их за у ста ви мо и при сво ји мо, уби ја мо их још јед ном, а Ср би су се, Хр ва ти и Бо шња-
ци (ни Је вре ји ту ни су из у зе ти) по ка за ли мај сто ри ма у за ро бља ва њу сен ки. Ухва ће на 
сен ка ни је сен ка. У ми то ло шком ре ги стру сен ка је не сло бод на већ ти ме што је сен ка, 
што је под вла шћу Пер се фо не и Ха да, што јој је, као Еу ри ди ци, ус кра ће на моћ сло бод-
ног кре та ња. Огра ни че њи ма упр кос, се не по хо де „наш свет“. Али ако по ку ша мо да 
свет сен ки под ре ди мо и на шем ре жи му сло бо де, ако сен ке, ко је по хо де наш свет на 
њи ма свој ствен на чин, по ку ша мо да узап ти мо и под ве де мо под ре жим вла сти тих 
име на, ако их уве де мо у онај про стор ко ји већ за пре ма ју вла сти та име на – „наш је 
про стор та мо где су на ши гро бо ви“ – ако по ку ша мо да им да мо она зна че ња ко ја су 
сен ке има ле (мо жда) пре не го што су се ни ма по ста ле, та да их из во ди мо из по рет ка 
јед на ко сти – сен ке су, у сво ме све ту, све јед на ке – та да их по но во уби ја мо, та да их 
уби ја мо ожи вљу ју ћи их. И ов де нас пе сник из во ди на он то ло шки ни во (јер не же ли да 
се упле те у по себ но и по је ди нач но): про стор, ка же пе сник, мо жда је сте, али мо жда и 
ни је, као што, на ста вља, сен ке су мо жда има ле ствар ни жи вот, а мо жда и ни су. Ов де, 
на гла си мо, ни је реч о пу кој ре ла ти ви за ци ји, већ о ба ра та њу раз ли чи тим он то ло шким 
рав ни ма: про стор сен ки ни је исти као про стор жи вих, про стор утва ра и про стор при-
ви да при па да ју дру гом он то ло шком ре жи му.

И по но во глас хе ро ја пи та, уво де ћи, са да, дру га и дру га чи ја вла сти та име на:

У то ме гра ду, ти сма траш, ду жан си, о злу, да збо риш,
у ње му скри ве ном, да нас да го во риш...? Но исти не,
дру ге, ни ти бо ље, ни од ове го ре, ко ју са да слу шаш,
за луд ну на ду за то ми, ко нач но спо знај – да не ма.
Мер куш и Ра хе ла, Ми ки ца и Мор до, Ре на и син Чу чо,
те Исак и Блан ка, и оста ли, сви су – оно у иско ну што 
бје ху: у за че ћу од ре ђе ни, ни штав ног ато ми.4

4 Име на ко ја пе сник на во ди мо гу се про на ћи у тек сту пот пу но дру га чи је по е ти ке: Амир Бр ка, Ни
сим Ал ба ха ри. Тра гич ни ре во лу ци о нар, Те шањ, 2018. Ен вер Ка заз, пи сац по го во ра, на јед ној рав ни 
је у пра ву ка да ка же да у овој књи зи Бр ка им пли цит но по ни шта ва раз ли ку из ме ђу на уч ног је зи ка 
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Не ко ли ко је пре о кре та у овој стро фи – ко ја као да је укле са на у ка ме ни зид се ћа ња. 
Не вре ди го во ри ти/пи са ти о злу, ни шта не вре ди („за луд ну на ду за то ми“), јер суд би на 
Је вре ја већ је би ла за пи са на у ча су њи хо вог ро ђе ња (да кле апри о ри): стра да ли су јер 
су ро ђе ни као Је вре ји. Њи хо ва кри ви ца упи са на је у њи хо ве ге не пре не го што су ро-
ђе ни. Дру ге исти не, ка же рат ни хе рој, и сам Је вре јин, не ма. Схва ти то, ка же пе сни ку, 
и по тре бе за пе смом ви ше не ће би ти. Све вре ме, за пра во, ова пе сма ва ри ра адор нов-
ску ди ле му о пе сни штву по сле Ау шви ца, а „Фу га смр ти“ из на сло ва пе сме, екс пли цит-
но до зи ва ње Па у ла Це ла на и тај Це ла нов им пли цит ни од го вор Адор ну, ни је дру го 
не го од го вор и Ни си му Ал ба ха ри ју. Глас ну ди исти ну и пе сник бе ле жи шта му глас 
го во ри, али у истом ге сту, већ ти ме што на ста вља пе сму, он се су прот ста вља тој исти-
ни. Већ ти ме што пи ше он се су прот ста вља рат ном хе ро ју. Он за пи су је да не тре ба да 
за пи су је. Он ра ди упра во оно што је, по ми шље њу рат ног хе ро ја, уза луд но: пи ше 
(уме сто да по слу ша глас и пра ви се луд).

У на ред ној стро фи екс пли цит ност је још упе ча тљи ви ја и мо тив, нај зад, из би ја на 
ви де ло.

(...) Ни њи хо ва ни је, ни о њи ма гла са.
Ни тра га, ни спо мен ма је дан. Ни цр но зга ри ште,
од све га што бје ше... Баш све про па ло је. Ни ти пло ча,
ска ме ње на, гру ба, на њој Ал ба ха ри, чак ни то
не сто ји...

На овом ме сту ну жно је мак си мал но успо ри ти и од у пре ти се си рен ском зо ву ту-
ма че ња ко је нас ма ми сво јом очи глед но шћу. Ако је, до са да, од вра ћа ње од пи са ња 
мо гло би ти про ту ма че но из фи ло зоф ске или исто ри о граф ске пер спек ти ве – им пли-
цит ни раз го вор са Адор ном – са да се от кри ва и дру ги мо тив ко ји, на пр ву лоп ту, мо же 
да за ли чи на пси хо ло шки: хе рој Ал ба ха ри огор чен је ти ме што је и ње го ве бли жње, 
по мо ре не у ло го ру смр ти (Ја се но вац се име ну је у сле де ћој стро фи), и ње га са мог, 
пре жи ве лог, пре крио за бо рав. Хе ро је ва екс пли цит ност, ме ђу тим, има са свим дру га-
чи ју функ ци ју од пру жа ња чи сте ин фор ма ци је, или од ба нал не пси хо ло шке усло вље-
но сти: она, по сред но, вра ћа он то ло шку ста бил ност пе сни ку. Све то ко ле ба ње и ме ша ње 
гла со ва, сва не си гур ност с по чет ка пе сме и то што глас хе ро ја пре у зи ма ини ци ја ти ву 
и го во ри са мо он, са да се пре о кре ћу и по ста је ја сно да тај глас ко ји је пе сник за чуо на 
са мом по чет ку пе сме про из во ди он сам – пе сник. „Знам шта те вре ђа“, ка же глас, али 
тај глас то не мо же зна ти осим ако ни је глас са мог пе сни ка. Глас ко ји, у по чет ку, до ла-
зи спо ља, глас ко ји је дру ги глас, ко ји ни је глас пе сни ка, за пра во је сте ње гов глас, али 
пе сни ку је би ло по треб но да га оспо љи ка ко би се од ма као од са мо га се бе. Ово хе ро-
је во „знам“ мо ра се чи та ти као „не знам“, а је ди но што се мо же зна ти са стра не је сте 
оно што пе сник оста вља као траг: сáмо пи смо. „Знам“ је „знам“ са мо га пе сни ка ко ји је 

и по е зи је (стр. 337), али, с дру ге стра не, он ту раз ли ку и под вла чи. Упо тре ба вла сти тих име на, ре-
ци мо, у ова два из ра за има пот пу но раз ли чи ту функ ци ју: у пе сми она но се зна че ње (име на су је-
вреј ска), али да ју и ри там, чу је мо њи хов звук, пу шта мо их да од је ку ју. У исто ри о граф ском де лу 
она су све де на на зна че ња.
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иза шао из фа зе ко ле ба ња, ко ји је осве стио по рив за пи са њем, ко ји је са мо ме се би 
об ја снио раз лог пе сме. Ово је глас пе сни ка. Пе сник је тај ко ји се би за ме ра што ни је 
ре а го вао ра ни је. Пе сник је тај ко ји же ли да из за бо ра ва из ву че не ке љу де ко ји су стра-
да ли. И пе сник је тај ко ји је мо рао да се од мак не од се бе и по ду хва та пи са ња да би 
пи са њу при ба вио раз лог. И ето но ве пе тље уну тар са мо ре флек сив не пе тље: раз лог 
пи са њу да је са мо пи са ње. Од вра ћа ње од пи са ња је пи са ње. За то у осмој стро фи сле-
ди по след њи, нај сна жни ји на пад на пи са ње: ако је на лич је тми не тек све тло сни тра чак, 
не од ба цуј га, ра дуј му се ко ли ко год био кра так, али све оста ло је уза луд:

(...) Дру го тек су пу ста, ре дом
пра зна сло ва. Ри је чи су из ли шне, све су бе сло ве сне.
По се би су, оне, спрам исти не кон вер ти ти, стог их
за не ма ри.

Глас хе ро ја ве ру је у исти ну ко ја, ме ђу тим, не мо же да се за хва ти пи са њем, и ту 
исти ну из го ва ра он, хе рој, глас. Исти на увек пре би ва у гла су, не у пи сму. Исти ну мо ра 
да пра ти свест, а ре чи су бе сло ве сне. Шта зна чи да су ре чи бе сло ве сне? Оне не мо гу 
са ме се бе да бра не, она ко ка ко глас мо же да бра ни оно што је из го во ре но. Рат ни хе рој 
је, за пра во, Со крат ко ји сво јим при су ством, сво јим гла сом, сво јом све шћу, ло го сом као 
жи вом ре чи бра ни исти ну од не бри ге и по гре шног ту ма че ња. Хе рој не од у ста је од 
исти не, ко ли ко год, ина че, био ре зиг ни ран не бри гом су гра ђа на, али та исти на не до-
се же се пи са њем. Ре чи – пи са не ре чи – су кон вер ти ти, из жи ве при сут но сти пре о бра-
ти ле су се у мр тво од су ство, од ори ги на ла пре тво ри ле су се у пу ке од ра зе: пи са на реч 
је ко пи ја. Рат ни хе рој и Со крат буд ни су де ло ви пе сни ко вог би ћа ко је не пре ста но 
сум ња у пи смо, у моћ и сми сао пи сма. Рат ни хе рој, због све га то га, не мо же да пе ва и 
у ста њу је или да од вра ћа пе сни ка или да из го во ри име од ко га се ле ди крв у жи ла ма: 
Ја се но вац. То вла си ти то име обе ле жа ва прет по след њу, де ве ту стро фу. Све се сти че у 
то ме: и смрт и за бо рав и стра ва и тми на. Пред Ја се нов цем, као и пред Ау шви цом, мо-
же мо са мо да ћу ти мо.

У по след њој стро фи пе сник по но во се би да је глас и по но во се бе из во ди из рав но-
те же. Та не ста бил ност, ме ђу тим, дру ге је при ро де од не ста бил но сти с по чет ка пе сме:

Ов дје што ис ка зах, је сте, или ни је, шап нуо ми бла го,
име ном већ Чу до, од сто ље ћа Ни сим. И сад не знам
да ли, о то ме, да шу тим – све да др жим не су ви слим. Или,
за ни је мев ши, и као опи јен, ми стич ни ко ви тлац, и се бе
у ње му, ко ји је сам, или ни сам, да обр ћем in ce re bro,
без на де жно да пре ту рам – до ра слим бу дем ли,
о че му год би ло, уне зви је рен, би ло шта да ми слим.

Он то ло шка не ста бил ност оста је, јер она је услов мо гућ но сти би ло ка кве, ма кар и 
при вид не ста бил но сти, али пе сма је на пи са на, реч је па ла, пи смо је ту, и ди ле ма да ли 
да обр ће ди ле му in ce re bro, за пра во, ви ше не по сто ји, јер пе сма је ту. По след ња стро-
фа, за то, ни је дру го до још јед на пе снич ка игра, још јед на игра у са мој игри – као што 
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је пе сник (или ни је?) у ми стич ном ко ви тла цу, осим ако ни је он тај ко ји про из во ди (или 
не про из во ди?) кре та ње пе сме, ако ни је он тај ко ји је за ко ви тлао је зик (а је сте) – у ко јој 
ла тин ски опет слу жи оне о би ча ва њу, де па те ти за ци ји и, пре све га, (са мо)иро ни за ци ји.

* * *

Две фу сно те.
1. Ова се пе сма мо же, а ве ро ват но и мо ра, чи та ти за јед но с две ма пе сма ма ко је 

до ла зе на кон ње у збир ци Ди ја лек ти ка тми не: „Шта ми је ре као шејх Ибра хим“ (стр. 
59–61) и „Не кро лог јед ном сло бод ном пје сни ку“ (62–63). Од мно гих раз ло га за ову 
су ге сти ју, на ве шћу са мо је дан: за па њу ју ће је у ко јој ме ри је Амир Бр ка у ста њу да мења 
је зич ке ре ги стре, па ако је кроз „Ди ја лек ти ку тми не; To des fu ge“ муч но про би ја ти се, 
ако је то не при јат на пе сма ко ја за пи ње у го то во сва ком сти ху, две на ред не пе сме су 
чи ста про зир ност иза ко је се стр мо гла вљу је мо у до бро при пре мље ни по нор.

2. Ну жно је упо ре ди ти „Ди ја лек ти ку тми не; To des fu ge“ с Ја мом Ива на Го ра на Ко ва-
чи ћа. Ну жно, јер еле ган ци ја Ко ва чи ће вог ре мек-де ла, упра во због је зи ка, про из во ди 
те ско бу, као да је не у ме сно о ужа су го во ри ти та ко ла ко, као да већ со бом хо ће да 
пру жи уте ху ко је, ме ђу тим, не ма. Бр ки на пе сма те скоб на је од пр вог сти ха, јер гр ца, 
ка шље, спли ће и се бе и чи та о ца, ба ца крв као чо век обо лео од ту бер ку ло зе. Бр кин 
стих ло ми и се бе и чи та о ца; пе сма је два да је пе сма, а, опет, пе сма је, ве ли ка.


