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Тамни вилајет

 

Произвољност у мишљењу и делању, што у крајњој консеквенци значи неуважавање датости 
реалног живота, већ планирање и спровођење акција без покрића, које у судару са животним 
чињеницама узрокују систематски ланац пораза и неостварености – то, у основи инфантилно, 
психолошко својство, једна је од битних одлика српског колективног менталитета. Симптоми и 
последице  таквог  психолошког  стања  могу  се  уочити  на  сваком  кораку,  како  у  домену 
свакодневног живота, тако и на плану политике, па и збира историјских дешавања што склапају 
координате наше заједничке судбине. 

Тај волунтаризам градивни је  елеменат наших опредељења,  наших побачених стратешких 
планова, наших изгубљених битака, наше личне и историјске неснађености. 

Уместо трезвеног уочаваља реалних околности и улагања напора потребних за њихово савлађивање, избегавање, 
или, пак, прилагођавање њима, уместо суочавања са стварношћу, са властитим могућностима и условностима које 
нас окружују, уместо 

улагања  систематских  напора  како  бисмо  оспособили  себе  да  одговоримо  на  изазов  стварнога  света  у  којему  
живимо и у чијим оквирима треба и саме себе да остваримо – да нађемо, дакле, реалну меру између жељеног и  
могућег,  између  субјективног  и  објективног  –  уместо  да  вежбамо,  са  неопходном истрајношћу  и  са  свешћу  о 
властитим слабостима, како бисмо побољшали своје изгледе на самоостварење – ми сматрамо да су лепе жеље, 
добре намере, жестоке емоције и пројектоване потребе довољан улог за учествовање у сложеној, контроверзној, а  
опет потпуно закономерној игри живота (и смрти). 

Тако неусаглашени са стварношћу, тако неистрајни и неконзистентни, ми пречесто лутамо од једне крајности до 
оне супротне, чудимо се како не побеђујемо, иако нисмо довољно вежбали, иако се нисмо суочили са властитим  
мањкавостима, питамо се зашто нисмо остварили циљ, а не питамо се јесмо ли поседовали средства за његово  
остварење. Ионако мутна слика што је о стварности и о себи самима имамо, замућује се, тако, све више, па онда не  
можемо да разлучимо узроке од последица, снагу од слабости, жељено од могућег. И не примећујемо да смо се, већ,  
нашли у предворју једне ретардиране, магијске, трагично бајколике слике стварности, тј. псеудо стварности, којом 
царују утваре и приказе, којом доминирају ирационална, увелико субјективна стања и представе. 

Закорачивши, коначно, у ту псеудостварност, у тај тамни вилајет што смо га сами створили, ми лутамо по њему,  
уздуж и попреко, без циља и смисла, изгубљени у свемиру властите произвољности, на чијим беспућима нас страше 
фантоми, производи наше замућене свести. 

Кад погрешимо, кад промашимо циљ, ми се не љутимо на себе, већ увек на неког другог. Као што праисконског 
човека, из прашуме, насељене опасним духовима и љутим зверима, вребају сваковрсне опасности и зле силе – тако  
и нас, у фантазмагоричној прашуми наше индивидуалне и колективне судбине, наших политичких и историјских  
збивања вребају приказе наших властитих недомашености. 

И, уместо да истрајно отклањамо реалне препреке у себи и тако се оспособимо за сукцесивно достизање оних 
циљева које је могуће достићи, ми се препуштамо афектима, изналажењу алибија,  ирационалном психолошком 
чинодејствовању,  призивању  утвара  прошлости  –  коју  себи  предочавамо  на  подједнако  нереалан  начин  као  и 
будућност што је себи дочаравамо не водећи рачуна о вези између узрока и последица, пречесто замишљајући да 
пројектованим визијама  можемо  заменити  реалне  напоре  и  тако  избећи  досадну  и  мучну закономерност.  Тако 
играмо игру свога живота, не поштујући правила; хрлимо пречицом, ношени емоцијама и мутним сновима, ка циљу 
што се од нас удаљава све више и више. 

А када, најзад, схватимо да трчимо изгубљену трку – ми се, онда, ношени очајничком жестином праведнога 
гнева, обрушавамо једни на друге, као у каквом несрећном, глупом, садомазохистичком браку, онда производимо 
кривце,  измишљамо  непријатеље,  не  сетивши  се  никада  да  се  загледамо  у  себе.  Онда  настаје  “крш  и  лом” 
међусобног  оптуживања,  онда  настаје  ирационални  хаос,  који  нас  све  више  удаљава  од  истините  слике  и  од  
властитих циљева, онда настаје деструкција, урушавање индивидуалних судбина и, дакако, заједничке судбине. 

У таквом стању, ми измишљамо спаситеље, играмо додолске игре призивајући ману с неба, призивајући старе и 
нове светске поретке, религије и идеологије – чаробне формуле које ће растерати мрак у нама и мрак око нас. И 



никако да схватимо да нема тог кривца и тог спаситеља,  осим нас самих,  да нема те формуле и тог чаробног 
штапића, да нема те вере и те идеологије, да нема тог старог, нити новог поретка који ће нас извести из тамног 
вилајета, ако ми то сами не учинимо. 


