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Ова књига се може ставити
под јелку као божићни поклон,
јер није ни бласфемична, ни де
гутантна или на овај или онај на
чин криптична, иако је у њој реч
о ђаволу. Она ђаволу одсеца ро
гове са главе и копита са ногу. У

Курту Флашу ђаво је нашао свог
мајстора-приповедача, можда
би тачније било рећи – мајстора
његовог некролога.
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Неверно чуђење – o хришћанству
Међ у познат им ау т орим а
који пиш у на нем ачком језик у,
На вид Керм а н и је
је д ин и који се пој
мом За п а д а слу ж и
у пози т ивној коно
тац ији. Род ит ељ и
Керм а н и ја пот и ч у
из Иран а, а он сам
је ро
ђ ен у Не
м ач
кој. Њем у је позна
то да се Лу т ер ов о
слов о о Ори јен т у
од нос ни на рег и
он ода к ле пот и ч у
тројиц а муд рац а.
Први кор а ц и у ин
телект уа лној биог рафији овог
изу з етног homme de let t res су се
756

сас тоја л и у чињ ен иц и да су му
нем ачк а књи жевност 19. и 20.
век а сас вим позна
те и блис ке. Ве л ик а
дел а измеђ у Гет еа
и Кафке од р е д и л а
су њег ов ду ховн и
свет. Тек из так вог
култ урног и књи
жевног иск ус тва је
он отк рио бог ат
ство свог кул
т ур
ног и рел иг иозног
пор ек ла и из ли т е
рарне перс пект ив е
као што то свед оч и
књиг а Бог је леп, ње
гов о стан д ард но де ло о естет
ској лепот и Кор а н а.

ПРИКАЗИ

Керманијеви
западно-ис
точни погледи нису текли од Ко
рана ка Кафки, већ обрнуто, од
Кафке ка Корану.
Тај пут је за аутора био нео
пходан, да би се у наредном ко
раку посветио хришћанству: ње
гова нова књига је след његових
медитација „о хришћанству“.
Кермани је путник између
светова вере Истока и Запада
који на сваком кораку одаје ути
сак да са страшћу гори за веру.
Он не посматра хришћанство из
спољне, већ настоји да га превас
ходно из унутрашње перспекти
ве разум
 е. Док он ислам разуме
као писану религију, хришћан
ству се он приближава као рели
гији ликовне уметности. За та
кво уверење је време које је он
провео као стипендиста у Вили
Масимо у Риму било одлучују
ће. Ту се он сусрео са универ
зумом барокних слика, што га
је мотивисало на један циклус
дописа насловљених „Bildan
sichten“ („Поглед на слике“)
за швајцарски угледни дневни
лист Neuen Zürcher Zeitung. Та
да је једну слику Распећа Гвида
Ренија назвао бласфемичном и
изазвао оштру полемику о увре
ди хришћанства. И у својој новој
књизи посвећује Кермани једно
поглавље Распећу (Crucifixus)
Гвида Ренија.
Оваплоћење (отеловљење)
као на
че
ло: та
ко би се мо
гло
означити Керманијево схватање
хришћанства.

Аутор открива на примери
ма неколико одабраних умет
ничких слика напета открића,
иако у Керманијевим контем
плацијама слика, ваља на овоме
месту критички додати, моли
твена снага Псалама, критика
пророка, пренебрегавања сиро
машних и обесправљених као
и присуство Царства Божијег
у учењу Спаситељевом не игра
готово никакву улогу. Кермaни
открива у хришћанству начело
универзалности филантропске
љубави.
Књига се завршава једним
поглављем о Фрањи Асишком
у коме Кермани истиче дубоко
пријатељство између овог све
титеља и ислама. Познату хим
ну „Laudato si“ („Слава Тебје
Господи“) асоцира Кермани са
именом Божијим у исламу. Овај
светитељ је за Керманија једини
који је у западном хришћанству
стајао против огња и мача кр
сташких похода.
За мистично предање у ју
дејству, хришћанству и исламу
је карактеристично да оно над
раста конфесионалне међе.
У случају Навида Кермани
ја није реч о постмодерном син
кретизму, већ о аутентичном чу
вару ватре праве вере.
Кермани се својим наткон
фесионалним контемплативним
дискурсом може сматрати мо
дерним мистичаром.
Зоран Андрић
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