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рецснзентског мишљења неизбежно, сматрам да Ки- 
јукова књига у приступ кіьижевном делу инвестира 
све оно најсуптилније што одликује приврженике 
персоналистичке школе. Теорија игре од које Драгић 
Кијук полази у трагање за кл>учним слементима 
књижевног дела показала се као захвална мстодо- 
лошка иновација код практичне примене интерпре- 
тативних могућности онтологијског начина размиш- 
љања. Тако je једно изузстно дело Борислава Пекића, 
к oje припада најбољем што je код нас остварено у 
прозном исказу усредсређеном на проблем филозо- 
фије бића (онтологије), добило најозбиљнијег тумача 
овом студи j ом Предрага Р. Драгића Кијука, којој je 
он с правом дао поднаслов „Апологија искуства". 
Иако се ова књига не бави теоријским или фило- 
зофским појмом игре (већ принципима игре који су 
садржани у бићу језика, и пресудно у овом Пеки- 
ііевом делу) она супериорно доказује како се ства- 
ралачка интерпретативна критика уздиже до само- 
сталног филозофског и кн>ижевног рода.
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Пропедеутика персоналне егзистенције

„То je снага мога духа и при- 
пада мојoj нарави, али ja сам 
не схваћам потпуно што сам“.

(А. Августин: „Исповијести“ 
књ. X, 7 : 15)

Иако сличим узори могу имати слич
ив последице, пролегомена, са развијеном 
митолошком генеалогијом и дефинисаним 
контемплативним расположением о хришћан- 
ско] идеји што Йе стати у дефиницију таш- 
тине, оставља траг о аутору који je на месту 
увода учинио озбиљан покушај да се огради 
од „ненасловљене исповести", односно од 
„задивљујуће вере у Уметност, ко j у он, лично, 
ни најмање не дели" (стр. 11), не уверавајући 
нас потпуно да његов чин изузимаѣа и јесте 
дефинитиван раскид са исповешћу о ,,настра- 
ном и заборављеном Лета чу" (стр. 11), а по- 
најмање уводећи нас у заблуду да — j ер „и
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то беше само таштина" (стр. 11), ,,jep све je 
таштина" (стр. 83) —■ судбина уметничког 
збивана са ним нема никакве једнакости као 
што и он сам не види једнакости у ,,таштој 
исповести" диктираној у перо ,,часној сестри 
Валеричи" (стр. 83). Зато и jсете книга: „Ус- 
пене и суноврат Икара Губелкијана"1 не само 
докуменат о таштини или провокативно уче- 
не о уметности, о нарушеном (чини се, боље 
je казати ненарушеном) jединству, вей книга 
саставѣена од безброј елемената који би да 
ограниче, а ли не и да сведу универзалном 
модусу, исповест о паду. Ограничена су у 
значенским слојевима прозног дневника, али 
она не теже да законито покажу на истину 
пада, јер ограничена нису ништа друго до 
и сам чин изузимана од повести коју чини 
аутор. Книга о Икару А. Губелкијану дока- 
зуje како жртва ,,бесконачну историју пада" 
надвладава поразом, као што таштину (аутор 
узима за равноправно духовно искуство — 
као мото — цитат из Книге Проповједни- 
кове 3—19) надвладава писац исписујући све- 
дочанство о таштини у уводу ове книге. 
Ограничена су симболи слободне воље, а не 
универзална једнакост. Историја пада није, 
иако тежи истом циљу, једина истина пада, 
као што лини j а круга, иако тежи истом циљ у, 
није свесадржина круга.

i Борислав Пекић: „Успенье и суноврат Ика
ра Губелкијана“. 1975. 84+4 стр.

Безбројни елементи анализирају и 
систематизују једно на изглед хаотично ста
не. Наиме, ти елементи су напустили (неко, 
претпостављено) хармонизовано стане и у 
потреби да се врате хармонизованој (прет- 
постављеној) целини они се показују у струк- 
турама које сведоче (на изглед) хаотично ста
не. Сложени процес претпоставке и реалнос- 
ти, космолошког и логосног, Борислав Пекић
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посматра у исцелитељској катарзи, односно 
покушају, доказу/уйи да исповест „настраног 
и заборављеног Летача" указује на све те еле- 
менте који теже хармонизованом стању, не 
губейи од сво/е истине ништа тиме што 
осветљавајући себе осветљавају и своју су- 
протност: „таштину над чаштинама" (стр. 11). 
Безбројни елементи саображавају се у две 
препознатљиве скупине, једну која решава (у 
извесном смислу) проблем лета, и другу, која 
упућује (у извесном смислу) на границе пада, 
—- ствара/уйи као илузију (чак алузију) по- 
себну (везну) измеђускупину која попут ин- 
ту иције (симболично лета) и мисли (симбо- 
лично пада) представља двоструки смисао 
претпоставке хармоније из ко je су се елемен
ти разасули к паду односно лету. Taj двостру
ки смисао међускупине чине начела игре и 
ироније. Такав успон (и пад) лета својим 
безбројним елементима омогуйава двоструки 
смисао међускупине, или пак (што митолош- 
ка и емпиријска пракса не може сматрати 
неумереношйу) можда и произилази из дво- 
струког смисла (из)међускупова, показу/уйи се 
као игра и доказу/уйи се као иронија. Нас, 
међутим, пресудно интересују безбројни еле
менти који су створили посебне структуре у 
растумачењу лета и истумачењу пада и такве 
систематизоване књижевне структуре покуша- 
йемо да анализирамо да бисмо доказали н>и- 
хову опредељивост (тачније везаност) и завис- 
ност Лету, односно Паду. Предмет наше паж- 
!ье — уз сва ограниченна и условљеност — та- 
кође и неминовно биће, да се метафорички 
изразимо, божанска и демонска аура изазо- 
ва/искушења то јесг међуструктура (игре и 
ироније) као доказ индивидуалности чије 
(сложено) синонимно значење јесте Игра. У 
том смислу противречја, која су показљива 
формалнологичком методу и која Йе открити 
интерпретација књижевног текста, нису свој-
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ство одређеног књижевног поступка вей свой
ство слободног духа, духа који мимо игре не 
би био Слободан вей искључиво савестан. 
Свойство уметности, слободе, таштине, јере- 
тичко свойство значи, ако и није у складу са 
савесношћу, коректношћу, поштовањем про- 
писаних моралних норми — јесте у складу 
са сопственом поетиком, са игром (тачније 
тежњом за савршенство ко j а и јесте spiritus 
movens уметности, слободе, таштине) која 
ако бићу не осигурава спознају светлости 
онда му сигурно не одузима право на илузију 
или право на вечно трагање за светлошћу, 
или како би то филозофски писци рекли за 
истином персоналистичког искуства.

Значи, сви елементи које Йе ктьижевна 
анализа сматрати важећим саображени су ис- 
питивању индивидуалности која потребу/таш- 
тину да се уједини хаос — спознаје као соп- 
ственост, идентификаций. Исто тако индиви- 
дуалност чи)е синонимно значење јесте Игра 
слути сопственост као поларну одредницу 
спрам идентификације, као што слути могу- 
ha одређења сопственог у тачки идентифика- 
ције или увиђа Moh и суштину идентифика
торе у испољеној суштаствености, — a јер 
индивидуално јесте у синонимном значењу 
спрам Игре оно ynyhyje и на значење по 
коме сопствено постоји једино смислом иден- 
тификације, што значи да без таквога смисла 
сопствено не може постојати.
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а. Смисао мита који je духовно овој- 
ство посебне свести, у некој трајнијој важ
ности означеној ирационалистичким см и слом 
због игре божанских и лудских сила, Пеікийу 
je послужио да да оквире битне особен ости 
лета: уніапред одређене „метафизичке" скло- 
ности ка неуспеху. Метафизичка склоност ус- 
поставља могуйност лета, у почетку нешто 
измен.енот значеньи сирам аналитичке спаю 
бийа. Изменено значенье срейемо у првој ре- 
ченици књиге „Успење и суноврат Икара Гу- 
белкијана", којом исповест себе одређује: 
„Moja уметничка каријера-----------и марли-
во усавршавање иначе изопаченог2 позива" — 
и то изменено значенье не само да тумачи 
свет са становишта изопачености као умет- 
IIости вей то измен>ено значенье показује да 
унутрашњи свет ствара у „агонији". Тиме се 
чулни утиоак умањује и митолошка стварност 
потенцира значенье по коме „таленат који 
обейава" и ни je ништа друго до „агоніи j а уз- 
вишених мойи" (стр. 13). Аутор je нужно наз- 
начио митску овеет лета и зато ое та нужност 
заівршаіва чадом, односно резултатом који и 
није могао битно бити другачији од затво
рен е целине (мита) у коју je ставлен; вірхунац 
те изопачености као уметности (а шта би 
уметност као реалност значила) утврђује да 
се „апсолутно савршенство спа ja са тоталном 
несавршеношйу" (стр. 43). Мит о лету jесте 
последња могуйност и изван мита лет као да 
ни je могуй, па мит постоји као последња од- 
лука воле која није у стању да измени лет

2 Сва подвлачења у цитатима припадају ауто- 
ру овог текста.
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али je у стању да истину покаже у светлу 
и епроменљивости, завештања:

„А што, 
лишен приповедачке умешности, још на прагу ове 
исповести — не знам да ли би било исправније 
да je назовем тестаментом, ником намен>еним или 
свима упућеним завештањем једног боготакмаца — 
смело признајем да сам ту, и иначе, при здравој 
памети, безнадежну утакмицу изгубио, разочараће, 
по св oj прилици, једино оне који од сваке историје 
очекују да буду поучени тек на гьеном крају, тек 
онда када je за све, па и за неку корист од те 
историје касно. У надокнаду овом гласном призна- 
н>у пораза, потанко ћу испричати под каквим се 
нарочитим околностима он одиграо". (стр. 15)

Лет хоће истинито и неупоредиво да 
постоји, сам по себи, мимо спонтаности ра
зума и последица емоциюналног света и зато 
лет јесте инстинкт слободе: али тачније, ин
стинкт слободе има своју особеност, свој 
трактат о слободи, значи спис или уговор са 
непознатим, несазнатл-ивим, чак непостојећим 
у поседовању чистог инстинкта. Зато .Летели 
Јерм'енин"3 у „тежњи ка Немогућем" као 
Апсолуту види „сам дух Уметности" (стр. 23), 
али та) исти „дух Уметности", узрочно везан 
за трактат о слободи, није ништа друго до 
опредмећена „завист" искључиво „на страсно) 
тежњи", иако она припада по спонтаности је- 
зика, митском мишљењу и емоционалној оп- 
седнутости само неизвесности — „тежњи ка 
Немогућем". Не каже узалуд Икар Губелки- 
јан (подвлачећи везаност али и раз лику прос
тора у коме живи са простором у који Ke 
винути своје тело): „Био сам присан с том 
стишеном, очврслом, jaja стом поврпіином" 
(стр. 23—24), jep њему je на нивоу спонтане 
сликс прамитског „клизалиште било позна-

з „Икар Гу белки j ан“ јединац син е,мај стора 
Арама Губелкијана, из Ерзерума, исходишта, "по вол>и 
божјој расутог рода арменских хришћана“ (Б. Пекић: 
„Успење и суноврат Икара Губелкијана“. Стр. 16).
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то" (стр. 23). Трактат о слобода припрема 
схему: из тежње да -буде Слободан (као из 
жеље да не погреши клизадуйи „тачку насту
па" под именам „ИКАРОВ ЛЕТ") Губелкијан 
пада у стање везаности (као у статье греха). 
И као што се татра (тежња) стињала, стиње- 
на je и ледена површина (утисак пада), j ер 
вредности садржај стињене повіршине носи, 
на нивоу моралности, над стињен у изражај- 
ности. Над у грех због „тежње ка Немогу- 
ћем" стињен je вей полазиштем: „тежњом 
ка Немогућем". И што je тежња већа расте 
затворена целина немогуйег, и митско искус- 
тво града круг око клизачког умећа, па Хе- 
лијев круг, онда, јесте круг давно охлађене 
површине, још у прамиту ледене, no којој 
ое крећс и оенка Икара А. Гу белки jama. Ње-
гови кругони ее смањују, и „Летећи Јерме- 
нин" једино може да ее окреће, у узаном 
кругу света живота, око своје осе, у којој се 
paha и умире тежња (ка Немогуйем). „Моји 
су кораци били све многоврснији, бржи, ско- 
кови ове снажнији, смелији, арабеске (камиљи 
обрти) све луђе а вртешке вртоглавије" (стр. 
35) —• а кругови постају трајни основ различ
ности од случајног: „Они постају ове ужи и 
сложенији. Не окрећем се више само око за- 
мишљене осе клизалишта, него, истовремено, 
и око себе" (стр. 36).

Путаіьа лета, која je путања космо- 
лошке онтологије и логосне антропологи je 
блиска je религијском поимању света. Борис
лав Некий, нимало случайно, митској свести 
придодао je хришћанску симболику указујући 
да историја лета у отвари и ни je ништа друго 
до историка пада. Став да не треба прекора- 
чивати границу коју ионако не может пре- 
корачити Некий потен цира религијским и 
хришйанским симболима j ер „вратоломан

путањ ( 
лета
(archet 
и 
homo 
person



представљају „интерпретацију древне античке 
легенде о амбициозном и неомогреном Де- 
далусовом омну Икарусу" — памтљиво чине, 
мао највиши степей опомене, „три трострука 
обртаја — —- — после три узастопне пиру
ете" (стр. 22). И не само што je божанска 
музика символично била неодвојиви део пре- 
лудирања „Трећег става", већ -су и лица оних 
на кОјима je требало пратити трат лета била 
„све блеђа и блеђа", „поређана у три -кратка, 
степенаста реда" (стр. 33), окре нута према 
играчу на л едено j површини ко j и je изводио 
„стожерну тачку" (стр. 21) сопственог насту
па, „необично омео плес" (стр. 21), „ИКАРОВ 
ЛЕТ" (предістаівл>еног у три става пантоми
ме). Светилиште у коме je требало да „тежња 
ка Немогућем" надире сопствени пори®, сми- 
сао и идеал, и које се морало „клизачу на 
леду" чинити за више од митске суштине, 
значи као олтар, — оведоцима његовог нада, 
и захвал>ујући неуспеху лета, оставља могућ- 
ност да „слободно -силазе у клизалиште" (стр. 
47), j ер више не гледају „у њега одоздо као 
у олтар, на коме се врши неко, нама неразум- 
љиво, богослужен>е на непознатом језику" 
(стр. 47). Хришћански омисао, са значајним 
последицама (пада), лет итак утврђује као 
предвиђено иокуство; природу и суштину ње- 
гову види у ненарушености истине (пада) по 
којој не треба прекорачивати границу коју 
ионако не можеш прекорачити. Вера у лет не 
подразумева сум-њу и потребу осведоченог 
лета, j ер -суштински омисао, н ©основано угро- 
жен уверен>ем о истини, постаје онда суштин- 
ски омисао не више божанства него човека: 
лет je замењен падом. Од хришйаноке симбо
ликс, као опомена, остаје „стигма моје сла
ве", реченица коју изговара у овојој Исповес- 
ти усамљени хришћанин на леденој -плочи, 
округло j и затворен oj, која je од документа 
„ИКАРОВОГ ЛЕТА" (стр. 58) претворена у
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сведочаиство „ИКАРОВОГ ПАДА" (стр. 58).
Порекло и опредељење, захваљујући 

вештини писшьа. повла-че спону хришћанске 
свести и митолошке симболикс. То није фор- 
мално потчин>аіван>с захтевима текста, захте- 
вима игре („Летећег Јерменина") већ кон- 
струкција јашо повезана у симболима који 
имају за дата к да реше дилему тежње лета и 
да на та) начин откричу скривени смисао 
лета: — над. Икар Ту6елки)ан je син „Арама 
Губелкијана, из Ерзерума, исходишта, по во- 
љи божјој расутог рода армейских хришћа- 
на" (стр. 16).4 Он, потомак Григорија Про 
светитеља,5 свестан да припада свету „расутог 
рода",6 али који има „исходишта", у блажен
ству ограничат а свој лет из лапан-ем митоке

4 Јермени су примили хришћанство око 294 
године (до 45 г. после Христа апостоли нису одлазили 
из Іерусалима, па тек по овој години следе пропо- 
веднички подвизи и оних који су проповедали у Jep- 
менији: апостоли Тадеј, Вартоломеј и Симон Канатит, 
брат апостола Јакова и Јуде) када je Св. свештеному- 
ченик Григорије Просветител» Јерменски покрстио кра- 
ља Тиридата II и јерменски народ. Григориче Јермен- 
ски (представио се око 355? године) je и сам био 
крштен у Кесари j и (Цезареји) негде између 285—290 
године, као што je епископом именован такође у ка- 
падокијској Кесарији. Након његове смрти за еписко
па je изабран н»егов син Аростан ко j и ће присуство- 
вати (?) I васељенском сабору 325 године у Пике j и 
сазваног иницијативом цара Константина. На овом сабо
ру донет je Симбол вере и осуђена je аријевска j epee.

5 Григорије Просветител» je претрпео силна му- 
чења не одричући се хришћанства (искупљивао je грех 
оца ко j и je убио цара Курсара, оца цара Тиридата). 
У време немилости код цара Тиридата и тешких му- 
чен»а певао je псалам 16,4 и 125,6.

6 ,,Расути род арменских хришћана“ насел ио 
се свуда у свету. Мучени поларним сверама хришћан- 
ске мисли 651 године осудили су IV васељенски сабор 
у Халкидону (одржан 451 године) и догматско писмо 
папе Леона Великог ко j и je супротставио монофизит- 
ској (о само једној, божанској) природи Исуса Христа 
— што je заговарао цариградски архимандрит Еутихес 
— диофизитску (божанску и човечанску) природу Ису
са Христа. Расељење хришћанске идеје видно je и го
дине 1198 када je склошьена формална унија јерменске 
цркве са римском црквом (трајала до 1375), или године 
1439 када je опет формирана уни j а са Римом на Са- 
бору у Фиренци ко j ом приликом je потписан »decretum 
pro Armenis« (унија je трајала до 1441). Пекић користи 
лет и над јерменског хришћанског духа аналогно пре- 
носећи нешто од те духовности на свог j унака свесног 
расутости и исходишта.
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склоности, којој ниједно, па ни њетово, по- 
рекло измайи виде могло. Хришйанска свеет 
противслови, аліи на емоционалном плану не 
поништава митску прошлост;7 штавиіше, у не- 
мойи да измири та два света; захваљујући 
вештини писана, маргинал иоповести нас због 
расутости духа, духа поди лута нагађајући 
своду природу, проводи у смисао пада ходи се 
догодио, ходи се догађа, ходи Йе се догодити 
и ходи се мора догодити. Пад je неизбежан 
у расутом духу ходи не разазнаде вредности, 
ходи нелогично и површно потчињава таш- 
тини порехло и опредрљење. Вежбање на ле- 
денод плочи зато, као хакав свеизнова свеисти 
прародительски грех, има нешто од опасне су- 
гестиде, од метафизике истине у паду, и де- 
монологије. „Летейи Јерменин" од „расутог 
рода армейских хришћана" (стр. 16) злослут- 
но тежи хармоніиди, способности кода, овад 
пут, нейе іизменити ништа у његовом пореклу 
и опредељењу. Иіхар А. Губелкијан син je 
мадке и оца ходи су проносили славу ледене 
површине, као своју, син који je не само 
посматрао вей спознао „непојмљиво слагање 
покрета" што je његовим родитељима допело 
славу у једној „злослутној, да не кажем де- 
монској хармонији њихових уједињених тела, 
што ниједном није била нарушена, премда 
увек и није достизала савршенство" (стр. 17), 
савршенство његових снова. „Једно и Нејед- 
но" било je тако близу метафизичке дедук- 
ције, па инах осуђено да као људско искуство 
сасвим другачиде одреди то „Једно и Нејед- 
но", којим се упире дух језика да искаже 
(себе) Апсолут и Уметност. „Тежња ка Немо- 
гуйем" (као Једно ка Неједном), „ох Боже,

7 цар Тиридат je приносно жртве идолима, 
посебно богињи ловкињи, высоко j и лепој, оно j ко j а 
живи далеко од л>уди, у шумама, и ни j а кола вуку 
четири, у спокојству неизрециве, кошуте, — приносно 
жртве на j суптнлни j о ј богињи митолошке суштине, де- 
вици неокаљане лепоте, Артемиды.
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то чаробно Једно и H ej едко, ево како узалуд 
тражим верне речи",8 иако метафизичка по
треба завршаіва „у заједничкој жижи", чини 
„једно тело удвостручних удова, злоћудно ма- 
лоазијско божанство, Иштар" (стр. 17).9 Икар 
Губелкијан, који je имао тежи задатак (да 
се супротстави шли, и надиђе je), спрема и 
проучава лет као идеју узвишеног начела, па 
ипак, његов лет, иако метафизичка погреба, 
задовољиће ове услове демонске хармоније. 
„Потто се одбацио за последњи скок, и про 
лебдео ваздухом" (стр. 41) он се отиснуо у 
напред одређени пад; неизбежан и — „пао 
на земљу, треснуо о лед, о белу плочу" где га 
je ,, пр еду ср етл-иво чекао срдолики отисак п.р- 
вог пада" (стр. 41). Порекло и опредељење, 
Успење и суноврат, метафизичка грешка у 
свести која не може да превмди свеувек, све- 
изнова, овеисти дух истине, сем у -— паду; 
порекло и опредељење потичу од оца и игре 
и (биографски) потврдан одговор „Летећег 
Јерменина" јесте у опису несазнатне (тачније 
непретпостављајуће) шле прародител>ског ке- 
носиса који уместо да je ослободио он, пре
ображен у вољу, као казна пада на дух и 
тело сина. „Тежња ка Немогућем" — Тежња 
ка Оцу прозе су и последње речи космолошке 
онтологи je и логосне антропологије,- оста je

8 Настављам цитат: „клизило je, треперило, 
текло, струјало по белој писти, описујући пред хипно- 
тисаним гледалиштима своје очаравајуће невероватне 
фигуре“.
(Б. Пекић: „Успење и суноврат Икара Губелкијана“ 
Стр. 17).

э Месопотамијски партенон у челном делу 
показу je да универзум има три божија дела: Ану, Бог 
неба, Енлил, Бог ветра и Еа, Бог дубине и воде; у 
ствари асирско-вавилонска митологија зна за двојно 
тројство, па поред великих богова месопотамијски пар
тенон представља и тројство звезданог божанства кога 
сачињавају: Син, Бог месеца, Шамаш, Бог сунца (у 
Сапиру Бог праведности) и Иштар, Богиња л>убави — 
персонификаци j а планете Венус. Богиша Иштар при
казу je се и као заштитница ратника, и она, метафо- 
рички речено, ујашњава будући пут „Летећег Јерме- 
нина“.
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само дух, Стваране, дух који „клизи", у су- 
срет: „Лед je несносно тренер ио — — •— 
Уместо да ме, као могуће поприште мог по- 
раза, одбија, он ме je при®лачио. Осетио сам 
Жудњу да се по нему напружим; да се па- 
слоним образом уз иегов хладан образ, да 
под нега, као мој отац Арам, потонем" 
(стр. 41).

Божанска путана игре" познана 
„под именом ИКАРОВ ЛЕТ", у три става 
пантомиме има, иако са становишта онога 
ко учествује у игри као посматрач и без 
сазнања своје природе, логи чан, — изменен 
почета к и крај. Пад се одиграва „на небу 
уметничког клизана", у идеји лета, као све- 
тогрђе.

Onaj који учествује у игри као по
сматрач и без сазпана своје природе памти 
три става: „потрату за излазом" дочекао je 
„са напетом, слеђеном мутном" — стр. 25 (I); 
„уживаке у попово стеченој слободи" доче
као je „стионутим шакама и неприродним 
положајима" — стр. 27 (II); „финални став 
пантомиме", прими дане ісунцу које je тре- 
бало не да Икара пропусти паду већ да у 
Икару види новог господара неба, ослобође- 
ног митске и религиј|ске супітине, тај финал
ни став у коме ће изостати лет ко j и ће над- 
владати идеју и бити чист, аплосутан лет а 
neke изостати пад „неупоредивог и ненад- 
машног" Икара Губеикијана (стр. 36—37) по
сматрач je дочекао „необузданим смехом" — 
стр. 38. (III).

Божанска „путана игре", међутим, 
за онога ко je макар за тренутак испод себе 
видео „немирно, дубоко и непријатељско мо
ре" (стр. 37) и ко макар за тренутак промуца 
откривене божанюког: „Ja, Икар Губелкијан, 
неупоредиви и ненадмашни" — историј1ско je 
сазнане о суштини истине: „мойи" иденти- 
фикације са Силом, Немогућим, Уметношћу,
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Апсолутом. Moh, уистину, означава губитак 
тежње, сугестибилну обману Икара, недоста- 
так вере и зато je сазнање о суштини истине 
линија пада тежње, уклета линија (граница) 
митоке и реліиго^ске суштине Kojy je Икар, 
не мотавши да надвлада, покушао да претво
ри у пролажење (стање псраграцијс), слетан>е 
кроз пад. Ова низлинија, као тежња ха могу- 
Ьем, и мимо свести духа који je поседовањем 
идеје осећао њено превазилажен>е њеним ис- 
пуњењем — значи лет, потврђена je пролазом 
кроз мету жижу суштине пада: „Пошто сам 
се одбацио за последим скок, и пролебдео 
ваздухом, jедва свестан шта се са мојим апа- 
тичним, растројеним телом збива, поново сам 
био спаљен Кунцем, отнимут преко толе све
сти пламеном камџијом, изгубио сам равно- 
тежу и — више ме није стад да о томе го
ворим —■ пао на земљу, треснуо о лед, о бе
лу плочу, где ме je предусретљиво чекао 
ерцолики отасак првог пада" (стр. 41).

Осамосталити лет, неопходно све
сти, приближити апсолутном, одбациваіьем 
митских симбола, у стању je уверен.е по коме 
Икарус „занемарује сврху лета", одступа од 
митске стварности која треба да у себе ин- 
корпорира л-удску стварност или треба да 
буде приказа људске стварности, творећи 
„вештану надмашноста" (стр. 34). Тајанстве- 
но одређење већ je у определ>ен>у- „Икарусов 
из бор пао je на Хе ли j а, и он се, не оклеіва- 
јући ни часа, упустио у надіметан>е са њим" 
(стр. 35). Непремостиву границу уметничке 
тајне Икар Губелкијан објавл»ује не више ис- 
таном о божанскољудским односима веб 
„најопаснијим делом Програма" (стр. 34) ко- 
ји се одвија „на раюкрсници измену мита и 
игре" (стр. 37), а по законима који не прет- 
поставлају границе отваралачкој самосили 
„Икарусовог покушаја" (стр. 36). Недвосми- 
слено суочен са очаја»,ем Икарус „Летећег 
Јерменина" жели да реши мистерију према

трагање 
за 
такмацем
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светлости и сунцу, и докончи херменеутички 
порив моћи мистерије у чудо логоса. Нескри- 
вена функција расправе о избору мистерије 
није произвол уобразиље колике показатељ 
истородности мистерије и чуда логоса. Зна- 
чи, осамосталити лет није ништа друто до 
занемаривање „сврхе лета"*.

* Читалац се, најзад, и сам суочава са ви- 
шезначношћу предмета казивања, па ће разумевање 
телеолошког одређења („сврха лета“) тражити у над- 
нивоима, у надзначењима — као што ће захваљујући 
таквим одређењима открыти и смисао пада, односно 
парадоксалност ,,сврхе лета“.

Суштина разградње мита јесте лет 
логооног духа, сенка лета, или сједиаена суш- 
тина и сопка доследно дају најубедлшвије 
од roso ре о лету који je прогивречан (довољ- 
но je сетити се искуства пада) али не и не- 
могућ. „Занемарити сврху лета" може j едино 
Икарус који ее одважмо да буде у лету, у 
већ стеченом искуству „ха Немогућем", па 
„занемарити сврху лета" не значи ништа 
друто до окончити лет другим искуством, ка 
светлости. Зашто Пекић инсистира на Ика- 
русовом „занемаривању лета"?, премда je 
ограничен философијом нада! Немоту Ke се 
одитрава у језику, сенка лета постаје једин- 
ство са начелом; играч Ke занемаривши свр
ху лета (митско одређење бекства, односно 
успостављања ограничено слободе) пронаћи 
сенку којом ke надићи сунце. У језику, сен- 
ци бића, складни лет јединства са начелом 
(„занемарити сврху лета") увежбаће мисли 
Икара А. Губелкијана, сенке тела и чином 
усамљености и саображавања потпуног иску
ства клизачког умећа и догодиће се (и не 
једанпут, на тренинзима): да Летач над и he 
Светлост, сенку мита. Зато je, несумњиво, би
ла потребна расправа о мистерији Икарусо- 
ве одлуке, мистериям која je мит осудила на 
неуспех.

„Мбј Икарус", како исповедно ис-
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куство Губелкијана почиње да излаже зами- 
сао, у сукобу са богов и ма који су „били no- 
поспи на своду летачку моћ" (стр. 34) тра- 
жио je ому спону у митској суштини, фено
менон, коју може превазићи чиста тежња, 
ноуменон, и тај лет, истовремено, супротно 
закључку дискурзивног мишљења, теомони- 
зам je претварао у антропомонизам. Икарус 
није, за такав лет, мопао имати „у виду" Ги
ганте, „упркос томе што су били довољно 
моћни да у опасност доведу ред и границе 
васељене" (стр. 34). Да биомо схватили теж- 
н>у лета (лета ко j и je „занемарио сврху ле
та"), тежњу пролажења (у смислу излажен>а) 
кроз МИТ морамо уочити стан>е пераграције 
у жижи суштине лета. Пре него то уочимо 
морамо закључити да спорна Икарусова од- 
лука којом избегала надлогосну и надмитску 
игру јесте покушај да се не превид и (теж- 
њом лета) жижа суштине лета. Гиганта су, 
ипак, и сами осуђени на неуспех, богови ко- 
јима идеја лета није страна ал и ид ejа која их 
je, у митоком свету, везала за богове пада. 
Гиганта, «oje je родила Геја када je крв из 
Уранових гениталија капнула на њу, јесу бли- 
ски боговима (Алкионеј и Порфирион чак су 
били бесмртни „док су боравили на земљи на 
којој су рођени"), али сем огромних стена 
и запаљеног дрвећа које су бацали на небо, 
сем борбе принципа земље и принципа неба 
у кар актеристи чној гигантомахији — Гиганта 
не чине митску суштину на нивоу божанске 
суштине. Борислав Пекић није могао Икару
сов принцип тежње да ставіи према онима 
које je Зевс уништио, там пре што мистачни 
разум памти: „касније се причале да су из 
земље натопљене крвљу титаната постали 
људи.. ,"10. Чак и онај кота су представљали

ю Д. Срејовић—А. Цермановић: „Речник грчке 
и римске митологије“. 1979. Стр. 95.
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ca два лица, и у лету, „ветротворац са севе
ра", Боре j, Mije Икарусу значио више од 
минорно божанске силуете, 6леди одблесак 
„без обзира на своју уништаівадуЬу снагу" 
(стр. 34), и овоје порекло од Еоје и Астреја. 
Веома сложеном схватању тежње лета, као 
такмац, било je „недостојно изазивања" и нај- 
старије божанство, оно исто које je уједини- 
ло, у љубави, богове и људе и ко je je настало 
после Хаоса, „у сграшној празнини, када je 
Hoh оплођена ветром спела сребрно jaje" из 
кота je, са злати им крилима изишао — Ерос. 
„Сасвим недостојан изазивања" (стр. 35), зла
токрили Ерос коме служе Пот (жудња) и Хи
мер (жел>а) остао je изван васељенске суш- 
тине игре, у својој чежњи која испуњава об
нову света.

,,У Хермесу, глас ни ку богова и из- 
вршиоцу тьихове вол>е, могао je мој двојник 
да победи све богове одједном" (стр. 35). 
Икар А. Губелкијан je си-гуран да je то мо
рали бити тежња, сина Дедаловог, Икаруса11, 
тачније речено „занос" да превазиђе хаотич
но статье, и nahe мир, победивши гласника 
богова „и извршиоца њихове воље". Хермес 
(и сам рођен без крила), изазов je путањи 
бесконачног, јер он који се пОјавл>ује ненад - 
но (он води људске душе блаженству као што 
их води у царство мрака куда Ke повести и 
Еуридику) у сводим крилатим сандалама „по- 
маже не само боговима него и омртницима". 
Икар А. Губелкијан имао je још један раз
лог, изложен великом искушењу, да у свом 
двојнику (Икарусу, што Ke се винути изнад 
равне ледене плоче која се простире као „не
мирно, дубоко и непријатељско море" — стр 
37) види потребу да неизбежно мора „надма-

ii Фонетска транскрипција имена митског ју- 
нака (Икарос, Икарус) чија својства најчешће везујемо 
уз значења „лета“ памтећи, далеко пре него пад, Ика
ров лет изнад острва Дел и Пар.
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шити" Хермеса, без обзира на његов „пета- 
сос, крилати путнички шлем" (стр. 35) и ње- 
гоіву крилату обућу (pedila). Језик као сенка 
прати исповест Икара Губелкијана, исповест 
о силу „по вољи божјој расутог рода армен- 
ских хришћана" (стр. 16), и та сенка, KOM ба- 
ціа траг на митску мисао, коначно увиђа да 
je Хермес прави такмац двојнику Икарусу, 
двојиику KOM на белој плочи клизи „ИКА
РОВ ЛЕТ" — али двојнику који отклања сва- 
ко зло (Apotropaios) jep je добар пастир, и 
носи испод руке или на раменима овна (Кри- 
опхорос), па ће Хермес Криофора бити узор 
хришћанској мисли да Христа представља 
„као доброг пастира". Икар А. Губелкијан те- 
жећи хомојуоијастиди (у вредносном смислу 
речи достојности узвишене збиље и задатка) 
свога двојника са Хермесом носи у оеби не
што од оне неодређености, звуковне пресве- 
сти, ко j а уместо хомонима памти б poj. А ми- 
љеник народа, Хермес, „рођен je четвртог 
дана у месецу" и посвежей му je б poj чети- 
ри, који броји четири слова стала у име 
Икар, іпто одређује арменску исповест. Па 
и пак, „Хермес je био моћан али далек, мно- 
гобројним обавезама растрзан бог — — — 
како да га нађе, како да му свој изазов ста- 
ви до знања" (стр. 35)?

„Хелије je био ту, изнад њега" (стр. 
35). „Чинило му се да je потребно само руку 
да иопружи, па да га истргне из његових 
огњених кочија, у сваком случају да га исме- 
/е, прескочивши их" (стр. 35). Сунчева свет
лост je пленила, потпуно повлађивала и овла- 
ђивала тежњом да се у њој nahe смиреност, 
ако не већ и надмоћ онога ко je својим оком 
прати о траг те светлости, траг Хели ja (pohe- 
ног од двоје Титана: Хипериона и Теје) што 
je својим четворопрегом (квадрига) долазио 
из дубина океана и одлазио у земљу Хеспе- 
рида или на Острва блажених где „улази у

светлост 
као 
искушење

23



златая крила-пи пехар". Хелије, који јесте 
сведок истине — a јер je Рунце влада изнад 
земље, и космосом — „доноси светлост и то- 
плоту", увек и овуда, па je зато посио име 
Акамант (Неуморан), а јер je Свевидећи (Пан- 
деркес) опажа бескрајни почетак и крај (ис
ток и запад) бића, нудећи уместо коначно- 
сти појаву раину мистерији: живот. Икарус 
je нашао кључ свога равнања, и у мислима 
не само да ће надићи Бога, надметајуДи се 
са њим, већ ће имати снажан утисак да je 
Хелије једини Равнитељ, Достојанственик ко- 
ји ће признати „надмок". Траг лета остаће 
заувек изнад светлости, која можда и слутила 
ни je да постоји не да се из іьс само paha 
живот већ и да покаже да je живот, као ко- 
начна суштина (можда бесконачност), изнад 
ње. „Да, нссуміьиво, Иікарусов избор пао je 
на Хелија, и он се, не оклевајући ни часа, 
упустио у надметање са н>им" (стр. 35). У 
тренутку одлуке Икарус (двојник Икара А. 
Губелкијана) ни je слутио јачу светлост од 
оне што je пратила путању „савести човечан- 
ства" (одлика Хелијева), као што није слутио 
блиску истину светлости: она je нестајала на 
Острвима блажених близу ул аза у Хад (j ер 
Хад je „господар света што земл>а крије"), и 
у митској допуни философског израза Хели- 
је и Хад се поистовећују12. И не „у складу са 
том претпоставком" (стр. 35) Летећи Јерме- 
нин je „у трећем, финалном ставу -пантоми
ме" (стр. 34) био „све многоврснији", освајао 
je величалствсност простора „круговима по

12 Хад je господар Подземља и живима не 
допушта да уђу к њему у мрачно царство ко je, иако 
на половини пута између Тартара и небеског свода, 
јесте близу светлости ко j а je сведок Хадовог излаже- 
н>а, и залажења човековог лета. Порив разлике (Хели- 
јево царство — Хадово царство) чини га сличним игри: 
тежња да се из Подземља вине к Немогућем — у по- 
трази зацелеььа, уцелињења — натерала je и Хада (ка- 
да га je Херакле ранио стрелом) да тражи помоћ на 
Олимпу, од божанског видара Пеона.
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ладу" (стр. 37), а шегови скокови били су све 
смелији „а вртешке вртоглавије. Икарус више 
није хитао кући, ни je од Миноја бежао. Он 
je вбјевао за предаст над сферама" (стр. 35).

Проучавањсм лета увиђамо да се 
лет и светлеет нодражавају и објашњавају, 
да они, у свету митолошког и антрополош- 
ког, јесу скривена суштина изванмитске и из- 
ванлогосне извеісности. Разликаје у сведочан- 
ству свести и снедочанству noj аве а то су из- 
двојене чињенице загонетне извесности. И 
колико je год тачно да лет постаје .светлост, 
тежња опажања идеје, а да светлост јесте 
вечна и непроменл.ивіа хармонија која je от- 
крила ново средиште13 — тачно je, у отвари, 
да лет (који није непостојана истина) и свет
лост јесу део скривене извесности. Превазићи 
из весност (сведочанство свести и сведочан- 
ство нојаве) значи изићи из митске суштине: 
„на овој раскрсници између мита и моје 
игре, ja сам----------- морао да у ісеби про-

13 Тако и светлост, из себе само проматрано, 
увекбивствујућа а лебдећа од себе ка другом постоји 
не само као опажање себе, већ и као ид ej а, лебдење, 
лет несазнатне и загонетне По j аве светлости, до у бее- 
коначност; светлост зна себе на нивоу опажања али 
не зна начела Појаве, појаве у бесконачности, noj аве 
коj а, заокупљена собом, открива истину, сазнање све- 
та, идеју, опажање света, идеал, потребу лета, сло
боду, појаву лета — откривајући на та j начин ново 
средиште.

нађем још снаге-----------да се још једном у 
ваздух витаем, овог пуга стварно и без штете 
по себе надскочим сунце" (стр. 37). Међутим, 
лет и светлост део су скривене суштине, и 
разграђивање мита уз дивљење игри наруша- 
ва слутњу до коде je и митској суштини и 
бићу било стало: слутњу о лету светлости, 
слутњу о светлости лета — који можда не 
припадају свету апсолутне истине, али припа- 
дају свету скривене суштине (чија се апсо- 
лутност не може доказивати, као ни оспора- 
вати). „У свему сам успео----------- о сим што
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се, после замишњеног судара са сунчаним 
богом Хелијем, нисам спустио" (стр. 37) — а 
то значи да je разграђивање мита и прекора- 
чење границе исписивало непроменл>иву ис
тину : пад, Прекорачење границе доказује 
како еведочанство свести (лет) и сведочанство 
нојаве (светлост) губе скривену извесност, и 
да то, онда, значи да постојс: лет (к паду) и 
светлост (нада) који јесу део загонетне изве- 
сности, ал и ипак извесности нада.

Разупиравпіи мит Икарус можда и 
ни je био свестан да тражи, у митокој суш- 
тини, смисао слободе, светлост, на зато и ни- 
je ооетио да му супце топи восак и да he 
своје тело, и дух истине, стрмоглавити према 
земљи острва Сам, и на равном длану воде 
као леденОј површини која памти у вс к исти 
крај. Икар Губелкијан који приводи крају 
трећи, финални део пантомиме, и који досе- 
же светлост митске истине, и Хелија равни- 
теља ограничава својим доскоком који ни je 
ништа друго до трајна линија лета митске 
суштине бића, чисти лет који j сете светлост 
— спрема се на нови скок, да надиђе свет
лост, остављајући інам као тајну загонетке из- 
весности свеет о исходишту своје вере која, 
завршивніи падом!, остаје загонетка његове 
свести, његовог ипак надскока, његовог „про- 
лебдења". Изнад светлости je, значи, само 
тајна свести, исходиште je пак морало бити 
јасно, па ипак, тај скок у надсветлост je по- 
стојао, и одиграо се. Историја пада надвла- 
дана поразом ни je переметила митску сушти- 
ну, али je логосну суштину обистинила заго- 
нетном извесношћу, којом ова исповест ни je 
хтела да се бави више од сведочанства. Пад 
je известан, као истина, и истина лета, као 
и истина светлости, не може yj единити мит
ску и логосну суштину али може истумачити 
пад изван забране божанских права.

Питање: je ли Губелкијан знао ис-
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ход разупирања мита када je Икаруса довео 
у ситуацију надлета? — јесте кључно питање 
јep да!је одговор о смислу. Омисао je у моћи 
суштинске истоветности, и зато то јесте 
кључно питање, јер разупирањем митске 
суштине iMje надиђена митска истина али je 
постигнута суштина мита. Лет изнад светло
сти ни je могућ, али тај лет, језгро свих чо- 
векових траума, раван ј есте светлости јер 
суштина мита само у равни своје истине, ко 
joj досегне (ко учини тај нови скок, изненад- 
ни), одржава митску суштину суштином мит
ске и лОгосне садржине: „Сматрало се да у 
свакОј души има j сдан божански делић ко j и 
долази од Хелија, Сунца, и да ће се он по
пово вратити њему, Сунцу, кад тело умре"14.

14 с. Освалт: „Грчка и римска митологија“.
1980. Стр. 365.

Загонетка о исходишту, однооно ис- 
тини нада- иако скривено (или у обликовању 
таштине која прикрива суштину мита), наго- 
вештена je закључком до пред сам (обнов- 
љен) соларни лет (који ће сачекати „срцоли- 
ки отисак нрвог пада" — стр. 41): ,, Бунован 
сам се вртео по клизалишту, по оној делти 
јаве и нссвестице, на којој предмети не иіп- 
чезавају, већ узимају аморфне и искривљене 
облике сна, добијају расплинуте силуете, и 
губећи идентитет, тону у сумрачан, лелујави 
хаос" (стр. 41). Значи, син „мајстора Арама 
Ру белки јана, из Ерзерума, исходишта, no во- 
љи божјој расутог рода армейских хришћа- 
на" — знао je за пад што ће се догодити, 
јер му се морао догодити, као што се увек 
догађа. Руга ли нам се реченица: „једва све- 
стан шта се са мојим апатичним, растројеним 
телом збива, попово сам био спален сунцем" 
(стр. 41) — или (jер све je таштина над таш- 
тинама) нас одводи од смисла који решава 
суштину міита, увек и једино, у времену ин-
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дивиду алне свести? Све варијације ове игре 
(усмерене паду) не могу да ниште -свеет о 
исходу (паду) јер на кон пада „Летећи Јерме- 
нин" ни je ocehao „никакву узнемиреност. Са
мо хладному" — ко ja je нему потврђивала да 
прави (онај коме се надао, који je неизве- 
стан) пад тек долази, пад свих илузија ко j и 
значи једно истО: пад. Смисао суштине мита 
знао je само он, па ипак морао je да се 
припреми на путану ка Немогућем, на скок 
и — над. Сенка језика бе лежи то предстање 
истиіНом свести: .„Мраз ме je латано обузи- 
мао, као да ми се сва студен ледене коре 
претаче у кости. Сада знам да тај мраз није 
потицао из леда, него из мог ерца, да je лед 
мог ерца отицао кроз тело, да се следи са 
клизалиштем, коме je припадало" (стр. 38).

У складу са спознајом божанског и 
онтолошког син Арама Губелкијана, нимало 
случайно, за Икаруса каже: мој двојник; он 
не „једначи" себе са Икарусом и та скоро 
неприметна промена објашњава слагане je- 
дино идејом о лету. ИКАРОВ ЛЕТ то уисти- 
ну јесте до неизменене (можда уобразиље) 
историје лебдена, лета који јесте светлост, 
али тај Икаров лет (променити пазив зна
чило би дати примат митској свести) када 
буде почео да се разликује у истоветности 
(паду) јесте Икарусов лет. Икаров лет који 
јесте лет његовог дворника (у фази која себе 
пресу6jективизира у јунака лета, себе надвла- 
даног тежњом лета) тражи такмаца. Он, Икар 
А. Тубелкијан je на земл>и, у паду („ja, Икар 
ГубелкијНн, неупоредиви и ненадмашни, се- 
део сам на л еду" — стр. 37), у таштини која 
тумачи негово паду склоно тело („лежећи у 
врелом кюриту од гипса које ми стеже по- 
ломљену кичму, санам да изводим свој ИКА
РОВ ЛЕТ" — стр. 83—84), а изнад нега 
„Икарусово надметане са сунцем" (стр. 40), 
,,и кружене je почело испочетка". Заједно,
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дворник и in persona jecy у језику („Дома- 
шићемо и надмаииити сунце" — стр. 40) ко- 
ји ће показати лажну суштину. Икарусов лет 
(као метафизички идентитет) join увек трајс, 
Губелкијану остаје — пад? Тежња, идеја, лет 
— изнад њега су и показуху моћ бића да, у 
свойству антроподицеје, спознавши суштину 
дијаноегонфе у језику и обновленој и пре- 
познатљивој празнини коду paha тежња, он 
може бити само Икарусов; проводник ка (не- 
могућем) космодицеји. Човеков ум (који ни- 
када неће бити искусан ум) виде „неискусан" 
и бесконачно тумачи себе као пророчиште: у 
дезику и тежњи би-Йе и његов двОд'ник, то 
„Једно а Не) одно", свесим да изнова и увек 
протогенично се јављају, откривају и сенку 
дезика кода се изнова и увек протогенично 
јавља с логооном суштином. На тад начин 
божански омисао остаде неизмењен а марги
налу исповести (као и његовом дводнику) сле- 
дуде да испише оно што je већ било убеле- 
жено: „Желео сам да-----------мода игра, од 
сада, буде д'одна бесконачна историда пада" 
(стр. 61).

Ь. Нелогична и противрсчна свойства 
лета кода би да буду дединство суштине бића 
ипак припадају д'единству интуиције, кода ни- 
je увек у дослуху са лого спим начелима. Ис- 
товетност (на пример тежња лета — разум- 
ско опажан>е) код'у треба наћи у жижи емо- 
ционалне зрелости јесте тенденцид'а да суш
тину бића види у д'единству. Али истов етност, 
неразумлива или беомислена у тумачењу, не 
значи савршено јединство дер, склоно интуи- 
цији, биће открива уни в ерзал ноет. Истовет- 
ност и универзалност могу бити потпуно из- 
дводени (тежња лета — лет), упућујући биће, 
и на интуитивном и на рационалном плану,
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на. тражење смисла, то јест иопитивааьа себе. 
Оукобу са самим собой, у потреби налажен, а 
смисла (када истоветност и униіверзалност чи
не ауру према св ему, па и св ету уопште чиме 
биће може да пости пне савршену издвоје- 
ност), Икар Губелкидан има да захвали што 
je открио смисао игре. Лет, значи, не мора 
закОнито бити тежња ка Немогућем, већ ис- 
питивање унутрашње суштине (духовное јас- 
тва). Лет, та неизвесна игра, испитује духовно 
б и he, и н-етов смисао, и тај сложенији про- 
дес испитиван-а ствара „исповест" у перо 
диктирану „часној сестри Валеріи"15, испо
вест која опомиње да не треба озбиљно прет- 
поставити таштину св'аком испитивању сми
сла16, јер: „можда je Moja игра само прива
там обрачун са савешћу“ (стр. 32). И управо 
због испитиваін>а своде савести тежња ка Не- 
могућем није увек саобразна истини: тежњи 
ка Уметности, већ: тежњи ка ствараіьу. Уме- 
сто тежње јавља се обновлена истост и уни- 
верзалност као виши облик, створен. Taj сми
сао, као сигурност, Икар Тубелкијан истине 
п р еиначава j у ћи пустоловину духа у подвиг 
духа: „Благодарећи, даікле, оном унутрашн>ем 
преиначену---------- ja сам, не престајући да 
презирем изрођавање, коме сам подвргао 
уметност клизања, дошао на плодоносну иде- 
ІУ" (стр. 65).

15 „Чија ме нежна брига и неизмерно стрп- 
љеље одржавају у нади“ („Успење и суноврат Икара 
Губелкијана“, стр. 83).

16 „Таштина ме, најзад, тера да ову ташту 
исповест у перо диктирам часној сестри Валери j и. . .“ 
(,,Успен>е и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 83).

17 Б. Пекић: „Успеіье и суноврат Икара Гу- 
белкијана“. Стр. 50. Цитат са стр. 50—51 део je из мо-

с. „Мит данас признаје промаш еног 
летача, крилатог Икаруса, само њега. Добри 
занатлија Дедал ус je заборављен" . Општа17
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разлика између ове две реченице je јасна и 
прецизна. Два супротна 'смиспа (познаваоцу 
легенде о Икарусовом лету она су уочљива) 
полазе из суштине које се они не могу осло- 
бодіити и, као што се ни Икарус не може 
ослободити своје метаморфозичне суштине, 
,,у нутраппьости круга", то јест Оца. То није 
усвојено јединство суштине које се привлачи 
или одбија, вей ооећање пунойе „унутрашњо- 
сти крута", сама бит, „чаробно Једно и Не- 
једно", излаз који се тражи (из Минојевог 
лавиринта у друштву оцаі, као и из метафи
зичное) из крута као и из нимбуса. Сваки из- 
лазак из круга (jединство суштине), тежња 
као считала и лет као катастаза, пресудног 
je значаја, али у смислу поремейеног j един
ства 'суштине, известан у катастрофи. И сам 
лет, продор изнад „унутрашњости круга", 
дешава се изнад унутрашњости круга то jeer 
центра, значи унутар круга, и тај лет у ства- 
ри прераста у камеру да се пробуди успо- 
мена на порекло („јер, најзад, читав ми je 
програм и био саставл>ен са сврхом да ту 
успомену пробуди" — стр. 24), лет чија 
тежња има катарзичко деј1Ство, иако Йе он 
трајати колико, а од многих, „један бели 
траг, леденим прахом посута затворена пута- 
н>а игре" (стр. 24).

Надийи круг значи поседовати теж- 
н>у иснол>аван>а сопствене одлучности, макар 
симболичне ознаке и макар постојала, ина
че искуство не би деловало као целина, свеет 
о лету као духовном симболу. У „утакмици 
са Свемогуйим", када се Икару Губелкијану
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чини да може добити све, која ни je ништа 
друго до „страсна борба за савршенство" (и 
Иікар Губелкијан верује да проналази хармо- 
нију изван круга) — као рађасње или сврха — 
доказује се неблаготворност варке да ће се 
постийи „Немогуће" јер надокнада духу, за 
тежњу, јесте у извесности да ее води: „Утак- 
мица са Овемогућим" — „За Немогуће"18. 
Тако се завршава иопитивање j единства, ли
шено препреке, вечног јединства, оца. Али, 
постоји и емоционално својство које враћање 
првобитном стану истиче чињеницом хар- 
монијоког усмерења, и то враћање хармони- 
ји врши се у кругу, сазнатно и ооетно. Управ- 
љен према природној хармонији Игар Губел- 
кијан (као и његов отац), као и „род Губел- 
кијана" KOM су били таікмаци (природна скло
ност индцівидуалног искуства) „са Свемогу- 
ћим — за Немогуће", „доследно својој деви- 
чански чисто) уметности" (істр. 18) — објаш- 
њава да принцип игре, коме не само да прет- 
ходи Bek и јесте сила „најдубљег заноса ле
та", неминовно завршава у кругу, ладом к 
оцу, к суштини, принципу игре: „Сањао сам 
— какве ли лудорије — да се отреоем грави- 
тације која ме je, увек, из најдубљег заноса 
лета, немилосрдно сурвавала на земљу" 
(стр. 23).

18 „Заборављени смо и ja и моја утакмица са 
Свемогућим, мо j а битка — у сред рата који ме се 
ни je тицао — за Немогуће, моја непрекидна, страсна, 
лудачка борба за савршенство, што ми je подругљиво 
измицало“.
(,,Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 15).

Исповест суноврату „посвећена" не 
само да трата за собом ®ећ оставља траг по 
коме je и сама шила. Трагање за собом (ко- 
je се завршава у оцу као циљу несвесног да 
сакрије философију слободе), сасвим новом 
појавом, вратите се у центар круга, оцу, само 
овога пуга значешски важећем у константа 
смрти: „Сањам да изводим свој ИКАРОВ
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ЛЕТ, овог пуга успешно, и" — „у мелима, 
j ер удоне да покрећем не могу, усавршавам 
покрете који ће ми тај успех осигурати" (стр. 
84). Над, из оівога лета, јесте смрт, као што 
се из тежње лета морало пасти, као што je 
„вођен неким провиђењем" (стр. 18) и Арам 
Губелкијан, мајстор на леду, остварио пад, 
који га je одвео „под ледене сайте те прљаве, 
лење, панонске бујице" (стр. 18).

Може ли саиршенство бити објаш- 
њено тежњом мимо искуства нада, мимо ис- 
куства оца? Губелкијан на ово питање, свс- 
стан вуштине фантастике језика, што тра
гичном одузима озбиљност вол-ом и ко- 
мичношћу а комичном одбија склоност сло- 
бодног духа и нривлачи га кроз танку нит 
истине — трагичног, не да je одговор, из- 
лаз, већ траг, слутњу језика, исповест ко- 
ja je постојала и ко j а je можда. ишчезла по- 
тионута јачом (исповешћу, мојом или твојом). 
Наиме — одводено од несвесног, али и од 
свесног које не тира природну склоност — ис
повест се јавл>а као истина језика, у коме и 
сама налази повратак хармонији, центар кру
га. Трат je мистична веза коју не може по- 
рећи мистерија свести као што je не може 
негирати мистер,ија пресвести, и траг као ми
стична склоност, симбол философи je мита, 
упућује нову појаву на траг ишчезнуте ис
тине. Пад у крају који je задесио родителе 
Икара Губелкијана део je трата мистичне 
склоности, „jep су њихове погибије биле исто 
онако неразлучно везане, као што су били 
спојени њихови животи и њихова величан- 
ствена игра на леду" (стр. 23). И можда би, 
да je мистично искуство имало другачији 
траг, игра, тежња савршенству, откриће хар- 
моније, недостижног и уметности, утирала 
на смисао („можда, узевши све у обзир, ни 
ja не бих дожив,ео орамни суноврат" — стр. 
23), досавршила природно j единств о („про-
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о 
повратку 

или 
времену 
рађања 

дела

грам којим су смерали да наступе" отац и 
мадка 14кара Губслкијана трепало je да до
носе „оно ново, непознато, губелкијанско, join 
неизречено" — стр. 18), али не и сам исход 
(„као да омо стварно били — а можда и je- 
смо — само нежни зимоки снови, ледени да- 
хови неке ноћи која се спрема да изумре" 
— стр. 18).

Пад није само стварност већ повра- 
так, и истина нада има смисла; чак и кода 
јесте искуство „наказное савршенства" пад, 
истовремено, јесте и сведочен-е тежње као 
савршене наказности. „Упустити тело19 у не- 
извеону битку са Недостижним" (стр. 26) ми- 
сли циљ своде склоности: обавезу духа да 
преиопита,, на нивоу стварних (природа је- 
динства) појава и на нивоу интуитивно суш- 
тине, лет и пад. Неодређена граница између 
живота и смрти неодређена je граница савр
шенства и наказног савршенства,, лет и пад, 
и остаје ув>ек пад и оста je увек повратак. 
Као прасуштина, теорија повратка доказује 
да je пад „onaj неизбежни цил> Програма, 
н-егова једина сврха" (стр. 52—53), да je од- 
лука тела одлука одвојене границе између 
тела и духа иако укоренена у „закону по 
унутарњем човјеку"20 („у самом ерцу тих 
концентричних кругова срешћу се са богом, 
коме пркосим" — стр. 36) и да се пад већ 
збио, у двојнику, то јест оцу, односно цен
тру круга21 („Морао сам, дакле, у току тог 
падања —-------да неким чудом, чију сам 
тајну само ja знао, другу половину спуштања 
изведем — — —• ритмом слободног пада

19 ,,ко ће ме избавити од тијела смрти ове“? 
(Рим. 7, 24).

20 „Узалуд сам се радовао твоме закону по 
унутрашњем човјеку, кад се други закон у мојим удо- 
вима опирао закону монета ума“.
(А. Аугустин: „Исповијести“. 1973. Књ. VIII, 5, 12. Стр. 
165.).

21 Метафизичког и митског (ко j има се вир- 
туелне жиже раз лику j у).
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-----------Онда бих------------ заошијао водени 
вир, MM je мог дворника Икарус-оца прогу- 
тао" — стр. 36—37).

Бити у супротности прсма Савршен- 
ству знача изгубити хармонију природное је- 
.динства, јep „непоновљива историја савршен- 
ства", у оду, јссте вежба духа (изравно теж- 
њи) и у иепоношьивости, пепоновл>ивости ле
та (већ вежбе духа у тежњи лета), непонов- 
л-ивости дешавања не тумачи се него оства- 
рујс/дсшава лепота — и „то je предивно 
време рађања Дела" (стр. 54). Лет je у „тру- 
довима што оживљавају и обликују лепоту" 
(стр. 54), у „івремену рађања", не у достигну
том супарнику, Савршенству. Изгубити хар- 
монију природног jединства значи изгубити 
почетак, збил>у игре, лета, тежње. Важно je 
вратити се оцу, суштиінском узроку, путањом 
круга сопствене природе: „Лед je несносно 
треперио под сјајем који се спуштао са та- 
ваниде. Умеете да ме, као могуће поприпіте 
мог пор аза, одбија, он ме je привлачио. Осе- 
тио сам жудњу да се по њему испружим, да 
се наслоним образом уз његов хладан образ, 
да под њега, као мој стад Арам, потонем" 
(стр. 41). Суштински узрок није само интелек- 
туална и сензибилна парадигма, пре само- 
својна метафизичка оуштина, већ јављајући, 
појавни дух у изазову сопствене унутрашњо- 
сти сводљиве на порекло, узрок суштине; то 
више и ни je била игра већ исповест о суш- 
тини која je отпочињала у времену логосним 
начелом, а у простору се управляла космо- 
лошким творећи тако метафизику игре: ,,ох 
Боже, то чаробно Једно и Неједно — — — 
клизило je, треперило, текло, струјало" 
(стр. 17).

d. Тежњом лета дух мисли и упознаје 
природу пада, али тежњом лета — и због
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вештина 
и 

успење

поуздане неизвесности коду изд поседује по- 
што je ујединио у сопственој природи супрот- 
но гледиште (не може пасти ко ни je „летео") 
— и то не на нивоу суштинске обмане, од- 
бојна сила (нада) дух je од вела у поуздани- 
јем, а могућем, правду. И де ja лета потиснута 
je свесном тежњом усавршавања, и пред- 
завршни чин бивака у стан>у (лета) истиснут 
je из интереса космолошке онтологије и ло- 
гооне антропол они je. Бити іса тежном у теж- 
њи до нечета (до бивања у стану лета) значи 
бити у духовном усавршавању (до једне тач
ке, која у почетку нема важећег значења), 
тачније — да би била идеја у правилном 
складу који подразумева овакво осећање соп- 
ствене природе — воздизати се, бити у успе- 
њу. То ни je ви nie тежна ка Немогућем (која 
подразумева такмаца) већ ка могуће дрстиж- 
ном, Савршеном, апсолуту склада, хармони- 
ји. Зато „Иікар Губегакијан, неупоредиви и 
ненадмашни" (стр. 37) дијаметрално супротно 
божанском коме „пркоси", и без сумње, 
тражи окривени идеал (указује му се !већ у 
језику22 нада уз Ода и Сина „воља божја" 
не мимоилази већ треба да, као Дух, nahe 
сје|дин>ење са суштином него в от духа у соп- 
ственом суштаству) „но вољи божјој расутог 
рода армейских хришћана": „Али, за све 
време те накарадне славе — каква слава 
може почивати на безбожну изопачавању 
уметности, у поспрдном посувраћењу неног 
духа? — ja сам ocehao неутаживу жудњу за 
оним чистим савршенством, за које сам не- 
сумниво био и предодређен и способ ан, за 
хармонијом" (стр. 71).

22 Икар Гу белки ј ан, јединац син „мајстора 
Арама Губелкијана, из Ерзерума, исходишта, по вољи

Дух je стремио, по принципу привлач- 
ности, скриівеном идеалу, па. je „тежна ка 
Немогућем" која je „сам дух Уметности" зна-
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чила Губелкијану да je на нуту другачијег 
туман ења лета, и врлине. У својој духовно j 
вежби он je овоје тело „одржавао", левити- 
рао „на самој граници теже, божанске међе", 
KOijy je „касније на своју штету прекорачио" 
(стр. 20). Њему, који je од „армейских хриш- 
ћана", показивана je посебна и мирна оклад
ност, усавршење духа, блаженство слутње да 
je на пугу к Уэвишеном — „истерујући уро- 
ђену тромост" из његовог „источњачког те
ла" (стр. 20), то јест само тела, тромост оно- 
га што носи опомену „расутог рода армей
ских хришћана". Без убеђења дискурзивне 
природе, слутећи духовно усредсређивање, 
„изложен тешким искушењима----------- без-
бројним понављањем" (као читањем)23, откри- 
вана je њему као што je и сам откривао 
„складност покрета------ - — над ахнуто обли- 
ковање"24 (што му je откривало скривени 
смисао): „откривали ми — била je то одиста 
нека врала откровења, јеванђеље клизачког 
умећа — и оне друге, неизмерљиве и неса- 
мерљиве трентаje од којих je, као од вазду- 
шастих дашака, саздан оваки лет . .." (стр. 20).

божјој расутог рода армейских хришћана“. 
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 16).

23 ibidem, стр. 20.
24 ibidem, стр. 20.

Усавршити значи поседовати (тежећи 
истом циљу) вештину, и у жељи да открије 
скривени смисао Икар Губ елки јан je губио 
вредност усавршавања и пристизао вештини, 
дораслој његовој слабости и њетовој ташти- 
ни. Нов дух му je откривао садржај двојства 
наспрам тројичности, откривао могућност да 
упозна себе (вол>у) и способност да овлада 
вештином (савршенство), замрачивши на тај 
начин порекло и философију јединства, ста- 
пања у Савршеном (које му je могло помоги 
да схвати Оца, објасни Сина и уочи Дух).
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Вештина je била на доклада за мукотрпан 
труд и живот пун скепсе, она je била кон
кретна афирмација или то тал ни над који му 
се, као и било коме другом ко je ушао у 
игру с циљем да достигне вештину, чинио 
далеким — и непознатм. Одбацио je поми- 
сао да вол-а (мимо усред1оређености j един
ству) јесте у суноврату, не у уопењу, успењу 
у коме je дух, без тела. Вештина му je да
вала іоигурност, савлађивање вредносних Кру
гова вештине веру, успешно иревазилажење 
препрека тешких уметніикових амбиција наду 
да клизм разјашњењу. Доиста, била je то 
уметност достојна савршене вештине, и све
сти о њој (и себи) самој. ,,У трећем финал- 
ном ставу пантомиме---------- Икарус, опијен 
покретљивошћу, заведен лакоћом тог небес- 
ког крстарења" (стр. 34) — када je требало 
извести j сдан посебан над, j ер je потребно 
„због тог неочекиваног противісудбинског вас- 
крснућа" (стр. 37) винути се „још једном у 
ваздух" (стр. 37) — вештина je прерасла у 
мудрост: „Инсам юмео да се на лед строва- 
лим, него да падам, да лелујам-----------мо<- 
рао сам, дакле, у току тог падан>а---------- да 
неким чудом, чију сам тајну само ja знао, 
другу половіину спуштан>а у океан изведем 
----------- ритмом слободног пада" (стр. 36— 
37). Вештина рупіи све прей реке унутрашн>ег 
бића, поотаје средиште човекове природе, и 
уместо борбе са самим собом то je борба за 
себе: „вежбе су биле непрестана, очајничка 
борба против савршенства коме je тежило 
сво моје биће, борба његовим сонственим 
средствима" (стр. 54). Човек je успео да пре- 
маши цил>, утолио радозналост, доказао (по- 
пут Протагоре) да je мера свих ствари, и да 
je лет могућ. Савладати многостраност веш
тине у стан>у j e j едино биће које je изнад 
вештине, у спознаји успења надвештине, у 
чијем средишту ни je божански већ, искуством
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вештине зад оби j ей, антропо лошки смисао. И 
замета „у самом ерцу тих концентричних кру- 
гова срешћу се са богом, коме пркосим" (стр. 
36), о мером вештине и мудрости чији доказ 
бележе језик и свеет: да je то, уистину, „са- 
вршена борба против савршенства" (стр. 54).

Па ипак окривени смисао који ће от- 
крити суштинску разлику између вештине и 
успења, открити истину у паду и целину на
да која јесте решење суштине логосне при
роде човекове, не затвара — подложну таш- 
тини и могућој сигурности — „Крилатог Ика
ра" извесношћу. Крај има спекулативан и 
спиритуалан характер сједињежа, na узлазна 
и силазна лини ja (к суштаству) равнају ее, 
нису у противтежи већ свејединству. Идеја 
лета јесте идеја пада, али заснована на теж- 
њи да превазиђе емпиријоко становиште то 
je идбја која може нешто достићи. Окривени 
омисао слути летач удубљен у значење језика 
порекла („из Ерзерума, исходишта, no вољи 
божјој расутог рода армейских хришћана" — 
— стр. 16), у значење сина који тражи Не
достижно (чак je „упустио тело у неизвесну 
битку са Недостижним" — стр. 26), у значе- 
н>у оца што игри даје смисао „рађања" („то 
je предивно време рађања Дела" — стр. 54), 
сједињења с летом и падом. Непосредно 
сједињеље и „непоновљива историја савршен- 
ства" (стр. 54) — одноено лета и пада као 
ујаонућа — „то je предивно време рађања 
Дела". Без дубиозне или асоцијативне скло- 
ности да надописујемо „рађање Дела" (јеван- 
ђелског — апостолских) склони омо тврдњи 
да Икар А. Губелкијан тражи садржајнију 
суштину лета и пада, тражи коначно беско- 
начан то j ест скривсни смисао. Дотами се 
скривеног ісмисла значи срасти у меру скри- 
веног бога, открити универе као истину, зна
чи срасти у веру. Очекујући да му Deus absc- 
onditus покаже на суштаство (лет то јесте и
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у паду и он се не може зауставити у ове- 
стању, па срасти у меру скривеног бога зиачи 
срасти у откровењу скривеног, сопственог, 
смисла то јест не бити у свестању смисла) 
Икар А. Губелкијан пита, понављајући скри- 
вени одговор MM je важни ји од питан-а: 
„Где je била погрешка? Где je био грех, то 
сам знао" (стр. 43).

Немајући, занесен скатом вол-e, ра- 
ционалну мисао о мистичном сједињењу, а 
увераван у сопствено савіршенство кроз веш- 
тину, Губ елки јан je само осећао потребу за 
достизан-ем пунине ујашњењем, саистиіье- 
њем. Њетова логика расуђивања je о божан- 
оком имала границу адекватности, и Губел- 
кијану се чинило- да преко те границе бо- 
жанско није заинтересовано за .судбину чоіве- 
кове упорности. Значи, не негирати, чак ус- 
поставити разлог свесног контакта (лет) ca 
божанским, али надзначити да лет поста j с 
више декларативно обрачун са божанским — 
j ер je уистину бееммелено бити у сукобу за 
MM верује да постоји j един о биће — а пре 
света обрачун са самим собом, свОјом уну- 
тарн-ом неусаглашеношћу, својим осећањима 
и предоцбама о свету, сводим телом, погре
бом да се савлада простор у коме драма 
(живот) треба да докаже смисао (вештину) и 
потреба да се остави траг („мог савршен- 
ства" — стр. 43) у времену. Остаје, међутим, 
мимо митске божанствености, осећање поре
кла („расути род армейских хришћана") као 
осећање припадности неком нарушеном сми- 
слу. Taj апсолут (осећање припадности нару
шеном смислу) —■ за раз лику од митолошког 
савршенстна које се открива у гротескном ус- 
ловл-аван-у и ко je je не само сенка појавне 
стварности већ обрнуте и поремейене ствар- 
ности, чак дефектно у склоности да у пути на 
себе а не на суштину („Ако замислите један 
обрнут ехо, ехо у коме одјеци јачају а не
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слабе што су удаљенији од извора звука, 
имаћете приближну представу о силовитом 
дејству мојих .сложен,их падова'" — стр. 60) 
— тај слућени смисао који je Губелкијан гу- 
био творећи вештину наметао je идеју (по
требу) (супротну митском божанском, оства- 
рујући се у св ej единству, свесуштини и вре- 
меиски и иросторно неограниченом свепосто- 
јању. Перед тежње да се митско божанско са- 
гледа у себя одно оно сопствена природа у 
митском и божанском јавља се потреба за 
усаглашавањем, умирењем, самоиспуњењем у 
суштини. Уместо тежње, конкретно, да се 
идеал Достигне и надиђе (лет такмац) постоји 
осећање супротно теометријској једнакости a 
то je осећање, унутар бића појавно, ухармо- 
нично-сти. Усајединити се на унутарњем пла
ну значи остварити лет којим тачка свести и 
егзистенције (биће), и пор ед лутања (постоја- 
ње), заівршава у тачки саображаваша и све- 
јединства, а не у кругу, или изван круга. Да 
тачка свести и егзистенције у универзалној 
целини с в ej единства мора завршити у тачки 
свеј единства посве je јасно j ер ту тачку ни- 
када и ни je напустила.

Средиште (Ове ј единств о , Апсолут, Гос
под) наглашава да не постоје „два" света, као 
што не постОји ни идеал коме треба тежити 
а који се законито не може досегнути. Пос- 
тоји j едино моћ вишеиспољавања свесуштине: 
ограничена хуманизованост (у сину) која по- 
седује чудю рађања из увек једне исте суш- 
тине (крви), хуманизованост свести и пресвсе
ти као што постоји и свестворена мудрост 
која се не моложава кроз чудо рађања, али 
сад ржи овеистину, свело јавност (у оцу). Ис- 
пољавање ограничено хуманизованости и 
свесуштине кода je свеет ограничене хумани
зованости (кода се враћа свести свесуштине 
одакле je на принципу -слободе пошла на пут 
из свесуштине до хуманизације простора и
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времена), тачке идеје и тачке седржаја, мо- 
гуће je у тачки без које мудрост не би посе- 
довала свеоуштину, а ограничена хуманизова- 
ност просветљење чуда рађања. То je тачка 
духа која би представљала део спекулативне 
природе језика или фантастику трагичне свес
ти када би могла постојати без начел а муд
рости и начела бића који су joj саобразни 
(као тачки истине), jep творе једну истину 
која сама собом значи више суштина.25

25 Догматика то објашњава надкосмичком бо- 
жанском суштином једном у бићу а тројичном у ли- 
цима. Апологетика (која суштину налази у убедљиво- 
сти ноетских, деонтолошких и других доказа) опет на- 
помиње да троизразност (вишеизразност) суштине ни je 
фактичка немогућност, слично једном простору ко j и 
поседује три димензије или једној хемијској суштини 
ко j а има три агрегатна стања. Савршена j единица у 
православном хришћанству раз лику je три својства con- 
ствене суштине: беспочетност (нерођеност), рођеност и 
исходивост (Отац и Син и Дух Свети).

Иако то није неопходност у значењ- 
ским структурама книге „Успење и суноврат 
Икара Губелкијана", Борислав Пекић je упу- 
тио читаоца на значенье лета према беспо- 
четности, то jeer оду, то jeer универзалности. 
„Тежња ка Немогућем" која јесте „сам дух 
Уметности" (стр. 23) преиначаіва се у трагање 
за суштином, Апоолутом, Хармонијом — јер 
грешка je била у одређиваљу: „утакмица са 
Немогућим —------ за НемогуЛе" (стр. 15). 
Сопствено неюавріпенство, безумна извесност, 
пад као истина каузалитета, „Летећег Јерме- 
нина" ираЛају пореклу, свести одређења: „где 
je био грех, то сам знао" (стр. 43). Туманити 
лет може онај ко га јесте открио, а то je 
Moryhc у вер и унутарњег биЛа да има право 
(које му никада и није било одузето) на сми- 
сао суштаствености, на смисао лета као ду- 
боке тајне хришћанске вере. И онај ко je 
веровао могао je видети у клизачкој панто
мими, из три става, ИКАРОВ ЛЕТ, „црвена 
крила, нал!ик на она са іелике Архангела Гав
рила када св. Дјеви Марији доноси благу
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вест" (стр. 27), док су други посматрали 
ИКАРОВ ПАД доживл>ен и перед лета који 
je хтео да постоји „с тим, разуме се, само 
замишљеним крилима" (стр. 27). Дух Икара 
А. Губ елки јана о ста о je на слутњи усаврша- 
вања; препознавање духа и тежња лета то 
j ест мистика моралне аскезе (блиска усамље- 
ничкој клаузури) није преступила из таштине 
у суштину, остала je на ивици усамљености 
што ће претварати лет у тендснцију очајни- 
кове самоће да се оствари макар у „лудачкој 
бор би за савршенство, што ми je подругљиво 
измицало у најбезначајнијим погрешкама 
тела, омашкама ко je сам само ja могао да 
осетим" (стр. 15). Икар А. Гу белки j ан ни je 
разумео28 тај унутарњи дах и на леду ће 
остати трат његове побуне, „остаће ташта 
исповест у перо диктирана часној сестри Ва
лерии" (стр. 83).

игра

У игри учествује човеков дух у це- 
лини (у идеји да га целина поседује односно 
да се могу играти, свестан идеје), као мо- 
гућност испуњсња и могућност суревњивости. 
Игра се доживљава као стварна реалност и 
као мрачна метамор фоза, то j ест она јесте у 
успењу али може обитавати и у суноврату 
када, на нивоу игре, ja може сумњати у ис
ход, на тако и у игру. Основно осећање игре
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јесте спокојство неограничеља; нема ограни- 
чења ума (ограничена у име воље) нити огра- 
ничења емоција (ограничена у име надсвести 
или опседнутости) — ј ep сва постојећа огра
ниченна само су део игре на коју су се одлу- 
чили onaj који хоће да буде у игри и онај 
који поседује игру. У игри метафизички за
нос, или сметка свести да неко пооедује игру, 
да се игра миоме, да јесте игра, губи оваки 
значащ — иначе игра не би имала метафизич
ки смисао, чак би губила омисао и своде пос- 
тојаности без онога ко je у игри, дакле 
„ограничено/' ja. Најсавршенија тачка укла- 
пања митоког и стварног, ирационалног и 
реал ног, теолошког и онтолошког јесте игра 
и коренита промена смисла бића и значеньи 
језика у ено став лэ ена су другим, односно иг- 
ром (духа). Другим, то j ест игром, субјект je 
долазио до истог и различитог, и откривене 
није у непроменлэивости узрока осведочених 
разумом нити у променљивости појава, већ у 
метаморфози идеје игре, тог другог које јес- 
те пут до истог, и различитог. Игра јесте 
хармонија која није у потпуном складу ca 
идејом хармоније, а сличи математичкој ид со
кратили кода се поларно јавља као mathesis 
applicata и mathesis pura.

а. Игра ствара оригиналност усавршава- 
на усамљеног, уметност, али дозвољава и саз- 
нање које см ера неком другом начелу, и баш 
зато „лудачка борба за савршенство" (стр. 
15) не само да je у равни „утакмице у Не- 
могућем" (стр. 14) а уистину „утакмица са 
Свемогућим" (стр. 15) већ и у равни усавр- 
шавања несавршенства, пошто „мода умет- 
ничка каријера" има важно ст „марљивог 
усавршавана иначе изопаченог позива" (стр. 
13). „Сам дух Уметности" који јесте „тежња
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ка Немогућем" (стр. 23), печат божанског 
смиола са паче лом Једно Неједно пгго се у 
метафизици начела преводи као „Једно и 
Неједно" (стр. 17), у језику појашњава савр- 
шенство и његову изопаченост, уопегье и су- 
новірат — појашњава стваралачку мудрост 
(поновеет) али je и неопходно омета (теста- 
мент) : „ ... још на прагу ове исповести — не 
знам да ли би било и справил je да je назовем 
тестаментом, ником намењеним, или свима 
упућеним заівештагьем једног боготакмаца" 
(стр. 15). Метафизика игре и јесте у сумњи 
не само у уметност, или изопаченост, већ и 
у лет и пад, као могућнОст идентитета. Изнад 
лета, изнад нада (као универзалне или фи- 
налне тачке), изнад исповести и тестамента 
И кар Губ елки јан узрок посте јања види у 
игри. Зато уметност ни je универзална или 
финальна тачка, она je подједнако ум ehe ко- 
лико и изопаченост.

У „затвор еној путан и игре" (стр. 24) 
Икар А. Губелкијан снознаје мерило сушти- 
не, успење, уснуће у свесадржини, свестан да 
нема „стања на месту" у духовном животу.27 
,,Qui non proficit, deficit"28. Икаров лет мо- 
ryh je j едино к центру, макар симболично по
казан кроз дрхтај, веру у Moh тела и духа, 
сопствено искуство оклоно дејству то j ест 
уметности, као танана значајка, једва примет
на у Духу свефилософије (поймана), па и 
гада j едино кроз метаф о ру тројства. Трибра- 
хистички звук, кратак, сажеће се у „верзију 
клизачке пантомиме" која треба да досегне 
„стожерну тачку" (стр. 21) у трећем ставу, 
откривайс нам веру у лепоту (лет) као апсо- 
лутну истину. Могућност вечне истине ни je 
била празноречје јep ју je заједничко сре-

27 Према Мат. 22, 37—40.
28 „Закључује св. Леон Велики (Сермо 59, 8)“. 

Цитирано према књизи: Ж. Безић: „Аскетика“. 1973. 
Стр. 61.
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диште разума и осета (уметност—лет) могло 
остварити само у универзуму, са кодим лично 
(особено, индивидуално) расте „у истом сме- 
ру"2а, налазећи у /единству „стожерну тачку", 
у надличном — „у тачки Омега"30, найме.

29 „Универзално и лично (тј. око једног сре- 
дишта организовано) не само да се не искључују, већ 
расту у истом смеру и достижу свој врхунац један У 
другом истовремено".
(Пјер Тејар де Шарден: ,,Феномен човека". 1979. Стр. 208).

зо ibidem, стр. 208.
зі раскршће од три пута.
32 ,,Ошинут пламеним бичем, смрвљен као му- 

шица------ — пао сам, авај, тресну о на задњицу — — — 
ja, Икар Гу белки j ан, неупоредиви и ненадмашни, седео 
сам на леду“.
(Б. Пекић: „Успење и суноврат Икара Губелкијана“. 1975. 
Стр. 37).

Правила игре су, логично, непредви- 
ђена дер „затворена путања игре" (и „стожер- 
на тачка") може не да негира теократско 
начело (јер би збиљно надвладало игру) већ 
да га своди у trivium31, раскршће коде успење 
(идеју), уметност—лет (дух) и суноврат (тело) 
води — паду. А jер се све дешава на нивоу 
игре, над je нешто поове неизвесно извесно, 
у -отвари (потпуно) извесно неизвесно. После 
првог става („Клизач на леду" слути сметњу 
лета: „ ... а да сам само могао заобићи про
клету ограииченост своде уметности, да сам 
тада већ, као што ми je каоније пошло за 
руком, имао начина да je излечим од урођене 
нем ста физичности" — стр. 25), и другог 
(„Клизач на леду" je „упустио тело у неиз- 
весну битку са Недостижним" — стр. 14 и 
26) досегла се близина раскршћа („Претпос- 
ледњи скок, троструки окрет у безмало водо
равном положају, имао je да представи Ика
русов покушај да надвиси, надскочи, победи 
сунце" — стр. 36) и у сразмери моћи и 
искуства осудила начело лета на пад: „Оши- 
нут пламеним бичем — — — пао сам".32 
„Стожерна тачка", trivium, последњи скок 
бе лежи као скок на доле. Игра кажњава не-
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.метафизичност и извесно се установљава као 
неизвесно, па моћ иокуства, мимо спољњег 
света33, гради смисао лета. Али, и сам, из
губивши (а није га ни поседовао, бар у I 
ставу), у „унутрашње упориште" (стр. 40), 
Икар А. Губелкијан, „клизач на леду", откри- 
ва смисао пада: „Пошто сам се одбацио за 
последней скок, и пролебдео ваздухом, једва 
овестан шта се са мојим апатичним, растро- 
јеним телом збива, поново сам био спаљен 
сунцем —------ и — тише ме ни je стид да 
о томе говорим — пао на земљу, треснуо о 
лед, о белу плочу, где ме je пр еду ср етл-иво 
ч екао ср долихи отисах првог пада" (стр. 41).

за Свет je давао подршку паду, „једној умет- 
ности, из које je исхлапила сва моћ, а остала да je 
симулира само сјајна, шупља л>уска‘‘.
(Б. Пекић: „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 40).

Игра, међутим, полаже право и на 
исту другу истину — макар била у изопаче- 
н ости као изопштености — исто толи ко апсо- 
лутну и метафизичку, додуше додељену је- 
ретицима. Друга истина јесте истина мистика 
у паду, истина чак мистика лета пада и она 
не искључује метафизику. Напротив, иако се 
(а игра не одговара je ли то исправан и je- 
дини могућ след појавности) у паду нашло 
биће које je лишило лет метафизичности. 
Умеће пада јесте умеће метафизичког устрој- 
ства. Губслкијану пад изолује околност про- 
тивлета, j ер пад јесте „опасоносни неспора- 
зум" (стр. 42) и игра тај неспоразум тумачи 
таштином уметника али изричито не одређује 
да се неспоразум не тиче воље и моћи игра
на. Пад у игру, најзад, обавезује свеет да се 
придржава правила, као што се правила при- 
мене не би требало слепо држати; и допета, 
пад (у игру) јесте неспоразум, и свака грешка 
доказује тумачење спасоносног неспоразума. 
У паду се не могу правил но уочити начела
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j ер над игри даје смисао иако je у игри огра
ничен и гром, која мисли да игра саму себе, 
бе скованно доводећи у заблуду веште (и без- 
надежне) играче.

Можс ли се онда, у игри, одредити 
последица мимо -случаја, или разум еван-е уз- 
рока од нам ере, питање je које у одговору 
носи над (у мри), над „,два пут узастопно" 
задешец, неизбежан и коначан, над игре и 
лета, над оглодан у духу (језику). Неизбежан 
и коначан над јасно je одре hen у језику (из- 
ван случаја као и изван намере) и језик може 
само да прецизира како се над јавл>а као не- 
достатност и да тај недостајући пад, коме су 
ревнитељи наклоњени, јесте пад „презира", у 
име смешное: „Taj je пад изгледао намеран, 
пад срачунат да изазове ефекат, да га кресле 
на најосетљивијем шаву, граници на кбјој се 
апсолутно савршенство ona j а са тоталном не- 
савршеношћу' (стр. 42—43). Пад (игре) je 
умеће, характер универзалности језика који 
ограничава играча, односно свойство универ- 
залног ума који je осу hen на језик: „Ви, 
међутим, постижете највише савршенство, 
управо у моменту, када га извргавате под
смеху, ви сте управо тада савршено несавр- 
шени зато што сте несавршено савршени" 
(стр. 48). Својство универзалног ума кОји je 
осуђен на језик у језику се јавља као обмана 
(као у примеру ко j и омо навели где универ- 
зал но јесте привид, па се цитат са стр. 48 
тиче Силе персонифициране у Протектору) и 
као овеет онога који je у паду: „У крајњој 
линији, же л со сам да у мојим падовима суб- 
лимишем оне падове, од којих су ісачин>ени 
наши животи, да моја игра, од сада, буде — 
-------j одно трајно срозаваше у понор" (стр. 
61).

Свеет игре и свеет пада указују на 
искуство откриівено у ономе ко je сопственик 
свести игре и пада. То искуство себе види
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као равноправной супарника игри и паду не- 
ограничено избегавајући да оживи нужношйу 
људског обележја. Управ о због тога искуство 
које поседује овеет (кода „уме да свим сводим 
чиновима да обележје универзалности" — Хе- 
гел) остварене универзалне достижности није 
у стану да се освободи омашки коде успос- 
тавља сама игра. Омашке у поетици, што у 
отвари чини успостављен систем недослед- 
ности у поступку, чак и ако се потврђују као 
вредност моіу бити и десу замерке стилско- 
-композидијској садржини исповссти: „Успе- 
ње и оуноврат". Покушай емо да на најраз- 
ложнији, и поступая, начин извршимо пре- 
познавање и анализу омашки.

ИКАРОВ ЛЕТ (игра на веду у три 
става) представља „тежњу ка Немогуйем" — 
у чему се „иапољавао сам дух Уметности" 
(стр. 23) — и то je важейа целина кода се 
бодрила за смисао. Надградња „тежње ка Не- 
могућем" произи лазила je из митске суштине 
коду je требало преобликовати на нивоу ло
гике лета. Икару Губелкијану важно je да у 
игри види заблуду, кодом митска. суштина 
губи магидски значад, и зато се наглашава 
чињеница да je „лавиринт за синода продек- 
товао сам Дедалус" (стр. 25). Икарус je за
веден али не на принципу митске суштине 
већ „лакойом небеског крстарења" (стр. 34), 
и истинитост његове воље изнад je митске 
омеђености: „Икарус више ни je хитао куйи, 
није од Миноја бежао — — — Он je био 
нови Гигант — — — нови господар неба, 
нови гонич огњених кочи j а" (стр. 35—36). На 
тај начин, Икаров лет постоји као реална 
суштина и представжа независну вредност у 
односу према митској суштини (Икарусов 
лет). Пений, у том вей сложеном систему 
вредности (митска. суштина — реална суш
тина), упуйуд’е на j одну нову независну вред
ност. Нова независна вредност (сила као
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произвол одређеног историјског контекста — 
фашизам, на пример, сличен у Протектору) 
јавља се као антитеза митскод суштини. На 
једној ограни je реална суштина као независ- 
на вредност која хоће да негира митску суш- 
тину, а на другој сила као незавиона вред
ност кода би да се наметие као митска суш
тина. Оила као независна вредност негира 
игру (митску суштину) и лет (спиритуалну 
суштину) коди остваруде реална ісуштина у, 
како смо рекли, негираіьу митске суштине. 
Икаров лет je сада спрам митске суштине и 
суштине силе, и он траде час у сукобу са 
митском суштином час у сукобу са .суштином 
силе. Такав поступай има за последицу „упа- 
дање" независне вредности (лет као реална 
суштина) у две различите схеме: према мит- 
окој суштини и суштини силе. Напомена je 
уочљива: Минод и Протектор прсдстављају 
дух холизма, заумни дух коди не може да 
надвлада иако влада, па ипак, иако јесу ис
тине зла као мита о злу разлива je њихова 
велика, у унутрашњој структури, али и у од- 
ређењу према другом, или другод суштини: 
Миној je занемарљив у односу према Хелиду 
(а припадници су истоветне митске суштине) 
а Протектор ниде у односу према себи (jер 
другог нема) већ je крајња аура своде сопстве- 
ности; Миној и Хелиде, два, од многих, лица 
божанске митске суштине — Протектор иста 
суштина, лишена и божанског митолошког и 
хришћанског божанског. Чак и под претпо- 
ставком уважавања да митска суштина и суш
тина силе у ствари треба да се једначе, ујасне 
као суштина зла према којој je усмерен лет 
као реална суштина — остаде видан проблем: 
реална суштина не може да се односи на 
исти начин према митскод суштини и суштини 
силе. У првом случају Икарус je заведен „ла- 
коћом небеског крстарења", у другом Икар 
je доказивао „бунтовничко, прометејско, ос-
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лободилачко значенье" (стр. 78). Такође до- 
дајсмо да са становишта историје нада „ла- 
коћа небеског крстарења" и „ослободилачко 
значенье" не могу да творе мсти узрок или 
последицу: таштину. Тешко je прихватити и 
претпоставку да митска суштина и суштина 
силе представљају мету независну вредност, 
то јест еуштину зла.

Пекић je покушаю да реал ну еуштину 
лета (независна вредност која хоће да негира 
митску еуштину) посматра у двојству. Ика
русов лет и Икаров лет јесу једно а неједно, 
једно које није исто. Служећи ее могућности- 
ма коje нуди значење двојника аутор je по
кушаю да да одговор којим лет као реална 
суштина јссте у сукобу и према митској суш- 
тини и суштини силе. То нико не спори, али 
остаје чињеница да независна вредност, реал
на суштина лета, гради свој систем н стирать а 
према митској суштини а да га спроводи пре- 
ма суштини силе (Протектор), и обрнуто. 
,,Мој Икарус" (вели Икар Губ елки j ан на стр. 
22) — „будучи да сам Дедалусовом сину за- 
видео на страсној тежњи ка Немогућем, у 
којој се испољавао сам дух Уметности" — 
оптерећен je одлуком: „сањао сам — — — 
да се отресем гравитад и je" (стр. 23). Икаров 
лет, даже, усадржава се у тежњи: упустити 
„тело у неизвесну битку са Недостижним" 
(стр. 26). А читала пантомима, основана на 
таштом и зазову, имала je за циљ „да се из- 
рази презир према људском роду" (стр. 43) и 
то „ругајући се његовим нанорима да се из- 
једначи са боговима" (стр. 43). Очито je да 
суштина лета предоминира у тежњи, у от- 
кривању самог духа Уметности, у откривану 
спиритуалне суштине лета (jер je тело упуш- 
тено у неизвесну битку), па чак и онда када 
свесно повлачи поларно одређење: људи — 
богови (што никако не негира значења успе- 
ња или суноврата). Али тај исти лет могао
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би се тумачити, под одређеним околностима, 
„као слаганье, прећутно солидарисање са суб- 
верзивним значеньем моје пр ед ставе" (стр. 33) 
чиме се пренаглашава суштина силе и одсту- 
па од суштине мита. Цитирана реченица тиче 
се евентуалне рсакцијс Протектора, Арнима 
вон Саксендюрфа, на она можѳ бити реле
вантна j едино за суштину силе али не и мит- 
оке суштине. Недостижно, найме, не може да 
поседује такву врсту реакције, савршено там 
пре а овесмислено апсолутно. Да je Икаров 
лет (до малочас у значеньима суштине лета, 
према Апсолуту, Недостижном, Савршеном, 
Свесмисленом) ујашњен постојањем суштине 
силе нема сумње j ер „Икар Губслкијан, ев- 
р о п еки Шампион" изводи „ j сдан сасвим на
рочит програм, нову верзију клизачке панто
миме, познате под именем ИКАРОВ ЛЕТ" 
(стр. 24) пажљиво пратейи реакције на Про- 
текторовом лицу где je очитавао оно чему 
je и била усмерена његова тежња: „упозорење 
да je моја увредљива нам epa схваћена" (стр. 
26). „Најзад, када je моја игра додириівала 
суштину успаваног родољубља" (стр. 31) ми 
схватамо да je „неизвесна битка са Недостиж- 
ним" у ствари усмерена према суштини силе 
то j ест Протектору. Нормално, ова недоел од
но от или принцип омашке ремети сталско- 
-композици j ску граматику, јер не само да смо 
присутни одступању од метафизике лета, већ 
смо уведени у ситуацију која нема квалитетс 
на које рачуна (неку врсту „шавова" којима 
се две целине: митска суштина и суштина 
силе — уједињују ка истом проблемском ис- 
тумачењу: истумачењу лета). Тим пре, што 
две целине (суштина силе и митска суштина) 
верно теорији омашке не могу да се разједи- 
не и творе неисту истост: „Ошинут пламеним 
б ич ем, смрвл-ен као мушица у судару .са бо- 
жанском чизмом Хелијевом — ja сам je, кас- 
није, ocehao као чизму Саксендорфову..
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(стр. 37). Отуда наш приговор да je реч о 
омашки која je, скоро .неизбежна, у генези 
игре. Тако да имамо неколике значењске сло- 
јеве коде je тешко сложити у мозаик: Икаров 
лет као реална суштина, ,,тежн>а ка Савр- 
шенству"; Икарус заведен „лаковом небе скот 
крстарења", и тежња „да понизи бога-такма- 
ца"; реална суштина -силе (Протектор); осло- 
бађање двојника (Икар—Икарус); таштина 
Икаруса; таштина Икара Тубелкијана; тежња 
да oe -надиђе мит; тежња да се обори мит 
силе и сл. Да појаснимо: митска суштина и 
конкретна суштина силе (Протектор) нису 
једно и не j одно, нису исто, j ер митска суш
тина садржи бога-такмаца а Протектор ни je 
бог, и ни je такмац истог значегыског нивоа. 
„Тежња ка Савршенству" и тежња „ослобо- 
дилачког значења" такође нису истог значењ- 
ског нивоа.

Опчињујући конгломерат важећих 
суштина (митска -суштина, спиритуална суш
тина, суштина силе) довео je до немоћи од- 
ређивања реалне суштинске појаве (суштина 
лета) као што je „нова верзија клизачке пан
томиме, познате под именом Икаров лет" 
односно „Клиз а ч на л еду" Икар А. Губелки- 
јан. Чини се немогућим одредити суштину 
..клизачке пантомиме" према садржајном 
свету (суштина силе) који путем преси je и 
репресије окончава реалну -суштину. Па ипак, 
вредностима реалне суштине (овеет, воља, 
лет, идбја) негира се садржински свет као 
једино суштински свет. Ме-ђутим, не на зна- 
чењском плану већ много више на плану је- 
зика суштин-ска одређења „завела" су аутора 
књиге и Икар А. Губелкијан („ja, Икар Гу- 
белкијан, син недостижног уметника Арама 
Губелкијана, несуђени Икарус, злато-крили ос- 
ветник, народим јунак, летач преко светова" 
— стр. 43), на плану непостојеће нужности, 
ослобађа с-е, у пр-вом плану, д-војништва:
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„Али ja се писати обазирао на последице свог 
изазивања — зар се мој двојник Икарус на 
њих освртао" (стр. 26). У истом значењском 
слоју Икар А. Губелкијан (или, можда! двор
ник, Икарус — што join увек не нарушава 
у потпуности j единство космолошке онтоло- 
гије и логооне антропологије) јесте у сукобу 
са независном вредношћу (сила као производ 
историје) оличеном у Протектору (стр. 26) да 
би, оклизнувши се у недоследност, тај сукоб 
прерастао у „неизвесну битку са Недостиж- 
ним" (стр. 26). Независна вредност (у односу 
на мит као провокацију уметникове таштине 
са једне стране, па опет у односу на осећањс 
слободе!), час препознатљива као сила али 
и као Meke (вештина лета), у борби je са 
Недостижним; независна вредност (двојно 
уочдаива) стално je у сукобу као и „тежња ка 
Немогућем" (испољен дух Уметности) према 
„особи Протектора покрајине" (стр. 23).

Икаров лет (тежн>а или борба), сукоб 
са Силом или Немо-гућим, лет или пад у Нат- 
лриродпо, у ствари означала омашке марги
нала исповести, онога који je на више на
чина, и по сваку цену, хтео да буде изван 
„вере у уметпост" (стр. И). Недоследност 
поступка пратиће до краја ову исповест која 
имени суштину уметности, и до краја ове 
књиге трајаће тежња да се „домаши и пре- 
маши супце" (Икар А. Губелкијан се одре- 
ђује: „Да Икарусу изборим победу. Да по
низим бога-такмаца" — стр. 76), али и „жи- 
вотна игра" као одтовор „победпику са При- 
пјетских мочвара, освајачу Минска и Вјазме" 
(стр. 77), те најзад падградн>а мига у моћи 
Икаруса да „употреби своју слободу" (стр. 
78) и метафизичка вера бића да he лет ка 
Недостижном „одолети супцу", па Икарус, 
летач, „neke пасти" (стр. 78). Успон ка Савр- 
шенству и борба са Савршенством (сила Про
тектора) поларног су одређетва, па једначења
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Савршенства (коме je усмерен лет окаракте- 
рисан речју „натприродно" — стр. 44) са 
Протектором покрајине (инкорпорираног у 
божанског Хелија) пад je у иедоследност ау- 
тора кіьиге „Успење и суноврат Икара Гу- 
белкијана". На тај начин одисеја напора у 
„изједначењу са боговима" (стр. 43) оставља 
трат о паду у несав-р ш енство, и омашке пис
ца34 прете да угрозе тежњу књижевног лика. 
Штавише, услед немогућности једначења ау- 
тора са ликом, чак ни као са „двојником", 
лик Икара Губелкијана оставл-а сопствени 
трат о паду у несаврmenство, и иедоследност 
лика прети да обистини збиљу своје тежње 
објављивањем трактата о наивности сопстве- 
них уверења.

34 са формалне тачке гледишта иедоследност у 
књижевном поступку (омашке писца) нема оправдања и 
део je збиљског приговора jединствености дела. Са тео- 
ријеког становишта игре недоеледности у књижевном 
поступку јесу „планирана неминовност*“, шавови ко j и 
везују трајање игре.

Не бранећи маргинала исповести (jер 
сви приговори остају на нивоу књижевнотео- 
ријских значења) опомињемо се маргиналије 
с почетка књиге дубоко уверени да криза у 
размишљању Икара А. Губелкијана недво- 
см и слеп о јесте нсгација негације. Тежња ка 
апсолуту, и захтев двојника да садржи инди- 
видуално уклапање у размишљање о овојству 
лета неизбежно представља супіти'ну нада, то 
јест негацију, као што негација суштине пада 
(негације) чини филозофију игре. У игри (на 
коју нас опомиње наело» исповести, чак мото 
преузет из Књиге нроповjедникове који je 
удвојио истину духом и таштином, а опомиње 
нас и одбрана од лета у уводу, која подјед- 
нако прети језиком не само као „Икарово 
успење до савршенства" доступно смртницима 
Bek и као траг успења миали пресел-ених у 
перо чаюне сестре, „надзорнице Болнице Св.
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Вид") лет и пад нису (и jecy) у реідоследу 
реалном већ претпоставл>еном,, као што пад 
и лет jecy (и нису) „Таштина над таштина- 
ма". Збиљност игре није у испиши већ могућ- 
ностима истине, и игра није само у лету или 
паду, већ у игри саме игре, а опа, као двор
ник или сенка, даје могућност логичном и 
алогичном следу претпоставл-ених многознач
ности нао што оставља траг никад у потпу- 
ности дефинисан. Игра» кода јесте унутрашн>и 
призив бића да уочіи индивидуално у универ- 
залном, оведочи играна и noTBphyje себе, она 
ништи свану тенденциозну тежњу или заврш- 
ност исповести о Икару А. Губелкијану, и у 
име језика који и сам у недоследности фе
номена „јасног" значења синтагме „таштина 
над таштинама" (стр. 84) — оставља могућ- 
ности истумачен-а лета то jeer нада увек отво- 
реним. Тиме je игра уочена као „затворена 
путања игре" (стр. 24) унутар но je (као и 
изван које) индивидуал,ноет „проналази у но- 
вој игри најнотпунији израз" (стр. 76). Дух 
игре испуп-ава „затворену путању игре" ту- 
мачећи нам да слобода игре, паралогизам, 
ни je само игра нити затворена игра- већ пу- 
тан>а игре (дух игре) чији „најпотпунији из
раз" јесте игра затворене путанье игре забе- 
лежена „,у новој игри".

Ь. „Осећати се равноправно са тим ипак 
несавршеним савршенством"  у стању je je- 
дино дух који ее руга над летом и падом, 
али дух изнад лета и пада, као дух језика 
и супериорног својства моћи. Моћи, може 
само ироничан дух, неомеђен правилима већ 
поремећајима игре, сама бит игре, а то зна-

35

35 Парафразирамо реченицу с почетна стр. 48 
исповести о лету пада (Борислав Пекић: „Успење и 
суноврат Икара Губелкијана“).
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чи — биће, ослобођено предрасуда и таш- 
тине. Не чини се умесним иронични дух сво
дити у таштину, јер би тиме негација ствар- 
носног чина, лета или нада, у бити сама 
таллина изгубила сваки смисао, који joj се 
не може одрећи и нор ед порази© истине о 
њој самој. Ироничан дух, који xohe да про
исходи из игре и «OM доказни поступай зас- 
нива на аналитичном опредељењу, у ствари 
јесте допуна делине, којом се биће осећа рав
ноправно са тим ипак несавршеним савршен- 
ством.

другим (м!ит, Бог, отац, друштво) се 
може доћи до истог или различитог, као што 
се реалном маштом (емоција, таштина, побу- 
на, уопење) може схватити различите у истом. 
То у ствари јесу неке од законитости игре и 
иронии©, јер иігра инклинира другом, а иро- 
нија реалном машти. Исто тако, потреба за 
успењем реал но постоји, ал и биће (реал но, 
стварно, объективно) не може да се одупре 
потреби за уепењем пада то јест машти. Она 
je иегова прва креадија, усхићење успења, 
али и над у реално, пошто биће јесте склоно 
рационализации маште, иронији — којом 
доказује (којом се доказује) да „падовл" могу 
бити „одиста божанствени" (стр. 48). А када 
се „једном изневери савршенство" — — — 
„постижете највише савршенотво, управо у 
моменту, када га извргавате подсмеху" (стр. 
48).

Vj единити лет („неочекивано против- 
судбинско васкрснуће" — стр. 37) и над 
(„смрвл>ен као мушица----------- ja сам пао"
— стр. 37) значи yjединити Аполона и Дио
ниса (лет) те Иронов j едника и Христа (пад), 
на прави начин суцротставити митолошко 
мистичном. Хједшшти не значи изједначити, 
па митски лет и мистичан пад (лет) и дал>© 
јесу у супротставл>ан.у овојих суштина. Икар 
А. Губелкијан који не прави разлику између
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Ујединитеља и Изједиачитеља уј единивши 
веіптину и тежњу ка Немогућем хоће да се 
усавршавањем изједначи са Савршенством, и 
іьегова погрешка успења (ид е н ти фи ка ц и ja са 
Силом) открива само Моћ.пада. Идентифи- 
кујући се у моћи („ja, Икар Губелкијан, не- 
упоредиви и ненадмашни" — стр. 37) „Летећи 
Јерменин" иронизира сопствени покушај 
(„пао сам")- Још увек, имајући снаге само за 
одређење, он констатује своје стање не откри- 
вајући и стину (пада). Сведоктога неси о разума 
остаје ироничан дух, дух који се руга, и дух 
KOM слуги над („Moja уметничка каријера 
----- - — марљиво усавршавање иначе изопа- 
ченог позива" — стр. 13). Ругајући дух пока- 
зује да оимбол ујединитеља јесте прототип 
иронизираних судбина, искарикираних могућ- 
ности, чак пада крји би морао бити стран 
ономе ко je покушао лет (ироничан исказ 
памти да Ослободиоци летача оптужују због 
колаборапије као што доказује j ад но стање 
летача које je такву пресију „једва и омогу- 
Павало", али ироничан исказ наводи чиње- 
ницу како због таштине других ни je изведен 
„на Суд националне части" — стр. 83). И 
„клизач на л еду", свестан да судионици н>е- 
говог пада (оползни свет) тумане пад не као 
неспоразум већ уметност, уметност „комедио- 
графског талента" (стр. 63), схвата да je ње- 
гова комуникација са светом „засновала на 
погрешиим премисама" (стр. 63). У истину, и 
он сам види сопствено „царство" (пада) ује- 
дињено с уметношћу на „комичан начин" 
(стр. 63). Ругајући дух ујединио je Икара и 
Икаруса чије тежње ка Немогућем у ствари 
значе пад у „накарадне вештине" (стр. 62), па 
се лет обистинио у несавршенству, као дах 
KOM ће нестати над леденом плочом, далеко 
и он есп окој ав а јућ с од из j ед начител>ске моћи 
самоспознаје:
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„Други пад, међутим, није имао оправдања, Дошао 
je у јеку јасне свести да се нипошто не сме збити, 
у сред деловања вол>е и свих способности очајног 
тела да се избегне. Па зашто сам онда пао? Где 
je била погрешка? Где je био грех, то сам знао. 
Али, где je механизам казне почео да делује, било 
ми je непознато, Нисам знао где je тај „уображени 
бог", са којим сам се јакао, у савршену машину 
мојих покрета гурнуо своју чаробну палицу, кад су 
поломљени паоци на точку мог савршенства" (стр. 
43).

Ругајући дух се јавља као отворена 
могуйност, као коначно бесконачно које се 
доима као општост. Jep свет није изграђен 
само на смислу и идеал ности, и иронично 
брани унутраппьу суштину (не аксиоматичну, 
али могућу), извитоп ep еност, колико да се 
она мора уочити као унутрашња суштина то- 
лико и да се она мора уочити као усушти- 
њена истина о бийу које иронизира сопствено 
успсње, постојање, и пад — иронизирајући 
дух KOM твори идеју успења, постојања и на
да, чак, иронизирајући митско, божанско и 
онтолошка одређење према Моћи супстанци- 
јалног: „Благодарейи, дакле, оном унутраш- 
њем преиначењу, темељитом преустројству 
духа — — — ja сам, не нрсстајући да пре- 
зирем изрођавање —------ дошао на плодо- 
носну идеју" (стр. 65). Плодоносна ид ej а јесте 
ироничан дух који се одржава на самој гра- 
ници „божанске међе, коју сам каоније на 
своју штету прекорачио" (стр. 20), jep на тој 
граници Икар А. Губелкијан открива бивству- 
јућу општост, макар она дошла у значењу 
конкретнијем од ироније (презир) — открива 
закон оведока ироније:
„Имам на уму начин, који сте изволели демонстри- 
рати између првог и другог пада, пада који je, 
несумњиво, био предвиђен, и онога, за којег смо, 
док цела и де j а ни je била у понављању разјашњена, 
могли поверовати да je случајан, и да сте ви само 
неким несрећним покретом, горе у ваздуху, изгу
били битку са Хелијем, ко j у сте планирали да до-
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бијете, и да тиме, не знам, можда се и варам, 
извучете из легенде о Икарусу нову алтернативу, 
не само за Икаруса, нипошто само за њега". — ------  
„Дакле, имам у виду ваш смисао за н е о ч е к и- 
в а н у поенту, вашу вештину да се наругате соп- 
ственом заносу, и да сопственом полету, добро 
смиішьеним неуспехом, дате човечну димензију" 
(стр. 47).

Дедукција игре подразум ева ироничан 
смисао, првенствено над самим собом и таква 
рецепцијска Mok симбола лавиринтоке свести 
(индивидуална свест, Икарусова и Дедалова, 
па и Минојева) сугерише „неким ироничним 
светлом, као да омо сви ми, окупљени у оној 
паклу сличное арени, сами криви за своју 
судбину, да омо тај лавиринт срама и страха 
сами за себе изградили" (стр. 23), „(одном 
речју, требало je признати нораз, и у поразу 
осећати будућу победу" (стр. 42), иако je та 
увек иста будућа победа, та j „над срачунат 
да изазове комичан ефекат" (стр. 42), увек 
йоту тежњу онтичности света морала да оп- 
равда гр анидом „на којој се апсолутно савр- 
шенство сп а ja са тоталном несавршеношћу" 
(стр 43) али морала и да докаже виртуелном 
гранидом ироничног, која пориче и која изу- 
зима: „А има ли безумии jer начина да се 
изрази презир према људском роду, него ру- 
гајући се његовим напорима да се изједначи 
са боговима" (стр. 43).

Иронизирајући дух, остварен ка свим 
могућностима, чак и ако не нуди осмишље- 
ни садржај нуди актуелну потендиj алиост, 
над као анализу нардиса, 14кар Губелки- 
јан, саучесник „„наопаке поруге уметности" 
(стр. 44), пэда, кога сматра последи дом „слу- 
чајне, готово трагично погрешке" (стр. 44) и 
сведок (Протектор покрајине) „наопаке пору
ге уметности" не показују на нужност али не 
негирају „будућност" пдда. Ироничан дух 
јесте комедијантски формалан али се њиме
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пад претвара у други смисао, смисао дубо- 
ког презира према лету који je „својом ко- 
мичношћу смерао да изруга дух револта" 
(стр. 40), презира према идеји умећа (јер се 
пад „више неће поновити! Домашићемо и 
надмашити сунце") и идеји свести („остами и 
види! Оно je била грешка" — стр. 40), дубо- 
ког презира према уметности као креацији 
упатуљеног и унижен or бића што понавл-а 
(бранећи чин изопачености) спознају о „јад- 
ној уметности, из које je исхлапила сва моћ, 
а остала да je симулира само сјајна, шупља 
љуока" (стр. 40). Будућност нарцисоидности, 
и уметности, јесте у озбиљности тежн>е „нао- 
паке поруге уметности", поруге свету и пору- 
re себи самој, па тако и нарцису који ће 
остварити свој будући лет или пад. Напор 
духа дат кроз игру ни je и способност духа 
за игру. Способност духа за игру јесте иро- 
нија, која се не нуди као средство конститу- 
ције стварности или универзалности, већ као 
дисхармонија уједначених свера: лета и пада, 
што су се ухармонизовали презиром према 
будућем, j ер дух, без моћи напора и тежње 
ка способности, твори оно што уистину јесте 
— а јесте сада. Сада ш пост ни je одсутна (као 
прошлост и будућност) и ироничан дух ту 
присутност види као пад („Пошто сам се 
одбацио за последней скок — — — поново 
сам био спаљен сунцем-----------лао на зем-
љу, треснуо о лед, о белу плочу, где ме je 
цредуеретљиво чекао срцолики отисак првог 
пада" — стр. 41) и као руган-е лету: наше 
je доба „нибелуншки сувопарно----------- век 
издуженог, готског лика, мрзовољног духа 
— — — смех нам недостаче. Смех наш на- 
сушни. Смех наш насушни дај нам данас" 
(стр. 44—45). И рупајући дух, најзад, утро- 
жава Икара и Икаруса, Миноја и Дедалуса, 
угрожава било какав смисао упирући иронич- 
ним дахо м, као отиском пада на л еду, на
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безусловност безуспешности, умањујући и 
смисао сопствености, духа pyrajyhcr, али не 
ништећи тај ироничан дах предодређен осу- 
ђенима на лет и пад, осуђенима да пасторе 
— јер успевају — иронији ироније:
„Јесте ли залазили? Јесте ли приметили да нема 
значаща што je одмерени Дедалус преживео. Мит 
данас признаке промашеног летала, крилатог Ика
руса, само њега. Добри занатлија Дедалус je забо- 
рављен. Занемарен неправедно, но без призива. 
— — — Ja мислим зато, што je, онако трезвен 
и научно бојажљив, признао једну туђу, натурену 
границу, што се слепо и ропски држао унутраш- 
іьости круга који нам je одређен, што je изневерио 
и проиграо шансу да из њега изађе, што je показао 
да je исувише мало човек, да би био бог." (стр. 
50—S1).

Књига „Успење и суноврат Икара Гу- 
белкијана" (састављена од 7 фрагмената) од 
четвртог поглавља, када представља и j одну 
нову целину (и пажљив читалац има утисак 
поремећене перспективе, композиције дела — 
сматрајући да je књига саставл-ена од две 
целине, па да се тако могла завршити и са 
прва три поглавља и евентуално придодатим 
седмим, последним поглавл>ем), очито да са- 
држава теоријски део, теоријску расправу о 
проблемским елементима које књига обје- 
дињује, на што смо — на почетку овог тек
ста — читаоца већ упозорили. У том смислу, 
за тумачење елемената ироније, важно je пе
то поглавл>е које износи теоријске доказе о 
и сторијском понављању пада, то j ест теориј- 
ско образложење игре, па самим тим и, ис- 
пуњен садржај, дух игре који се огледа у 
иронији. Иронија није ништа друго до исти
на пада. Пад je, несумњиво, теоријски доказ 
историје игре. Следствено томе „суштину 
игре чинила би историја" (стр. 66). Taj неиз- 
бежни пад — у игр и ироничном метином као 
фрагментарним свойством субјекта али и све
та приказан — Икар А. Губелкијан „клизач
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на леду", осведочиће у мигу, гр ч ко j и рим- 
ској истории (стр. 66—67), затим „жалосној 
судбини јерменских хришћана" (стр. 70), до 
изругиван>а паду у Комуни или погибмји над- 
војводе Фрање Фердинанда (стр. 68), али и 
изругиваіьа „нссрећи прееветог Lidwina". 
Иронија — истина па да понавл>аиа je нужна 
неминовност и „крал, л еда", „Крилати Икар 
а најчешће Летећи Јерменин" (стр. 71) изра- 
жаіва истинитост лета творећи историчност 
супституције. Иронија — истина пада, зна- 
чењска философија индивидуалног света пре
судно стављеног у целину света, квантифика- 
ција je лета — истине игре: „Сањам да изво
дим свој ИКАРОВ ЛЕТ, овог пута успешно, 
— —■ —у мислима, j ер удове да покрећем 
не могу, усавршавам покрете ко j и ke ми тај 
успех осигурати" (стр. 84).

Ироничан дух манифестује не само 
историчност заблуде већ и историчност успе- 
ња односно оуноврата указујући на игру као 
привод смисла, а ругајући се немоћи субјек- 
тивног духа иронија понавља истину и вас- 
крснуће игре. Свеет, као емпиријски део све
та, губи сваку збиљу супротстављену историч
ности (коначно, све je пад, од митске мета
форе до савремене аналоги)е)36 као што сва- 
ко умеће губи смисао савршенства, и умет- 
ност се доима као изопачсност, несавршен- 
ство; падом (упозорава иронИјска суштина) 
из уметности je „пехлапила сва мой" (стр. 40). 
„Саобразно ком ед иогр а фско м карактеру" 
(стр. 56) игре, ругајућој пор ед би успења су- 
новратом, иронија се тумачи као истина па
да, поетика слободе, уверење хегелијанског 
тоталитета, и зачаран круг парадокса настав - 
л^ача. Историја индивидуалне свести јесте

se Сличну историчност о свести, предуобличе- 
ноЈ фази поремећене савршености, наглашаваће и Н. 
Берђајев у мало) студији: „О dostoinstve christianstva i 
nedostoinstve Christian“. (Варшава, 1928).
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„безбројно понављање увежбавања" (стр. 57) 
„погрешног титраја", усавршавање промаша- 
ја. Настављач измишља „невиђене оригинал- 
не падове'' (стр. 57), и у стању упитые свести 
или унутрашње немойи у сукобу са резигни- 
раном подсвешйу усамл>ени крик бийа беле- 
жи апоричан „велики тренутак, тренутак ис- 
купљења" (стр. 82).

Иокупитељски смисао незавршен у 
изопачености, или паду, није, можда, свойство 
парадоксалне свести, али засигурно јесте — 
j ер сем занес ености и игре не нуди целови
тост — немой да реалии свет, или свет фан- 
тазије, изведе из игре. То, међутим, није пре
мой игре, вей ироничан смисао њеног порек
ла, смисао који ограничава игру предложе- 
ном, другом, много конкретнијом ироничнош- 
йу — ироничном суштиіном бийа, „Тренутак 
иокупљења", као завршни центар игре, трену
так je става ироничне свести према игри и 
себи, према тежњи и умейу, и зато Икар А. 
Губелкијан ироничан дух — неодгонетнут у 
метафори и самосталан у фантазмагоричнос- 
ти — остварује до смислова које игра ни je 
у стању да наслути, смислова „великих тре- 
нутака", смислова иокупљења. Игра je од- 
врайена, заједно са телом и духом тежње, 
од вере у сугестибилну мой лета, j ер мой лета 
јесте мой пада у истини пада. Истину нада 
настављач негира (yвeжбaвajyйи „у мислима, 
јер удовима да миче није могао, своје Ика- 
рево успење" — стр. И) јер пад j соте бесмис- 
лен пошто га значењски одређује свеет, а не 
сопствена омнипотентност, и та иста свеет од- 
ређује ироничан дух као смисао пада онога 
који je стално у тренутку иокупљења. Иску
пити се од великих тренутака, од подсв ести, 
као и од игре, искупљења:, може j едино иро
нично бийе ослобођено духа предрасуда и 
прагматизма свести, бийе које Йе искупити 
свој пад летом у ироничан смисао неосмиш-
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љеиог света. Ироничан дух, који негира фан
тастику занесености творца и бића, води ис- 
купљењу од искупитељства, води нестварном- 
-ироничном^могуће реалном лету у пад, то 
јест паду у лет који по-стоје као „Једно и 
Неједно", као таштина и „таштина над таш- 
тинама". Искупити се може само ироничан 
дух -— j ер je „Икар А. Губ елки јан протаворио 
у нориту од гипса" (стр. 11), не дух лета 
(затворен у „изопаченом моделу свог умрт- 
вљеног тела" — стр. 11), не дух пада („посве- 
дочењу сестре Валерије" — стр. И), значи, 
само ироничан дух остаде као тапија не више 
о Икарусу, или Дедалу, о Араму или Икару 
већ о ,,заборављеном Летачу" (стр. И). Иро
ничан дух се искупио пред Летачем заборав- 
љено|шћу, ироничан дух се искупио пред 
заборавом и Заборављеним летом, ироничан 
дух се искупио да би био ироничан према 
сопственом искупљењу: „Јер што бива сино- 
вима људским то бива и стоци, једнако им 
бива; каіко гине она тако гину и они, и сви 
имају мсти дух; и човјек ништа ни je бољи од 
стоке, jер je све таштина"-17.

и а д

а. Икаров лет који би да буде „уживан-е 
у поново стеченој слободи" (стр. 27) недво- 
смислоно говори о побуни, тежњи да се задо- 
бије изгубљено, да се претпоставка митског

37 Књига проповједникова 3—19 (Б. Пекић, на- 
ведени цитат користи као мото књиге: „Успење и су- 
новрат Икара Губелкијана“. 1975. Стр. 9).
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лета замени универзапним поймалем исто- 
рије збиле ко>ја je пред нама, и да се тума- 
чење индивидуалног уједини са историјом 
збиле у истинској егзистенцији оадашњости. 
Побуда тела да се упусти „у нсизвссну битку 
са Недостижним" (стр. 26) представла делат- 
ност духа кој;и се неће, као што се и није 
„обазирао на последице свог изазивања" (стр. 
26), задоволити летом к Недостижном, већ 
побуном, летом KOM има наклоност и страст, 
летом који — као људска потреба — не би 
смео да затаји. Садашњост je покрстанка сна- 
га која, сем у воли бића, себе одражава и у 
двојнику сваког бића. Затаји ли воља бића 
двбјник остаје као сведок, али уравномере ли 
се вола бића и двојник (ноетика и стика) 
пантомима Икаров лет „отиокивање je У 
небо" да би „увредлива намера" била схва- 
ћена, и да би на плану историје садашњости 
намера била схвачена у „опасној потврди да 
joj je поклоњена озбилна пажња" (стр. 26). 
Протектор покрајине и Летећи Јерменин нису 
у стању умећа када двоје кОји чине исто не 
чине исто, већ у стању сукоба у коме Икар 
А. Губелкијан и његов двојник Икарус не 
поіседуіу тежњу „отискиван-а у небо", „смрто- 
носни загрлај са сунцем", „сурваван>с у ам- 
бис", „и најзад поновно, чудесно узнеће" (стр. 
26) него силу побуне „чудесног узнећа" у „са- 
вршеној борби против савршенства" (стр. 54) 
као трагу бића који захтева „да морамо нау
чити да читаіву лудску природу посматрамо 
у светлости етике, а не мита"38.

38 Е. Касирер: „Мит о држави“. 1972. Стр. 85.
39 „Хиљаду девет стотина четрдесет и друге

И пор ед тога што сила побуне брани 
истину бића (у првом роду сопствену) прима
том слободе она, која јесте од ре he на смиоіом 
и изазовом3*, није конститутивна, већ слобод- 
на да се негира бесмислом и свободна да се
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браии трпељивошћу. Дух истине који осмиш- 
љава свет суштинско je начело побуне, и тај 
дух истине оправдана изазов и аналогію тра- 
жи уједначавање у идеалу духа истине, реци- 
пираном из уметности. Зато je Бориславу 
Пекићу била потребна расправа о „тежњи ха 
Немотуhем" (чиме се испољава „сам дух 
Уметности") паралелно са „духом побуне"40 
(која се огледа у Икаруооврј вољи — стр. 
23) то j ест преовлађујућом тежњом „у неиз- 
весној битци са Недостижним" (стр. 26). Дух 
истине издваја из безглаюне истости, у име 
морали ости и ноуменалности, моћ субјекта да 
сопствено потен дира и као оппітост, чах до 
граница интелектуализираног Немогућег, Са- 
вршенства, Уметности, односно до граница 
метафизичког Св ej единства, Савршенства41, 
Апюолута. Сила побуне, онда, јесте сила у 
„светлости етиіке", сила која „клизачу на ле- 
ду" (стр. 14), Икару Губ елки јану, осмишљава 
сукоб као „заслужену утеху у овом„ пријате- 
љи MOM, без сумње курвинском свемиру" 
(стр. 15). Сила побуне, уосталом, издваја из 
безгласне истости моћ субјекта да сопствено 
потенцира као оппітост4^, макар та сила и не 
садржавала више од самог духа побуне. Ос- 
таје уверење о духу побуне, доказ, „распева- 
ним круговима по леду" (стр. 37), „Протек-

године“ могла je „окупациона власт мој клизачки про
грам протумачити као изазивање, што je он, зацело 
и био“.
(Б. Пекић: „Успење и суноврат Икара Губелкијана“. 
1975. Стр. 21).

40 Дух побуне не може да изгуби значењски 
ниво нити суштински смисао бића чак ни у општем 
ставу И. А. Губелкијана да je и тежња ка Немогућем 
и сукоб са Недостижним у ствари таштина над таш- 
тинама, нити лет нити пад (о томе в. параграф ,,b“ 
овог поглавља о паду).

41 Job. 17, 19.
42 ,,Хтео сам да у Икарусовој вољи моји 

гледаоци виде позив на испољавање своје, да у ње- 
говој привременој катастрофи виде пролазност своје 
судбине, и да се надахну Икарусовим духом побуне“ 
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 23).
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тору — — — да je тај народ, непобедив и 
неуништив" (стр. 37), штавише, доказ о моћи 
„Летећег Јерменина, Икара Губелкијана, је- 
динца оина мајстора Арама Губелкијана, из 
Ерзерума, исходишта, по воли божјој расутог 
рода армейских хришћана" (стр. 16) — „да 
се поново вине у ваздух и да се у неограни- 
ченој слободи, у слободи" коју je „за своје 
суграђане захтевао, одржава само уз помой 
своје несаломљиве воле" (стр. 23).

Други део книге (од четвртог до сед- 
мог, заівршног поглавла) „Уопење и суноврат 
Икара Губелкијана" поовећен je миту о побу- 
њенику43, али то више није слутња уништења 
тежње (над) као што ни je осмишлено искус- 
тво игре (лет), напротив, реч je о побуди 
властитог проучавања која унутрашњи прин
цип преобраћа у принцип оетичене опіптости. 
Побуда властитог проучавања одређује се 
према умећу, духу уметности и копанном ис
ходу, али одређује себе и према другом, духу 
вредности и бесконачној моћи одлуке. Била 
je то, сада већ, чулна стварност у којој пос- 
тоји нешто што разликује лет и пад — језгро 
истине, феномен побуне. Требало je надзна- 
чити смисао интернр^етације резултата, тре
бало je, изнова, остварити лет кроз послуш
ност изопаченог савршенства (падова), и од- 
војити се од интерпретације и од резултата, 
бити сама побуна. „Савршено сам" (стр. 80) 
Летећи Јерменин није тражио идентитет у 
супротностима, он je постао супстанција по
буне (језгро истине) доказујући да се самом е

43 У „савршено j борби против савршенства“ 
(стр. 54) посрнуће, ко je je било доведено до савршен
ства и ко je je карактер игре искорачило у величан- 
ствене падове, одлучило се на ослобађајући крај, ,,од- 
лучност на победу“ (!), усамљенички покушај у коме 
je „милосрђе заборављено“ (стр. 81). „Био сам саврше
но сам“ (стр. 80) вели И. Губелкијан у- одлучности да 
изигра комедиографски смисао, изопаченост, савршен- 
ство, и у изведби, сада, ИКАРОВОГ ПАДА, „који je 
опет постао лет“ — он je изнова „треснуо о клиза- 
лиште“ лишен „заштите суспензори j ума" (стр. 82).
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себи може доћи једино сталним преношењсм 
собствене егзистенције у морални универз. 
Спољни свет, као несуштина, ни je мерило 
(иако изазов) моралним захтевима — већ уну- 
трашњи принцип који има потребу за морал- 
ним универзом који јесте изван субјекта. Та 
стална потреба (уочена реалношћу света, 
опознати реалношћу унутрашњег света), од- 
бијена од спољног света (деструктивног и не- 
етичног), тај свет изван себе види као несуш- 
тину. Супггина, онда, јесте уклапање унутрані- 
њег принципа са моралним универзом. Гу- 
белкијан je сам, „савршено сам", нема „ни 
л>уди. Само лед. Лед и моја одлучност. . 
(стр. 81).

Припадати побуни важно je колико 
имати и преобраћени унутрашњи свет који 
je сведок преобраћења. Утолико побуна (из- 
расла у сасвим ситуран пад) неограниченно 
умножава припадности истини побуне, упућу- 
јући на значење по коме сведоци побуне (и 
учесници) јесу геометриска сличност паду, 
као што ja никада не може бити велико JA. 
На средини измену човека и космоса, васкр- 
сења и страха од смрти налази се равнотежа 
— понор, имагинарно и неуравнотежено тело 
играна који разуме равнотежу-понор, играна 
KOM мора разумски схватити побуну да би 
досегао равнотежу, и који мора осетити ира- 
ционалност побуне да би досегао мистични 
понор. Утолико побуна да je фантастичан број 
под атака о припадности истини побуне. Нор- 
мално, читалац je имагинарна истина истине 
побуне, и критичар, као и писац, потискује 
значења која би хтела да се претворе у за- 
конитости. Па ипак, опоменимо се тврдње: 
припадати побуни важно je колико имати и 
преображен унутрашњи свет: „Одевен сам у 
црн трико —------ сам сам на леду као на 
задимљеном огледалу. Оно мучко сунце — 
— — виси са таванице. Икарусово сунце.
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Сунце промашених летача — — — из мене 
je исцрпљена св а побутьеничка снага младос
ти, у мени омрвљена свака амбиција. Свод 
nocao, међутим, обављам — — — тај без- 
начајни покрет увежбавам. Понављам га са- 
тима, данима, недељама" (стр. 54).

Икар Губелкијан je „усавршавао про- 
машајс, неговао грешке", измислио „ново, 
још невиђене оригиналке падове" (стр. 57), 
и његова иобуна — у жељи да у новом по- 
кушају буде остварена, али доиста као „савр- 
шена борба против савршенства" (стр. 54) — 
расте до истине: човек je увек сам, и оведоци 
побуне нису свод о iM бића већ чина; отуда 
жеља на последши обрачун: са свима, и са
мим собом. Побуна обрачун („Испуњен мрж- 
њом, хтео сам да их победим, смрвим, смож- 
діим савршенством" — стр. 81) исто тако јесте 
и „животна игра" — „упућена свима које je 
он покорно", али и „свима који су на њего- 
вој сунчаној путањи сагорели и пали" (стр. 
77), и тај значењски круг (или тачка/центар) 
путан>е/савршенства који изазива метафизику 
као smplcx sigilium veri дојашњава „борбом 
да се савршеном несавршеношћу усаврши 
савршенство" (стр. 54). Побуна обрачун (игра 
над) чак као идеални суверенитет (успенье, 
умеће, идејачигра) јесте у паду, као што пад 
(„у погледу могућности---------- савршен" — 
стр. 55) „тавори у потпуној тмини пор аза" 
(стр. 54), у тмини суноврата, пад ко j и поста je 
идеални суверенитет. Није ли та (изнова ус- 
поставл>ен ниво метафизике као simplex si- 
gillum veri) „сунчана путања" савршенства 
„један ђаволски ритуал, као свети о бред у 
свему сличан правоме, до најмање догме ра- 
ван канопском, j едино што je био посвежей 
Демону, а не Богу"44?

44 „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 54.
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Потпуно нов циклус (који he доказати 
да се све тачке, иоцељења, немири, смислови 
ишак додирују) што he у захтеву бити неупо- 
редив смер побуне, у ствари побуне над па- 
дом, у име надмоћи — само he потврдити 
ограничен смисао. Протектор покради,не све- 
дени je сад ржа j побуне над падом, и за то 
има два разлога: његова побуна типе се 
потребе осећања супериорности над оним 
који je у паду, и зато Протектор пад свОјих 
супарника диже до метафизичке ранни („ва
ши су падови,-----------одиста божанствени"
— стр. 48) не би ли био изнад особеног про
тивника45, и не би ли и сам упућивао на своје 
савршенство („највише санршенство" јесте 
оно које je „иэвргнуто под смеху"). Исто тако, 
и тај други разлог ни je занемарљив. Протек
тор покрајине јесте у стану побуне над па
дом (чак метафизичког устројства), у име 
надмоћи — свестан и сам сопственог „духа 
без лакоће"46, времена у коме „трагична по- 
грешка" има последи цу „нэіопаке поруге"47, 
j ер истина надмоћи („ Натприр одно — — — 
Вама тек предстоји буд у h но ст-----------Оним

45 „Ви, међутим, постижете највише савршен
ство, управо у моменту, када га извргавате под смеху, 
ви сте управо тада савршено несавршени зато што сте 
несавршено савршени. Какав парадокс?“ 
(Ibidem, стр. 48)

46 Ово je „наше доба, не узимајући у обзир 
чак ни рат, одвећ туробно, преозбиљно, нибелуншки 
сувопарно — — — Без нежности, сирово. Век издуже- 
ног, готског лика, мрзовољног духа без лакоће“.
(Ibidem, стр. 44—45).

47 „Зар смер, ко j и се родио као последица 
случајно, готово трагичне погрешке, једне несмотрено- 
сти за свако жаљење, може бити скупоцен? И баш он, 
та наопака поруга уметности, смер потребан овом теш- 
ком времену?“ 
(Ibidem, стр. 44).

пр слепим падом, наравно" — стр. 44) носи 
печат поруге („некада je и сам клизао" — 
стр. 29), жиг близине и брзог доласка пада. 
Уосталом, он je „и сам клизао", и то je 
ваљани аргуменат против о нога за кога се
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ужас 
nada

не може казати: био je „клизач на леду" 
(стр. 14). ИКАРОВ ЛЕТ који (јесте) ће бити 
(увек) ИКАРОВ ПАД, побуну над падом — у 
име надмоћи што ће се показати као надмоћ 
према паду чија je слабост у и гр и побуном 
— Протектор покрајипе није у стаіьу да 
„чита", и он превиђа, увелико у психози, лет 
као ужас могућности („ако се уопште ради 
о непријатељској демонстрацией, а не о — 
— — безазленој уметничкој фантазији" — 
стр. 31), то j ест пад као страх искушења 
(„Отићи и лишити се уживања, или о стати и, 
подлежући изазивачком искушењу, дубокој 
тежњи за уметничким доживала j ем првог ре- 
да, ризиковати..." — стр. 31). Побуна над 
падом, у име надмоћи, очигледно подразуме- 
вцјући гонитеља и прогон,енот исказује ову 
немогућност поседован>а лета или пада оних 
који су у трагању за смислом, идентифику- 
јући их као гониче сопствених патњи, j ер су 
носмотрено помислили да нису го пени (први), 
односно да се могу сакрити умећем лета у 
паду (други). У j одном тренутку истине, ис
тине која пориче, враћају се истој целини 
коју су, ако je су уопште, доживели као чулно 
преображен-е они што су склони метаболич- 
ном парадоксу језика48, односно бића.

48 „Најзад, Икарус je, додуше, извојевао сло
боду, а ли je притом умро“.
(Ibidem, стр. 30).

Побуна, истовремено значи и трену- 
так преступа, поставл-а као чин-еницу споз- 
нају о паду, и она јесте истина пада, сам 
пад, а јер значи тренутак (у низу тренутака 
без којих постојање није могуће) преступа 
побуна не ограничава — и истина пада, сам 
пад, у отвари непрекидно траје. Ужас пада не 
преваэилази доказ побуне (и након дугог дру- 
гог припреман-а Икаровог лета мајстор на 
леду, Губелкијан Летећи Јерменин, неизбеж-
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но се опет нашао у истини, паду, сдда већ 
разломљеног тела не само; као ранијс, иіп- 
чашеног духа): „Па, премда и сада лежим у 
некој враги сусп ен зори j ума, од гипса овог пу- 
та, он ми ни издалека није тако мрзак. На
против, он je мој понос, доказ побуне, реха- 
билитовани племийки гр б" (стр. 72). Ужас 
пада тренутак преступа не доказује у тврдњи 
сусрета неконачне смрти вей га, својом исти- 
ном, анализира у доприносу j ед ног имагинар- 
ног света. Друга реалност49 je прекомерна, 
несазнатна, и нопознала снага бийа и мета- 
физички волунтаризам само je споредна, и ако 
пocтojeйa опособност, одлика такве реалнос- 
ти. Другу реалност не чини несазнатност пре- 
комерности, вей највише непознатост, и то je 
доиста сан о „херметички затвореним свето- 
вима ісавршенства".

49 „Сањао сам велелепне, непоновљиве, не- 
noj амне, немогуће, па ипак остварљиве клизачке фигуре, 
ко je не би срамно угинуле у тешком паду, у некој, 
унапред смишл>еној понижавајућој омашки. Једном об- 
разоване, те би се фигуре настављале у недоглед, и 
градиле као jaje херметички затворене светове савр- 
шенства, које каменити лед не би био у стању да 
смрска. Замишљао сам нерастројене покрете, самодо- 
вољне облике, готове већ у часу рађања, фигуре све- 
могуће маште, кореографске творевине неподложне ис- 
правци, промени, поготово разорењу, неизмерљиве Ско
кове чија би складност искупљивала скромност прева- 
љеног простора, гледао сам Икара Губелкијана у ве- 
читом кретању преко леда, кретан-у, ко je би по својој 
j едноставности и целовитости подсећало на божанску 
непомичност“.
(Ibidem, стр. 72).

5о учесници наличја уметности, то значи и 
публика — сведоци Икаровог лета то j ест Икаровог 
пада бележе као учесници игре два пола њене истине: 
да je та „по себи смешна симулација живота — — — 
коштала главе, без икакве симулације, једног изванред-

Побуна хойе да буде испуњење вре
мена, нема онда потчињених нити суверених 
тренутака, само испуњење, својствено осейа- 
њу слободе и мистици уметничке негације. 
Испуњења времена морају се дешавати мимо 
философије извесности („јер у свету пораза 
само се разликују путеви до њега" — стр. 
15), и пор ед вреднова.н>а наличја (они се50
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„и Нису иодсмевали самој идеји бор бе против 
окуиатора, колико мојој неспособности да je 
водим, мом паду уображеног побутьеника, хе- 
poja који je преценио своје моћи. Најзад, 
све je то била тек симулација животам а она 
je већ и по оеби смешна" ■— стр. 65). И када 
„клизач на леду" поставља питање: „не знам 
je ли исправно, када je реч о уметности, бити 
утешен неком сложном сагласношћу, када je 
оно право унутрашње одобрен-е неповратно 
ускраћено"? (стр. 14) •— у ствари он потен- 
цира значење побуне као испуњења времена, 
макар се иепуњење времена сведочило мети
ном побуне: „Па и у мени, све осим духа, 
гурало ме je доле. Сваки je делић тела ур- 
лао: падај!" (стр. 81). Испуњење времена од- 
брана je бића од пада jер je та склонОст 
проистекла и пор ед тога што je „унутрашње 
одобрење неповратно ускраћено". Не значи 
ли то онда, ипак, само пораз тела, његову 
обогаљеност, исходиште пада, док je дух, чије 
су идеје криво за дешававье пада, остао у 
изазову у „утакмици са Свемогућим------ — 
за Немогуће" (стр. 15), — дух, истина испу- 
њења времена и језика, нсубсдл>ива транс- 
формација што ће свести игру и игру пос- 
тојања у метафизички печат. „Унутрашње 
одобрење" што ће у свакој ситуацией бити 
„неповратно ускраћено" ускраћује право и на 
метафизички печат, али то je, већ, божански 
тренутак свести о језику који има моћ да 
све(с)т изведе изван ефикасности разума. Ме- 
тафизички печати побуне приближавају језик 
свести односно истину лишену прецизног
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ног комичара, коме се смејао цео Београд. коштала je 
њег а, понављам а не цео Београд, ко j и му се сау- 
чеснички смејао“ (стр. 65) односно да je ,,таштина 
навела Ослободиоце“ да га „ренте оптужбе због кола- 
борације — оне званичне, разуме се — и не изводе на 
Суд националне части, мада je" његово ,,стање то j едва 
и омогућавало“ 
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 83).



смисла, и док je „оваки делий тела урлао: 
падај" — „гледао сам Икара Губелкијана у 
вечитом кретању преко л еда, кретању, ко je би 
по својој једноставности и деловитости под- 
сейало на божанску непомичност" (стр. 72).

Ь. Одредити себе хоће бийе које само 
тако може да сполна вечну истину, и то je 
први принцип просуђивања практичной разу
ма. Коначно и евуда биће јесте само у одред- 
би себе и зато безгранична отворено ст према 
лету јесте вечна истина бийа. Њоме се уп- 
рављао, j ер ни je могао да je се ослободи, 
„европски шампион" који je приказивао „но- 
ву верзију клизачке пантомиме, познате под 
именом Икаров лет" (стр. 24). Овакво алтро- 
центрично упорищте стално je у дешаваіьу, 
па иокуственопроживљено унутрашњу равно- 
тежу не нарушала колико je извитоперено 
уоклађује. Обистињен пад, уместо очаја, до- 
казује немогуйе, способност изнова недостат- 
ног упоришта, борбу непотпуног за предодрс- 
ђени условљен и зависай Смисао. Налазейи 
оправдање  и опомену  за тражени смисао, 
летач понавља немогуйност да се падом за- 
вршаіва феномен човека, понавља јововску 
страст за делатношйу, дешаван-ем^ — ко je 
није надинтегралног аліи мора бити интеграл- 
ног усмерен>а. Лет, то je свест о „тежњи тела 
да поститне више" (стр. 29), свест о тежњи 
„да се домогне савршенство које je изми- 
цало" (стр. 29). „Али свестан тежње тела да 
се постигне више" Губелкијан и нехотице 
потврђује метафизички закључак: успон у ду-

51 52

51 Job 7, 1 („Није ли човјек на војсци на 
земљи“).

52 Job, 7, 7 („Опомени се да je мој живот 
в j eTap").

53 Job 7, 11 („ . . . говорићу у тузи духа сво- 
jera“).
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хоином ујашњава се ладом у физичко (од- 
нооно, елиминишући игру, ладом у физичко, 
лад физичко г ујашњава уопон духовное, у 
духовном). Пад je истина, извесност, али не и 
храј одређења себе. Одредити себе значи 
признати54 лад, признати смрт тела, али не и 
духа. Ка недостижном (јединосуштној иденти
фикация), што значи вечној и стили, стреми 
духовна садржина бића. Илузија je, међутим 
у томе, літо двоједно претворено у једко 
(тело-дух у само дух) нарушала свану хармо- 
нију и сваху равнотежу. Откуда, онда, тежња 
непотпуног да докучи свесмисао? Тежња je 
могућа али не и истина да двоједно твори 
у свеистини Једно. Губитком „унутрашн>ег 
одобрења" (стр. 14) и утехом „спољне саглас- 
ности" (стр. 14) јасном се показује тврдња да 
„не можемо сами себи одвише вјеровати"53 
и да „мало je свјетла у нами". На тај начин 
„Икар Губелкијан, син Јерменина"56, „мај- 
стора Арама Губелкијана, из Ерзерума, исхо- 
дишта, по вол>и божјој расутог рода армей
ских хришћана"57 „утушеног у смрзлој струји 
Дунава, и Деборе, полужидовке, избегле из 
Jonne, и угушене у врелој струји raca"58 — 
говори о цретварању начела безграничне от- 
ворености према лету у спонтану немоћ, у 
мутацију, трат составлен од низа детерми- 
ната и искліизнуте самосвести. Taj трат више 
нема снагу одређења себе у вечној истини

54 „Требало je признати пораз, и у поразу 
обећати будућу победу“ („Успенье и суноврат Икара 
Губелкијана“, стр. 42).

55 „Не можемо сами себи одвише вјеровати, 
j ер нам често недостаје милости и воље.

Мало je свјетла у нама па и то немарношћу 
брзо губимо.

Често такођер не запажамо да смо тако сли- 
јепи унутра!“ (Т. Кемпенац: „Насљедуј Криста“. 1978. 
Стр. 108).

56 „Успеіье и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 52.

57 ibidem, стр. 16.
58 ibidem, стр. 52.
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(бесконачна отвореност према лету), већ одре- 
ђења себе у вечној неистини.

Становиште вечне неистине није ва- 
жећи постулат духовности, и све последице, 
за биће, проистичу из, сада, недуховное (у 
циљном смислу) јаства, па биће више није 
у значењу пада (а није ни у значењу лета) 
већ у значењу мутације, односно таштине. 
Таштина представља одређење себе у вечно) 
неистини, таштина из чије лажне свести1, изо- 
пачене апатичности и оптерећене самосвести 
сваки лет циља право к паду „дер су дани 
иоди таштина"59 — и зато лет јесте таштина, 
и зато над јесте таштина, и зато не постоје 
нити лет нити пад него дедино таштина, Икар 
А. Губелкијан де „пригрлио спасоноони не- 
споразум" (стр. 42) и — „нека je проклета 
таштина уметника" (стр. 42) — „попустио" 
уверењу да се „апсолутно савршенство спада 
са тоталном несавршеношћу" (стр. 43). Исто 
тако, изнађена унутрашња пуноћа кода из па
да диже биће тежњом лету само потврђује 
условљеност неистине, пошто таква тежња (не 
више духовно нужно и зависло двоједно — 
тело/дух) нема значење лета, а изгубила je и 
значење пада, и остала само као неистина 
(властита ненужност), то jeer: таштина. „Јер 
je све таштина"60.

Достићи Немогуће значи бити у оства- 
рењу вечне вредности, а то je субјективном 
и ограниченом духу немогуће као и монадо- 
центричној и антропоцентричној Уметности 
— кода вечну вредност конституише као об- 
јективну вредност. Несводл-ивост (не спознаје 
да вечна вредност јесте објективна вредност) 
субјективног и ограниченог односно монадо- 
центричног и антропоцентричног објективном 
и вечном — не садржи увертвиву неоствари-
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вост и зато увек постони нереална (тачније 
ирационална) тежња, мистерија тежње, то јест 
таштина. Таштина je метафора мистерије која 
сматра да само коиституционално може да 
по1стоји вредност сама по себи и запажање о 
таквод вредности. Према томе, и сама огра- 
ниченост и антроподентричност подразумева- 
ју постојање неограниченоіети и теоцентрич- 
ности. Зато метафора мистерије означала не- 
ограниченост стваралачкс мойи, и -—■ као ме
тафора и као ммстерија — она познаје садр- 
жину лета и садржину пада. Штавише, мета
фора мистерије пспунила je ова чула и по- 
креће тело и дух, разум и интуицију, лет и 
пад. Метафора мистерије прихвата центрич- 
ност бийа и бави се филозофијом игре и 
филозофијом пораженог, неретко испуњена 
филозофијом ироније и филозофијом пре- 
зира. Таштина je пропедеутика онтолошке 
хармоније, пр е стабилизир ани универзум ду- 
ховног живота, и доиста — у виду објаве 
— метафора мистерије коју језик цикада не 
може подвести под сумњу.

Када Икар А. Губелкијан потврђује да 
je „пад био онај неизбежни цил> Програма" 
он упозорава да je пад „његова jедина сврха, 
со и зачин наказног савршенства" (стр. 52— 
—53), уверавајући у тежњу (као мой) да се 
„домогне савршенство које je измицало" (стр. 
29). Пад, значи, не финализира, он логичко 
разара уверењем, j ер само метафором мисте- 
риозног у језику може да опстане нелогична 
логичност да се домойи може оно што из- 
миче, Таштина je суштаство умейа којим ег- 
зистендида, у првом плану (тежња) и другом 
(бийе^божаноко), хита Недостижном, и мета
фором сопствене ми стер и,je оставља отворе- 
ним проблем и питање посебног савршенства: 
наказног.

Ако пад није крај суштине лета онда 
се он може назвати отуђењем лета, неоства-
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ривости XOM ни je пад већ стална тежња да 
се домогне неоствариво. И таштина, онда, 
јесте посебно отуђење, неостваривост тежње 
која се остварује у сталној потреби оствари- 
вања неоств ар ив о сти, значи стварања, макар 
и наказног. Зато се ИКАРОВ ЛЕТ (од „оног 
неорећног случаја", пада) „извОдио у изопа- 
Ч0НОМ виду, под лажним именом ИКАРОВОГ 
ПАДА" (стр. 76), пада који метафором мисте- 
рије прераста у императив: „Овог пуга сам 
морао да домашим и премашим сунце. Да 
Икарусу изборим победу. Да понизим бога- 
-такмаца" (сдр. 76).

Таштина, j ер себе одређује духовном 
суштином, потенцира с поз на j у свепада, сме- 
рајући доказивашу да њено свойство чини ус- 
пон у духовном савршенству, без обзира на 
пад у физичком свойству: „фебруара месеца 
хиљаду девет стогина четрдесет и четврте го
дине снимл>ен je —-------филм о мом ства- 
ралаштву. Претенциозан израз којим je оз
начена мода наказна вештина изабран je од 
стране самог Протектора-----------Није била
снимљена пека посебна тачка, већ je монти- 
ран колаж — — — од мојих најчувенијих 
фигура1, и све су те фигуре-----------сконча- 
вале у неком од падрва из мог неисцрпног 
репертоара промаша ja" (стр. 74). Потен диран 
свепад (,,нека je пробил ета таштина уметника! 
— — — пригрлио сам спасоносни неопора- 
зум" — стр. 42), свепад инициран да биће (и 
свет) карикатурно прикаже („Мене, међутим, 
њихов безразложан смех више ни je дражио. 
Знао сам да ће ускоро престати да се смеју, 
да ће се, убрзо, безумно кикотање повући 
пред налетом новог, снажнијег осећања див- 
љења што he га моја озбил»на кореографија 
безусловно изазвати" — стр. 77), доследно 
вредностима са којима раополаже (дух-тело), 
— тело оставља у паду, тело ставл>а у пад 
(Губелкијан je и при другом покушају, након
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дугах вежби, „треснуо о клизалиште" — — 
— „поздравлен бесомучним овацијама" — 
стр. 82).

Таштина, као нужна истина пониже- 
них, посесивне je природе, свеобухватна и 
неограничена супротна истина једностраној 
реалности. Искључива према овему трајном 
по себи и условности закона и света, таштина 
je право и моћ: на слободу, на грешку, на 
апсурд. Ентелехијског значења ко je je сама 
себи преодредила таштина хоће да докаже 
неодрживост финапитета, и испише смрт тра- 
гедије. Али у језику показана, не увек као 
афирмација духа већ последица помањкања 
врлине, она ke често своју j еретичку духовну 
повезаност лудо разасути у уобичајена а па
толошка стања духа, који ни je имао онаге да 
своју чистоту брани истиной. Падом у за- 
вист, самовољу, лакоуміност, злочин, нечисто
ту, самољубивост, прел ест — таштина огра- 
ничава биће у расуђивању слободном у ис- 
тини и огледа се не само у томе што чини 
зло, Bek и у томе што не чини добро. Таш
тина пада на тело и дух, порекло и искуство, 
на сан и језик, укратко она се не може 
избећи, као ни рођење, или смрт. Смисао 
таштине могуће je одредити не само према 
свеобухватном смислу божаноке природе већ 
и према безусловним карактеристикама пер
сонализма оствареног унутар или изван бића. 
Тескоба и нада поларно одређују смисао таш
тине, аліи песимистичка и оптимистичка је- 
динства нису вредност таштине, чак ни осо- 
беност (застрањеност) и условност нису одре- 
fl ишта таштине, као што волно и морално 
нису мистериозна тачка тежње смисла таш
тине. Тескоба и нада поларно одређују сми
сао таштине, и од н>их као полазишта иде 
се ка спознаји истине таштине. У том тра- 
гању открићемо сва стања, проблеме, зна- 
чења који спадају у домен философије чо-
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века, или историју свесног и подсвесног, као 
што спадају у христогенезу и антропогенезу 
— изобличеніи до истине о себя то jeer je- 
зику, о моћи и немоћи метафизике. Отуда 
различити а иста питања садржана у таштини 
(слично суштини): страх, тело, језик, моћ, 
сан, смрт, воља, треперење, слобода или мит. 
Као духовно неусреднуће таштина слуги уни- 
верзалну условл-еност моралног делован-а, као 
ослобођена моћ слободе она сваки смисао 
затамњује метафизичком условљеношћу вол>- 
ног деловања. Она, на аксиолошком плану, 
није, исто што и рођење или смрт и она 
није важећи принцип бића, али појавна и 
позитивіно или негативно стваралачка ташти
на обнавља процесс до којих бићу ни je или 
јесте стало и теорија ресорпције j едина сагле- 
дава законитости смисла и вредности још јед- 
ног парадоксалног својства бића, а то значи 
смисла таштине и вредности таштине. Икар 
Губелкијан који се бави собом да би схватио 
СПОЉНИ свет, а бавећи се светом изван себе 
у ствари објашњава себе себи самоме, Икар 
А. Губелкијан који изазива мит а надживео 
je оца, Икар што параноично поседује зах- 
теве за потпуним уочаваіьем (двојник Ика
рус), Губелкијан из реда „армейских хриш- 
ћана" кота муче нежност и страст мајке Де
боре, „полужидовке", Летач који би умећем 
да досегне сам врх Савршенства, односно Не- 
могуће, тај Икар Губелкијан што уметности 
дозвол-ава да буде „нека врста откровења" 
(стр. 20) — након лета (који се догодио) и 
после пада дефинише одр eh ено свестање: 
„Ови омо ми деца таштине" (стр. 49), деца 
моћнијет и затеченог стања, не увек и искљу- 
чиво створеног својевољно, јер Икар, и свако 
друго биће, као Икарус „злоупогребл-ава сло
боду" (стр. 49).

Бити свестан слободе или поседовања 
слободе може само биће које се (и према
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коме ее) одређује слободно, делатно, а то 
значи до уверења о слобода. Jepec, духовно 
свойство бића, иепитује не само свет изван 
или унутар бића, персоналіно и коинологално, 
тело или језик, већ и сан и саму jepec, то 
јест дух. Питати слободу значи питати таш- 
тину, и без обзира на последаце ко je he уо- 
чити дискурзивни ум таштина јесте злоупо- 
требљена слобода,, односно употребљена сло
бода. „Јер, све je таштина" (стр. 83) вели 
Проповједник; она je усмерена према Про
тектору нокрајине подједнако колико и према 
сопственој таштој нарави, она je део прома- 
іпене мржње колико и истините бесмисле- 
ности; таштина je у проповеди, у умећу, „не- 
насловл>еној исповести — — — бившег ви- 
шеструког европоког шампиона у уметничком 
клизату" (стр. 11), у „задивљујућем испоља- 
вању вере у Уметност" коју приповеда аутор 
што такву веру у уметност „ни најмање не 
дели" (стр. 11). Таштина мисли да јесте емер- 
гентно стање парадокса слободе и зато по- 
седује квалитет вечног враћања. Она јест ми- 
то логи j ска колико и наша подсвест, али je 
космогонијска коли^ко и антропоцентрична 
свеет. У кружној генези појашњења су у је- 
зику („Опет видјех таштину под сунцем" — 
Кн>. проповједникова 4, 7), али не и одгово- 
ри-истине о таштини: „Таштина ме je навела 
да се борим против----------- можда јединог
човека, који није заслуживао ни моју ни ма 
чију мржњу, или који je бар настојао да се 
од н>е искупи" (стр. 83). „Таштина je над 
таштинама и то, што већ годину и по дана, 
лежећи у вредом кориту од гипса, ко je ми 
стеже поломи, ену кичму, сањам да изводим 
свој ИКАРОВ ЛЕТ" (стр. 83—84). Биће није 
само у изазову могућности, већ и у искушењу 
ужаса могућности.
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с. Икар А. Губелкијан који тежи да дос- 
тигне светлеет от крива истину пада, па и пак 
„клизач на леду" (стр. 14) не од уста) е од 
потребе да „уметност — — — заклоњсну 
смешним падовима" (стр. 78) найме „принуд- 
ним промашајима" ди®инизира, макар у сми- 
слу спознања и доказивања условљености. 
Сукоб са силом ни je могао окончати падом, 
као што искуство уметности према истини 
Немогућег ни je могло остварити, сем услов- 
љеног дивинизирања, другачији садржај. Гу- 
белкијанова потврда лета ни je окончана већ 
продужена падом, као и сукоб, који je доми- 
нирајуће пленио свест „летећег Јерменина". 
Отпор, умеће, таштина — највероватније да 
нису смисао ИКАРОВОР ВВТА који се пре- 
твара у ИКАРОВ ПАД, из кога се рађа сло
бодка идеја лета, и трајно свеисто бижтво- 
вање свести субјекта према моћи, односно 
Апсолуту. Силу (која се у непознатости и 
сама дивинизира, као Немогуће, Савршен- 
ство, Свемогуће, АпсОлут), одиста, не ништи 
дух уметности, али в pa ka суштини — тежњи 
к надвладавању које се не може постићи — 
биће, односно заснива „метафизику морала". 
Икар A. Губелкијан, у три става „нове вер- 
зије клизачке пантомиме" (стр. 24) исказује 
дух истине, моћ да игру савлада савршеном 
несавршеношћу односно несавр шеном савр- 
шеношћу, исказује, до дивинизираности им
перативно, како идеја слободе јесте пуноћа 
стваралачког дискурса, ј ep идеја слободе и 
умеће саобразни јесу бићу. Очито, неизбежан 
je сукоб слободне свести и слободе над свести 
(метафизике морала и метафизике силе), лет 
насупрот сили.

Слобода воље која се усуштињава за
коном по себи („слободка воља и воља под 
моралним законима јесу једно те исто"®1)

61 И. Кант: ,.3аснивање метафизике морала“. 
1981. Стр. 98.

лег 
насупрот 
сили
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разликује се од силе к oj а се усуштињава 
законном из себе; прва заонива метафизичност 
мора л а условљену спознајом субјективности 
према универзално моралном, друга заонива 
надмок према сопственом универзалном уве
рена да принципом надмойи јесте садржана 
у Универзуму. Как о су премисе митологијског 
и божанског одреднуйа игра се мора водити 
на плану митолоіпког и божанског. Зато je 
опредељење аутора кіьиге ,,Успење и суно- 
врат Икара Губелкмјана" исправно, као опре- 
дељење за мит о Иікарусу, односно лету пре
ма сили, то j ест злу. Игра, значи бивіство- 
вање, не може засновати метафизички ниво 
моралности уколико није садржана у супіти- 
ни, умейу, и зато уметност, савршенство, теж- 
н-а ка савршенству, метафорички представља 
смисао супротан оуштини наказности, сушти- 
ни зла.

Слобода воље која се усуштињава за
коном по себи и сила која се усуштињава 
законом из себе, то једно и друге, божанско 
и митологијско тежња су к Немогуйем, траг 
о лету и траг о паду, чија значења јесу дру- 
гачија у разумеван>у Саврпіенства — коме 
теже истина погребе да ее одгонетне сопстве- 
на моћ (бийе) и истина потребе да се докаже 
сопствена мой (зло, сила). Икар А. Губел- 
кијан и Протектор покрајине (уважавамо уса- 
глашеност дела, и категорије мишљења тичу 
се једино унутрашње структуре и једино кн>и- 
жевног дела) генералмајор Арним вон Саксен- 
дорф, слободно а затворено у својој мета- 
физици и тоталитарно а отворено у сопстве- 
ној метафизици, различите теже савршенству 
које им je „подједнако измицало". Први се 
ни je нашао у паду вей je досегао пад својом 
пантомимом на л еду, други je остао „авет на 
лсду" (стр. 29). Сумн-а тежње к Немогуйем 
спознайе „успеіье" и „суноврат"®2 док сумња
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моћи у Немогуће открива само пад63. Икар 
А. Губелкијан јесте у тежњи к Немогућем и 
у тежњи к Немогућем изгубиће успсње и су- 
новрат док Арним вон Саксендорф јесте у 
сумњи у Немогуће. „Клизач на леду" остаје 
уз Немогуће доказујући да метафора лета 
поседује метафизички смисао, тежњу к Не- 
познатом где се може наћи претпоставл>ен, 
у значењу слутње, смисао онога који се узда 
у непознатост без надана, — што најреле- 
вантнијом тумачи чињеницу да наказна, то
талитарна свеет, сумн>ајући у Немогуће, оста- 
je уз моћ. И моћ јесте, маікар значила и пад, 
опседнуто свойство тоталитарне свести, свести 
у сумн>и али у Моћи ко j а сопствену наддо- 
минацију види у контингентној егзистенцији. 
На тај начин метафора пада мора се тума- 
чити као „наказно саівршенство", суноврат то
талитарное које јесте у Моћи, изопачени Ап- 
солут. Наиме, у дал>ем свођењу опет уважа- 
ване j однозначности, метафора лета мора се 
тумачити као „тежња к Немогућем", успење 
персоналног које јесте у Суштном, вредносно 
Ове j единство.

62 „Чак ни у време кризе, мучног душевног 
осипања, оних необузданих унутрашњих поремећаја, о 
којима сам писао, када сам у историјским пантомима- 
ма, а позније и у слободним фантазијама, налазио то- 
лико привременог олакшања, да je изгледало као да сам 
коначно преузео своју судбину, пригрлио срам као об
лик живљења, ja нисам престајао да се опирем. Увек 
сам говорио себи, j ер никог нисам имао да са њим 
своју муку поделим, увек сам, дакле, себи говорио: 
неће то трајати довека, Губелкијане, то je неприродно, 
једном ће се све променити“
(Б. Пекић: „Успен-е и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 72—73).

63 „— Било je изванредно, господине Губел- 
кијан — казао je, чврсто ми стежући руку — сјајно, 
übernatürlich! Übernatürlich то je права реч! Натпри- 
родно! Ми, Немци, у последнее време много полажемо 
на изванприродне силе, и бојим се да ћемо, ако се 
овако траљаво настави, морати све више на њих да се 
ослањамо. У томе смо слични“
(Б. Пекић: „Успенье и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 44).

Опознала кода се намеће као j едино 
важећа константа, аксиоматична чињеница да
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je „свами отпор властодршцима немогућ" (стр. 
28), не ограничава духовно у значењу тежње 
к Немогућем. Опасност од самоуништења 
(определен см на основу рационалистичное 
искуства) потврђује ироничност моћи, j ер сва- 
ки сукоб са њом изгледа као добровољни, 
изабран вољом и сопственом савешћу, над. 
Па ипак, опасност од самоуниште ња тражи 
истину у значењу откривања тачке духовнос
ти, Koja не подразумева сваки отпор само- 
уништетьем, већ трагањем за смислом, танком 
хармоније. Ироничност моћи сразмерна je 
сопствености пр оси je и стога иронично поста- 
je надмоћно у тоталитарное стварности. Наи
ме, сила која прети митолошком збиљом, 
сила Koja ништи сваку пунину и смисао, сем 
сопственог, и подстиче безобзирни и дехума- 
низовани однос према свему што истине своју 
смислену ииштост тежећи хармонији, бесмрт 
ности и срећи. Биће и тоталитарна с вест јесу 
хијерархија узрока и тоталитарно венност 
света види у неизмењености. Иронично je нај- 
потпунцји израз, жижа такве хармоније уз
рока и историју света иронично хоће да при
хвати у и три (која нема наде на успех, па 
тако и сваки лет јесте пад)64, нормално, која 
само треба да потврди хијерархичности узро
ка. Иронично, исто тако, не разуме тежњу 
за довршењем (већ довршену, статично фи- 
налну) окончаног пада, не разуме successio 
ab intestato као бесконачну тежњу за довр- 
шавањем63 — сем у смислу хи j ер архинности 
узрока.

64 „Вама тек предстоји будућност. Међутим, ви 
сте joj, ако допустите једном искреном љубитељу, па 
помало и познаваоцу, да просуди, већ одредили правац. 
Оним прелепим падом, наравно. Добар, скупоцен, редак 
смер“
(Ibidem, стр. 44).

65 „Мораћу да их уверим да je тај лик прави, 
да je то Икар Гу белки j ан, а не она ј бедни пајац, и да 
je она j лик коме су се годинама смејали био лажан, 
узурпаторски, изобличен облик Икаров, што га се, ево,
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Тачка истинитости духовној егзистен- тежња 
цији значи нешто супротно сили, антропокос- “ađ 
могонијско слути себе изван силе која себе 
спознаје као тачку истинитости, слути себе у 
тачки истинитости која се може досегнути je- 
дино тежњом. Сила je изворна истинитост на 
принципу уверена свесадашњости; тежња, 
пак, изворну истинитост види у Сили којој 
може приступити својом бесконачном и пред- 
условл>еном спознајом отуђења од садашн>ос- 
ти. Довршити пад значи моћ изнова спозна- 
тог и доказано? лета. Духовна егзистенција не 
може а да не усностави моћ која као л о гич
ку компоненту не садржи немоћ да не пос- 
тоји изворна истинитост изван нада, то јест 
митске свесадашњости, j ер духовна егзистен- 
цНја постоји у Тежњи. То je, дакле, очиглед- 
на истинитост, коју тоталитарна, сужена 
свеет, свеет силе, не може да промени. И 
баш зато јер се пад догодио, и јер ИКАРОВ 
ЛЕТ јесте ИКАРОВ ПАД, Губел^ијан своју 
„тежњу ка Немогућем" (стр. 23) „у којој се 
испољавао сам дух Уметности" (стр. 23) одре- 
ђује „ослободилачким значењем". Изворност 
истинитости јесте у значењу: „Било je неоп- 
ходно не само да охвате величину моје умет
ности, већ и да прихвате њено бунтовничко, 
прометејоко, ослободилачко значење" (стр. 
78). Пад јесте изворна истинитост, али треба 
открити суштину изворног, бит истинитости, 
летом к тачки изворности то jeer истинитости 
односно савршенству. „Клизач на леду" не 
негира садашњост, напротив!, уметност се мо
же увек пројицирати на садашњост јер игра 
и језик умећа јесу идентификација себе и све
та око себе, али дух уметности као тежња к 
Немогућем открива постојање истинитости

и савршеном игром дефини-
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мимо тоталитарно прокламоване свесадаш- 
ЊОСТИ.

Изворност истинитости крије слутњу 
антропокосмогонијоког које не прихвата све- 
садашњост („И не вл ад a j тс се према овоме 
вијеку")66 и антропокосмогонијско слуги себе 
изван силе свесадашњости67, са гледишта веч
ности68. Пад je моћ силе, али духовна егзи- 
стенција пад тумачи у моћи Силе да над 
доврши бесконачном тежњом за довршењем 
у творачкој оили свејединства и свесавршен- 
ства. Са гледишта вечности бесконачно траје 
лет, успење духа, и не може га суновратити, 
сем са становишта принципа свесадашњости, 
сила или моћ која, супротно моћи савршен- 
ства, себе одређује (и ограничава) свесадаш- 
њошћу. „Тежња ка Немогућем у којој се ис- 
пољавао сам дух Уметности" изворно исти- 
нито саображава у тачки вечности, тачки 
смисла, одређеној „заснивањем метафизике 
морала", слободног бића да се ослободи лета 
падом, однооно суштином довршавања лета у 
тачки свесмисла, значи изворности истини
тости. „Буните се ради саме побуне" (стр. 
30), ради усадржане суштине, бити коју може 
да слути само дух што поседује тежњу немо- 
гућег, јер падом у тачку Свемогућег завршава 
се лет (не пад, и не падом) одважан „на 
утакмицу у Немогућем" (стр. 14). Пад јесте 
оно немогуће духу што ће открити изворност 
истинитости, духу који поседује „тежњу ка 
Немогућем", су штину истине о бићу ко je се 
бесконачно successio ab intestato довршава 
„ради очувања прометејског духа" (стр. 30), 
са гледишта вечности69.

66 Рим. 12, 2.
67 job. 15, 19.
68 Stub specie aeternitatis.
во „Буните се, иако то нема смисла, буните 

се, иако ће вас та побуна усмртити, истребити, униш- 
тити, буните се ради саме побуне, ради очувања про-
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Истина да je „сваки отпор властодрш- 
цима немогућ, раван самоубійству" (стр. 28) 
потенцира гигантомахију зла, сугестивно и 
ирони чнодистантно попут мистично и никад 
довольно упознате силе врши пресију која ће 
Mo моћ заразе, болести, заплевити психу, 
уобручити дух и смести ионако немодно тело. 
Зар духу норуте није изложен лет тела, сме
шан покушај да се надвлада митски, земаљ- 
ски, предодређсн пад-граница-смрт и да се 
,,отресе гравитације" (стр. 23), и тај дух пору- 
ге не само да бићу одређује („прелепим па- 
дом" — стр. 44) правац будућности70, већ 
j однозначно („— Не налазите ли, уосталом — 
обрати се он попово мени — да je ово наше 
доба, не узимајући у обзир чак ни рат, од- 
већ туробно, преозбиљно, нибелуншки суво- 
парно, да не кажем високопарно" — стр. 44) 
наглашава евесадашн>оет, „доба----------- без

метејског духа. Sub specie aete mutatis“
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 30).

70 „Зар смер, који се родио као последица 
случајне, готово трагичне погрешке, једне несмотре- 
ности за свако жаљење, може бити скупоцен? И баш 
он, та наопака поруга уметности, смер потребан овом 
тешком времену?“ 
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 44).

нежности, сирово" (стр. 44).
Тежња да се домаши оветлост трата- 

н>е je мимо силе којој се мора потчинити je-, 
ретички дух. И тело ко je сулудо слути лево-’ 
ту ослобађањем гравитације, и тежња да се 
слути иэван мита и језика, и духовно што 
сања беспочетно рађање и смрт ставља у пе- 
чате метафоре — морају да се ускладе сили, 
ујасне у моћи, постоје у тами изазова који 
ништи сва значења, сем свог, свебожанског 
зла. И тац, сенком нада дојашњен, дрхтај 
„клизеће" пантомиме у три става — само 
духом сумње у себе одржаван у лету, до смр- 
ти, до скончања, до свести да сенком пада 
истоветно се брише сваки трат индивидуал-

пад 
u 
хармонија 
преступа

89



ног лета, „сам дух Уметности" (стр. 23) — 
свеет силе мора ограничити jep лет мора те- 
жити к тачки зла, као што пад мора бити 
остварен у свемоћи тачке зла. Сила преступа 
која тежи хармонији преступа, тачније ста- 
пан>у свих трагања мимо см ера преступа у 
хармонију преступа, у ствари није више моћ, 
већ досезање савршенства, Немогуће, над — 
моћ. Може ли онда дух који сумња, који 
собом сведочи теорију игре, дух који би да 
изигра безнадежност (из-играти до краја, иг
рати крај безнадежности a уистину надигра- 
ти), усам дух Уметности" значити сили било 
какав други смисао сем особеног, противног, 
субјективног? Икаров лет што га изводи „ле
тели Јермснин", на л еду, у три става панто
миме, није само лет, као што Икаров пад 
што га изводи „летели Јерменин", у три ста
ва пантомиме, на леду, није само пад, и то 
једно које се дели бар на двоје сила види у 
цил>у да се поремети један смисао, једна 
хармонија, једна моћ. Ако савршени лет к 
светлости суноврати свој дух, умеће и тело, 
оствари савршени пад то, чини се, може бити 
„рађање нечег новог на леду", у ствари „краj 
класичне школе клизан>а", пад који усмерава 
дух мимо лета, упућује у суштаства тоталног 
пада, блаженство хармоније (силе). Али и та
кав дух KOM одређује правац будущности, 
„сам дух Уметности", мора (?) да служи хар- 
монији преступа. Ако Икаров лет сад ржа j но 
не оствари себе у хармонији преступа, сили 
(іер сила лета, иако чини преступ у односу 
на предодређеност, јесте тежња к хармонији 
и не може, по природи побуда, да nahe склад 
у сили Xармони)е преступа), и настави путању 
у неизвесно по себе и свет, када „суштину 
игре чини и с т о р и j а" (стр. 66), по себе и 
васељену безуспешно сучељавајући се о „за- 
творену путању игре" (стр. 24) — онда Ика
ров лет доиста нема ничег заједничког са
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хармонијом преступа, и тај лет, иако пад, 
„узима опасан правац"71 и треба га онемо- 
гућити: „Ако падне, може то бити крај кла- 
сичне школе клизања и рађање нечет новое 
на леду, а ако успешно скочи, ако домаши 
’супце', шта онда? Е на онда ће то бити твој 
крај, Јерменине!" (стр. 39).

71 . у првом, па и у другом ставу, у
другом ставу нарочито, пантомима je взимала опасан 
правац, добијала чак и политично значење“ 
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 39).

Идеје свих појава морају бити садр- 
жане у сили, све je иначе изопачено, непот- 
пуно, као и „сам дух Уметности" који није 
спознато свестање највише истине. Штавише, 
ниједна идеја не би открила суштаство, хар- 
монију преступав ако се не би саобразила 
хармонији преступа, па je, онда, и свако до- 
лажење светлости, лет, обмана бића да може, 
изван силе, пронаћи разум. Прихватајући 
иронију пак, као пут к зрелости аиле, али и 
као илузију слободне свести, сила изопачене 
хармоније, на замлели да иронију треба на- 
дићи иронијом апсурда, разара иронично/илу- 
зивно, и супериорно доказује не више своју 
неотраничену моћ већ овисност, унесаврше- 
ност, дефектност слободне свести која слуги 
себе потпуно у тежњи, у моћи: бити „сам 
дух", и у властитости непромењене истине: 
„сам дух Уметности". Властито непромењено 
које увек јесте изменено стање стварности, 
несавршено, j ер je ненужно, — саівршено, оз
начено као сила изопачене хармоније, тумачи 
као пад у тоталност, у зависност, која посто- 
M само зато да преобрати, да докаже искус- 
тву и сазнању слободне свести њихову не- 
суштину, презир надмоћи над идентитетом 
KOM се увек открива у проги вур ечности. Ни je 
л>и то истина лета, „сам дух Уметности" који 
у констатацији да „у општој историји нала- 
зимо развој духа у времену, као што je при-
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рода развој идеје у простору"72 сведочи своју 
несуштину, односно вечну истину силе која 
може да синтетизује сопствено иронично над 
заблудом слућене ироније лета? Наиме, нај- 
више начело ироније успоставља сила изо- 
пачене хармоније нудсћи самом духу, на тако 
и духу уметности „савршено несавршенство'' 
то јест „несавр in ено савршенство". Ту нала- 
эимо нужност консеквенција73, доспевамо до 
признавања над-моћи сили изопачене хармо- 
није, тоталитарне свести74 која je нужно утис- 
нута у онтолошко добро Протектора покраји- 
не генералмајора Арнима вон Саксендорфа. 
Тоталитарна свеет одиста може да тврди да 
најусклађеније јеете у „несавршеној саврше- 
ности" то j ест („Какав парадокс?" — из то
вара аријевока овеет на стр. 48 Пекићеве 
„ненасловљене исповести"!) „савршеној не- 
савршености":

72 Ернст Касирер: „Мит о држави“. 1972. Стр. 
253 (у одељку „Метафизичка позадина Хегелове поли- 
тичке теорије“).

73 Али пасионизирана нужност консеквенција 
не само што не искључује силу изопачене хармоније 
садржане „у општој историји“ у којој налазимо „развеj 
духа у времену“, већ je и не из два j а из немоћи пот- 
пуности, из темељне ситације дискурзивног разума па- 
лог у догму таштине: „Таштина je упутила Протектора 
Покрајине Арнима вон Саксендорфа да ми изрази пош- 
товање и дивльетье пре одласка на фронт, где ће 8. 
августа 1944. године, бити задављен зарђалом жицом, 
под, уосталом, веродосто j ном оптужбом да je већ годи- 
нама учествовао у завери против свог Врховног ко- 
манданта" („Успење и суноврат . . стр. 83).

74 Оптере^ена аријевска свест истоједно и јед- 
нозначно хоће да представи своју моћ: „Човек племе- 
ните расе, прави аријац, стизао je са свим почастима 
у Валхалу само помоћу свога порекла; док су сиро- 
машни, заробљени, робови, једном речју, местици, по- 
ловични припадници касте или нижи по рођењу, рав- 
нодушно падали у ледену таму Нифлзхајма“
(Преузет цитат из књиге Е. Касирера: „Мит о држави“, 
стр. 238).

„Јер, ваши су падови, драги Туб елки јане, 
одиста божанствени. Götlich, чак и без об- 
зира на непогрешивост са којом су изве
деніи. Изглодало би, найме, пошто сте j одном 
изневерили савршенство, да му, управо у ча-
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су изневеравања, не смете прибећи. Ви, ме- 
ђутим, постижете највише савршенство, уп- 
раво у моменту, када га извргавате подсмеху, 
ни сте управо тада савршено несавршени 
зато што сте несавршено савршени".75

75 „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 48.

Сила изопачене хармоније посесивног 
je свойства и затварајући крут сопственим 
харизматизмом она затвара могућност испи- 
тивања индивмдуалне сопствености. И више 
од тога, метафизика тоталитарно антропофа- 
није сваки над, метафорички и метафизички, 
означава као над у смисао, срашћење, над У 
силу изопачене хармоније односно магнетску 
посесиівност. Не постоји успење нити суно- 
врат, метафизика лета нити метафизика пада 
јер једина метафора j осте у свезначењу: У 
паду се наћи са силом посесивног свойства, 
срасти, наћи се у смислу силе, не у смислу 
себе. Зато у поновном noKyniajy јерменског 
летача да изведе ИКАРОВ ЛЕТ ИКАРОВИМ 
ПАДОМ доминира, прецизношћу и уверљи- 
вошћу, сила изопачене хармоније: само je 
„Арним вон Саксендорф сачувао мир, стало- 
женост неког издвојеног, недокучивог и не- 
рањивог света" (стр. 81). Икар А. Губелкијан 
ни je нити летео нити падао, он се кретао 
по путањи круга (или путан>ама унутар кру
га) који je сажимао лет и пад, силом теже, 
у срашћивање силе. „Летећи Јерменин" јесте 
утолико „клизач на л еду" да би се фигура
тивно показала игра у којој такмац сулудо 
жури светлости, тачки свога^раста а губљења, 
сунцу чија светлост неспојиво сведочи да jo 
jедина, могућа, апсолутна. Пасти у сунце не 
може нити воља нити сам дух, пасти може 
j едино игра увек спремна, j ер je из сунца, 
да нестане у светлости, да срасте у силу по
сесивног. Треба, зато, схватити метафизику
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светлости/силе, забора вити сопственост/илузи- 
jy, као што треба заборавити сопственост/ 
/таштину одно оно себе посебног, различитог 
према свету (jep и свет јесте стайно у тежњи 
да срасте у силу посесивног) и треба бити у 
путани, игри, танков лини^и постојања спре- 
маін на смисао несебе, односно смисао свет
лости, у ко joj j сои, а где се не можеш видети, 
где се не можеш пронаћи и где сваки трат 
светлост затвара. Протектор Покрајине гене
рал мајор Арним вон Саксендорф поручивао 
je заблуди играна и илузији света према коме 
je играчева пантомима на л еду имала смисла: 
„они нису достојни тебе и твог непријатељ- 
ства, играј за мене, са ином се бори, ja сам 
твоје сунце, а ти мој Икарус, мој славни 
такмац" (стр. 81).

Мсђутим, Икар А. Губелкијан затво
рен je сопственим смислом: „савршено сам" 
(стр. 80); своју савршену самост он утврђује 
као јаство. Траг његове „негативне слободе" 
значи из бор онога који je сам, избор само- 
свести76. „ Клиза ч на л еду" постоји принципом 
према себи (сопство) односно он одређује 
свет по своме ja (јаство) jep je игран, и jep 
долази и одлази сам. Између, у у век истом 
кругу то j е ст игри може бити само „саврше
но сам" у тежњи (или поседовању тежње) да 
одгонетне сам дух, као дух Уметности, у 
истини дух Немогућег (стр. 23). Бити „савр
шено сам" може j едино биће самойом лета 
одвојено од Апсолута-, према томе самоћом 
пада издвојено из Немогућег, што значи бити 
савршено сам може {едино индивидуално, не- 
поновживо, посебно биће игре које игра игру

76 „Идеал слободе“ je „састављен најмање из 
две идеје које, мада могу да буду међусобно сагласне, 
не дозвољавају да слобода има j единствен© значење“. 
— — — „Лични избор се назива негативном слободом, 
а јавни избор позитивном слободом“
(В. текст В. Глигорова: „Позитивна и негативна сло
бода“, „Theoria“, 1981, 2—3, 123—129).
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себе ради односно доказа најслободније во- 
ље, што значи персоналног бића, савршено 
самог. Чак и засновала метафизика метамор
фозе према којој савршено сам може бити 
дух KOM поседује тежњу ка Немогућем, по 
одређењу духа Немогућег (божанског духа), 
не докаэуje да независно не постоји онај 
KOM je „савршено сам", односно који je 
„сам дух", то j ест савршенство игре: „сам 
дух Уметности". Сам дух уметности каракте- 
рише персоналност и збиљу бића, односно 
најслободнију вољу. „Био сам савршено сам" 
(стр. 80) констатација je изопштавања из 
смисла изван би ha, па неспор азум и са све
том77 указују на пад деперсонализоване свес
ти, односно лет; успење као уснуће онога што 
j e „ савршено сам" тине се j едино онога што 
je у смиіслу према себи. Лет јесте најслобод- 
нија воља онога који има тежњу да присвоји 
немогуће, сам дух, а дух немогућег не постоји 
зато да се усуштини посесивношћу већ мо- 
гућом немогућношћу, открићем самог духа 
Уметности, KOM je у метаформ метафизике, 
значи језика бића. Ако je истина да je свет 
настао из хармоније (музике) и да je тај свет 
слика представила а језик објаснио, онда сам 
дух уметности јесте најслободнија воља хар- 
моније. Поседовати „тежњу ка Немогућсм", 
сам „дух Уметности" значи уочити лудило де- 
струкције, силу изопачене хармоније, па 
ИКАРОВ ПАД што га изводи летели Јерме- 
нин уистину јесте ИКАРОВ ЛЕТ, јесте свет 
хармоније према свести изопачене силе, и то 
су два света полярно одређена, могућа једино 
да и о сто je у супротности: „ . . . у овом обра-

77 ,,— посетиоци су, уставши са седишта, уда- 
рали ногама о под, бесно махали рукама, и сложним 
урликањем, давали одушка свом разочарењу. Изневе- 
рени, у очекивању какве лакрдије, ништа нису видели 
у мојој креацији. Осећали су једино да им не пружам 
никакав повод за смех — а смех су j едино желели“ 
(,,Успен>е и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 80).
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чуну бићемо сами, Арним и Икар, или je 
боље ако кажем Миној и Икар, краљ и његов 
сужањ. Исток и Запад, два народа, две расе, 
две професије, две воље, две градитљске 
идеје, читава два света"78. Ова метафора има 
(смисла) утолико универзалније суштаство јер 
„игран на л еду" који поседује „тежњу ка Не- 
могућем" слуги поларно одређење смисла 
хармоније према сили изопачене хармоније, 
тачније поседује тежњу да сам дух уметнос- 
ти79 открије метафору истока и метафору 
запада као „обрачун са савешћу" (стр. 32).

78 „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 33—34.

79 „Хтео сам да у Икарусовој вољи MOM гле- 
даоци виде позив на испољавање своје — — — и да се 
над ахну Икарусовим духом побуне“,; ,,Било je неоп- 
ходно не само да охвате величину моје уметности, већ 
и да прихвате њено бунтовничко, прометејско, осло- 
бодилачко значење“
(„Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 23 и 78).

во м. Ципра: „Метаморфозе метафизике“. 1978. 
Стр. 37.

d. Идеју лета као „привида који све рас- 
тавл>а и саставља" , као метафизику привида, 
може имати биће чија тежња за Свемогућим 
а у ствари апорија везаности за Немогуће 
(стр. 14—15) открива суштину лета („у свету 
пораза" — стр. 15) односно суштину „тре- 
нутка искупљења" (стр. 82). Пад je неизбежан, 
али као остварење, спојивши принципом не- 
миновности суштинску везу изван „света по
раза". Принципом зависности пад доспева у 
сферу метафизичког мноштва и зато над јес- 
те „тренутак искупљења" према лету „у свету 
пораза". Искупити се може j едино биће ко je 
има (или коме je дата) „страсну тежњу ка 
Немогућем", а искупити се значи одредити 
суштину тежње, што следи испољавањем 
страсти епистеме: бити — „сам дух Умет- 
ности" (стр. 23). „Јер што бива синовима

80
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људским то бива и стоци, једнако им бива; 
како гине она тако гину и они, и сви имају 
исто дух" (Књ. пролов једникова)81, трајање 
„у свету пор аза", исто лет у дух и идеје као 
и у подавно искуство. Али бити у „тожњи ка 
Немогућем", усавршавати, путем иидукције и 
путем доказа,, тежњу „до руба могућег" (стр. 
75) значи да се „приближио велики трену- 
так, тренутак искупљења" (стр. 82) у коме ja 
постоји и иснољава се као „сам дух Умет- 
ности".

81 „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 
9 (преузет цитат из Старога завјета ко j и писац ставља 
као мото роману).

Могућност je неодређена, па тако и 
могућност пада. Па ипак, начело спознаје о 
космолошкој онтологији и логосној антропо- 
лотоји не умањује j одну те йоту стварност па
да — стварност пада: „Из најужег, завршног 
круга, узео сам замах и одбацио се према 
сунну---------- а онда сам, ох Боже, на прагу 
одлучног трзаја — колико сам га пута успеш
но понавл-ао на пробама! — покрета који би 
ме, мене победоносца, вратоо на лед, напра- 
вио j сдан други, н е о б ј а ш н> и в и, не- 
познати помрет, и, занет њиме, као изне- 
надним, пријатељским загрљајем, са бескрај- 
ним мирењем, па и олакшањем, треснуо о 
клизалиште" (стр. 82). И кар Губелкијан му
чен тежњом лета трајно открива највише 
суштаство бића, слућену a немерљиву тачку 
духа (као што исконску моћ ујашњава ствар
ност бића: пад). Пад, вечно и нужно, јесте 
парадокс Лета, али (оправдано) у свойству 
метафизике пад, слободно и реално, je сто мо- 
гућност испитивања краја као почетка. Траг 
лета који je постао пад управо зато што 
значи „затворену путању игре" (стр. 24) ква
литативно мења стварност пада, као „путању 
игре", и као самоослобађање из „игре" —
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„jep ja сам падове правио, поступно и зна- 
лачки" (стр. 76). Стварност нада ни je у мис- 
тичној изванспознајној СИЛИ већ у бити бића, 
његовој исповести лета то јест свесног пада. 
„Крилати Икар"82 чије порекло води од „ра- 
сутог рода армейских хришћана"83 утврђује 
сопственост игре која му je поуздано давала 
снагу, која му je, „одбацивши страх и обзи- 
ре", пр-исутност делања тумачила свешћу, и 
ту истородност Икар А. Губелкијан пронашао 
je „у но во j игри", и у истородности нове 
игре „најпотпунији израз" своје свести: — 
стварност пада: „Сама игра, међутим, ни je 
била нова. Тек прерађени и усавршени ИКА
РОВ ЛЕТ, који од оног несрећног случаја ни- 
сам играо, или сам га изводио у изопаченом 
виду, под лажним именам И КАРОВОЕ ПА
ДА"8“.

82 Ibidem, стр. 71.
83 ibidem, стр. 16.
84 Ibidem, стр. 76.
85 „Да сви једно 

мени и ja у теби“, вели

Пад, истовремено, доказује како je 
немогуће бити савршен, и колико неприрод- 
ног има у илузији да се може досегнути Ап- 
солут, али пад потен дира могућност: бити у 
тежњи к Савршеном. Метафором пада „кри
лати Икар" св ед очи смрт као објаву ослоба- 
ђања двоструке метафизике дефинитивно 
враћајући игру односно трајање, то јест ис- 
куство, у исконски смисао смрти. Бити у 
тежњи к Савршеном значи умети читати ру- 
копис смрти. Смрт je истина пада, тежња да 
свако појавно nahe поновљену исту хармонич- 
ност, па летети и не значи ништа друго до 
усавршавати пад, односно оводу сличност са 
хармонијом. Ова тежња одраз je слућеног је- 
динства са Оцем (Job. 17, 21)85, као што 
значи потонуће у истину смрти то j ест оца: 
„Лед je несносно треперио под сјајем који

буду, као ти, оче, што си у 
јеванђелист.
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се спуштао са таванице. Уместо да ме, као 
могуће поприште мог порази, одбија, он ме 
je привлачио. Осстио сам жудњу да се по 
њему испружим, да се наслоним образом уз 
његов хладан образ, да под њега, као мој 
отац Арам, потонем" (стр. 41).

Тежња ка Оавршеном нужношћу про- 
мишља биће, принципом универзалне ствар- 
ности која самопосредује у смрти, као піто 
лет, могућношћу, уноси сумвьу у савршенство, 
и смрт. Изван ове две категоріи je постоји 
j едино објективни чин ј ези!ка/документа, ca- 
моћа игре и играна, постоји логична ствар- 
ност нада, односно смрти. Биће, иако свеоно 
реалности нада и смрти, поседујући тежњу 
која (у метафизичком смислу) мисли да га 
упогнун>ује, промишља — биће нада; биће 
смрти у отвари промишља тежњу ка Саврше- 
ном. Биће употпуњено (открићем да у себи 
препознаје духовну пуяину, раст у мери раста 
Савршеног) не доживљава себе као апсолутну 
целину и промишља тежњу која га je могла 
©благотворити. Jep биће хоће да мисли теж- 
њу а не да буде, без обзира на губитак ду- 
ховног домостроја85*, само свесно осећања 
тежіье. Исто тако и лет као тежн-а к Савр- 
шеном онога који мисли тежњу сумња у 
Савршенство и смрт, тачније поновно спозна- 
то, откривено (у себя, као пуноћа) савршен
ство то и не може бити уистину као што ни 
смрти не може бити, чак ни у смислу лета, 
враћања савршенству. Једноставно онај који 
je спознао TajiHy лета помиолио je да разуме 
тежњу к Оавршеном, и саму смрт. Наиме, 
биће je пристало на реалност пада и реалност 
смрти (одричући се метафизичког устройства

85 bis Детаљније о овоме noj му у књизи „До
мострой“ (На славянском языке). 1971. Такође в. Ј. по- 
повић: „Догматика“ I (параграфы: 15—21; 42—47). 1980; 
„Догматика“ III (први одељак). 1978. Догматика I фото- 
типско издање првог издања из 1932. године.
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тежње к Савршсном) уверено да ће се заус- 
тавити, стати, «стати у ■— лету. Лет je про- 
нађена —• на принципу коначног ріазумеван>а 
бесконачно непознатог односно Савршенства 
—- изванреална тачка ослонца реалног бића 
и њу открити значи надићи савршенство, и 
смрт. Потребно je, бићу, које мисли тежњу, 
без обзира на мотуће реалне последіице, ле
том мислити тежњу, значи превазићи je. Без 
обзира на могуће реалне последіице већ и 
зато што je биће уверено да ће се зауставити, 
стати, остати у — лету. Такмац je открио 
изванреалну тачку ослонца сопствене реал- 
ности, открио надилажење смрти остављајући 
трат духовнЮг неразумевања. Онај који je 
опознаю тајну лета помислио je да разуме 
тежњу ка Саівршеном.

„Утакмица са Свемогућим, моја битка 
—- у сред рата који ме се ни je тицао — за 
Немогуће, моја ненрекидна, страсна, лудачка 
борба за савршеінство, што ми je подругљиво 
измицало у нај 6 езначајнијим попрешкама 
тела" (стр. 15) имала je ове одлике духоівне 
слике такмаца. „Иопуњен мржњом" (стр. 81) 
„краљ леда" сугерише да пад и смрт нису 
истинито стање стварности. „Летели Јерме- 
нин" сврху збиљског види у потреби да „по- 
низи бога-такмаца" (стр. 76), испущен моћју 
сопствене одлуке и сопствене силе („Постојао 
сам само ja" — стр. 81), да „сможди савр- 
шенством" (стр. 81) логосну стварност. „Кли- 
зач на л еду" који би да „понизи бога-так
маца" и у другом покушају своје клизачке 
пантомиме доживл-ава пад, сада већ потпун 
суноврат у духовном и физичком смислу. 
Такмац je морао бити кажњен као и прет- 
ходіник му, светлоносац, односно противник; 
такмац je сам у моћи („Постојао сам само 
ja"), ни хармонија (музика) сфера није више 
потребна (,,У дивном сагласју водила ме je 
изнутра" посебна хармонија ,,из сваке жили-
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це тела" које се покоравало „ослобођеној 
вољи" — стір. 81) Летећем Jерменину KOM je 
носио своде сагласје, и такмац није имао по
требу за светом („Ни музика ми више ни je 
била потребна. Ни људи" — стр. 81), већ 
мржњом и савршенством („Само лед. Лед и 
MOM одлучност да победим" — стр. 81): „да 
надмаши супце" (стр. 81). Сам дух савршен- 
ства (свемогућег) јесте супертрансцендентална 
тачка коју такмац мора да пресече, да по- 
каже шта уистину јесте „еавршена борба 
против савршенства" (стр. 54)86 где се решала 
смисао моћи бића: „У самом ср цу тих кон- 
центричних кругова срешћу се са богом, коме 
прКосим" (стр. 36). Такмац je морао бити 
кажњен као и претходник му „светлоносац", 
онај који je „пао са неба", противник87 чија 
тежња ка Немогућем („Изједначићу се с виш- 
њим")88 јесте исто „еавршена борба против 
савршенства".

86 „Један ђаволски ритуал, као свети обред у 
свему сличал правоме, до најмање догме раван каноп
ском, j едино што je био посвежей Демону, а не Богу“ 
(,,Успен>е и суноврат Икара Губелкијана“, стр. 54).

87 Хананско божанство Вел Зевул, јеврејски 
злокобник Сатана, јеванђељски Кнез демонски.

88 Исаија, 14, 12—15.

Уздизање индивидуалности (свеет да 
промишљати није различию од: мислити 
тежњу) изван тежње духа представља неиз
бежно уочавање стварности као кра ja, успе- 
ња као суноврата. Метафора кра ja можда 
ни je разумевање али јесте читање рукописа 
смрти. Суноврат Икара Губелкијана јесте фи- 
лоз о фи ja пораза кода пад тумачи j е дно стр а- 
ном метафором смрти. Практични ум који 
захтева бесмртност (уверен да ће се зауста- 
вити, стати, остати у — лету) као антропо- 
лошку потребу не може да одагна делатност 
смрти, метафору пораза, која му je иманент- 
на у слутњи: „Мени музика ни je више била 
потребна. У дивном сагласју водила ме jo
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изнутри — — — упркос жељи за падом" 
(стр. 81). Метафора краја која можда није 
разумевање али јесте читање рукописа смрти 
важећа je одредница коју практични ум уса- 
држава између хуманитета и негације. „Же- 
ља за падом" парадокс je практично? ума 
KOM метафору краја усадржава између ху
манитета и негације, као и метафору смисла: 
— „jep у свету пораза само се разликују 
путеви до њега" (стр. 15). Практичан ум не 
укида смрт јер она јесте пораз индивидуал- 
ног, јесте пораз тежње чији печат кретан>е 
стварности затвара поразом.

Филозофија пораза представља и ана
лизу света изван индивидуалы о г хтења, пока- 
зује изваіьско у скученој метафизичности јер 
се стала у општем, кОје нема надахнућа, које 
je лишено тежње, чак мимезиса, и сводљиво 
увек у „једно тра!јно срозавање", огледало 
ипре Икара А. Губелкијана у коме се оп- 
штост препознаје као „бесконачна историја 
пада" (стр. 61). „Клизач на леду" (стр. 14) 
овестан да ће бити заборављени и он и н>е- 
гова „утакмица са Овемогућим" (стр. 15) — 
заборављен сам дух игре, „битка за Немо- 
гуће" (стр. 15) — саставни je део процеса у 
коме не ишчезава „тежња ка Немогућем, у 
којој се испољавао сам дух Уметности" (стр. 
23), дух који чини докуменат филозофије по
раза ОПШТОСТИ:

„Ви знате на шта мислим: моја прва неспретност 
вас je насмејала, друга, вей помало очекивана, (а 
то je очекивање само подстакло ваш смех) до крај- 
ње je границе разбуктала ваше весело расположе- 
ње, трећа вас je просто заценила, ви не стижете 
да се опоравите од актера којима вас обасипам, 
избезумљени, ви молите да престанем, да се заус- 
тавим, да вам омогућим до даха да дођете, и када 
вей миелите да га више немате, да сам иецрпео 
све ваше резерве смеха, и да йете се, уколико га 
продужите, сасвим погушити, ja вам још једним 
непредвиђеним суљањем по леду истерујем из же-
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луца и последњи мехур ваздуха, и последњи крик, 
сличая ропцу, обарам вас на седиште где ћете се, 
je дни другима у наручју, ваљати као да сте у епи- 
лептичарској агонији" (стр. 59—60).

Метафизика привида коју биће зако- 
нито одређује као филозофију пораза у ства- 
ри доказује шта ове није метафизика пада, 
остављајући траг о себи (језику), бићу и но 
променљивости (смрти). Утолико кроз неизре- 
циву различитост опште суштинског (мета
физика) моћ расуђивања бића ишчезава кроз 
филозофију пораза у метафизику привида, 
остављајући траг о себи (језику), метафизици 
(идеји) и непроменљивости (смрти). На та) 
начин биће оставља отвореним питање мета
физике и метафизике привида, никада не да- 
јући одговор шта пад уистину јесте, јер тајна 
бића јесте тајна пада. Зато и није никакво 
чудо да следсће странице сведоче језик, биће 
и смрт — доказујући метафизичност. Пад, 
KOM јесте истина, представл>а завршено статье 
које метафизика може извеюно слутити, као 
и биће свеюно метафизике, завршено стање 
које бићу назначава привид истине, и зато 
пад увек јесте излазак у језик, у метафизич
ност, у смрт. Завршено статье може поймати 
само она егзистенција чија суштина ни je ви- 
ше условлена, чак ни метафизиком изазова 
(игре) и зато пад, који јесте истина, тачније 
треба означавати као узлазак (,,лет", „успе- 
н>е") у статье неусловл>ености. Метафизика 
привида завршно доказује биће у изласку, и 
пад као другачија јединосуштност, остаје из- 
ван домашаја наше истине и истине мета
физике, остаје „чист", апсолутан пад, мимо 
постојаности суноврата који га и не може 
дотайи.

Пад, који анализирамо, на страница- 
ма ко je следе јесте пад у изласку (привиду), 
пад духа, пад у ништа, суноврат егзистенције 
кода се осмелила да буде свесна „тежтье ка

тајна 
б ића 
јесте 
тајна 
nada
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Нсмогуhем", али не и егзистенције кода се 
хтела (или могла) усадржати у „тежњи ка 
Немогућем". Зато лет и над де су апстрактне 
суштине; реалне суштине — на нивоу мета
физике привида — де су успеть е и суноврат.

Пад, коди десте истина, упућује на 
стања успења, или стан>а нада у нешто, ка 
нечему. Биће истину нада види у дезику ходи 
именуде стан-е изласка (нада) уснетьа, изласка 
у нешто, изласка ка нечему. Над, коди десте 
истина, бићу означала суштину стан-а (кода, 
слично документима, дезик педантно сабира), 
уверава биће — на нивоу метафизике — да 
je склоно паду (изласку), и себе обдашн-ава 
дешаван-ем: „У свету пораза само се разли- 
куду путеви до њега" (стр. 15). Пад, ходи 
д есте истина, о ста je као надсуштина у коду 
треба ући, а j ер се слути „тежњом ка Немо- 
гућем" пад који јесте истина јесте узлазак. 
То je потреба разграничен-а успостављеног 
метафизиком привида (игре), потреба не то- 
лико доволша самозадовол-н ом разуму али 
неопходна самозадовол-ном разуму. Суштине 
стан-а привида пада може да разуме j едино 
биће склоно метафизики (игри, на и паду), 
да отан-а објасни, именује и разоткрије јези- 
ком, а јep јесте свесно „тежн-е ка Немогу- 
ћем" биће најсавршеније непојмљиво (Пад) 
види у метафизики најсавршеније непромен- 
л-ивости (смрти). На оівим страницама, најзад, 
остаће језичко памћење о смрти то јест паду 
а не о Истини односно Паду. Уосталом хн-и- 
ге овакве врете и немаду задатак Истине од
носно Пада, хао што, задедно са књигама 
коде чине трат ка Истини-Паду (траг у Ис- 
тину-Пад), доспеваду до одређења једино — 
смрти. И книга „Успей-е и суноврат Икара 
Губелкијана" јесте сведочанство о смрти то 
j ест паду, значи —• на нивоу филозофије по
раза — метафизично искуство (дезик) поисто- 
већује суштину смрти са суштином изласка.
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Ако Пад и није доступан језмку он се не- 
сумњиво садржи у „тежњи ка Н смогућ ем" и 
метафизика изазова (игра) исписује историку 
пада уверена да тако чини јаенијом слутњу 
о истини Пада, као што чини јаснијом исти
ну: да je историја пада надівладана поразом.

Суновірат јесте над духа, пад у ниш- 
та, истина о немоћи успења, односно моћи 
пада. Пад у ништа (пад духа) ни je сан о реал- 
ној машти већ пад у тежњу, и ни je сан већ 
реална машта. Пад јесте изједначитељ ус- 
пења и суноврата, он законито хоће да значи 
пад у ништа; пад духа код и je мислио да 
поседује „тежњу ка Немогућем'', однооно пад 
духа који je поверовао да та тежња иопољава 
„сам дух Уметности". Тежња ка непролаз
ном, ка савршенству, потврђује и сву пара- 
доксалност у испољавању бића језиком.**  
Биће језик одређује у значењу језик биће 
одређује, али језик не може да одреди слут- 
њу бића. „Тежња ка Немогућем" језику je 
суштина изван суштине језика/бића, или мож- 
да само суштина бића, и језик хоће да се 
одреди према немогућем (у том односу јесте

** Наиме, нити у једном својству бића као у 
језику моћ могућности, илузије и парадокса, ни je тако 
уверљива и снажна. Пекић je, отуда, свео проблем 
,,пада“ на уверљиву фабулу, сугестивну причу о ју- 
наку-такмацу са леда — уметнику ,,клизачке“ вештине, 
значи свесно je избегао замку језика да на пример 
само уз помоћ дискурзивног исказа, уз помоћ размиш- 
љања о паду, уз помоћ философског или било ког 
другог исказа решава сложено и метафорично, насле- 
ђено и савремено осећање ,,пада". Зато се одлучио и за 
тесту а л ни језик, и тако показао како се језик саодре- 
ђује кроз двоструко својство као „mundus sensibilis“ 
и као „mundus iotelligiibilis“. Увођењем гестуалног знака 
језика Пекић je успео да усмери пажњу на различи- 
тости исказа, то j ест на однос идеје према знању. 
Уводни и завршни иказ само допуњују намеру да се 
о тако важном феномену (пад) мора размишљати не 
на нивоу само симболичког, сликовитог језика (jер je 
тиме ограничено биће) већ и на нивоу прајезика, нивоу 
значи интуитивног уместо искључиво дискурзивног ра
зума. Битан садржај je изван симболичког садржаја и 
зато крај словних знакова у овој књизи, књизи о фе
номену пада (,,Па ипак, под заштитом Светог Lidwina, 
мо je жилаве мисли упорно вежбају“) треба схватити 
као антрополошку пропедеутику.
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отарам језика и биће), као и биће одређујући 
језик („сам дух Умстности") али то никако 
не значи да биће не слути извансуштину то 
јест тежњу. Несклад између персоналног и 
алсолутног слути се у језику као што се утвр- 
ђује (језиком) у разлици између тежње и 
духа. Зато суноврат јесте над духа, над у 
ништа као над у смрт. „Тежња ка Немогу- 
ћем" као тежња смрти означава смрт ко ja 
себе негира, али „сам дух Умстности" којим 
се испољава та тежња, дух изопачен, или не- 
моћан, склон умећу а не суштини доказује 
смрт у значењу стварне негације. Пад у ниш
та јесте пад у смрт, пад духа кота једино 
језик преображава, језик што нужност смр- 
ти/пада види и као чин-ениду и као мста- 
физичку реалност. Смрт, као сутарогност, 
уцелињује би Ke, и исто тако, пад, као су- 
протност, ујашњава лет. Смрт je и тежња и 
дух, и исто тако пад јесте и тежња и дух, 
па онда пад у ништа јесте чињеница али и 
метафизичка реалност.

Нимало случайно, пад (почиње „јеван- 
ђељем клизачког умећа" — стр. 20) „клизач- 
ке пантомиме, познате под именем ИКАРОВ 
ЛЕТ" (стр. 24), носи „тежњу ка Немогућем", 
свойство духа у тројству, овојство у коме се 
испољава „сам дух Уметности" кроз сва три 
става клизачке пантомиме. Чињеница као 
метафизичка реалност три става пантомиме 
„Летећег Јерменина" саображена je паду, па
ду еремитизамичне свести (испосничко-пусти- 
њачке: „Био сам савршено сам") јер и свој- 
ство пада јесте у тројству (triadicoj theos). 
На тај начин у јсзику-мишљењу показана je 
метафизичка реалност пада, опасна лини j а 
„затворене путаше игре" (стр. 24), која у је- 
зику-мишљењу, и само у језику-мишљењу, 
значи затвор ену путању игре, то j ест путању 
игре. Зато ИКАРОВ ЛЕТ мора бити преина- 
чен у ИКАРОВ ПАД, значи пад путање игре,
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пад метафизичког блеска који ће увек зна
чити могуће немогућно, савршено несаврше- 
но, значити пад летом.

Метафорика извссности пада јесте у 
суноврату, и она наглашава над у ништа, али 
и са издаојеним значенем о паду духа. Ме
тафорика пада јесте у суноврату али у пос
леднем кругу злачена „затворене путане 
игре" то већ више јесте метафора метафи
зике, већ ни je само пад. Онај који се крије 
као маргинал „ненасловљене иоповести Икара 
А. Губслкијана", и KOM сриче книгу Пропо- 
ведникову („Јер што бива синовима људским 
то бива и стоци-----------jep je све таштина" 
— стр. 9), на почетку сопствене книге — от- 
крива „тежну ка Немогућем, у којој се испо- 
љавао сам дух Уметности" (стр. 23), открива 
истину лада. Иістина пада као и истина смрти 
усуштинена je, иако не и ујашнена, метафо
ром језика-мишљека89 а то значи метафором 
метафизике: „Па и у мени, све осим духа, 
гурало ме je доле. Сваки je делић тела урлао: 
падај!" (стр. 81). У језику се крије метафора 
метафизике, вежба миіпл>ена ко je делатно и 
збиљски исписује траг о бићу које je трагич
но али не и бесмислено. Мисао je апсолутна 
форма идеје, делатно испунене, па тежна, 
мимо „таштине над таштинама", збиљски се 
враћа „затвореној пугани игре". Вежба миш- 
љена по твр Hy j с идеју до остварена као што 
потврђује суштину делана сећајући се90 ус- 
пена и суноврата („у мислима-----------усавр- 
шавам покрете који ће ми тај успех Осигу- 
рати" — стр. 84).

89 „Бит бића бивствује само у мишљењу и по 
мишљењу, односно заједно с њиме дијели његову, ње- 
му својствену мислену егзистенцију“ (М. Ципра: „Ме
таморфозе метафизике“. Стр. 51).

90 „Дакле, сјећам се и тога да сам се сјећао, 
као што ћу се поели je, ако се будем сјећао да сам ово 
данас могао дозвати у памет, сјећати тога, дакако сна- 
гом памћења“
(А. Аугустин: „Исповијести“. Књ. X, 13, 20. Стр. 219).
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У „трећем, финалном ставу пантоми
ме"91 („ja сам пао" — стр. 37) Икаров лет 
као и у преиначоном успењу Икаров пад 
(„Из најужег, завршног круга, узео сам за
мах и одбацио се према сунцу — — — а 
онда сам, ох Боже — — — направио један 
други, необјашњиви, непознати92 покрет, и, 
занет њиме — -—• — треснуо о клизалиште" 
— стр. 82) дефинитивно ујашњавају: пад се 
мора достићи, као и светлост. Пад je тачка 
мишљења збиље бића у којој оно налази 
реалност филозофије искуства као што нала
зи иреалност филозофије искуства. Пад je 
целина, „затворена путања игре" усадржана 
б явствовать ем мноштва, као што j осте целина 
сама по себи, je дна и j едина. Пад одређује 
свеет језика као што овеет језика утврђује 
пад као почетну филозофију „затворсне пу- 
тање игре". Пад се (затворено путатье игре, 
затворено игре, затворено путан,е) мора дос- 
тићи, као и светлост, спознати као истина, 
разумели као реалност, открити као метафо
ра j ер je светлост, и открити као метафизика 
односно неистост нада.

91 „Успенье и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 34.

92 Подвукао писац књиге: „Успеіье и суно
врат . .

93 И. Паскал: „^исли". 1946. Отр. 77.

Бићу осуђеном да мисли („Просто
ром, — васиона ме обухвата и гута као тач
ку; мишљу, — ja обухватам њу"93), јер има 
„іотрасну тежњу ка Немогућем" и слуги у 
њој „сам діух Уметности", остају праелементи 
умећа (пресвест, св ест, изасвест, надев ест) да 
их сложи у метафору метафизике, у језик 
који j осте принцип одређења, у језик који 
нијо принцип поузданОсти. „Тежња ка Немо- 
гућем, у кОјој се испољавао сам дух Умет
ности" догађање je пада и достизање про- 
светл-ености и эначи „велики тренутак, тре-
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нутак жжупљежа"94. Лет je у тежњи не у 
Умећу које je лишено савршене моћи. Изо- 
паченост се слупи већ у идеји а идентификује 
се у паду. Остати у стажу к Савр шеном (ка 
Немогућем) значи бити у тсжњи не у умећу. 
Чином умећа, преовладаважем тежже, споз- 
наде се бит изоначености, и пада. Међутим, 
игра („затворена путања игре") дозвол-ава 
Ум еће ј ep падом, идејом умећа, субјект на- 
дилази умеће свешћу о жему, то j ест паду, 
и без такве свести, оідносно надилажежа1, не 
може се бити у стажу к Савршенству. Пад 
j осте неизбежан део (игре) свеспознаде Савр- 
шеног. Значи, могуће je бити у тежжи к 
Lampшеном, немогуће je бити Савршен и ме
тафизика свеспознаје јесте лет у Немогуће55.

94 „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 23. и 82.

95 ,,па ипак, под заштитом Светог Lidwina, 
моје жилаве мисли упорно вежбају“
(Б. Пекић: „Успенье и суноврат Икара Губелкијана“, 
стр. 84).

Пад, кодіи j сете истина, опседа биће 
коде мора да nahe одговор који не постоји, 
мора да објасни самоме бићу догађаже изван 
сфера реалне стварности. Пад, найме, јесте 
свестаже бића, као што јесте непостојеће 
бића које сводом егзистенцијом пише исто- 
рију пада доказујући да над не постоји. Ни- 
чега нема, међутим, изван пзда као што из- 
ван бића пад не може да постоји. Биће јесте 
у паду који je пуноћа бића, али биће неће 
признати истину пада јep не може р сшити 
пуноћу која му je н опознала и кода ни je у 
стажу свеобухватности. Остаде вечита спознаја 
онтолошіке ништице да живи своду другу ис
тину, истину пада којој игром жели да одуз- 
ме смисао, одређујући сопствену суштину 
смисленом. Слутећи игром да нема ухармони- 
зоване истине из двоје који су једно (биће 
и пад), велико једно, биће, разуме пад једино 
у омислу трагажа идентитста у бићу које

109



тиме није открило истину целине, али зако- 
нито јесте одрсдило свој „непостојећи" сми- 
сао. ,,Тсжња на Немогућем", употпуњење, 
јесте отуђено ко ј с тражи суштину, у другом 
за биће, али и у другом (себе непознатом), 
бићу, а но бићу. Значи, две неистости које 
су једно („Тежња на Немогућем" — стр. 23) 
подједнако доказују да се може сумњати у 
Над или у Б и he, може негирати хармонично 
у име хаоса, али се не може сумњати да 
постоје Пад и Биће, „двоје" што јеоу „ча- 
робно Једно и Неједно" (стр. 17). То велико 
једно, које се одгонета у метафизици језика 
(„Једно и Неједно"), сумња истородно у хар- 
моиију Пада као и у хармоиију Бића, однос- 
но у хаос Пада као и у хаос Бића. Језик 
KOM их изговара пак само je сетка несазнат- 
не иітре („затворена путања игре" — стр. 24) 
коме се овојом несуштином руга дух Пада, 
и дух Бића.
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