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PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU 

Jedan od americkih recenz�пata prvog izdanja kпjige "Novi mo
del univerzuma " primecuje da su mu dve ideje u toj kпjizi predsta
vljale posebnu te�kocu: ideja о ezoterizmu i ideja о psiholo�kom 
metodu. 

Ne moze se poreci da su, op�te uzevsi, te dve ideje veoma daleko 
od modeme misli. 

Ali, buduci da nema smisla Citati moju kпjigu а da se nema neka 
predstava о znacenju ove dve ideje, poku�acu ovde da pokazem na
cine da im se pride. 

Pre svega, оЬе ideje zahtevaju da se prizna cinjenica da ljudska 
misao moze da funkcioni�e na veoma razliCitim nivoima. 

Ideja о ezoterizmu је uglavnom ideja о visem umu. Da bismo 
jasno videli �ta to znaCi, moramo da najpre shvatimo da nas oЬicni 
um (ukljucujuCi i um genija) nije najvi�i moguCi nivo ljudskog uma. 
Ljudski um moze da se podigne na nivo koji nam је gotovo neshva
tlj iv, i mi mozemo da vidimo rezultate rada tog viseg uma, od kojih 
su nam najdostupnij i oni u Jevandelj ima, а potom u svetim spisima 
Istoka: u Upani�adama, u Mahabharati; u umetnickim delima kao 
�to је Velika Sfinga u Gizi i u drugim spomenicima, mada ih nema 
mnogo, u kпjizevnosti i slikarstvu. Ispravna procena znacenja tih i 
s licnih spomenika i uvidanje razlike izmedu njih i drugih koje ј е  
stvorio oЬican covek, ра cak i genije, zahteva iskustvo, znanje i po
sebnu obuku uma i opazanja, а mo:Zda i posebne sposobnosti koje 
nета svako. U svakom slucaju, ni�ta se ne moze dokazati. 

Zato је prvi korak ka razumevanju ideje ezoterizma uvid о po
stojanju viseg uma, to jest, ljudskog uma, ali takvog koji se razliku
je od oЬicnog uma onoliko koliko se, recimo, um inteligentnog i 
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obrazovanog odraslog coveka razlikuje od uша �estogodi�njeg de
teta. Genije је sашо "vunderkind". Covek vi�eg шnа poseduje птю 
znanje koje oЬican covek, ша kako vispren i inteligentan Ьiо пе 
шоzе iшati. То је ezoterijsko znanje. 

' 

Nije vazno da li ljudi vi�eg uша postoje danas i postojali su odн
vek, ili se pojavljuju na zeшlji u dugiш vreшenskiш razшaciшa. 
ya�no je_to da onipo�toje i da шi шоzешо doci н dodir sa njihoviш 
1deJa�a 1, kroz te 1de]e, sa ezoterijskiш znanjeш. То је sн�tina ideje 
ezoteпzшa. 

Da Ьi se razшnelo sta podrazuшevaш pod "psilюlo�kiш ше
tо?ош", foleophodno је da se shvati da oЬican ljнdski шn, onaj koj i 
ш1 poznaJeшo, takode шоzе da radi na vеоша razliCitiш nivoiшa а 
zatiш da se nade odnos "psiholo�kog шetoda" рrеша "ezoteiijskdш 
шetodu". 

Mi шоzешо da vidiшo razlicite nivoe шisli u оЬiсnош zivotu. 
NajoЬicfolij i uш, nazoviшo ga logicki шn, dovoljaп је za sve jedno
sta;ne z1vot�e рrоЬlеше. Рошосн tog нша шоzешо da sag1-adiшo 
kt�cн, паЬаv1��о hranн, znaшo da sн dva i dva cetiii i da se "Volga 
нl1va l1 Kasp1JSko шоrе", i da "konji jedtl zitarice i sепо". Tako da 
је na svoш шesru logicki шn sasviш u redн i prilicno koristan. Ali 
kad se logicki uш susretne sa рrоЬlешiша koji su suvi�e veliki i kact 
se n_e zaustavi pred njiшa i. poc:ne da ih re�ava, on nеншitпо pada, 
gнЬ1 kontakt sa stvarno�cu i zapravo postaje "defektan". Тош "de
fektnoш u�nн': i "defektn��n шеtоdн" covecanstvo dнgнје sve svoje 
praznoveпce 1 lazne teoriJe, pocev od "davola sa gн�cijiш stopa
loш", а zakljucno sa шarksizшoш i psihoaпalizoш. 

Ali, logick� шn koji zna svojн og1-aпiceпost i dovoljпo је sпazan 
da se od��Ie 1sku�enJu_ da se _нрн�t.а н рrоЬlеше koj i пadilaze nje
g�vн шос 1 sposobnostl postaJe "psilюlo�ki uш". Metod koji koristi 
taJ шn, to се reCi, psiholo�ki шetod, pre svega је шetod Iazlikova
пja �azlicitih nivoa шi�_ljenj� i нv�danja cinjenice da se peicepcija 
шenJva � skladн sa шо?1�nа 1 оsоЬшаша peiceptivnog apaiata. Psi
�olosk1 uш шоz� da v1d1 ogranicenja "logickog шnа" i apsшdnosti 
def�ktnog ��na - on з:nо�е da Iаzнше stvarnost postojanja vi�eg 

u�a 1 ez?teriJskog znaщa, 1 vidi ih u njihoviщ ispoljavaпj iшa. То је 
c1sto log1ckoш шnн neшoguce. 

Ako covek logickog шnа снје za ezoterizaш, оп се sшesta hteti 
da zna gde sн ljudi koj i pripadajн ezoterijskoш krнgн, ko ih је video 
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i kako on sаш шоzе da ih vidi. А ako снје da to za njega nije 
шoguce, onda се reCi da је to sve besшislica i da ezoterijski krug 
Lюp�te ne postoji. Sa logicke strane, on се Ьiti potpнno u pravн. Ali, 
psiholo�ki је jasno da sa takviш zah�eviшa on nece daleko stiCi ll 
svoш нpoznavanjн sa ezoterizшoш. Covek treba da bude pripreш
ljen, to се reCi, on шоrа da shvati ogranicenost svog sopstvenog 
нша i шogнcnost postojanja dшgog; boljeg uша. 

Niti се ezoterijske ideje, to jest, ideje koje dolaze iz viseg нша, 
шnogo reci logickoш coveku. On се, na priшer, pitati: gde sн do
kazi da Sll Jevandelja napisali ljнdi vi�eg шnа? 

Zaista, gde su dokazi? Oni su ovde, svuda, u svakoш redu i sva
koj reci, ali sашо za one koji iшaju oci da vide i u�i da cuju. Ali, lo
gicki uш ne шоzе ni da vidi ni da cuje izvan vеоша шalog kшga 
eleшentarnih stvaii. 

Ogranicenost logickog нша cini ga neшocniш cak i pred sasviш 
jednostavniш рrоЬlешiша obicnog zivota сiш oni predн granice 
njegove uoЬicajene skale. 

Covek logickog uша, koji zahteva dokaze za sve, u dana�nje 
VIeшe, па priшer, trazi uzioke svetske ekonoшske i politicke krize 
svuda, osiш tашо gde oni stvarno јеsн. 

Ра cak i ako шн se kaze da uzroci kiize leze н postojanjн so
vjetske vlasti н Rнsij i, i н piiznaпju i podrsci toj vlasti od stiaпe 
drнgih vlada, on to nikad nece razншeti. On је navikao da шisli na 
odгedeni naCin i nije н stапјн da шisli dшgacije. Za пјеgа su bolj
sevici "politicka paitija" kao Ьilo koja dшga partija, а sovjetska vla
da је "vlada" kao i drнge vlade. On nije u stanjн da vidi da је to 
поvа pojava koja se razlikuje od svega za �ta је od гапiје znao. 

Gde su dokazi za to? upitace on. 
I nikad nece videti da za to пisн potrebni dokazi. Као �to пisu 

potrebni dokazi za neizbeznu ројаvн kuge u njegovoj kuCi, kad tl 
kuci sнseda vlada kuga pгotiv koje nisu tашо pгedнzete пikakve 
шеrе. Ali, covek logickog нша ne шоzе da vidi da је sovjetska Ru
sija kuca zarazena kнgош. On vise voli da vешје u "najveci socijal
ni eksperiшent u istorij i", ili н "evolнciju bolj�evizшa", ili da се se 
"bolj�evici okaniti propagande"; kao da kнga шоzе da se "okane 
pгopagande" i kao da sн pogadanja i paktovi sa kugoш шoguci. U 
оvош posebnoш slнсајн, naravno, covek logickog шnа gre�i goto-

7 



vo svesno, j er ne шоtе da odoli iskusenjи da se okoгisti prilikoш da 
izvuce neku zaradи iz kиgош zarazene kuce. Neizbezni гezultat to
ga је da se kнga pojavljиje i и njegovoj kиci. Ali, cak i kad se ona 
pojavi, covek logickog иша i dalje ne zeli da гаzшле odakle је ona 
dosla i zahteva "dokaze". 

Ali, "dokazi" tюpste nisи neophodni da bi se pгillvatila ili odbi
la data pretpostavka. Postoje "psiholoski dokazi" koji znace шnogo 
vise od cinjenica, jer cinjenice шоgн da latи, а psiholoski dokazi ne 
шоgн da lazн. Ali, covek шоrа Ьiti и stanjи da ih oseti. 

Тегшin "psiholoski шetod" potice od teгшina "psiholoski doka
zi". Na osnovн tih dokaza шоgисе је videti nedostatke logickog шi
sljenja н oЬlastiшa koje sи шн nedostupne ili и pitanjiшa sиvise 
kшpniш za njega, i na potpнno isti naCin, cesto је шоgисе da se vidi 
ргаvас и kош lezi шоgнсе гesenje ргоЬlеша koj i izgledajн, i li se 
ukazиjи, kao neгesi,1i . Ali, to ne znaCi da се нz рошос psilюloskog 
шetoda иvek Ьiti шоgнсе da se nadи гesenja za ргоЬlеше koji sн 
sнvise teski ili sиvise kгupni za logicki шл. Ргаvа l"esenja шоgи da 
dodи sашо od viseg иша koji posedнje vise znanje, odпosno, od 
ezoterizшa. То је гazlika izшedи psiholoskog шetoda i ezoteгijskog 
шetoda. 

Роkиsајшо da zaшisliшo cetiгi шetoda posшatl"anja i гezonova
nja и odnosp па sоЬи и kojoj ovo piseш. Defektпi шetod zasniva se 
na vil"eпjн н sоЬн kroz kljиcaonicи ili иski ргогеz i njegova kaгa
kteгisticпa osobina је sigнrnost da ono sto је video kroz kljнcaonicн 
ili pгorez pгedstavlja sve sto tu iша, i da nеша i пе шоzе Ьiti niceg 
dгugog osiш onog sto је vidljivo na taj nacin. Kad шн se pl"idoda 
odгedena koliCina шaste i sklonost praznoveгici, defektni шetod шо
zе od oЬicne sobe da naciпi nesto vеоша cнdno ili шonstrиozпo. 

Logicki шetod је zasnovaп па letiшicnoш pogledн и sоЬи iz je
dne odredene tacke, i oЬicno bez doYoljno syetlosti. Suvise Yeliko 
poYerenje u njega i bгanjenje tog ugla gledanja Cini logicki шetod 
шanjkaYiш. 

Psiholoski шetod, н poredenjн sa prethodna dYa, Ьiо bi kao гaz
gledanje sobe ргi dneynoj SYetlosti krecнci se kroz nјн u razniш. 
ргаУсiша, zпајнСi koji sи pгedшeti и njoj i tako dalje. SasYiш је ja
sno da је шоgнсе da se о soЬi Yise sazna па taj naCin nego рошосu 
logickog шetoda, i da је шоgнсе da se паdи шnoge greske i pogгe
sпi zakljиcci defektnog шetoda. 
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Ezoteгij ski шetod pгistнpa ргонсаvаnји sobe нkljнcio Ьi пе sашо 
ссlп sоЬн sa sYiшe sto se nalazi н njoj , уес i Citavи kucн, sye ljнde 
Ll njoj sa SYiш njihoviш опоsiша i zaniшanjiшa; i dalje, шesto te 
lшсе u нlici, шesto te нlice u gгаdн, tog gгada и dгzaYi, te dгzaye па 
Zeшlji, Zeшlje и SиnсеУОШ sisteшн i tako dalje. Ezoteгijski шetod 
п iје ni sa Сiш ogгaпicen, i llYek роуеzнје SYe stYaгi koje sи date, ша 
koliko шаlе one Ьile, sa сеli.Ј.юш. 

Ргiшеrа "psiholoskog", "logickog" i "defektnog" razшisljanja iша 
Ll izoЬiljн SYнd oko nas. PoYieшeno se sreceшo sa psiholoskiш 
шеtоdош и naнci. U sашој psihologij i "psiholoski шetod" пeizbe
zпo YOdi prizпayanjи ciпjenice da је ljнdska SYeSt naprosto odгedeni 
ргiшеr sYesti i da postoji iпteligencija koja је шnogostгuko nadшo
cпija od ljнdske iпteligeпcije. I sашо psihologija koja pocinje od te 
pгetpostaYke i iша za osпovu tu pretpostaYkн шоzе se пazyati па
нспош. U ostaliш sfe1-aшa znaпja psiholosko шisljenje lezi н osпoYi 
SYih praYiћ otkrica, ali ono оЬiспо пе traje dнgo. То zпaci da Сiш 
ideje koje sн otkriYeпe i zаsпоУапе psiholoskiш шеtоdош роstапн 
opsta sYoj iпa i na njih se росне gledati kao па stalne i priJlyaceпe, 
опе postajн logicke, i н sYojoj piiшeпi na fепошепе sireg оЬiша, 
defektne. Na ргiшеr, DarYiп - пјеgоуа otkrica i njegoye ideje Ьile 
sн pгoizYod psiholoskog шisljeпja пajYiseg niYoa. Ali, kod пјеgо
УiЪ sledbeпika one sн Уес postale logicke, i kasпije sн пеsшлпј iУо 
postale defektпe, jer sн stale na рнt slobodnoш гazYitku шisljeпja. 

То је bas ono sto ЉzenoY dг Stokшaп шisli kad goYoгi о zastaгe
liш istinaшa. 

Iша istina, kaze on, koje sн dozivele takvн starost da sн zaista 
nadzivele sаше sebe. А kad istina postane tako stara, ona је na naj
boljeш рнtн da postaвe laz . . .  Da, da verovali vi to ili ne, istiвe 
nisu tako dнgovecni MetllZaleшi kao sto ljнdi шisle. Uobicajeno 
konstrнisana istiпa ро pravilн zivi, Ieciшo, petnaest, sesпaest, llaj
vise dvadeset godiпa, retko dнze. Ali, tako ostarele istine postajн 
нzаsпо пekorisne i kшte. А veciпa, kојн sн pre svega опе i stvo
rile, kasпije љ covecanstVll prepoшcuje kao zdravн dulюvпн llra
llU. Ја, шеdнtiш, шоgн da vas нveiiш da ta llrana пiје шпоgо 
lнanlj iva. Моrаш da о tоше govoriш kao lekar. Sve istiпe koje 
pripadaju vecini su kao шatora нzegla slanina ili uplesnivila suп
ka; i od вј Љ dolazi sva шоrаlпа вiskost koja se nagrizaпjeш нvlaci 
u zivot ljнdi oko паs. 
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Ideja о degeneracij i prihvacenih istina ne mo�e se bolje izraziti. 
Ideje koje ostare postajи nemocne i nepoиzdane; ponekad mogи da 
se vestacki prodи�avajи odredeno vreme, ali и njima nema �ivota. 
То objasnjava zasto vracanje starim idejama, kad se ljиdi razocarajи 
и nove ideje, ne poma�e mnogo. Ideje ne mogи Ьiti sиvise stare. 

Medиtim, и drиgim slиcajevima stare ideje mogи Ьiti vise psiho
loske od novih. Nove ideje lako mogи Ьiti sиvise logicne i zato de
fektne. 

Mo�emo videti mnoge intercsantne primere sиkoba izmedи psi
holoskog i logickog misljenja, koje onda iz neophodnosti postaje 
defektno, и raznim "intelektualnim" reformama starih navika i оЬi
саја. Uzmimo, na primer, reformи и merama za te�inи i dи�inи. Те 
mere koje sи stvarane stolecima, i koje sи razliCite и raznim ze
mljama, na prvi pogled izgledajи da sи иzele ovaj ili onaj oЫik 
slиcajno, i da sи sиvise komlikovane. Ali, н stvarnosti sн one нvek 
zasnovane na jednom odredenom principн. U svakoj IЋzlicitoj klasi 
stvari ili materijala koje tieba da se meie нpotieЬljen је IazliCit 
delilac (ili mno�ilac ),  ponekad vilo komplikovan, kao и engleskom 
sistemи meia za tezinи- 1 6  иnci cine funtu, 1 4  funti cine "ston" za 
Ielativno male tezine, а za vece tezine 28 fнnti cine kvOitei, 1 32 
fнnte handiedvejt, а 20 l1andiedvejta tonн; ili, na piimei, jedno
stavni mnozilac kao sto је 8 и шskim meiama za �ito koji se ne 
koiisti ni za sta drнgo . То је piavi psiholoski metod koji sн stvOiili 
zivot i iskllStVO, jei zahvaJjиjиCi Iaznim kolicnicima и IazJiCitim 
slнcajevima, covek koji napamet iziacнnava nesto sto se tice me
renja nekoliko IazliCitih mateiijala ne moze da pomesa ni piedmete, 
ni IazliCito odiedenje meia ll lЋZnim zemljama (иkoliko imamo po
sla sa meiama и Iazlicitim zemljama), jei ти svaka klasa mnozilaca 
govOii sta se meii i kojoj шегоm. Oni koji ne vole te stm·e kompli
kovane sisteme Sll skolski иCitelj i, kao sto је poznato, najlogicniji 
ljнdi na svetu. Razne mеге za tezinн i dиzinн nj iшa izgledajн ne
potгebno zЬнnјнјнсе. 

Godine 1 793. ,  Konvent је odlиcio da zameni postojece fгancнske 
mere jednom "prirodnom" merom. Posle dнge i komplikovane "na
нcne" aktivnosti i istra�ivanja, odгedeno је da mera Ьнdе gesetQ: 
..miJ.ioniti_Q_eQjedne_g�t���ne zeщlj_in_�g meгidijana, _ sto је na.zvano __!Цtlr-om. · - - - -;-
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Z a  to nema diiektnog dokaza, ali ја sam sigшan da је ideja о 
"prirodnoj" шeri rodena н glavama nastavnika aritrnetike, јег је  
шnogo lakse da se  mnozi i deli sa  deset nego sa Ьilo kojim drнgiш 
ciniocem. Ali, za oЬicne zivotпe potrebe, шetricki sistem mera za 
tezinн i dиzinи је manje pгaktican od staгih sistema, i on н znatnoj 
meгi s laЬi covekovи sposobnost za jednostavno гасиnапје napamet, 
sto је veoma pгimetno и zemljama koje sн нsvojile metгicki sistem. 
Svako ko је ikad Ьiо н Fгancнskoj seca se olovke i papira francн
skih pгodavaca, na kome је cesto napisano �, ali vгlo malo ih zna 
da је to jedna od pobeda velike Francиske гevolиcije .  

Potptшo ista stvai se desila pii роkнsајн da se zaшeni staгi pгa
vopis. Svi pravopisi svakako morajи da se prilagode noviш zahte
vima, reciшo, jednom н sto godiпa, i to se desava samo od sebe, na 
prirodan nacin. Ali, nasilne refoпne i нvodenje takozvanog "fonet
skog" spelovaпja (samo "takuzvanog", jer је fonetsko spelovanje 
nешоgнсе н Ьilo kош jezikн), ll celini ometa сеlи tendeпcijи nOI
malnog razvoja jezika, i vеоша Ьгzо ljнdi poCinjн da pisн na razli
cite naCiпe, а potom da izgovarajн na razliCite naCine, odnosno, da 
prilagodavajи izgovor novom pisanjн. То је гezнltat primene logi
ckog шetoda na problem koj i pievazilazi granice njegovog mo
gнceg delovanja. А sasvim је jasno zasto: proces Citanja i pisanja 
nije proces Citanja i pisanja slova, to је proces Citanja i pisanja reCi 
i recenica. Shodno tome, sto se reci vise razliklljн jedna od drнge ро 
оЫikн i izgledн, to lakse ide proces citanja i pisanja, а sto vise one 
podsecajн jedna na dшgи, (sto је neizbezno н fonetskom piavopi
sи), to је sporij i i tezi proces Citanja i pisanja. Sasvim је mogнce da 
је lakse poducavati "fonetskom" pisanjн nego нoЬicajenom pisa
njи, ali је ostatak �ivota covek koji је паисеn na takav nacin ostavljen 
sa krajnje nezadovoljavajнCim instrиmentom da naнci ideje drиgih 
ljнdi i izrazi svoje sopstvene. 

То је bas ono sto se sad dogada и Rиsij i. Bas pred revolucijн, 
formiгana је komisi;a nastavnika (и ovom slнсаји и to nеша sшn
nje), kojom је predsedavao rektor Moskovskog нniverziteta, da Ьi 
istгazila naCine da se reformise pravopis. Та komisija је  izradila ve
oma besmislen "novi pгavopis", potpиno nepogodan za rиski jezik, 
koj i krsi sve pгincipe gгamatike i pгotivгeCi zakonima pгiгodnog гa
zvoja jezika. Тај "pravopis" nikad ne Ьi Ьiо pгihvacen da sи Akade-
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mija i knjizevni krugovi imali vremena da о njemи izraze svoje mi
sljenje, to jest, da se bas tad nije odigrala revolиcija. Ali, dosavsi na 
vlast, boljsevici sи иveli taj novi "pravopis". А pod njegovim иtica
jem jezik је odjednom росео da se kvari i guЬi svojн snagu i jasnocи. 
Kad Ьi se fonetski pravopis иvео и zemljama engleskog govornog 
podrиcj a, engleski jezik Ьi vrlo brzo nestao, а zamenilo Ьi ga dvade
set ili trideset varijanti "pidgin-English "-а (pojednostavljenog jezika). 

Jos jedan interesantan primel" logickog metoda kao sиprotstavlje
nog psiholoskom, jedan koji је danas gotovo opsteprihvacen и vise 
zemalja, jeste zajednicko obrazovanje decaka i devojcica. Logicki, 
zajednicko obrazovanje izgleda sasvim ispravno, ali је psiholoski 
apsolиtno pogresno, jer tim sistemom i decaci i devojcice podje
dnako gиЬе mnogo svojih karakteristicnih osobina, posebno onih 
koje bi trebalo da se razvijи и njima, а оЬе strane sticи druge oso
Ьine, koje nikad ne Ьi trebalo da imajи. А pored toga, i jedni i drиgi 
nаисе da lazи beskrajno vise nego sto Ьi mogli da nаисе cak i и naj
boljim od starih vrsta skola. 

Uzmimo i druge primere . Sta Ьi шoglo da Ьиdе logicnije od Svete 
Inkvizicije, sa njeniш mиcenjima i spaljivanjiшa jeretika; ili boljsevi
zшa, koji pocinje da иnistava skole, иniverzitete i tehnicke institute, 
prekidajиci na taj nacin sopstveno snabdevanje оЬисеniш strucnja
ciшa neophodniш za novu indиstrijalizacijи kоји је tako mnogo re
klaшirao? Ako nije tako, zasto Ьi boljseviciшa trebali strani inzenjeri? 
U tош pogledи је  Rиsija dиgo vreшe zivela oslanjajиci se na sop
stvene izvore. I dalje, sta шоzе da Ьиdе logicnije, а istovreшeno 
neиspesnije, od svih шogиcih zabrana, пklјисијнСi aшericki eskperi
шent sa prohiЬicijoш alkoholnih pica? I sta шоzе da Ьиdе lakse? 
Svaka bиdala, ako iша moc и rиkаша, шоzе da nade nesto da za
brani, i na taj naCin pokaze svojн bиdnost i dobre namere . Sve sи to 
rezиltati logickog шetoda. Opasnost logickog шetoda и sviш шоgи
сiш sferaшa lezi и cinjenici da је to, na prvi pogled, najlaksi i naj
efikasniji naCin. 

Psiholoski шetod је шnogo tezi, i jos, on је cesto vеоша razoca
ravajиci, jer slede6i psiholoski шetod, covek vrlo cesto vidi da ne 
razшne nista i ne zna sta da radi. Dok, sledeCi logicki шetod, on 
иvek sve rаzише i иvek zna sta da radi. 

1 934. 

1 2  

UVODNA NAPOMENA 

Ono sto је aиtor nasao tokoш pиtovanja na koja se odnosi "Uvod" 
i kasnije, posebno tokoш vreшena od 1 9 1 5- 1 9 1 9, Ьiсе opisano и 
drugoj knjizi. Ova knjiga је zapoceta i prakticno zavrsena pre !914 .  
godine. Ali sve, cak i ono sto је  vec Ьilo objav!jivano ranije (Cetvr
ta dimenzija, Nadcovek, Simbolizam Tarota i Sta je Joga?), od tada 
је revidirano i bliskije povezano. Aиtor Ьi шоgао vеоша шаlо da do
da drugoш delи desetog poglavlja (Novi model univerzuma), иprkos 
svеши sto se poslednjih godina pojavilo na pиtu "nove fizike". Ali, 
и sadasnjoj knjizi poglavlje pocinje opstiш pregledoш razvoja no
vih ideja и fizici, od kojih se sastoji prvi deo tog poglavlja. naravno, 
taj pregled nеша saшostalni cilj da иpozna Citaoca sa sviш posto
jecim teorijaшa i postojecoш litaraturom о рошеnиtош predmetu. 
Slicno tоше, и ostaliш poglavljiшa, и kojiшa је aиtor шоrао da se 
pozove na literaturu о pitanjima kojih se dotakao, njegova naшera 
nikad nije Ьila da iscrpno navede svu literaturu niti da ukaze na njen 
glavni tok ili glavne radove iJi najnovije ideje .  Sve sto је zeleo da 
иcini и tim slиcajeviшa Ьilo је da poka.ze priшere jednog trenda ili 
шisljenje nekog drugog. 

Pored<:tk poglavlja и ovoj knjizi ne odgovara иvek redosledн 
kojim sи ona izvorno Ьila napisana, jer sи mnoge stvari Ьile pisane 
istovreшeno i slиzile kao objasnjenje jedna drugoj . Ali, svako po
glavlje је datirano godinoш kad је zapoceto i godinoш н kоше је  
revidirano ili zavrseno. 

London, 1 930. 
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UVOD 

Postoje trenuci u zivotu, oйvojeni dugim vremenskim intervali
ma, ali povezani svojim unutrasnjim sadrzajem i odredenim jedin
stvenim osecajem karakteristicnim za njih. Nekoliko takvih trenutaka 
uvek se zajedno pojavljuju u mom umu, i ј а  osecam da su oni ti koji 
su odredili glavni pravac mog zivota. 

Godina 1890. ili 1891.  Vecemji pripremni cas u Drugoj moskov
skoj gimnaziji 1 . 

Velika ucionica osvetljena kerozinskim lampama sa velikim seni
lima. Zuti ormari duz zidova. Ucenici u holandskim Ьluzama, zamrlja
nim mastilom, naginju se nad svojim klupama. Neki su uduЬljeni u 
svoje lekcije, neki ispod stola Citaju zabranjene romane Dime ili Ga
borioa, neki sapucu sa svojim susedima. Ali, spolja svi oni izgledaju 
slicno. Za katedrom sedi dezumi nastavnik, visoki mrsavi Nemac, 
"Veliki Korak", u svojoj uniformi - plavom zaketu sa zlatnim du
gmadima. Кroz otvorena vrata u susednoj uCionici vidi se jos jedan 
takav pripremni cas. 

. 

Ја sam ucenik drugog ili treceg razreda. Ali, umesto Zajfertove 
"Latinske gramatike ", koja se sva sastoji od izuzetaka koje ponekad 
i dan danas sanjam, ili "ProЬlema " Jevtusevskog, sa seljakom koj i 
је posao u grad da proda seno, i cistemom do koje vode tri cevi, 
pred sobom imam Malinjinovu i Burenjinovu "Fiziku " . Pozajmio 
sam tu knjigu od jednog starijeg decaka i Citam је pohlepno i sa en
tuzijazmom, sad obuzet ushicenjem, sad strahom, pred misterijama 
koje se otvaraju preda mnom. Svud oko mene zidovi padaju, i bes-

1 Gimnazije su bile drzavne klasicne skole od osam razreda za decake od 10 do 
\8 godiпa. 
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krajno udaljeni i neverovatno lepi horizonti stoje otkriveni. То је kao 
da niti, ranije nepoznate i neocekivane, pocinjи da izЬijajи i роvе
zији stvari jednи s drиgom. Ро prvi риt и mom zivotu moj svet iz
ranja iz haosa. Sve postaje povezano, stvarajиCi uredenи i skladnи 
celinи. Ја razиmem, ја  povezиjem niz fenomena koji sи Ьili nepo
vezani i izgledali da nemajи niceg zajednickog. 

Ali, �ta ја citam? 
Citam poglavlje о polиgama. 1 odjednom rnno�tvo jednostavnih 

stvari koje sam znao kao nezavisne i koje nisи imale niceg zaje
dnickog, postajи povezane i sjedinjene и veliku celinи. Stap pod
metnиt pod kamen, perorez, lopata, testera, sve te stvari sи jedno te 
isto, sve sи one "polиge" .  U toj ideji је  ne�to istovremeno zastra
�иjиce i primamljivo. Kako to nisam znao? Za�to mi о tome niko 
nikad nije govorio? Za�to sи те иcili hiljade beskorisnih stvari, а 
nisи mi rekli о "tome"? Sve �to otkrivam је  tako divno i tako cиde
sno da postajem sve vi�e i vi�e иshicen, i obиzet sam odredenim 
predosecanjem daljih otkrovenja koja me ocekujи. То је kao da sam 
vec osetio jedinstvo и svemи i preplavljen sаш strahopo�tovanjeш 
od tog osecanja. 

Ne n:ogи vi�e da zadrziш za sebe sva ta osecanja koja ше иs
hiсији. Zeliш da poku�aш da ih podeliш sa шојiш sиsedoш и klиpi, 
шојi� velikiш p�ijateljeш, sa kojim sаш cesto imao razgovore koji 
оdиz1шаји dah. Sapatoш pocinjeш da ши pricaш о svojiш otkri
�iшa: Ali, оsесаш da ши шоје reCi ni�ta ne prenose i da ne шоgи da 
1zraz1?1 ?n? �to osecam. Мој prijatelj ше odsиtno slи�a, oCigledno 
ne сщ_ис1 �1 pola od o

_
nog �to govorim. Vidim to i osecam se povre

deno 1 zellill da рrеkшеш razgovor sa njiш. Ali, visoki Nешас za 
na�tavnickiU: stoloш ј� vec priшetio da "pricaшo" i da svoш prija
telJи роkаzщеш ne�to 1spod klиpe. On zuri рrеша nаша i narednog 
ш�шеntа moja voljena "Fizika " је и njegoviш glиpiш i nesimpati
cшш rukama. 

"Ко ti је dao ovu knjigи? 1 onako и njoj ni�ta ne шоzе� da rаzи
ше�. А siguran sаш da nisi spreшio svoje lekcije." 

Моја "Fizika " је na katedri. 

_Oko s�Ье_�ијеш ir_onicno �aptanje i koшentare da Uspenski Cita 
fiz1ku. Al1, nче ше Ьпgа. Sиtra си opet iшati "Fiziku "· а visoki Nе-
шас је sav naCinjen od velikih i шalih polиga! 

' 
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Prolazi godina za godinoш. 
Ovo је 1 906. ili 1 907. godiпe. Kancelarija redakcije шoskovskih 

novina "Jutro ". Upravo sаш priшio strane novine, i treba da napi
�eш clanak о konferenciji и Hagu. Francиske, neшacke, italijanske 
novine. Fraze, fraze, saosecajne, kriticke, ironicne, razшetljive, poш
pezne, lazovske, i, najgore od svega, krajnje aиtoшatske, fraze koje 
sи kori�cene hiljadaшa риtа i Ьiсе kori�cene opet и potpuno razli
Citiш, шozda sиprotniш, prilikaшa. Treba da pregledaш sve te reCi 
i шi�ljenja, praveCi se da ih иzimaш ozЬiljno, а роtош, isto tako 
ozЬiljno, da napi�eш ne�to svoje. Ali, �ta ја шogu da ka.zeш? То је 
tako zaшomo. Diploшati i svakakvi drzavnici се se sresti i razgo
varati, novine се to odobravati ili nece odobravati, gledati sa sim
patijoш ili bez siшpatije. Onda се sve Ьiti kao �to је Ьilo i ranije, ili 
cak i gore . 

Јо� је rano, rekao sаш seЬi; шozda се rni kasnije ne�to pasti na 
рашеt. 

Ostavljajиci novine na stranи otvorio sаш fioku svog stola. Сео 
sto је pretrpan knjigaшa sa neoЬicniш naslovima, "Okultni svet" ,  
"Zivot nakon smrti ", "Atlantbla i Lemurija ", "Dogma i ritual viso
ke magije ", "Satanin hram ", "Iskrena pripovedanja hodocasnika " i 
slicno. Nisaш se razdvajao od tih knjiga citav mesec, а svet Ha�ke 
konferencije i vodeCi clanci postajali sи mi sve vi�e i vi�e apstrakt
ni, strani i nestvami. 

Otvorio sam nasиmice jednи od tih knjiga, osecajuCi da moj 
clanak nece Ьiti napisan danas. Ра, шоzе da ide dodavola! Covecan
stvo nece izgиЬiti ni�ta ako Ьиdе jedan clanak шаnје о ha�koj kon
ferenciji .  

Svi ti razgovori о ор�tеш шiru sашо sи Manilovljevi snovi о 
gradnji шosta preko jezera.2 

Ni�ta iz toga nece proizaCi, pre svega zato �to се ljиdi koji pocinjи 
konferencije i koji се raspravljati о miru pre ili kasnije zapoceti rat. 
Ratovi ne pocinju sami od sebe, niti ih "ljиdi" zapocinju, ma koliko 
da ih za to optu.ZUju. Ва� ti ljudi sa svojim dobrim namerama su 
prepreke miru. Ali, da li је moguce ocekivati da се oni to ikad razu
meti? Da li је iko ikad razиmeo svoju sopstvenи bezvrednost? 

2 Manilov - sentimentalni spahija iz Gogoljevih "Mrtvih dusa". 
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Veliki broj zlobnih misli о Ha�koj konferencij i se javio и meni, 
ali sam shvatio da nijedna od njih nije za �tampи. Ideja о Ha�koj 
konferenciji dolazi iz vrlo visokih izvora; zato, ako се neko иор�tе 
da pi�e о njoj, mora da pi�e sa simpatijom, posebno �to cak i one 
na�e novine koje sи иор�tе najkriticnije i najsиmnjicavije prema 
svemи �to dolazi od vlade, ne odobravajи jedino stav Nemacke 
prema konferenciji. Urednik nikad ne bi pиstio ono �to bih mogao 
da napi�em, ako bih rekao sve �to mislim. А ako Ьi to i nekim cи
dom pro�lo,, niko ga ne Ьi Citao. Novine Ьi na иlicama zaplenila 
policija, а i иrednik i ја morali Ьismo da podemo na veoma dиgo 
pиtovanje .  Та perspektiva me ni najmanje nije privlaCila. Kakva 
korist od toga da se razotkrijи lazi kad ih ljиdi vole i zive и njima? 
То је njihova stvar. Ali, ја sam иmoran od laganja. Ima dovoljno 
lazi i bez mojih. 

Ali ovde, и ovim knjigama, postoji cиdni иkus istine . Sada to 
osecam posebno jako, zato �to sam se tako dиgo drzao unиtra, drzao 
sebe иnиtar ve�tackih "materijalistickih" granica, poricao sebe и 
svim snovima о stvarima koje se ne Ьi mogle odrzati и tim granica
ma. Ziveo sam и isи�enom i sterilnom svetu, sa beskrajnim brojem 
tаЬиа nametnиtim mojoj misli. I iznenada sи te cиdne knjige sru�ile 
sve zidove oko mene, i navele me da mislim i sanjam о stvarima о 
kojima sam se dиgo plasio da razmi�ljam i sanjam. Iznenada sam 
росео da otkrivam cиdni smisao и starim bajkama; drvece, reke, 
planine, postale sи ziva Ьiса; tajanstveni zivot ispиnio је noc; sa 
novim interesovanjima i novim ocekivanjima poceh da opet sanjam 
о dalekirn pиtovanjima; setio sam se mnogih izuzetnih stvari koje 
sam сио о starim manastirima. Ideje i osecanja koja sи odavno pre
stala da me interesиjи iznenada sи pocela da dоЬiјаји znacaj i 
privlacnost. Dиboko znacenje mnogih tananih alegorija pojavilo se 
и onom �to је јо� јисе izgledalo samo kao naivna narodna ma�ta ili 
grиba praznoverica. А najveca misterija i najvece сиdо Ьilo је da је 
postala moguca misao da smrt moZda ne postoji, da oni koji sи oti�li 
mozda nisи potpиno nestali, vec negde i nekako postoje, i da moZda 
nekako mogи da ih ponovo vidim. Toliko sam se navikao da "na
иcno" I,Тlisliш, da se pla�iш cak i da zaшisliш da шоzе postojati 
ne�to izvan spoljnog ошоtаса zivota. Оsесаш se kao covek osиden 
na s1mt, ciji sи drиgovi vec obe�eni, i koji se vec poшirio sa шi�lји 
da i njega ceka ista sиdЬina; i iznenada on сије da sи njegovi drи-
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govi zivi, da sи pobegli, i da i za njega postoji nada. I on se pla�i da 
и to veruje, jer Ьi Ьilo tako иzasno da se pokaze da је to laz i da ni�ta 
ne ostaje osiш zatvora i cekanja na poguЬljenje .  

Da, znaш da sи sve knjige о "zivotu nakon smrti" vеоша naivne. 
Ali, one negde vode; iша ne�to и njihovoj pozadini, ne�to сеши 
sаш se ranije priЬlizio, ali ше је tada to иpla�ilo, i pobegao sаш od 
toga и isprazbost i pиstinjи "шaterijalizшa". 

"Cetvrta diшenzija"! 
То је stvamost kоји sаш nejasno osetio ј о� davno, ali koja mi se 

tada izшakla. Sad vidim svoj риt; vidim svoj rad, i kuda Ьi mogao 
da ше odvede. 

Konferencija и Hagu, novine, sve шi је to tako daleko. Za�to ljи
di ne razuшejи da sи oni saшi ро seЬi jedino senke, jedino silиete, 
i da је citav zivot jedino senka, jedino silиeta jednog drugog zivota? 

Prolaze godine. 
Кnjige, knjige, knjige. Citaш, nalaziш, gubim. Nalaziш opet; 

opet guЬiш. Najzad se odredena celina formira и шош иши. Vidim 
neprekinиtu nit шisli i znanja koja prelazi iz veka и vek, iz doba и 
doba, iz zeшlje и zешlји, od jedne rase do druge; nit dиboko sakri
venи pod naslagaшa religija i filozofija koje sи, zapravo, sашо is
krivljavanje i izvrtanje ideja koje toj niti pripadajи. Vidiш iscrpnи 
literaturu риnи znacenja koja rni је do nedavno Ьila potpuno nepozna
ta, ali koja sada, kako шi је postala potpuno jasna, hrani filozofijи 
kоји poznajeшo, iako је jedva i pomenиta и иdZbenicima istorije 
filozofije .  1 zaprepa�cen sаш kako to nisaш ranije znao, i kako ima 
tako malo ljиdi koji sи ikad cиli za to. Ко, na priшer, zna da oЬicno 
paklo karata za igru sadrzi dиbok i skladan filozofski sisteш? То је  
tako potpuno zaboravljeno da izgleda gotovo kao ne�to novo. 

OdlиCio sаш da рi�еш, da kazeш о svеши �to sаш otkrio. А is
tovremeno vidiш da је savr�eno шoguce иsaglasiti cinjenice tog 
skrivenog znanja sa egzaktniш znanjeш, i shvataш da је "cetvrta 
diшenzija" шost koji шоzе da se postavi izшedи starog i novog 
znanja. 1 vidim i nalaziш ideje о cetvrtoj diшenzij i и drevnoш siш
bolizши, и Tarot kartaшa, и slikaшa indijskih bogova, и granaшa 
drveta i и linijaшa ljиdskog tela. 

Pripreшaш шaterijale, Бirаш citate,.pripreшaш sazetke, sa шi
s ljи da pokazeш posebnи иnиtra�njи povezanost kоји sada vidiш 
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izтedи тetoda razтiOjanja koji иоЬiС:ајеnо izgledajи odvojeni i 
nezavisni. Ali, иsred rada, kad је sve spreтljeno, sve doЬilo oЬlik, 
iznenada sат росео da оsесат јеzи od sиmnje i klonиlosti koje те 
оЬиziтаји. Р а, jps jedna knjiga Ьiсе napisana, ali C:ak i sada, kad tek 
pocinjeт da је piseт, znaт kako се se to zavrsiti. Znaт granicи 
preko koje је nетоgисе preCi. Rad stoji. Ne тоgи sebe da navedeт 
da piseт о neogranicenim тogиcnostiтa saznanja kad vec za sa
тog sebe vidiт granicи. Stari тetodi nisи dobri; potrebni sи neki 
drugi тetodi. Ljиdi koji тisle da se nesto тоzе postiCi njihoviт 
sopstvenim naporima isto sи tako slepi kao i oni koji nетаји рој та 
о тogиcnostiтa novog znanja. 

Rad na knjizi је napиsten. 
Prolaze тeseci, i ја sат potpuno obиzet cиdniт eksperiтenti

тa koji те nose daleko izvan granica znanog i тoguceg. 
Zastrasиjиce i ocaravajиce osecanje. Sve postaje zivo! Nета 

niceg mrtvog ili nezivog. Оsесат otkucaje pиlsa zivota. "Vidiт" 
beskonacnost. Роtот sve nestaje. Ali, svaki риt nakon toga kazeт 
seЬi da је to Ьilo, i zato, postoje stvari koje se razlikujи od oЬicnih. 
Ali, ostaje tako таlо; tako s.e nejasno sесат onog sto sат doziveo; 
тogu da kazeт seЬi sато beskrajno тali delic onog sto је Ьilo. I 
ne тоgи da kontroliseт nista, da иpravljam niC:iт. Ponekad to do
lazi, ponekad ne. Ponekad dolazi sато иzas, ponekad zaslepljиjuca 
svetlost. Poшikad nesto ostaje и secanjи, ponekad nista. Ponekad se 
mnogo rаzите, novi horizonti sи otvoreni, ali sато na trenиtak. А 
ti trenиci sи tako kratki da nikad ne тоgи da Ьиdет siguran da li 
sат nesto video ili ne. Svetlo Ьljesne i иtrne pre nego sto sат iтао 
vreтena da kazeт seЬi sta sam video. I svaki dan, svaki риt, posta
je sve teze i teze da se ta svetlost иpali. Cesto izgleda da тi је prvi 
eksperiтent dao sve, а роtот nije Ьilo niC:eg osiт ponavljanja iste 
stvari и mojoj svesti, sато odraz. Znaт da to nije istina i da svaki. 
риt dоЬiјат nesto novo. Ali, tesko је otarasiti se te тisli. А ona иve
cava osecaj bespomocnosti koji sат iтао sиo6vsi se sa zidoт iza 
koga mogи da pogledaт sато na trenиtak, ali nikad dovoljno dиgo 
da seЬi тоgи da objasniт to sto sат video. Dalji eksperiтenti sа
то naglasavajи тоји nетос da zadrziт тisterijи. Misao ne shva
ta, ne prenosi ono sto se na trenиtke jasno oseca. Misao је sиvise 
spora, sиvise kratka. Nета re6 i nema oЬlika da prenesи ono sto 
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covek vidi i zna и takviт trenиciтa. А nетоgисе је da se ti trenи
ci иC:vrste, da se zaиstave, da se иC:ine dиziт, poslиsnijiт v?lji. N_�
ma mogucnosti da se setim onog sto sат otkrio i razume?, 1_ �aSI_UJe 
to seЬi ponoviт. То nestaje kao sto nestaje san. Mozda 1 ШЈе шsta 
drиgo do san. 

А istovreтeno, nije tako. Znaт da to nije san. U tim е�ре��е�� 
tima i iskustviтa postoji иkиs stvarnosti koji se ne moze lill1!�atl 1 
и pogledи koga se ne то�е prevariti. !а z�ат ?а sve to �osto)l. Po
stao sат иbeden и to. Jedшstvo postOJ1. I Ја vec znam da Је ono bes
krajno, uredeno, zivo i svesno. Ali, kako povezati "ono sto је gore" 
sa "oniт sto је dole"? 
· Оsесат da је potreban тetod. Postoji ne�to �to. covek .n:ora da 
zna pre nego sto pocne eksperiт�nte. I sve v1s� 1 v1se роС:шЈет d� 
misliт da taj тetod т?gи da dаЈи sато or�e 1stocne s_k�le Joge 1 
Sиfija о kojima citaтo 1 slиsaтo, ako t�kve skole pos�OJ: 1 ak� se и 
пjih moze исi. Моја тisao se ko�centпs� �а to. �1ta�Je s�ol� 1 те� 
toda doЬija za теnе prevashodn1 znacaJ, шkо_ 1 dalJe nче Јаsш� _ 1  
povezano је sa sиvise тastarija i �d�ja �asnovanih 

�
na veo�a sиmn)l

vim teorijama. Ali, jednи stvar v1d1m Jasno, da sат, SVOJ1т snaga
ma ne mogи da иciniт nista. 

I оdlиС:ијеш da krenem na йиgо pиt�vanje sa �isljи da potrazim 
te skole ili ljиde koji тi тоgи pokazat1 риt do щih. 

1 9 1 2 .  

Мој риt vodi na Istok. Моја prethodna pиtov_anja sи m� иverila 
da је na Istoku jos иvek ostalo mnogo toga cega Је и Evro�1 odavno 
nestalo. Istovremeno, иopste nisaт Ьiо siguran da си nac1 tacno to 
sto sam zeleo da nadem. А pre svega, nisaт sa sigurnoscи тоgао 
da kazem sta Ьi zapravo trebalo da trazim. Pitanje "sk�la" �g?
vorim naravno о "ezoterijskim" ili "okultniт" skolama) 1 dalJe Је 
sadrz�lo mnog� toga sto nije Ьilo jasno. Nisaт sиmnj_ao_ da skole 
postoje. Ali, nisaт пюgао da kazem treba li p�e�ostavlJatl da takve 
skole (izicki postoje na zeтlji. Ponekad 1ш Је 1zgledalo da takve 
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§kole mogu postojati samo na nekom drugom nivou, i da im se 
mozemo priЬliziti samo u posebnim stanjima svesti, ne menjajuCi 
zapravo mesto ili okruzenje. U tom slucaju bi moje putovanje po
stalo nesvrhovito. Ра opet mi је izgledalo da moze Ьiti tradicional
nih metoda pristupa ezoterizmu koji se јо§ cuvaju na Istoku. 

Pitanje §kola koincidiralo је sa pitanjem ezoterijske sukcesije. 
Ponekad mi је izgledalo moguce da podrazumevam neprekinut isto
rijski sled. U drugim prilikama mi је izgledalo da је moguc samo 
"misticki" sled, to jest, da se nit nasleda na zemlji prekida, izlazi 
izvan dometa na§eg vida. Ostaju samo tragovi od nje: umetnicka 
dela, pisani spomenici, mitovi, religije. Potom, moZda nakon dugog 
vremenskog perioda, isti uzroci koji su nekad stvorili ezoterijsku 
misao pocinju da opet deluju, i kad iznova pocne proces "sakuplja
nja znanja", stvaraju se skole i drevna ucenja izranjaju iz oЫika u 
kome su se skrivala. То Ьi znacilo da u meduperiodu mozda nema 
potpunih ili pravilno organizovanih §kola, vec samo imitacija §kola 
ili §kola koje cuvaju slovo starog zakona, okamenjeno u utvrdenom 
oЫiku. 

Medutim, to те nije odvratilo. Bio sam spreman da prihvatim 
sve §to се mi cinjenice, koje sam se nadao da cu naci, pokazati. 

Bilo је јо§ jedno pitanje koje me је zaokupljalo pre mog putova
nja i tokom njegovog prvog dela. 

Da li covek treba i moze li da poku§a ne§to ovde i sada sa ocigle
dno nedovoljnim poznavanjem metoda, nacina i mogucih rezultata? 

PitajuCi se ovo, ima sam na umu razne metode disanja, ishrane, 
posta, vezЬi paznje i fantazije, i iznad svega, prevazilazenje sebe u 
trenucima pasivnosti ili slabosti. 

U odgovoru na ovo pitanje, glasovi u meni Ьili su podeljeni: 
"Nije vazno §ta covek radi, jedino treba da radi ne�to", rekao је 

jedan glas, "ali ne treba da sedi i ceka da mu ne�to dode samo od 
sebe." 

"Citava stvar је upravo u tome da se ne radi ni§ta", rekao је drugi 
glas, "dok covek pouzdano i odredeno ne zna §ta treba da se uradi 
da Ьi se postigao odredeni cilj. Ako covek ne§to pocne ne znajuci 
tacno §ta је za taj predmet neophodno, znanje mu nikad nece doci. 
Rezultat се Ьiti "rad na seЬi" iz raznih "okultnih" i "teozofskih" knji
ga, to jest, uveravanje silom. 
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I slu§ajuCi ta dva glasa unutar sebe, nisam Ьiо u stanju da odlu
cim koji је od njih u pravu. 

Treba li da poku§am ili treba da cekam? Razumeo sam da је u 
mnogim slucajevima beskorisno pokusavati. Kako neko moze da 
poku§a da naslika sliku? Kako moze da poku§a da Cita kineski? 
Mora da najpre uci i zna, odnosno, da bude u stanju da to ucini. 
Istovremeno sam shvatio da је u tim poslednjim argumentima Ьilo 
mnogo zelje da se izbegnu teskoce ili bar da se odloze. Medutim, 
strah od amaterskih poku§aja da se "radi na seЬi" prevagnuo је nad 
ostalim. Rekao sam seЬi da је u pravcu u kom sam hteo da idem 
nemoguce ici naslepo, da covek mora da vidi ili zna kuda ide. Pored 
toga, nisam cak ni zeleo neku promenu u seЬi. Вао sam da џadem 
ne§to. Ako usred procesa trazenja ја sam pocnem da se menjam, tre
balo Ьi moZda da budem zadovoljan necim sasvim drugaCijim od 
onog §to sam zeleo da trazim. lzgledalo mi је da se upravo to do
gada ljudima na putu "okultnog" traganja. Oni pocinju da isproba
vaju razlicite metode na seЬi i ulafu tako mnogo ocekivanja, tako 
mnogo rada i napora u te pokusaje, da na kraju smatraju subjektivne 
rezultate svojih napora rezultatima svoje potrage. То sam zeleo da 
izbegnem ро svaku cenu. 

Ali, sasvim drugaCiji i gotovo neocekivan cilj mog putovanja 
росео је da se ocrtava u samim prvim mesecima mog putovanja. 

Na gotovo svakom mestu u koje Ьih do�ao, ра cak i tokom puto
vanja, росео sam da srecem ljнde koje su interesovale iste ideje kao 
i mene, koji su govorili isti jezik kao i ја, ljude sa kojima је u odno
su na mene postojalo trenutno obostrano uskladivanje i potpuno pose
bno razшnevanje. Koliko daleko Ьi to posebno razumevanje vodilo 
tada, naravno, nisam mogao da kazem, ali u tim uslovima i sa ma
terijalom ideja koji sam tad posedovao, cak i takvo razumevanje 
izgledalo је gotovo cudesno. Neki od tih ljudi poznavali su jedni 
druge, neki nisu. А ја sam osetio da uspostavljam kariku izmedu njih, 
гasprostirem, tako reCi, nit, koja Ьi, prema prvoЬitnom planu mog 
putovanja, trebalo da oЬide svet. Bilo је u tim susretima neceg §to 
me'je privlacilo i §to је Ьilo puno znacenja. Svakom novom coveku 
koga bih sreo govorio Ьih о drugima koje sam sreo ranije, i ponekad 
sam unapred znao ljude se kojima cu se sresti kasnije. 

Sankt Peterburg, London, Pariz, Denova, Kairo, Kolombo, Kale, 
Madras, Benares, Kalkuta, Ьili su povezani nevidljivim nitima za-
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jednickih nada i zajednickih ocekivanja. I �to sат vi�e ljudi sretao, 
to те је vi�e obuziтala ta strana тоg putovanja. То је Ьilo kao da 
su oni izrasli iz nekog tajnog dru�tva, neтajuci ime, oЫik, konven
cionalna pravila, ali Ыisko povezani zajedni�tvoт ideja i jezika. 
Cesto sат тislio о tоте �to sат ја sат napisao u knjizi "Tertium 
Organum " о ljudiтa "nove rase", i izgledalo тi је da nisaт Ьiо da
leko od istine i da se zapravo de�ava proces forтiranja ako ne nove 
rase, а ono neke nove kategorije ljudi, za koje postoje drugaCije 
vrednosti nego za ostale ljude. 

U vezi sa tiт тisliтa, opet sат do�ao do neophodnosti da se 
kategorizuje i sisteтatski uredi ono �to тedu celinoт na�eg znanja 
vodi ka "noviт Cinjenicaтa". I odluCio sат da nakon povratka na
staviт obustavljeni rad na тојој knjizi, ali sad sa novim ciljeviтa 
i novim nатеrата. 

Istrovreтeno, росео sат da stvaraт odredene veze u Indiji i na 
Cejlonu, i izgledalo тi је da cu za kratko vreтe Ьiti u stanju da ka
zeт da sат na�ao konkretne Cinjenice. 

Ali, do�lo је jedno Ыistavo suncano jutro kad sam, na povпitku 
iz Indije, stajao na paluЬi parobroda koji је plovio iz Madrasa u Ко
lотЬо, oЬilazeCi Cejlon s juga. То је, tokoт tog perioda, Ьiо treci 
put da se priЫizavaт Cejlonu, svaki put iz drugog pravca. Ravna 
obala sa plaviт brdiтa u daljini otkrila је istovreтeno ono �to se 
nikad ne Ьi тoglo videti sa saтog tog тesta. Кroz тоје naocare 
тоgао sат da vidiт zeljeznicu velicine igracke koja је i�la na jug 
i istovreтeno nekoliko stanica, kao igracki, koje su izgledale da idu 
gotovo jedna pokraj druge. Cak sат znao i njilюva iтena: Kolupi
tija, Baтbalapitija, Velavata i dтuge. 

Prilazak Koloтbu те је uzbudio. Tu је trebalo da saznaт: prvo, 
da li cu opet sresti coveka koga sат sreo pre svog poskdnjeg pu
tovanja u Indiju i da li се on ponoviti ono �to тi је predlozio �to se 
tice тоg sastanka sa odredenim Jogijiтa, а dтugo, gde treba da 
ideт nakon toga: nazad u Rusiju, ili dalje н Вштн, Sijaт, Japan i 
Aтeriku. 

Ali, nisaт ocekivao to �to те је zapravo docekalo. 
Prva rec koju sат cuo kad sат se iskrcao Ьila је: rat. 
Роtот su poceli cudno zbrkani dani. Sve је upalo u konfuziju. 

Ali, ја sат vec osecao da se тоја potraga u nekoт sтisli zavr�ila, 
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i tada sат razuтeo za�to sат sve vreтe osecao da је neophodno da 
pozuriт. Росео је novi ciklus. А nije ј о� Ьilo тoguce da se kaze na 
�ta се on liciti ili kuda се voditi. Od pocetka је Ьila jasna sато jedna 
stvar, da је ono �to је Ьilo тoguce juce, postalo nетоgнсе danas. 
Sav тulj se dizao sa dna zivota. Sve karte su se izтe�ale. Sve niti 
su prekinute. 

Ostalo је sато ono �to sат uspostavio u seЬi. Niko to nije то
gао da тi oduzтe. I sато to те је тoglo voditi dalje. 

1 9 14- 1 930. 
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EZOTERIZAM 1 SAVREMENA MISAO 

Ideja о znanjи koje nadma�иje svo obicno ljиdsko znanje i nedo
stupno је oЬicnim ljиdima, ali koje negde postoji i nekom pripada, 
prozima citavu istorijи misli covecanstva, od najdalje pro�losti. I 
prema nekim spomenicima iz pro�losti, znanje sasvim razliCito od 
na�eg formiralo је sи�tinи i sadrzaj ljиdske misli и tim vremenima 
kad se covek, prema nekim drugim mШjenjima, razlikovao veoma 
malo ili иор�tе nije razlikovao od zivotinja. 

"Skriveno znanje" se zato ponekad zove "drevno znanje". Ali to, 
naravno, ni�ta ne obja�njava. Mora se, medиtim, primetiti da sи sve 
religije, svi mitovi, sva verovanja, sve popиlame legende о jиnaci
ma zasnovane na priznavanju postojanja, nekad ili negde, znanja 
koje је daleko nadmocnije od znanja koje mi imamo ili mozemo da 
imamo. I u znacajnoj meri se sadrzaj svih religija i mitova sastoji od 
simbolickih formi koje predstavljajи poku�aje da se prenese ideja о 
tom skrivenom znanjи. 

Sa druge strane, ni�ta jasnije ne pokazиje slabosti ljиdske misli 
ili ljиdske imaginacije od postojecih predstava koje se ticи sadrzaja 
skrivenog znanja. Rec, koncept, ideja, ocekivanje postoji, ali nema 
odredenih konkretnih formi ili predstava povezanih sa tom idejom. 
А sama ta ideja cesto mora da se иz velike te�koce iskopa ispod 
planina lazi, i namemih i nenamemih, ispod obmana i samoobmana 
i naivnih poku�aja da se shvatljivim oЬlicima usvojenim iz svako
dnevnog zivota predstavi ono �to ро samoj svojoj prirodi na njih 
иор�tе ne lici. 
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Rad na pronalazenjи tragova drevnog ili skrivenog znanja, ра 
cak i nagove�taja о njegovom postojanjи, podseca na rad arheologa 
koji tragaju za ostacima neke drevne zaboravljene civilizacije i na
laze ih pokopane pod nekoliko slojeva grobnica koje sи ostavili 
ljиdi koji sи od tada ziveli na tim mestima, odvojeni mozda hilja
dama godina i nesvesni postojanja jedni drugih. 

Ali, и svakoj prilici и kojoj istrazivac dode na to da poku�a da na 
ovaj ili onaj nacin izrazi sadrzaj skrivenog znanja, on bez razlike 
vidi jednи stvar, а to је �okantno siroma�tvo ljиdske imaginacije 
pred tim idejama. 

Covecanstvo pred idejom о skrivenom znanjи podseca na ljиde 
iz bajki kojima је obecano od strane neke boginje, vile ili carobnja
ka da се im Ьiti dato �ta god pozele pod иslovom da tacno kazu �ta 
zele. I oЬicno и bajkama ljиdi ne znajи �ta da traze. U nekim slи
cajevima vila ili carobnjak nиde da ispune tri zelje, ali cak ni to ne 
pomaze. U svih bajkama svih vremena i naroda, ljиdi se beznade
zno izgube sиoceni sa pitanjem �ta zele i �ta Ьi voleli da imaju. Oni 
su sasvim nesposobni da odrede i formublи svoje zelje. Ili se u tom 
trenиtku sete samo neke male nevafue zelje, ili izraze nekoliko pro
tivrecnih zelja, koje jedna dugи poni�tavajи; ili јо�, kao и bajci о 
"RiЬaru i riЬici"1, nisи и stanjи da se zadrze и granicama mogucih 
stvari, иvek zeleCi sve vi�e i vi�e, te zavr�avajи poku�avajиCi da pot
cine vi�e sile, nesvesni bede svojih sopstvenih moCi i sposobnosti. 
I tako oni opet раdаји, opet gиЬе sve �to sи stekli, jer sami ne znajи 
jasno �ta hoce. 

U �aljivom oЬliku је ideja о te�koCi da se formиblи zelje i о to
me da covek retko и tome иspeva izrazena и jednoj indijskoj prici: 

Jedan prosjak, slep od rodenja, koji је vodio samacki zivot i 
ziveo od milostinje svojiћ suseda, dugo је i neprestano saletao 
jedno bozanstvo svojim molitvama. Ono је najzad bilo dimuto 
njegovom neprekidnom posvecenoscu, ali plaseci se da njegov 
pQklonik mo:lda nece biti lako zadovoljen, pobrinulo se da ga oba
veze zakletvom da nece traziti vise od jednog Ьlagoslova. 

1 Puskinova bajka u stihovima veoma popularna u Rusij i ,  а zasnovana na staroj 
bajci. 
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То је prosjaka zbиnilo zadиgo, ali ти је njegova profesionalna 
snalazljivost najzad pritekla и pomoc. 

"Hitam da ispиnim tvoj zahtev, darezljivi Gospode", rece on, 
"а taj jedan dar koji trazim iz tvojih rukи је da zivim dok ne vidim 
praиnuka mog praunuka kako se igra и palati na sedam spratova, 
nиden od svite slиgи mlekom i pirincem iz zlatnog pehara." 1 on 
zavrsi izrazavajиCi svojи nadи da nije prekoraCio granicи jedne 
zelje koja ти је podarena. 

Bozanstvo vide da је on to dobro izveo, j er iako jedan ро ob
likи, dar је zahtevao spajanje mnogostrukih Ьl�goslova zdravl��· 
bogatstva, dиgog zivota, povratka vida, braka 1 potomstva. lz Cl
stog divljenja prema ostroиmnosti i savrsenoj takticnosti svog po
svecenika, ako ne i da ispuni svojи zadatu rec, bozaiistvo ти 
podari sve sto је trazio.2 

U legendi о Soloшonи (Ј Kral;evi, З. 5-15) nalaziшo objasnjenje 
tih bajki, objasnjenje da ljиdi шоgи da dоЬiји, kad Ьi sашо znali sta 
da zele. 

U GiЬeonи, Gospod se Solomonи nоси pojavio и snи, i Bog је 
rekao: Trazi sta da ti dam. 

А Solomon rece . .  : Ја sam samo malo dete; ne znam kako da 
иdem ili kako da izadem; 

А tvoj slиga је medи tvojim narodom 
Daj zato tvom slиzi srce razиmevanja da prosиdi ljиde, da mo

gu da razlikujem izmedu dobra i zla . . .  
1 taj govor udovolji Gospodu sto је Solomon trazio takvu stvar. 
1 Bog mu rece, Zato sto si trazio tu stvar, i zato sto nisi trazio 

dug zivot za sebe, niti si trazio bogatstvo za sebe, niti si trazio 
zivote svojih neprijatelja, vec si trazio razumevanje . . .  

Gle, uCinio sam ро  tvojim reCima; gle, dao sam t i  mudro srce 
razumevanja; tako da nikog nije Ьilo nalik teЬi, niti се se nakon 
tebe pojaviti niko ko ti је nalik. 

А ја sam ti takode dao sto 11isi trazio, i Ьlago i pocasti . . .  i ја cu 
prodиziti tvoje dane. 

2 1 84 Indijske pri�e, objavio G.A. Natesan and Со (Madras 1 920), str. 1 34 .  
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Ideja о skrivenoш znanjи i шogиcnosti da se ono nade posle dи
ge i mиcne potrage sadrzaj је legende о Svetom Gralи. 

Sveti Gral, pehar iz koga је Hrist pio (ili tanjir iz koga је Hrist 
јео) na Tajnoj Veceri i и koga је Josif iz Arimateje sakupio Hristovu 
krv, ро srednjovekovnoj legendi, donet је и Englesku. Onima koji 
bi ga videli, Gral Ьi dao besmrtnost i vecnи mladost. Ali, шorali sи 
da ga сиvаји samo ljиdi savrseno Cisti и srcи. Ako Ьi prisao Ьilo ko 
ko nije dovoljno Cist, Gral Ьi nestao. Na tome se zasniva legenda о 
potrazi casnih vitezova za Svetim Gralom. Sашо sи tri viteza Кralja 
Aгtura иspela da vide Gral. 

Mnoge price i mitovi, о Zlatnom runи, Zar-Ptici (iz rиskog fol
kora), Aladinovoj lampi, i one о tajniш bogatstviшa i Ьlаgи koje си
vаји zmajevi ili druga cиdovista, slиze da izraze odnos coveka рrеша 
skrivenom znanjи. 

"Kamen mиdrosti" alhemicara takode simbolizuje skriveno znanje. 
U toj tacki se svi pogledi na zivot dele na dve kategorije. Postoje 

koncepti sveta koji sи и potpиnosti zasnovani na ideji da mi zivimo 
u kuci и kojoj postoji nekakvo tajno, zakopano Ьlago, neko skri
veno skladiste dragocenih stvari, koje neko и odredenom trenиtku 
moze da nade i koje је povreшeno i Ьilo pronalazeno. А роtош, iz 
te tacke gledista, sаш cilj i citav smisao zivota sastoji se od potrage 
za tim Ьlagom, jer bez njega sve ostalo nema vrednosti. А postoje i 
drиge teorije i sistemi и kojima nеша ideje о "potrazi za Ьlаgош", 
za koje је sve sto је slicno tome jasno i vidljivo, ili је sve nalik tоше 
пevidljivo i mracno. 

Ako sи и nase vreme teorije ove vrste, to jest, teorije koje poricи 
mogиcnost skrivenog znanja, preovladale, ne smemo da zaboravi
пю da se to desilo sasvim nedavno i sашо шеdи шаliш, шаdа ve
oma Ьисniш, deloш covecanstva. Najveci broj ljиdi i dalje veruje и 
"bajke" i veruje da postoje trenиci kad bajke postajи stvamost. 

Ali, covekova је nesreca da и tiш trenиciшa, kad nesto novo i 
пepoznato postaje шоgисе, on ne zna sta zeli, i prilike koje se izne
l lada ројаvlјији isto tako iznenada nestajи. 

Covek је svestan da је okrиzen zidoш Nepoznatog, а istovreшe
I IO on veruje da moze da prode kroz taj zid i da sи drugi prosli kroz 
1 1 j cga; ali, on ne moze da zamisli, ili zamislja veoma nejasno, sta Ьi 
1 110glo da Ьиdе iza zida. On ne zna sta Ьi tamo voleo da nade ili sta 
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to z11aCi posedovati znanje. 011 cak i 11е pomiЩa da ljиdi prema Ne
poznatom mogи da imajи razlicit odnos. 

Nepoznato 11ije poz11ato. Ali, Nepoznato moze da Ьиdе razlicitih 
vrsta, Ьа� kao �to је и oЬic11om zivotu. Covek mozda 11ema precizno 
z11a11je о odrede11oj stvari, ali moze da razmi�lja i do11osi sиdove i 
pretpostavke о tome, 011 moze da 11аslисије i predvida sa takvim ste
pe11om tac11osti da 11jegovo delova11je i ocekivanja и odnosи 11а to 
�ta је 11epoz11ato и odrede11om slисаји mogи da Ьиdи gotovo tac11i. 
Na роtри11о isti 11aci11, �to se tice Velikog Nepoz11atog, covek moze 
da Ьиdе и raz11im odnosima prema 11јеmи; 011 moze da pravi tac11ije 
ili ma11je tac11e pretpostavke о 11јеmи, ili moze da иор�tе 11е pravi 
pretpostavke, ili moze da cak роtри11о zaboravi 11а postoja11je Ne
poz11atog. U poslednjim slиcajevima, kad 11е pravi pretpostavke ili 
zaboravlja 11а postoja11je Nepoz11atog, cak i 0110 �to је и drugim slи
cajevima Ьilo mogиce, to jest, slиcaj11o podиdara11je 11aslиci"vanja i 
razmi�ljanja sa 11epoz11atom stvarno�cи, postaje 11emogиce. 

U toj covekovoj 11esposob11osti da zamisli �ta postoji iza zida po
Z11atog i mogиceg lezi 11jegova glav11a tragedija, i и tome, kao �to је 
ra11ije Ьilo rece11o, lezi razlog za�to tako mnogo ostaje skrive11o od 
11jega i za�to ima tako mnogo ;Jita11ja 11а koja 11ikad 11есе 11aCi od
govor. 

U istoriji ljиdske rnisli postoje mnogi poku�aji da se defmi�e gra-
11ica mogиceg z11anja. Ali, 11ema i11teresa11t11ih poku�aja da se shvati 
�ta Ьi pro�ire11je tih gra11ica z11aCilo i kuda Ьi 11eizbefuo vodilo. 

Jed11a takva tvrd11ja moze izgledati kao 11amerni paradoks. Ljиdi 
galame tako glas11o i tako cesto о 11eogra11ice11im mogиc11ostima 
z11a11ja, о ogrom11im horizoпtima koji se otvarajи pred 11аиkош, i ta
ko dalje, ali zapravo sve te "11eogra11ice11e mogиc11osti" ogra11ice11e 
sи sa pet сиlа - vid, slиh, miris, dodir i ukus - plus sposob11ostima 
razmi�lja11ja i porede11ja - koje covek 11ikad 11е moze da prevazide. 

Mi 11е vodimo dovolj11o rаси11а о tim okol11ostima ili 11а 11jih za
boravljamo, i to obja�11jav.a zasto smo 11а guЬitku kad zelimo da de
fi11i�emo "оЬiс11о z11a11je", "mogиce zпа11је" i "skrive11o z11a11je", ili 
razlike medи 11jima. 

U svim mitovima i bajkama svih razdoЬlja mi 11alazimo 11а ideje 
"magije", "vraca11ja" i "carob11ja�tva", koje, �to se vi�e priЬlizava
mo 11a�em dоЬи, иzimajи oЬlik "spiritizma", "okultizma", i sliC110. 
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Ali, cak i ljиdi koji verujи и te reCi veoma 11esavr�e11o razиmejи sta 
о11е stvarno znace, i и kom se smislи zna11je "carob11jaka" ili "okul
tiste" razlikuje od z11a11ja oЬic11og coveka; i zbog toga se svi poku
�aji da se stvori teorija о magickom zna11jи zavr�avajи 11eиspehom. 
Rezиltat је иvek 11e�to 11eodrede11o, ali, iako 11emoguce, 11е fa11tasti
c11o, jer se "carob11jak" оЬiс11о pojavljиje kao оЬiса11 covek obdare11 
11ekim preizraze11im sposob11ostima и jednom pravcи. А preteriva-
11je и Ьilo сети и vec poz11atom pravcи 11е moze da stvori 11i�ta fan
tastic11o. 

Cak i ako је "cиdes11o" z11a11je pristup sazna11jи о Nepoz11atom, 
ljиdi 11е z11аји kako da pridи cиdes11om. U tom sи o11i и velikoj meri 
omete11i иticajem "pseиdookиltne" literature, koja cesto 11astoji da 
нkine gore 11avede11e podele i rokaze jedinstve11ost 11аис11оg i "okul
t11og" z11a11ja. Zato и takvoj literaturi covek cesto 11ailazi 11а tvrdnje 
da "magicпo"ili "magijsko" z11апје 11ije 11i�ta drиgo do z11a11je koje 
је ispred11jaCilo ispred svog vreme11a. Na primer, kaze se da sи 11eki 
srednjovekov11i mo11asi mogli da imajи odrede11o poznavanje elek
triciteta. Za 11jihovo vreme to је Ьilo "magic11o". Za 11as је prestalo 
da Ьиdе magicпo. А 0110 �to 11ama moze da izgleda magic11o, pre
stace da Ьиdе magic11o bиdиcim ge11eracijama. 

Takvo jed11o tvrde11je је prilicпo proizvolj11o, i, и11i�tavajиCi 11e
oplюd11ost za podelom, 0110 паs sprecava da 11ademo i иsta11ovimo 
i sprava11 stav prema Ci11je11icama. Magic11o ili okult11o zna11je је 
zna11je zas11ova11o па cиlima koja 11admasиjи 11asih pet сиlа i 11а spo
sob11ostima mi�lje11ja koja daleko 11аdmа�ији оЬiс11о mi�lje11je, ali 
/о је znanje prevedeno па oЬican logicki jezik, ako је to moguce, ili 
и meri и kojoj је to moguce. 

GovoreCi о oЬic11om z11а11ји, 11eophodno је da se јо� jednom po
пovi da, iako sadrzaj zna11ja 11ije ko11sta11ta11, to jest, iako se 0110 
1 1 1спја i 1-aste, 0110 иvek raste dиz odrede11ih i strogo zacrta11ih pra
vaca. Svi паис11i metodi, svi aparati, svi i11strнme11ti i uredaji, 11isи 
1 1 i sta drиgo do роЬоlј�апје i pro�ire11je "pet сиlа", dok matematika 
i sva пюgиса izracи11ava11ja 11isи 11i�ta drugo do �ire11je иoЬicaje11ih 
sposob11osti porede11ja, rezo11ova11ja, i do11o�e11ja zakljиcaka. Ali, is
tovгcme11o sи пеkе matematicke ko11strukcije iza�le tako daleko iz
vнп dome11a oЬic11og z11a11ja, da sи izgиЬile svaku vezи sa 11jim. 
Matcmatika 11alazi takve od11ose"v�lЩ.џa ili odnqse odnosa koji 11е-
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mаји ekvivalenata и fizickom svetu koji vidimo. Ali, mi nismo и 
stanjи da иpotrebimo ta dostignиca matematike, jer smo и svim na
�im posmatэ.-anjima i razmi�ljanjima ogшniceni sa "pet сиlа" i za
konima logike. 

U svim istorijskim periodima, ljиdsko znanje, odnosno "obicno 
znanje" ili "poznato", "prihvaceno" znanje, obиhvatalo је odredeni 
kшg zapazanja i dedukcija koje sи iz njih izvedene. Kako је vreme 
proticalo, taj krug је rastao, ali, ako se tako moze reci, иvek је osta
jao na istom ,nivoи. Nikad se nije izdigao iznad njega. 

Veшju6i и mogиcnost i postojanje "skrivenog znanja", ljиdi sи 
ти иvek pripisivali nove osobine, иvek gledajиci na njega kao na 
izdizanje iznad nivoa oЬicnog znanja i prelazak granica "pet сиlа". 
То је pravo znacenje "skrivenog znanja", magickog znanja, cиde
snog znanja, itd. Ako od skrivenog znanja odиzmemo idejи da ono 
prevazilazi pet сиlа, ono се izguЬiti svaki smisao i vaznost. 

Ako, иzimajиci ovo и obzir, napravimo pregled istorije ljиdskog 
znanja и njegovom odnosи prema Cиdesnom, mozemo naci materi
jal koji potvrdиje mogu6i sadrzaj Nepoznatog. То Ьi trebalo da Ьи
dе mogиce jer је, иprkos svom siroma�tvu imaginacije i razilazenjи 
tih poku�aja, covecanstvo neke stvari ispravno pogodilo. 

Takav jedan sazetak teznji covecanstva da prodre и oЬlast ne
shvatljivog i misterioznog posebno је zanimljiv и dana�nje vreme, 
kad је psiholo�ko proиcavanje coveka priznalo stvarnost stanja sve
sti koja sи dиgo smatraпa patolo�kim, i priznalo njihovи sazпajnи 
vredпost, to jest, cinjenicи da је и tiт stanjima svesti covek и sta
njи da zna опо �to ne moze da zna и uobicajenom stanjи. Ali, to pro
иcavanje је zastalo i пiје oti�lo dalje. 

Prizпato је da је nemoguce, ostajиci na tlи naиke, da se na oЬi
cno stanje svesti, и kome smo sposobni za logicko rami�ljanje, gle
da kao па jedino mogиce i najjasnije. Naprotiv, иtvrdeno је da и 
drиgim stanjima svesti, koja sи retka i Ьila sи veoma malo proиca
vana, mozemo da naиCimo i razumemo опо �to пе mozemo da ra
zиmemo и oЬicnom stanjи svesti. То, za иzvrat, slиzi da иstanovi 
cinjenicи da је "oЬicno" stanje svesti samo odredeni primer svesti i 
da је ' 'ђЬiсnо" poimanje sveta samo odredeni primer poimanja sveta. 

Рrоисаvапје tih neuoЬicajenih, retkih i izиzetnih stanja svesti 
coveka stvorilo је, �tavise, odredeno jedinstvo, odredenи poveza-

34 

Ezoterizam i savremena misao 

1 юst i sled, i jednи potpиno alogicnи "logiku", и sadrzajima tako
zvanih "mistickih" staпja svesti. 

U toj tacki је, medиtim, proиcavanje "mistickih stanja svesti" 
zastalo i nikad nije oti�lo ni korak dalje. 

Prilicno је tesko da se defmise misticko staпje svesti sredstvima 
LюЬicajene psiholoske terminologije. Prosиdиjuci prema spolja�njim 
znacima, to stanje ima mnogo zajednickog sa mesecarskim i psiho
ratoloskim stanjima. Nema niceg novog s�o se �i�e l!tvrdivaп�a 
spoznajne vrednosti "mistickih" stanja sv�st�. Т� сmЈе�нса no:va _Је 
jcdino za "naиku". Stvarnost. i vrednost 1ш�tlc� �.tаща s:'estl blla 
је priznata а i dalje se prizпщe od straпe sv1h rel1g1ja, bez 1�z��ka, 
koje postoje ili koje sн ikad postojale. U skladн sa tom defm1?_IJO�� 
teologa pravoslavne crkve, misticka stanja ne mogн da otkr1Jи I11 
stvore nove dogme, ali mogн da otkriju i оЬјаsпе sadrzaj dogmi 
koje sн vec poznate otkriveпjem. Iz toga је jasno da ta misticka sta
nja svesti nisн sиprotstavljena osnovnom otkrovenju, vec se na njih, 
zapravo, gleda kao па pojavu ;_ste prirode, ali manje moci. O_na mo
gн da objasne dogme date otki"ivenjem, ali пе mogн da dodaJU nove 
dogme. Na пеsrеси, teoloska tumacenja нvek ostajн и graпicama 
dogmi i kanonskih pravila odredene religije; ona te dogme ne mogи 
da prekorace zbog same svoje prirode. 

Sto se tice панkе, vec sam rekao da је ona pokazala mali interes 
za misticizam, pripisнjнci ga oЬlasti patologije, ili, н najboljн ruku, 
ma�te. 

Rec "misticizam" se koristi н veoma razliCitim znacenjima, na 
primer, и znасепјн odredeпe vrste teorije ili нсепја. Prema jednom 
гecпickom tumacenjн koje nije пеноЬiсајеnо, rec "misticizam" нk
lјнснје sva нсеnја i verovanja koja sн povezana sa zivotom posle 
s1mti, dиsom, dиhovima, skriveпim silama н coveku, Bozanstve
пo�cи koja пе нlazi н oЬicna i priznata religijska нсеnја. 

Ali, нроtгеЬа te reCi н navedenom smis�н је sasvim pogre�na� po�to је time нnisteпo пјепо osnovno znacenJe. Shodпo tome, н OVOJ 
knjizi rec "misticizam" се se о� sada �oristiti .s�т�ю �л �siholo�k�� 
smislн, to jest, н smislн posebпih staщa svest1, 1 1deJa 1 koncepciJa 
sveta koje direktno proizlaze iz tih stanja. А ako se spomene н drн
gaCijem znасепјн, to jest, н smislн odredenih teorija, ta cirijenica се 
Ьiti posebno naglasena. 
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Istra2ivanje toga �ta је poznato о misticizmи i mistickim stanji
ma svesti је od velikog interesa и vezi sa idejom skrivenog znanja. 
Ako ne sledimo ni religijski ni naиcni pogled, vec pokи�amo da 
иporedimo opise mistickih iskustava ljиdi razlicitih rasa, razliCitih 
perioda i razliCitih religija, naCi cemo izrazito znacajnи slicnost iz
medи tih opisa, koja se ni и kom slисаји ne moze objasniti slicnom 
pripremom ili slicno�cи и nacinima mi�ljenja ili osecanja. U misti
ckim stanjima potpuno razliCiti ljиdi и potpuno razliCitim okolno
stima saznajи jednи te istu stvar, i �to је јо� izrazitije, и mistickim 
stanjima nema razlike medи religijama. Sva ta iskustva sи apsolи
tno identicna; razlike moze Ьiti jedino и jeziku i obliku opisa. U 
misticizmи razlicitih zemalja i razliCitih ljиdi, iste slike, ista otkrica, 
bez razlike se ponavljajи. Zapravo, tu se moze naci dovoljno takvog 
materijala na kome Ьi se mogla izgraditi nova sinteticka religija. 
Ali, religije ne gradi razum. Misticka iskustva sи shvatljiva samo и 
mistickim stanjima. Sve �to mozemo doЬiti od intelektualnog pro
иcavanja mistickih stanja Ьiсе риkа aproksimacija, nagove�taj , iz
vesno razumevanje. Misticizam је potpиno emocionalan, potpиno 
nacinjen od tananih, neizrazivih senzacija, koje је јо� manje mo
guce verbalno izraziti i logicki definisati nego takve stvari kao �to 
sи zvuci i Ьоје i linije. 

U odnosи na idejи skrivenog znanja, na misticizam se moze gle
dati kao na proboj skrivenog znanja и nа�и svest. То, medиtim, ne 
znaci da svi mistici bez razlike priznajи postojanje skrivenog zna
nja i mogucnost da se ono stekne proиcavanjem i radom. Za mnoge 
mistike ta iskustva sи cin milosti, Bozji dar, i iz njihove perspektive 
nikakvo znanje nikad ljиde ne moze dovesti do te milosti ili иciniti 
la�im da se ona stekne. 

Tako, sa jedne tacke gledi�ta, misticizam ne moze postojati bez 
skrivenog znanja, а ideja skrivenog znanja ne moze Ьiti poznata bez 
misticizma. Iz druge tacke gledi�ta, ideja о skrivenom znanjи koje 
posedиje ovaj ili onaj , i koje se moze naCi intelektualnim sredstvi
ma, za misticizam је sиvi�na, jer је celina znanja sadrzana и cove
kovoj_ dи�i, а misticizam је риt ka tom znanjи i риt ka Воgи. 

. U pogledи tog dvostrиkog stava misticizma prema skrivenom 
znanjи, neophodno је da razlikujemo te dve ideje. 

Skriveno znanje је ideja koja se ne иklapa ni и jednи drиgи idejи. 
Ako dopиstimo da skriveno znanje postoji, onda to dopи�tamo kao 
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da ono pripada odredenim ljиdima, ali ljиdima koje mi ne poznaje
mo, unиtra�njem krugu covecanstva. 

U skladи sa tom idejom, covecanstvo se moze posmatrati kao 
dva koncentricna kruga. Svo covecanstvo koje mi poznajemo i kom 
pripadamo formira spolja�nji krug. Sva istorija covecanstva kоји 
znamo је istorija spolja�njeg kruga. Ali, unиtar tog kruga је jedan 
drugi, о kome ljиdi spolj�njeg kruga ne znajи ni�ta, i и Cije postoja
nje o�i jedino ponekad maglovito sиmnjajи, iako је zivot spolja�njeg 
kruga и svojim najvaznijim ispoljavanjima, а posebno и svojoj evo
luciji, zapravo voden unиtra�njim krugom. Unиtr�nji ili ezotericni 
krug formira, tako reci, zivot unиtar zivota, misteriju, tajnи и zivotu 
covecanstva. 

Spolja�nje ili egzotericno covecanstvo, kome mi pripadamo, је  
kao li�ce na drvetu koje se  menja svake godine. Uprkos tome, ono 
smatra sebe centrom zivota, ne razumevajиCi da drvo ima deЬlo i 
koren, i da pored Ыса rada cvetove i plodove. 

Ezotericki krug је, tako reci, covecanstvo unиtar covecanstva, i 
on је mozak, bolje receno, besrnrtna dи�а covecanstva, gde sи ocи
vana sva postignиca, svi rezultati, sva dostignиca svih kultura i svih 
civilizacija. 

Na to pitanje se moze pogledati iz drugacijeg иgla, i poku�ati da 
se и samom coveku nade analogija sa odnosom izmedи ezoterijskog 
i egzoterijskog kruga covecanstva. 

Takva analogija moze se naCi и coveku; ona se sastoji и odnosи 
"mozga" prema ostatku ljиdskog tela. Ako иzmemo ljиdski organi
zam i ispitamo odnos "vi�ih" ili "plemenitijih" tkiva, to се reci, 
иglavnom nerava i moidane materije, prema ostalim tkivima orga
nizma, kao �to је mi�icno tkivo, vezivno tkivo, celije koze i tako da
lje, naci cemo gotovo роtриnи analogijи sa odnosom unиtra�njeg 
kruga prema spolja�njem. 

Jedna od najmisterioznijih pojava и zivotu ljиdskog organizma 
је zivotna istorija celija mozga. Manje-vi�e је defшitivno иstano
vljeno и naиci i moze se prihvatiti kao cinjenica da se celije mozga 
ne иmnozavajи рориt celija ostalih tkiva. Ро jednoj teoriji, celije 
mozga se sve ројаvlјији и veoma ranom иzrastu; ро drugoj , one ra
stu ро Ьrоји dok organizam ne dostigne иzrast od otprilike dvanaest 
godina. Ali, kako one rastu i iz cega rastu ostaje nepoznato. 
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Logicki razmiiOjajuci, nauka је morala da prizna da su celije mo
zga besrnrtne u poredenju sa ostalim celijama. 

То је gotovo sve �to se moze reCi о celijama mozga, ako osta
nemo na tlu priznate nauke. Ali, to �to је prihvaceno daleko је od 
toga da bude dovoljno za razumevanje prirode zivota celija mozga. 
Mnogo'cinjenica mora da se ignori�e pre nego �to postane moguce 
da se prihvati teorija о trajnoj zalihi шozdanih celija koja se jedino 
smanjuje i smanjuje. Та teorija о trajnoj zalihi potpuno је nesagla
sna sa drugoш teorijoш, prema kojoj celije mozga nestaju ili u 
velikoш broju sagorevaju u svakoш procesu шШјеnја, posebno to
koш intenzivnog шentalnog rada. Kad Ьi Ьilo tako, bez obzira koli
ko ih је, one ne·Ьi trajale dugo ! А iшajuci to na uшu, prisiljeni smo 
da priznamo da zivot celija mozga ostaje neobja�njen i vеоша ta
janstven. 

Zaista, iako to nauka ne priznaje, zivot celija је vеоша kratak, i 
zaшena starih celija noviш н normalnom organizшu neprekidno se 
nastavlja, ра cak шоzе Ьiti i povecana. U okvire ove knjige ne нlazi 
da pokazнje kako se ta pretpostavka шоzе dokazati. Za postojece 
naucne шetode, svako posшatranje zivota individнalnih celija н ljнd
skoш organizшн stvara gotovo nepreшostive te�koce. Medutiш, ako, 
razшi�ljajнci ро cistoj analogiji, pretpostaviшo da se celije шozga 
шоrајн roditi iz neceg ��о iш је slicno, i ako istovreшeno нzшеmо 
kao dokazano da se celije шozga ne шnnozavajн, onda шоrашо da 
pretpostaviшo da one evoluirajн iz nekih drнgih celija. 

Mogнcnost regeneracije ili evolнcije ili preobrazaja jedne vrste 
celija н drнgн defшitivno је нtvrdena, jer, pre svega, sve celije orga
nizшa razvijajн se iz jedne roditeljske celije. Jedino је pitanje, od 
koje vrste celija evolнirajн celije mozga? Nauka ne шоzе da odgo
vori na ovo pitanje. 

Moze se jedino reCi da, ako se celije odredeпe vrste regeneri�н н 
celije шozga, sашош tom cinj�nicoш one nestaju sa svog preda
�njeg nivoa, nарн�tајн svet svojih istovrsnika, umirн na jednoш ni
voн i radajн se na drugoщ Ь� kao �to јаје leptira, postajнCi gнsenica, 
ншirе kao јаје, prestaje da Ьнdе јаје; gнsenica, postajнCi саша, шni
re kao gнsenica, prestaje da Ьнdе gнsenica; i kao саша, postajнCi 
leptir, ншirе kao саша, prestaje da Ьнdе саша, napн�ta svet svojih 
istovrsnika i prelazi na drнgi nivo Ьiса. Slicno tоше, Ьнdнсе celije 
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mozga, prelazeci na drugi nivo postojanja, pri prelaskн na taj drugi 
nivo postojanja, prestajн da Ьнdн ono �to sн Ьile ranije, нmiru na 
njihovom preda�njeш nivoн postojanja i pocinjн da zive na novom 
nivoн postojanja. Na tom novoш nivoн, ostajнci nevidljive i nepo
znate, one vladajн zivotom ostalih celija, Ьilo u svom sopstvenom 
interesu, Ьilo н interesu celog organizma. А deo njihove aktivnosti 
sastoji se н tome da н шаnје �voluiranim tkivima nadu celije koje 
sн sposobne da evolнiraju н celije mozga, jer se celije mozga ne 
шnnozavajн same od sebe. 

Tako mi н ljнdskoш organizшu u odnosн izшedн celija шozga 
рrеша ostalim celijaшa nalazimo analogijн sa odnosom unнtra�njeg 
kruga рrеша spolja�njim krugoviina covecanstva. 

Pre nego �to nastavimo dalje, neophodno је da utvrdirno tacno zna
cenje odredenih koncepata sa kojima сешо se stalno sretati kasnije. 

Prvi od njih је "evolнcija". 
Ideja evolнcije zaнziшala је preovladнjнce mesto н Zapadnoj 

misli. Na sшnnjн н evolнcijн vec se dнgo gleda kao na konacni 
znak nazatka. Evolucija је postala univerzalni kljuc koji otvara sve 
brave. 

То op�te prihvatanje vеоша hipoteticke ideje samo ро seЬi 
izaziva surnnjн. Ideja evolнcije је relativno nova. Darvin је gledao 
na "prirodnu selekcijн" kao na dokaz evolнcije u Ьiolo�koш sшislu. 
Ali, popнlarizacija ideje evolucije u ор�tеш sшislu uglavnom је 
delo Herberta Spensera, koji је Ьiо prvi koji је objasnio kosmicke, 
biolo�ke, psiholo�ke, eticke i sociolo�ke procese iz perspektive je
dnog op�teg principa. Ali, individualni pokн�aji da se na svetski 
proces gleda kao na rezultat mehanieke evolucije postojali su davno 
pre Spensera. Filozofija astronoшije s jedne strane, i Ьiolo�ke nauke 
sa druge, stvorili su modemi koncept evolнcije, koji se danas pri
menjнje bнkvalno na sve u svetн, od drн�tvenih oЬlika do znakova 
interpunkcije, na osnovu unapred prihvacenog op�teg principa da 
sve evoluira. "Cinjenice" se birajн da podrze taj princip. Ono �to se 
ne uklapa н princip evolнcije, оdЬаснје se. 

Рrеша definiciji u standardnoш recnikн, rec "evolucija" znaCi 
"jedan metodican i progresivan razvoj" kojim upravljaju odredeni 
egzaktni, шаdа nepoznati zakoni. 
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Da bismo razumeli tu idejн, mora se zapaziti da и konceptu 
evolиcije nije vaz.no samo ono �to је иkljиceno и tu rec, vec i ono 
§to ona iskljиctije. Ideja evolиcije pre svega iskljиcиje idejи "pla
na", i idejи vodeceg иmа. Evolиcija је nezavisan i mehanicki proces. 
Dalje, evolиcija iskljиcиje "slиcaj", to jest, иlazak novih cinjenica и 
mehanicki proces, koje neprekidno menjajи njen pravac. Prema 
ideji evolиcije, sve иvek nastavlja и istom pravcи. Jedan "slиcaj" 
odgovara drugom. I, �tavi�e, rec "evolиcija" nema antitezu, iako se, 
na primer, raspadanje i degeneracija ne mogu nazvati evolиcijom. 

Dogmatsko znacenje koje је vezano za rec evolиcija stvara njenи 
najkarakteristicnijи osobinи. Ali, taj dogmatizam nema nikakvog 
osnova. Ва� naprotiv, ne postoji ve�tackija i slabija ideja nego �to је 
op§ta evolиcija svega �to postoji. 

Naиcni osnovi teorije evolиcije sи: teorija о postanku sveta iz 
maglina, sa svim svojim dodacima, ogranicenjima i izmenama, koje 
zaista ne menjajи ni�ta и izvomo pogre�nom konceptu mehanickog 
procesa stvaranja, i, drugo, Darvinova teorija о poreklи vrsta, tako
de sa svim kasnijim dodacima ; izmenama. 

Ali, teorija maglina, bez obzira koja sи imena povezana sa njom, 
pripada oЫasti Ciste spekulacije. Ona је, zapravo, samo klasifikaci
ja pretpostavljenih fenomena, na kоји se, zbog nesporazuma i и 
nedostatku bilo cega boljeg, gleda kao na teorijи svetskog procesa. 
Као teorija, ona nije zasnovana ni na kojoj cinjenici niti opazivim 
zakonima. 

Evolиcija organskih oblika и smislи razvoja novih vrsta i klasa 
и carstvima Prirode "naucno" је zasnovana na Citavom nizu Cinje
nica, koje Ьi trebalo da је potvrde, iz komparativne anatomije, mOl"
fologije, embriologije, paleontologije itd. ; ali, и stvaшosti, sve te 
cinjenice sи ve�tacki izabrane da Ьi dokazale tu teorijи; svaka deka
da porice cinjenice prethodne dekade i zamenjиje ih novim cinjeni
cama, ali teorija ostaje neиzdпnana. 

Na samom pocetku, и иvodenjи ideje о evolиciji и biolo�ke kon
cepcije, nacinjena је smela pretpostavka, jer se bez nje ne moze 
napraviti nikakva teorija. Kasnije је zaboravljeno da је to Ьila samo 
pretpostavka. Ја govorim о famoznom "poreklи vrsta." 

Poenta је и tome �to је, strogo se drzeCi cinjenica, mogиce pri
hvatiti evolиcijи zasnovanu na selekciji, prilagodavanjи i elimina-

40 

Ezoterizam i savremena misao 

ciji jedino и smislи "odrzanja vrsta", jer se samo to moze opaziti. U 
stvamosti, pojava novih vrsta, njihovo formiranje i prelazak iz nizih 
oblika и vi�e, nikad nigde nije Ьila zapazena. Evolиcija и smislи 
"razvoja" vrsta иvek је Ьila samo hipoteza, koja је postala teorija 
prostim nesporazumom. Jedina cinjenica koja postoji је "odrzanje 
vrsta". Kako se one ројаvlјији, mi ne znamo, i ne smemo da se ob
manjиjemo и tom pogledи. 

U toj tacki је naиka ротоси trika zamenila jednи kartu drugom. 
То jest, иstanoviv�i evolиcijи variieteta ili sojeva, ona је istu 
evolиcijи primenila na vrste, koristeCi metod analogije. Та analogija 
је sasvim neispravna, i naziYajиCi је zamenom ротоси trika, ја 
иор�tе ne preterиjem. 

Evolиcija sojeva је utvrdena Cinjenica, ali sojevi svi ostajи и gra
nicama odredenih vrsta i veoma su nestaЫlni, to jest, sa promenom 
uslova, oni se menjajи nakon nekoliko generacija, ili se ponovo vra
cajи na izvomi tip. Vrsta је cvrsto иstanovljen tip, i kao �to sam re
kao, promena vrsta nikad nije Ьila zapazena. 

То, naravno, ne znaCi da sve �to se naziva vrstom predstavlja 
cvrsto иstanovljen tip. Vrsta је cvrsto иstanovljen tip samo и pore
denjи sa varijetetima sojeva, koji predstavljajи tipove koji se me
njajи bukvalno pred naЉn ocima. 

U pogledи ogromne razlike izmedи sojeva i vrsta, primeniti na 
vrste ono sto је Ьilo иstanovljeno samo и odnosи na sojeve, и naj
manjи ruku је "namema greska". Ali, razmere te nameme gre�ke i 
njeno gotovo op�te prihvatanje kao istine ni na koji nacin nas ne 
оЬаvеzији da је иzmemo и obzir ili da pretpostavljamo da и njenoj 
pozadini lezi skrivena mogиcnost. 

Stavi�e, paleontolo�ki podaci daleko od toga da potvrdиjи idejи 
о metodicnoj promeni vrsta, oni potpиno ru�e idejи samih vrsta kao 
neceg defmitivnog, i ustanovljиjи cinjenice skokova, retardacija, 
atavizama i iznenadne pojave potpиno novih oblika, itd. , koje sи 
potpиno neobja�njive iz perspektive metodicne evolиcije. Takode, 
podaci komparativne anatomije, na kоји sи "evolиcionisti" mnogo 
manje skloni da se pozivajи, poCinjи da se okrecи protiv njih; na 
primer, иtvrdeno је da је sasvim nemogиce da se иtvrdi Ьilo kakva 
evolиcija и slисаји odvojenih organa kao §to је oko, ili organ сиlа 
mirisa i slicno. 
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Ovome se mora dodati da је koncept evolucije u svom strogo 
naucnom znacenju vec doziveo znatne promene. 1 sad postoji veli
ka razlika izmedu populamog znacenja te reCi u kvazinaucnim "ese
jima" i "pregledima" i njenog pravog naucnog znacenja. 

Evoluciju nauka nije јо� definisala. Ali, vec је prihvaceno da је 
sama rec neuspe�na, i nacinjeni su poku�aji da se nade druga rec ko
ja Ьi izrazila manje ve�tacku ideju i koja Ьi ukljнcila ne samo pro
ces "integracije", vec takode i proces razgradnje. 

Poslednja ideja postace jasna ako razшnemo cinjenicu na koju 
smo ranije ukazali, da rec evolucija nema antitezu. Znacenje ovog 
pojavljuje se sa odredenim poku�ajima opisa dru�tvenih ili politi
ckih pojava, gde se rezultati degeneracije ili raspadanja stalno sma
traju za evoluciju, i gde se evolucija, koja, ро samom znacenju reCi, 
ne moze zavisiti ni od Cije volje, neprekidno me�a sa rezultatima 
voljnih procesa, koji su takode priznati kao moguci. U stvamosti, 
pojava novih dru�tveнih ili politickih oЫika ne zavisi niti od volje 
niti od evolucije, i u najvecem broju slucajeva, oni su samo jedno 
neuspe�no, nepotpuno i protivrecno ostvarenje, ili, bolje receno, ne
ostvarenje teorijskih programa, u Cijoj pozadini leze licni interesi. 

Pometнja ideja u odnosu na evoluciju �iroko zavisi od razume
vanja, koje se ne moze potpuno izbrisati iz ljudskih umova, Cinje
nice da u zivotu ne postoji samo jedan proces, vec rnnogo procesa, 
koji se ukr�taju, zalaze jedan u drugi i jedan н drugi unose nove Ci
njenice. 

Vrlo grubo, ti procesi se mogu podeliti na dve kategorije: stva
ralacki procesi i razaracki procesi. ОЬе vrste su podjednako va:Zne, 
jer kad ne Ьi Ьilo razarackih procesa, ne Ьi Ьilo ni stvaralackih pro
cesa. А svi stvaralacki procesi bez izuzetka pre ili kasnije prelaze u 
razaracke procese. Ali, to ne znaCi da stvaralacki i razaracki proce
si zajedno tvore ono �to Ьi se moglo nazvati evolucijom. 

Zapadna misao је, stvarajuci teoriju evolucije, previdela razara
cke procese. Razlog za to lezi u ve�tacki sиZenom vidnom polju 
poslednjih nekoliko vekova evropske kulture. Zahvaljujuci tome, 
teorije se grade na nedovoljпom broju cinjenica; nijedan od po
smatranih procesa nije uzet u svojoj celovitosti; i, posmatraju6i sa
mo deo procesa, ljudi �azu da se taj proces sastoji u progresivnoj 
promeni, ili evoluciji. Cudno је .Ф obrnuti proces, na �irokom ra-
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sponu, ljudi па�еg vremeпa ne mogu da shvate. Uпi�tenje ili dege
пeracija ili raspadanje koji se odvijaju na sirokoj skali, njima се se 
пeizostavno ukazati kao progresivna promeпa ili evolucija. 

Uprkos svemu sto је receno, termin "evolucija" moze da bude 
veoma koristan i, primenjen na cinjenice koje stvarno postoje, po
maze da se protumaci njihov sadrzaj i njihova unutra�nja zavisnost 
od drugih cinjenica. 

Na primer, razvoj celija jednog organizma od jedne roditeljske ce
lije moze se nazvati evolucijom roditeljske celije. Stalni razvoj celi
ja vi�ih tkiva od celija nizih tkiva moze se nazvati evolucijom celija. 

Strogo govoreci, svi preobrazavajuci procesi mogu se пazvati 
evolutivni. Razvoj pileta iz jajeta, razvoj hrasta iz zira, razvoj zita 
iz semeпke, razvoj leptira od jajeta, gusenice i lutke, sve su to pri
meri evolucije koja zaista postoji u svetu. 

ldeja evolucije ( u smislu preobrazaja) u oЬicnoj misli razlikuje 
se od ideje evolucije u ezoteгijskoj misli u ·tom pogledu �to ezo
terijska misao priznaje ШQgucnost preobrazaja ili evolucije, dok 
naucna misao ne vidi niti prepoznaje takvu mogucnost. Naime, ezo
terijska misao priznaje mogucnost preobrazaja coveka u nadcove
ka, �to је najvisi smisao reCi "evolucija". 

Ро strani od tog znacenja, rec "evolucija" se moze upotreЬiti za 
opis procesa koji favorizuje pobolj�anje jednog soja i ocuvanja vr
sta, kao suprotna procesu slaЫjenja nekog soja koji vodi degene
raciji vrsta. 

Da Ьi se vratili ideji samog ezoterizma, treba shvatiti da su u 
rnnogim drevnim zemljama, Egiptu i Grckoj, na primer, naporedo 
postojale dve religije, jedna dogmatska i ceremonijalna, druga mi
sticka i ezotericka. Jedna se sastojala od populamih kultova, koji 
predstavljaju poluzaboravljene oЬlike drevnih mistickih i ezoteri
c�ih rr:itova, do� је druga Ьila :eligija Misterija. Ova druga religija 
otiSla Ј е  daleko 1znad popularnih kultova, obja�njavaju6i alegoricko 
i simbolicko znacenje mitova i ujedinjujuci one koji sн Ьili pove
zani sa ezoterijskim krugom ili su tezili prema njemu. 

Relativno malo se zna о Misterijama. Njihova uloga u zivotu 
drevnih dru�tava, uloga koju su one igrale u stvaraпju drevnih kul
tura, nаша је potpuno nepoznata. Ра ipak su upravo "Misterije" to 
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�to obja�njava mnoge istorijske zagonetke, а izmedи ostalih, istorij 
sku zagonetku moZda najvecи od svih - iznenadnи pojavu Grcke kul
ture и sedmom veku, koja је sledila iza potpuno mracnih 8. i 9. veka. 

U istorijskoj Grckoj, misterije sи pripadale tajnim drи�tvima po
sebne vrste. Та tajna dru�tva sve�tenika i iniciranih organizovala sи 

. svake godine, ili и иtvrdenim vremenskim razmacima, posebne pro
slave, koje sи Ьile pracene alegorijskim pozori�nim predstavama. 
Те pozori�ne predstave, kojima је posebno i dato ime Misterije, odr
zavane sи na raznim mestima - najpoznatije sи odrzavane и Delfima 
i Eleиsini и Grckoj, i na ostrvu File и Egiptu. Karakter tih pozori
�nih izvodenja i alegorickih drama koje sи se takode igrale Ьiо је 
prilicno stalan. I и Grckoj i и Egiptu, ideja је Ьila jedna te ista, na
ime, smrt boga i nj'egovo иskrsnиce. Nit te ideje provlaci se kroz sve 
Misterije. Njeno znacenje moze se tumaciti na nekoliko raznih na
cina. MoZda је najpravilnije misliti da Misterije predstavljajи pиto
vanje svetova, ili pиtovanje dи�е, rodenje dи�е и materiji, njenи smrt 
i иskrsnиce, to jest, njen povratak и prethodni zivot. Ali, pozori�ne 
predstave,' koje sи za ljиde cinile citav sadrzaj Misterija, Ьile sи za
pravo od drugostepenog znacaja. Iza tih predstava sи stajale skole, 
koje sи Ьile sи�tina Citave stvari. Svrha tih �kola је Ьila priprema 
ljиdi za inicijacijи. Samo oni koji sи Ьili inicirani и odredene tajne 
mogli sи da иcestvujи и Misterijama. Inicijacija је pracena slozenim 
ceremonijama {od kojih sи neke Ьile javne), kao i raznim testovima 
koje је kandidat za inicijacijи morao da prode. Za gomilи, za mase, 
to је predstavljalo sadrzaj inicijacije, ali ceremonije inicijacije zaista 
nisи Ьile nВta drugo do ceremonije. Pravi testovi nisи se odrzavali 
neposredno pred formalnи inicijacijи, vec tokom citavog perioda, и 
nekim slиcajevima veoma dиgog, исеnја i priprema. А inicijacija, 
naravno, nije Ьila trenиtno сиdо, vec pre kontinиalno i postepeno 
иpoznavanje sa novim krugom mШjenja i osecanja, kao �to је slи
caj sa incijacijom и Ьilo kоји naиku, и Ьilo kоји oЬlast znanja. 

Nekoliko pretpostavki postoji о tome kakve sи ideje preovladi
vale medи ljиdima iz perioda koji је Ьiо neposredno povezan sa Mi
sterijama о tome �ta inicijacija daje ili �ta Ьi inogla da da. 

А jedna od tih pretpostavki Ьila је da inicijacija daje besmrtnost. 
Grci, kao i Egipcani, imali sи prilicno sиmomи predstavu о zivotu 
posle smrti - takav је Homerov Had, takve sи Ьile Egipatske ideje 
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о zagrobnom zivotu. lnicijacija је davala oslobodenje od te sиmor
nosti, davala izlaz da se pobegne iz beskrajne teskobe "preЬivablta 
mrtvih", davala је neku vrstu zivota и smrti. 

Та ideja је jasnije nego Ьilo gde drugde obja�njena и pravoslav
noj Uskr�njoj Hirnni, koja nesиmnjivo dolazi iz veoma daleke pre
hri�canske starine i povezиje hri�cansku idejи sa idejama Misterija . 

Hrist је ustao iz mrtvih; 
Smrcu је pobedio smrt 
1 dao zivot onima koji su bili и grobovima. 

Postoji znacajna analogija izmedи sadrzaja Misterija i Hristovog 
zemaljskog zivota* .  Zivot Hrista, иzet onakav kakvog ga znamo iz 
Jevandelja, predstavlja istu Misterijи kao i one koje sи izvodene и 
Egiptu na ostrvu File, и Grckoj и Eleиsini i na drugim mestima. 
Ideja је Ьila ista, naime, smrt boga i njegovo иskrsnиce. Jedina ra
zlika izmedи Misterija kako sи Ьile izvodene и Egiptu i Grckoj i one 
koja је odigrana и Palestini lezi и cinjenici da је ova poslednja odi
grana и stvarnom zivotu, ne na pozornici, vec иsred prave prirode, 
na иlicama i javnim mestima pravih gradova, и pravoj drzavi, sa ne
bom, planinama, jezerima i drvecem kao dekorom, sa pravom go
milom, sa stvarnim osecanjima ljиbavi, zlobe i mr:Znje, sa pravim 
ekserima, sa pravim patnjama. Svi glиmci и toj drami znali sи svoje 

* Napomena: Nasao sam odredenu koincidenciju sa ovom idejom u knjizi 
Dzona М. Robertsona, (John. М. Roberston) "Pagansld Hristovi " ( u izdanju Ra
tionalist Press Association, Ltd.) u poglavlju "Jevandeljska Misterija-predstava". 

Autor dolazi veoma Ьlizu ideje da је "drama о Hrjstu" bjla pozorjsna predstava 
slicna Misterjjama. А prvi utjsak koji to poglavlje daje је to da autor kaZe potpuno 
istu stvar koja је i ovde recena. U stvarnostj, medutjm, koincidencjja njje potpuna, 
jako је veoma cudna. Autor knjjge "Pagansld Hristovi ", proucavajuci drevne Mj
sterjje sa jedne, ј tekst Jevande\ja sa druge strane, do\azj do zakljucka da Jevande
lja ne opjsuju istorijske dogadaje, vec dramu koja је jzvedene u posebne svrhe, ј 
koja је ро svojoj jdejj sljcna drevnim mjsterijama, dok је ро svom oЬ\iku analogna 
kasnijjm srednjovekovnjm Mjsterijama. On spaja ideju о drevnim Misterjjama i 
jdeju о srednjovekovnjm Misterijama, koje se sastoje iz epizoda jz Hrjstovog zivota, 
i tvrdi da је \egenda о jstorjjskom Hristu zasnovana na upravo takvoj misterijskoj 
predstavi ,  sastavljenoj od pet cinova - Tajna Vecera, Molitva u Getsemanskom 
vrtu, Muke, Izdaja i Raspece, kojoj је kasnije dodato Uskrsnuce iz mrtvih, drama 
koja је Ьј\а izvedena ko zna gde i kad, а potom Ьј\а opisana u Jevande\jjma kao 
stvarni dogadaj koji se odigrao и Jerusalimu. 
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uloge i odigrali su ih u skladu s� OJ?§tiш plan_oш, u skladu sa ciljeш 
i svrhoш predstave. U toj draш1, ш§tа ШЈе bllo spo�tano, 1?-�svesno 
ili slucajno. Svaki gluшac znao је koje reCi tr�ba da 1zgovoп 1 и �ош 
trenutku; i zapravo је i rekao tacno ono §to Је �eb�lo da kaze _ _  1 �а 
tacno onaj nacin na koji је trebalo da kaze. То Је blla draшa ClJa �е 
puЬlika Ьiо Citav svet, stotinaшa i h�lja?aшa_ godina. I t� draшa Је 
odigiЋna bez i najшanje gre§ke, bez 1 naJ�naщe netacno�ћ, _u skladu 
sa zaшi§lju autora i planoш producenta, Jer u skladu sa IdeJOШ ezo
terizшa svakako da је шоrао postojati i autor i producent. 

Idej� i cilj Misterija Ьili su skriveni isto kao i _ sadr�aj ��ijacije. 
Oniшa koji su znali za postojanje skrivenog zna��a, M�ste�tJe s� ot
varale vrata ka tош znanju. То је Ьiо cilj Misteщa, to Је blla 11J tho-
va ideja. 

Kad su Misterije nestale iz zivota ljudi, karika koja је postojala 
izшedu zeшaljskog covecanstva i skrivenog znanja је p�ki��n�. Sа
ша ideja о tош znanju postepeno је postajala sv� f�ntasttCШJa, 1 raz
likovala se sve vise i vise od prihvacenog realtsћckog pogleda na 
zivot. U наsе vreшe, ideja о ezoterizшu suprotstavlja se sviш uoЬi
cajeniш poglediшa на zivot. 

Iz perspektive savreшenih psiholoskih � istorijskih шisljenja_, ide� 
ја о unutrasnjeш krugu је ocigledno sasvнn apsurdn_a, faJ?-tasћCna 1 
bez osnova. Ona takode izgleda podjednako fantasћcno 1z perspe
ktive idealisticke filozofije, posto ova poslednja dopusta skrivene i 
nerazuшljive stvari kao postojece sашо izvan fizickog zivota, izvan 
sveta pojava. 

Iz perspektive шаnје intelektualnih doktrina, _ka� sto је do?шa
tsko crkveno hriscanstvo, ili spiritizaш i slicno, tdeJa о еzоtепzшн 
н svoш Cistoш oЬliku је podjedнako нedopнstiva, jer se, s jedne 
strane, ona sнprotstavlja autoritetu cr�ve _i 

шnо�� p_rih
vaceн_

i_h do
gшi, а s dшge strane, ona raskriнkava Jeftlнe anншsttcke tеоще _ko
je idu pod iшенош spiritizшa ili spiritнalizшa, i "снdа� ' s� stolovнn� 
i stolicaшa. А istovreшeno, ideja о ezoterizшu unos1 taJanstveno 1 
cнdesno ll stvami svakodnevni zivot, i cini da covek shvata da zivot 
nije onakav kakav izgleda na povrsini na kojoj vecina ljнdi vidi sebe. 

Da Ьisшо razшneli srz ideje о ezoterizшн, najpre шоrа da se 
shvati da је istorija covecanstva шnogo duza nego sto se oЬicno 
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pretpostavlja. Treba, шedutiш, da se zapazi da је нoЬicajeni pogled 
prirнcnika i populamih "istorijskih pregleda", koji sadrzi vеоша 
kratak istorijski period i шаnје ili vise rnracnog doba pre toga, u 
stvamosti vеоша daleko od najnovijih naucпih pogleda. Danasnja 
istorijska nauka pocinje da gleda na "preistorijski" period i "ka
шeno doba" sasviш dшgaCije od nacina na koji se na njih gledalo 
pre pedeset ili sezdeset godina. Ona ne шоzе da na preistorijski pe
riod gleda kao na period varvarstva, jer protiv tog pogleda govore 
proнcavanje ostataka preistorijskih kultura, spoшenika drevnog sli
karstva i knjize-ynosti, proucavanje religioznih sisteшa i rituala ra
znih naroda, нporedno proнcavanje religija, а posebno proнcavanje 
jezika, to jest, podaci koшparativne filologije, koja pokamje zapa
njнjuce psiholosko bogatstvo stariћ jezika. Naprotiv, suprotstavljene 
starirn pogledirna, vec postoje шnoge teorije i ројаvlјнјн se шnoge no
ve teorije о шogнcnosti postojanja drevnih preistorijskih civilizacija. 
Zato se na "kaшeno doba" sa vise verovatnoce gleda kao na period 
ne pocetka, vec pada i degeneracije prethodno postojecih civilizacija. 

U tош pogledu је vеоша karakteristicno da su svi danasnji "divlja
ci" bez izнzetka, to jest, ljudi koje је nasa kнltura nasla u divljeш ili 
polнdivljeш stanju, degenerisani potoшci kнltumijih ljнdi. Preko te 
krajnje interesantne cinjenice se oЬicno cнteCi prelazi. Ali, ni jedna 
divlja rasa za kојн znaшo, to jest, nijedan izolovani divlji ili polu
divlji narod koji је dosad srela nasa kнltura, nije pokazao nijedan 
znak evolucije koja se odvija, ni u kош pogledu. Naprotiv, и sviш 
slucajeviшa bez izuzetka, priшeceni sн znaci degeneracije. Ја ne 
govoriш о degeneraciji koja је proizasla iz susreta sa nasoш kнltu
roш, vec о degeneraciji koja је trajala vekoviшa pre kontakta sa 
nasoш kнlturoш, kao sto је н шnogirn slнcajeviшa jasno i oCigle
dno. Svi divljaci ili poludivljaci iшајн price i predanja о zlatnoш 
dоЬн ili о ћerojskoш periodн; ali н stvamosti te price i predanja go
vore о njihovoj sopstvenoj proslosti, о njiћovoj sopstvenoj drevnoj 
civilizaciji. Jezici svih naroda sadrze reci i ideje koje vise neшaju 
nikakvo шesto u stvamoш zivotн. Svi narodi su пekad iшali bolja 
oruzja, bolje brodove, bolje gradove, i vise oЬlike religije. Та cinje
nica objasnjava nadшocnost paleolitskih, to jest, starijih crteza, na
denih u pecinaшa, nad neolitskiш, to jest, skorijirn crteziшa. То је 
takode cinjenica preko koje se oЬicno prelazi ili se ostavlja bez ob
jasnjenja. 
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Prema ezoterijskim idejama, mnoge civilizacije nepoznate nasoj 
istorijskoj naиci sledile sи jedna drugи na zemlji, а neke od tih ci
vilizacija dostigle sи daleko visi nivo od nase civilizacije, na kоји 
gledamo kao na najvisu kоји је ikad postigla ljиdska rasa. Od mno
gih od tih drevnih civilizacija nije ostao nikakav trag, ali postignиca 
naиke tih drevnih perioda nisи Ьila potpиno izgиЫjena. Postignиto 
znanje cиvano је iz veka и vek, iz doba и doba, i predavano је od 
jedne civilizacije drugoj . Skole odredene vrste Ьile sи cиvari tog 
znanja, i и njima је ono Ьilo zasticeno od neiniciranih osoba koje Ьi 
ga mogle иnakaziti i iskriviti, i predavano је samo od иcitelja иce
niku koji је prosao kroz dиgи i tesku pripremи. 

Termin "okultizam", koji se cesto koristi и odnosи na sadrzaj 
"ezoterijskog" исеnја, iша dvostruko znacenje. То је ili tajno zna
nje и smislи znanja koje se drzi и tajnosti, ili znanje tajne, to jest, 
tajni koje priroda skriva od coveka. 

Та definicija је definicija "Bozanske Mиdrosti" ili, ako иzшеmо 
reCi aleksandrijske filozofije treceg veka, to је definicija "Mиdrosti 
Bogova", ili "Teozofije" и najsireш sшislи reCi, ili Brahшa Vidya-a 
и indijskoj filozofiji. 

Ideja о unиtrasnjeш krugu covecanstva, odnosno ideja о ezote
rizши iша dve razliCite strane: 

(а) Istorijsko postojanje ezoterizшa, to jest, unиtrasnjeg kruga 
saшog covecanstva, i poreklo znanja koje ono posedиje .  

(Ь) Idejи о sticanjи tog znanja od strane coveka, to jest, inici
jacijи i "skole". 

(с) Psiholosku шogиcnost povezanи sa tош idejoш, to jest, шo
gиcnost proшene oЫika percepcije, sirenja шogиcnosti znanja i ra
zшnevanja, jer sи oЬicna intelektualna sredstva neodgovarajиca za 
sticanje ezoterijskog znanja. 

Pre svega, ideja ezoterizшa nаш govori о znanjи koje је Ьilo na
goшilavano desetinaшa hiljada godina, i predavano је s pokoljenja 
na pokoljenje иnиtar шalih krиgova iniciranih; to znanje se cesto 
odnosi na sfere koje nisи Ьile dodirnиte nаиkош. Da Ьi se steklo to 
znanje, а takode i шос kоји ono daje, covek шоrа da prode kroz te
ske иvodne pripreшe i testove i prodиzen rad, bez koga је nешо
gисе da se to znanje иsvoji i da se naиci kako da se ono иpotrebi .  
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Тај rad da se ovlada ezoterijskiш znanjeш, i metodi koji ши pri
padajи, saшi cine poseban krug znanja koje nаш је nepoznato. 

Neophodno је dalje razumeti da se, рrеша ideji ezoterizшa, ljиdi 
ne radajи и ezoterijskoш krиgи, i jedan od zadataka clanova ezo
terijskog krиga је pripreшa njihovih naslednika, kojiшa шоgи da 
predajи svoje znanje i sve sto је sa njirn povezano. 

U tош ciljи se ljиdi koji pripadajи ezoterijskiш skolaшa роја
vlјији и neodredeniш intervaliшa и nasem zivotu kao vode i иCitelji 
ljиdi. Oni stvaraju i ostavljaju za sоЬош ili novu religijи, ili novu 
vrstu filozofske skole, ili novi sisteш шisljenja, koji pokazuje ljиdi
шa date zeшlje i perioda u oЫiku koji im је shvatlj iv риt koji шоrа
ји da slede da Ьi se priЬlizili иnutrasnjeш krugu. Jedna te ista ideja 
se bez razlike provlaCi kroz исеnја koja poticu od tih ljиdi, а to је 
ideja da samo шali broj шоzе da ude u ezoterijski krиg, iako mnogi 
шogu da to zele, ра cak i da роkиsаји. 

Ezoterijske skole koje cuvajи drevno znanje, predajиci ga jedna 
drugoj u sledu, i ljudi koji pripadajи tiш skolaшa, stoje ро strani, 
tako reci, od oЬicnog covecanstva, kоше шi pripadaшo. А istovre
шeno te skole igraju vеоша vaznи иlogu u zivotu covecanstva; ali 
шi ne znaшo nista о toj ulozi, i ako za nји сијешо, шi nesavrseno 
razuшeшo od cega se ona sastoji, i оdЬiјашо da verujeшo u шogu
cnost Ьilo cega slicnog. 

То је zbog toga sto је, da Ьisшо razuшeli шogиcnost postojanja 
unиtrasnjeg kruga i иloge koju igraju ezoterijske skole u zivotu co
vecanstva, neophodno da se iша takvo znanje koje se tice sustinske 
prirode coveka i njegove sudЬine и svetu kakvo ne poseduje savre
шena nauka, niti, shodno tоше, oЬican covek. 

Odredene rase iшaju vеоша znacajna predanja i legende izgra
dene na ideji о иnиtrasnjeш krиgи. Takve sи, na prirner, tiЬetansko
-шongolske legende о "Podzeшnoш Carstvu", о "Кrаlји Sveta", 
tajanstvenoш gradи Agarti (Agharta) i tako dalje, pod uslovoш da · 
takve legende zaista postoje и Mongoliji i TiЬetu i da nisи izшisljoti
пa evropskih pиtnika ili "okиltista" . 

Рt-еша ideji ezoterizшa, priшenjenoj na istorijи covecanstva, ni
j • t lп · t  c ivilizacija ne pocinje sаша od sebe. Nеша evolиcije koja ро

i п јс s i L1cajno i nastavlja se шehanicki. Sашо degeneracija i truljenje 
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mogu da se odvijajи mehanicki . Civilizacije nikad ne zapocinjи pri
rodnim rastom, vec jedino ve§tackim odgajanjem. 

Ezoterijske skole skrivene sи od оСiји oЬicnog covecanstva; ali 
иticaj skola istrajava neprekinиt kroz istorijи, i njihov је cilj , koliko 
mi taj cilj mozemo da razиmemo, da pomognи, kad to izgleda mo
gиce, rasama koje sи zapale и varvarsko stanje ove ili one vrste da 
izrone iz tog stanja i иdи и novи civilizacijи, ili novi zivot. 

Divljake ili polиdivljake citave jedne zemlje preиzima и svoje 
ruke covek koji posedиje moc i znanje . On poCinje da obrazuje i 
ирисије ljиde. On im daje religijи, donosi zakone, gradi hramove, 
иvodi pismo, stvara pocetke иmetnosti i naиke, navodi ljиde da se 
presele и drugu zemljи, ako је  potrebno, i tako dalje . Teokratska 
vlast је oЫik jednog takvog vestackog odgajanja. BiЫijska istorija 
od Avrama, а mogиce i jos ranije, od Solomona, primer је kako di
vljake civilizujи predstavnici unиtrasnjeg krиga. 

Prema predanjи, sledece istorijske licnosti pripadajи ezoterijskim 
skolama: Mojsije, Gotama Виdа, Jovan Кrstitelj , Isиs Hrist, Pita
gora, Sokrat i Platon; а takode i nesto vise mitski Orfej , Hermes 
Trismegistus, Кrisna, Rama i odredeni drugi proroci i иCitelji cove
canstva. Ezoterijskim skolama pripadali sи takode graditelji pirami
da i sfmgi; svestenici Misterija и Egiptu i Grckoj , mnogi иmetnici 
и Egiptu i drugim drevnim zemljama; alhemicari; arhitekti koji sи 
sagradili srednjevekovne "Gotske" katedrale; osnivaci odredenih 
skola i redova Sиfija i dervisa; а takode i odredene osobe koje sи se 
pojavil€ и istoriji na kratko vreme i ostale istorijske zagonetke . 

Kaze se da и danasnje Vl"eme neki clanovi ezoterijskih skola zive 
и dalekim i nedostupnim delovima zemljine kнgle, kao sto sи Hi
malaj i ili TiЬet, ili nekim planinskim predelima Afrike. Dok drнgi, 
prema s licnim pricama, zive medн oЬicnim ljиdima, ne razliklljнCi 
se od njih нopste spolja, cesto pripadajиci cak i nizim klasama i an
gazovani и beznacajnim, i mozda, iz ноЬiсајеnе perspektive, cak 
prostim zanimanjima. Tako jedan francнski okllltisticki pisac tvrdi 
da је mnogo naнCio od jednog Istocnjaka koji је prodavao papaga
je и Bordoи. I иvek је bilo tako, od najdavnij ih vremena. Ljudi koji 
pripadajи ezoterijskom krugu, kad se pojave medu obicniim ljнdi
ma, нvek nose maskн kroz kојн veoma malo njih нsре da prodre. 
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Ezoterizam је dalek i nedostupan, ali svaki covek koj i sazna za, 
ili naslнcнje postojanje ezoterizma, ima sansu da se priЫizi skoli ili 
se moze nadati da се sresti ljEde koji се mu pomoCi i pokazati mн 
рнt. Ezoterijsko znanje zasnovano је na direktnom нsmenom нce
nju, ali pre nego sto covek moze da stekne mogucnost direktnog 
proнcavanja ideja ezoterizma, on mora da naнCi sve sto је mogнce 
о ezoterizmн na ноЬiсајеn naCin, to jest, kroz proucavanje istorije, 
fi lozofije i religije . I, on mora da trazi .  Jer, kapije sveta cнdesnog 
тоgн se otvoriti samo onom ko trazi: 

Kucaj, i otvorice ti se; trazi, i dace ti se 

Cesto se javlja pitanje :  zasto, ako ezoterijski krug zaista postoji, 
on ne Cini nista da pomogne oЬicnom covekll da ispliva iz haosa 
protivrecnosti н kojima zivi i dode do istinskog znanja i razшneva
пja? Za§to ezoterijski krug ne pomogne ljнdima da urede svoj zivot 
па Zemlj i, i zasto dozvoljava nasilje, nepravdн, okrutnost, ratove, i 
tako dalje? 

Odgovor na sva ta pitanja lezi н onome §to је upravo receno. 
Ezoterijsko znanje moze se dati samo onima koji traze, samo onima 
koji  sн ga trazili sa odredenom kolicinom svesti, to jest, sa razume
vaпjem toga kako se ono razlilшje od uoЬicajenog znanja i kako 
moze Ьiti nadeno. То pripremno znanje moze se steCi oЬicnim sred
s tv ima, iz postojece i poznate literature, lako dostupne svima. А sti
<.:aпje tog pripremnog znanja moze se smatrati pivim testom. Samo 
оп i  koj i prodн prvi test, to jest oni, koji steknн neophodno znanje 
i z  mateiijala dostupnog sviшa, mogн se nadati da се piedнzeti na
пxlпi korak, koji piedstavlja tackн na kojoj се im Ьiti pruzena odo-
1 1·спа direktna individualna pomoc. Covek se moze nadati da се se 
1 н· iЫ iziti ezoteiizшн ako је stekao ispгavno гazшnevanje iz oЬicnog 
1 1 1 апја, to jest, ako moze da nade put kтoz lavirint pгotivгecnЉ si
. · t ' Ј па, teoгija i hipoteza, i razшne njihovo opste znacenje i opsti 
/ l l t �caj . Тај test је ne§to kao takшicaiski ispit otvoгen Citavoj ljud
.' ko j  гasi, i sama ideja о takmicaгskom ispitu objasnjava zasto ezote
' i j s k i  krug izgleda kao da odЬija da pomogne covecanstvu. On ne 
о( Њ i ј а .  UCinjeno је sve §to је moguce da se pomogne ljudima, ali 
1 ј t l ( l  i r 1 cce ili ne mogu da sami нloze neophodne napoie . А ne moze 
1 1 1 1  sc pomoci na silн. 
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BiЫijska prica о Zlatnom teletu је ilustracija stava ljudi spo
lja�njeg kruga prema nastojanjima unutra�njeg kruga i ilustracija 
kako se ljudi spolja�njeg kruga pona�aju Ьа� н ono vreme kad se 
ljнdi нnнtra�njeg kтнgа trude da im poпюgnu. 

Zato, sa gledi�ta ideje ezoterizma, prvi korak ka skrivenom zna
nju mora da se nacini u oblasti otvorenoj za svakoga. Drugim reci
ma, prvi nagove�taj puta ka skrivenom znanju moze da nade svako 11 
oЬicnom znanju, dostupnom svima. Religija, filozofija, bajke, oЬi
luju informacijama о ezoterizmu. Ali, covek mora da ima oCi da 
vidi i нsi da снје. 

Ljudi naseg doba imajн cetiri рнtа koja vode ka Nepoznatom, 
cetiri oblika koncepcije sveta - religijн, filozofiju, nauku i шnet
nost. Ti su se pнtevi odavno razdvojili. А sama Cinjenica njihovog 
Iazdvajanja pokazuje njihovu udaljenost od izvora njihovog po
rekla, to jest, od ezoterizma. U dievnom Egiptu, u Grckoj, u Indiji, 
postojali su peiiodi kad sн ova cetiri рпtа sacinjavala jednн celinн. 

Ako primenimo princip Ava DOioteja, koji sаш naveo н "Terti
um Organum-u " (str. 286), na opste ispitivanje religije, filozofije, 
nauke i шnetnosti, videcemo jasno za�to nasi oblici koncepcije sve
ta ne mogu da slнze kao рнt ka istini. Oni sн zauvek izlomljeni, zau
vek podeljeni, oni zauvek piotiviece i sami seЬi i jedan drugoш. 
OCigledno, �to su vise izlomljeni i odvojeni jedan od drugog, to da
lje odlaze od istine. Istina је н centill, gde se cetiri рнtа sastajн. Sho
dno tome, sto SU oni blize jedan dn1g0111, t� Sll blize istini, StO SU 
dalje jedan od drugog, to su dalje od istine. Stavi�e, podela svakog 
od ovih puteva нnпtai samog sebe, to jest, potpodela na sisteme, 
skole, crkve i doktiine, oznacava veliku udaljenost od istine, а шi 
vidiшo da se u stvarnosti broj podela, daleko od toga da se sшаnјп
је, uvecava u svakoш domenu i svakoj sfeii ljнdske aktivnosti. Za 
нzvrat, to moze da nam pokaze, pod пslovoш da smo sposobni da 
to piiшetimo, da op�ti tiend lj udskih aktivnosti vodi ne ka istini, 
nego н sasviш sнprotnom pravcu. 

Ako poku�aшo da definisemo znacaj ta cetiii puta duhovпog zi
vota covecanstva, mi vidimo, pre svega, da oni spadaju u dve kate
gorije."Filozofija i nauka su intelektualni putevi; Ieligija i ншetnost 
emocionalni putevi. Stavi�e, svaki od tih pпteva odgovaш odre
denom intelektualпoш ili eшocionalnoш tipu ljudskih Ьiса. Ali, ta 
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podela ne objasnjava sve �to moze .ct.a.naш i.zgleda neiazuml) ivo �li 
zagonetno н sferi Ieligije, uш�tnos�1 1ll �nanJa, �o�t? u svakoJ od tih 
sfeia ljпdske aktivnost1 postoJ.e �оЈа�е 1 aspektl koJl s� п:edusobno 
nesaшerljivi i koji se ne нtараЈН Jedn1·u d:U�e .. A.o�et, J.edmo kad sп 
нdrнzeni н jednн celinн prestace da 1skr1VlJUJU 1stmн 1 odvode co-
veka sa pravog puta. . . .  

Mnogi ljнdi се, naшvno, zestoko protest�vati, ра cak se 1 bur:1tl 
protiv sugestije da religija, filozofija, naнka 1 uшetn�st predsta:VlJa
jн slicne, ekvivalentne i podjednako nesavrsene nacme tragaПJa za 
istinoш 

Za Ieligioznog coveka, ova ideja се izgle?ati ka�.пipoda�tava
nje Ieligije. Za coveka naнke, ona се izgl�datl uvied�J1Va ро nauku. 
Za ш11etnika се izgledati kao podsmevanJe шnetnostl . . л za �lozofa 
се Ьiti naivnost zasnovana na nedostatku IazuшevaПJa sta Је filo-
zofija. 

Hajde da sada роkн�ашо da defini�eшo osnovu za podelн na 
"cetiri puta" н danasnje vreшe. 

Religija је zasnovana na otkrivenju. 
Otkl·ivenje је nesto �to piOizlazi direktn� i� vi�e sves�i ��� visih 

пюсi. Ako nema ideje otkrivenja, nеша rel1g1Je. А u rel1g1]1 uvek 
postoji nesto sto је nesaznatljivo oЬicniш нmoi? i oЬicni� mi�lje-
11jeш. Iz tog razloga, ni jedan poku�aj. da �е stvoп ve�ta��� smtetlcka 
1·c l igija intelektualniш шеtо��ша �1Ј.� шkad ?о�ео шtl 1kad mo�e 
tlovesti Ьilo gde. Rezultat 111ЈС Iel1g1ja, vec jedmo losa filozofiJa. 
Sve геfоп11асiје i poku�aji da se upiosti ili racionalizuje Ielig,ija d�
пosi l i  sн podjednako negativn� re�ultate. Sa drнge s�r�ne, otkr1-
''�.:пje", ili ono �to је dato otkr1ve11Je111, шог� ��dшa�1tl. svo .�нgо 
:tлапје .  А kad, Ьа� naproti:V, нvidiшo da �� rel1g1je ve�ov1.ma, 111 ka� 
s t o  se н mnogiш slнcajevнna dogada, hllJadama godшa 1za nauke 1 
i "i l ozofije, glavni zakljucak je da to nije IeЩ�;ij�, .vec sашоуsеп�о.�е-
1 i • i ja, sparнseno telo onoga sto је nekad blla 111 �"?ogla b1t1 rel1g1Ja. 
N · 1  псsгесн, sve religije koje sн nam poznate н nJllюvoш cгkvenoш 
t t bl i lш sашо su "pseudoreligije". 

l ; i lozofija је zasnovana na razшi�ljanju, na logici, na misl�, na sU:
t ·z i  опоgа sto znaшo i na analizi onoga sto ne z:э-ашо. Fllo���J� 
l t t ( )П:I da нnнtar svojih granica ukljпCi citav sadrzaJ nauke, rel1g1Je 1 
\ 1 1 1 1Ct пosti. Ali, gde se takva filozofija шоzе naCi? Sve sto u nase 
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vreшe znaшo pod iшеnош filozofija nije filozofija, vec риkа "kriti
cka literatura" ili izrazavanje licnih шШјеnја, иglavnoш sa ciljeш 
da se opovrgnи i иni�te drиga licna шi�ljenja. Ili, �to је јо� gore, fi
lozofija nije ni�ta drugo do saшozadovoljna dijalektika koja sebe 
okrufuje neprobojniш zidoш terшinologije nerazuшljive za nеири
сеnе i re�avajuCi za sebe sve probleшe иniverzuшa bez ikakve шo
gucnosti da se ta obja�njenja dokazu ili da se иCine shvatlj iviш 
obicniш s1mtniciшa. 

Naиka је zasnovana na eksperiшentu i posшatranjи. Ona ne sше 
da zna za strah, ne sше da iша dogшi, ne sше da za sebe stvara "tа
Ьие". Ali, savreшena nauka, sашош cinjenicoш �to se o�tro odsekla 
od religije i "шisticizшa", to jest, tiшe �to је sашој sebi postavila 
j asno odreden "tаЬи", postala је slиcajan i nepoиzdan instruшent 
шisli. Stalan osecaj tog "tabua" prisiljava је da zatvori oCi za citavu 
seriju neobja�njivih i neshvatlj ivih pojava, blavajuCi је celovitosti i 
jedinstva, i rezultat toga је da "nешашо nauku, vec iшашо nauke."3 

Uшetnost је zasnovana na eшocionalnoш razuшevanju, na ose
canjи Nepoznatog koje lezi и pozadini poznatog i opipljivog, i na 
stvaralackoj шоСi, шосi da rekonstrui�e и vidljiviш ili сијniш obli
ciшa ишetnikove osete, osecanja, vizije i raspolozenja, а posebno 
odredeni neиhvatlj ivi osecaj koji је zapravo osecanje skladпe шe
dиpovezanosti i jednosti svega i osecanje "dи�е" stvari i pojava. 
Као i naиka i filozofija, uшetnost је definitivno put znanja. Uшe
tnik, stvarajuCi, иСi шnogo toga �to nije zпао ranije .  Ali, јеdпа ишe
tnost koja ne otkriva шisterije, koja пе vodi н sferu Nepozпatog, ne 
obezbeduje novo znanje, jeste parodija шnetnosti, а јо� cesce nije 
ni parodija, vec пaprosto trgoviпa i indнstrija. 

Pseudoreligija, pseнdofilozofija, pseudonauka i pseudouшetnost 
sи prakticno sve �to шi znaшo. Mi sшо hгanjeni zашеnаша, ili 
"шaгgarinoш" н sviш aspektiшa i obliciшa. Vеоша шаlо nas zna 
пkus pravih stvari. 

Ali, izшedп prave religije, prave шnetпosti, prave nauke, sa je
dne straпe, i zaшena, koje nazivaшo гeligijoш, шnetno�cп i nапkош 
sa dшge, postoje шnoga pгelazna stanja, koja odgovaraju гazlicitiш 
nivoiшa covekovog гazvoja, sa razliCitiш razшnevanjeш koje od-

3 Reci Bazarova, junaka Turgenjevljevog romaпa "Ocevi i deca ". 
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govara svakoш nivoп. Uzrok postojanja tih razlicitih nivoa lezi и 
dиbokoj korenskoj nejednakosti koja postoji ше�u ljпdiшa .. _Y�orn_a 
је te�ko da se defini�e ta razlika шеdп lјпdiша, al1 ona postoJI, 1 reli
gije sп, kao i sve drпgo, podeljene u skladп sa nјош. 

Ne шоzе se, na priшer, reCi da postoji paganstvo i da postoji hri
�canstvo. Ali, шоzе se reCi da postoje pagani i da postoje hri�cani. 
Hri�canstvo шоzе da Ьпdе paganstvo, а paganstvo шоzе da Ьпdе 
hri�canstvo. Drugiш reciшa, iша rnnogo ljudi kojiшa је hri�canstvo 
paganstvo, to jest, onih koji hri�canstvo pretvarajп u paganstvo, Ьа� 
kao �to bi pretvorili i Ьilo koju dшgп religijп u paganstvo. U svakoJ 
religiji iша raznih nivoa razпшevanja; svaka religija. шоzе da se rа
zпше na jedan ili drиgi паСiп. Bпkvalno razuшevanJe, obogotvore
пje reCi, forшe, rituala, od najпzvi�enije, najtananije religije stvara 
paganstvo. Sposobпost za eшocionalno razlikovanje, za ra�uшeva
nje sпstine, dпha, siшbolike, ispoljavanje шi�ticnih ose�anJa, шоzе 
naCiniti пzvi�enu religijп od neceg �to spolJa шo:Zda 1zgleda kao 
priшitivni kult divljaka ili polпdivljaka. • 

Razlika ne lezi п idejaшa, vec п ljudiшa koji рriшајп i reprodп
lruju te ideje, а tako је i и пшetnosti, ll filozofiji i nauci. Jedna te ista 
ideja se rаzише razliCito od ljudi na razlicitiш nivoiшa, i cesto se 
dogada da se njihovo razпшevanje potpпno razlikuje. Ako to shvati
mo, postace nаш jasno da пе шоzешо govoriti о religij i ,  пшetnosti 
i \ i  naпci. Razni ljпdi iшајп razliCite naпke, razliCite шnetnosti, i ta
ko dalje. Kad Ьisшо znali kako se i ll kош pogledп ljнdi razlikujп 
jcdni od dшgih, trebalo Ьi da razuшeшo i kako i u kош pogledп se 
гazne religije, пшetnosti i nauke razlikujп jedne od dшgih. 

Ova ideja se шоzе preciznije izraziti (нziшajuci priшer religije) 
1·ckav�i da Sll иоЬiсајеnе podele kao StO SU, hri�canstvo, bнdizaШ, 
is laш, jпdaizaш, kao i podele lllllltar hri�canstva kao sto su pravo
slavlje, katolicanstvo, protestantizaш i dalje podpodele ooпtar sva
kog verovanja, kao �to sп sekte i tako dalje, da tako kazeшo, podele 
па jednoш nivoп. Mora da se rаzпше da pored tih podela postoje 
podele ро nivoiшa, to се reCi, postoji hriscanstvo na jednoш nivoп 
,·azLiшevanja i osecanja, а postoji hri�canstvo na dшgош nivoп ra
:t.шлevanja i osecanja, pocev od vеоша niskog spolja�njeg rituala ili 
11 i voa hipokrizije, koji prelazi п proganjanje svih drugacijih шi
� 1  ј сп ј а, ра sve do najvi�eg nivoa saшog Isпsa Hrista. Sad, te podele, 
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!i �iv�i ,  �и nam nepoznati, i mi mozemo da razumemo njihove ide
Je 1 рпnс1ре samo pomocu ideja о unutrasnjem krugu. То znaci ako 
d?J?USt�m? �а је �st�a u _osnovi svega, i da postoje razliCiti stepe
m 1skr1VlJeщa te 1stme, v1decen.ю da se na taj nacin istina postepe
no spusta na nas nivo, iako, naravno, и potpuno neprepoznatljivom 
oЬliku. 

Ideja о ezoterizmu takode dopire do ljudi u oЬliku pseudoezo
terizma, pseudookultizma. Uzrok tome ј е  u gorepomenиtoj razlici u 
samim nivoima. Najveci broj ljudi moze da prihvati istinu samo u 
oЬliku l�zi. Al_i , d_ok su n�ki od njih zadovoljni lazju, drugi pocinju 
da tragaJu dalJe, 1 na kraJU mogu doCi do istine. Crkveno hriscan
stvo ј е  potpuno izvitoperilo Hristove ideje, ali, posavsi od crkve 
neki ljиdi koji su "cisti u srcu" mogu putem osecanja doci do is� 
pravnog razumevanja izvorne istine. Nama је tesko da shvatimo da 
smo okruzeni iskrivljenjima i uvrnuCima, i da osim od tih iskriv
ljenja i иvrnuca, n.ista ne mozemo da dobijemo spolja. 

Mi imamo teskoca da razшnemo tu ideju, jer se bazicna sklonost 
sa��emene misli sastoji u ispitivanju pojava redom obrnutim od ovog 
kOJ1 smo upravo spomenuli. Mi smo navikli da razumemo svaku 
i�еји ,  svaku pojavu,_ bilo d� је � �Ьlasti religije ,  umetnosti ili j avnog 
z1v?ta, kao da s� naJpre poJaVlJUJe u grubom primitivnom oЬliku, u 
o?l1� p�k?g �пlagodavanja organskim uslovima i u oЬliku giuЬih 
d1vЧ�c� m�tl�ata:. stra_ha, _z�lje, ili secanja na nesto jos elemen
tarшJe, JOS_ pп�:шtlvn�Je, Z1VOt�nJ��o,_ vegeta�o, embrionalno, ра po
tom evolшra 1 postaJe prefmJeШJa 1 slozeшja, uticuci na sve vise i 
vise stiana zivota, i tako se piiЬlizavaju6i idealnom oЬliku. 

Na�avno, t�kva t�ndencija misljenja potpиno је suprotna ideji 
ezo.�eпzma, ko)a drz1 da najveci broj nasih ideja nisu pюizvodi evo
luc�Je, vec J?r01zvodi degeneiacije ideja koje su nekad postojale ili i 
dalJe postoJe negde u visem, cistijem i potpunijem oЬlilш. 

Za savremeni nacin misljenja ovo је Cista besmislica. Mi smo ta
k_o sig�rni da smo najvisi proizvod evolucije ,  da znamo sve, tako 
Sigшm d� _na zem�j � n� mo�e b��i bilo kakve znacajne pojave kao sto 
�� skol� Il1 �rup� 111 S1Ste1Ш kOJ1 do sada nisu Ьili poznati ili priznati 
Ili otkr1veш, da 1mamo teskoca da dopustimo cak i logicku шogu
cnost takve jedne ideje. 
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Ako zelimo da ovladamo makar i eleшentima te ideje, moramo 
da razumemo da oni nisu nesaglasni sa idejom evolucije и uoЬica
jenom smislu te reci. Nemogиce је da se na nasu civilizaciju, nasи 
kulturи, gleda kao na jedinstvenu ili najvisu; na nји se mora gledati 
kao na jednu od mnogih kultшa koje su sledile jedna za drugom na 
Zemlji. Stavise, te kultшe, svaka na svoj sopstveni nacin, iskrivile 
su ideju ezoterizma koja је lezala u njihovoj osnovi, i nijedna od 
вjih se вikad ni priЬlizвo вiје uzdigla do nivoa svog izvora. 

Ali, takav pogled Ы Ыо isuvise revolucionaraв, jer Ьi on uzdr
mao temelje Citave savremene misli, ukljuCio Ы reviziju svih naucвih 
filozofija sveta, i uCiвio Ы savrseno beskorisвim, cak i smesnim, 
Citave ЫЫioteke knjiga napisaвih na osвovu teorije evolucije. А izвad 
svega, нсiвiо Ы вemiвovnim вestanak sa sсеве Citave serije "veli
kiћ ljнdi" proslosti, sadasnjosti i buducвosti. Тај pogled, zbog toga, 
nikad ne moze postati popнlaran i nije veiovatno da се zaнzeti svoje 
mesto naporedo sa drugim pogledima. 

Ali, ako pokнsamo da nastavimo sa tom idejom о sнkcesivnim 
civilizacijama, videceпю da se svaka velika kultura velikog ciklнsa 
Citavog covecaвstva sastoji od citavog niza odvojeвih kultura, koje 
pгipadaju raznim rasama i narodima. А te odvojeвe kultшe вastu
paju н talasima; one se uzdizн, dostizн tacku svog вajviseg razvoja 
i padaju. Rasa ljнdi koja ј е  dostigla veoma visok вivo kultuie moze 
poceti da gнЫ svojн lшltuн1 i postepeвo prede t1 stanje роtрнвоg 
vaгvaista. Divljaci вaseg doba, kao sto је гanije rесево, mogн Ьiti 
potomci nekad visoko kulturnih гаsа. Citava seгija tih kultuгa, гаsа 
i nю·oda, uzeta н veoma dugom vremenskom регiоdн, cini ово sto 
Ы se moglo вazvati velika kнltшa ili kнltuгa velikog ciklнsa. Kul
lш-a velikog ciklusa је takode talas, koji је васinјев, kao i svaki ta
las, od вekog Ьгоја malih talasa. I ta kultuгa, kao i zasebвe kultuie, 
r·asne ili nacionalвe, dostize svoju вajvisн tacku i ва kl-ajн tове н 
\'aгvaistvo. 

Naravno, podela ва periode vaivaгstva i periode kultшe ве sme 
sc гazнmeti bukvalвo. Kнltuгa moze da роtрнво вestane na jednom 
koпtinentu, а delimicno bude sacuvaпa na drugom koj i sa ovim pi
\' i m  ве odrzava nikakvu vezн. Na potpuno isti nacin mozemo da 
r-azшisljamo о nasoj sopstvenoj kнltшi, kad је н doba nesumnj ivog, 
< i t r lюkog varvarstva u Evropi moglo Ыti odredene klutшe u Сен-
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�aln�j ili . .  JuZпoj Americi, moZda u nekim od zemalja Afrike, Azije 
1 PolmeziJe. Mogucnost kulture koja se mo�e ocuvati u nekim de
lovima sveta u vremenu opsteg opadanja ne pogada glavni princip 
da kultura nastupa u velikim talasima, odvojenim dugim periodima 
�nanje. ili _vise potpunog varvarstva. А veoma је moguce da se javlja
JU репоd1, posebno ako se podudaraju sa geoloskim kataklizmama, 
sa promenama stanja Zemljine kore, gde svaki trag kulture nestaje, 
i gde ostaci ranijeg covecanstva zapocinju novu kulturu od pocetka, 
od kamenog doba. 

Prema ideji ezoterizma, ne gube se sve vredne stvari koje је co
vecanstvo steklo tokom perioda kulture u vremenima varvarstva. 
Glavna supstanca onog sto је covecanstvo steklo u periodima kul
ture sacuvano је u ezoterickim centrima tokom perioda varvarstva, 
i kasnije slu�i da se zapocne nova kultura. 

Svaka kultura se uzdi�e i pada. Razlog za to је sto se u svakoj 
kulturi, kako mo�emo da primetimo, na primer u nasoj sopstvenoj, 
potpuno suprotni principi, principi varvarstva i principi civilizacije, 
razvijaju i evoluiraju istovremeno. 

Pocetak kulture dolazi od unutrasnjeg kruga covecanstva, i cesto 
dolazi sredstvima koja su nasilna. Misionari unutrasnjeg kruga ci
vilizuju divlje rase, ponekad ognjem i macem, jer ne mo�e Ьiti dru
gog nacina, osim nasilja, da se postupa sa divljim ljudima. Kasnije, 
princip civilizacije se razvija, i postepeno stvara one oЬlike duhov
nog ispoljavanja coveka koji se nazivaju religija, filozofija, nauka i 
umetnost, а takode i te oЬlike Jrustvenog �ivota koji za pojedinca 
stvaraju odredenu slobodu, slobodno vreme, sigurnost i mogucnost 
da ispolji sebe u visim sferama aktivnosti. 

То је civilizacija. А kao sto је ukazano na pocetku, njen pocetak, 
to jest pocetak svih njenih ideja i principa i sveg njenog znanja, do
lazi iz ezoterijskog kruga. 

. Ali, istovremeno sa pocetkom civilizacije, dopusteno је nasilje, 
1 rezultat је da rame uz rame sa civilizacijom raste varvarstvo. То 
znaCi da se paralelno sa rastom ideja koje dolaze od ezoterijskog 
kruga razvija i druga strana �ivota koja је potekla iz covecanstva u 
njegovom varvarskom stanju. Varvarstvo unutar sebe nosi principe 
nasilja i unistenja. Тi principi ne postoje i ne mogu postojati u ci
vilizacij i . 
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U nasoj kulturi је veoma lako da se prate ta dva pravca, pravac 
civilizacije i pravac varvarstva. 

Divljak је uЬijao svog neprijatelja toljagom. Kulturni covek ima 
na raspolaganju sve vrste tehnickih sprava, eksplozive u�asne moci, 
struju, avione, podmornice, otrovne gasove i tako dalje . Sva ta sred
stva i izumi za unistenje i istreЬljenje nisu nista drugo do razvijeni 
oЬlik toljage. I od nje se razlikuju samo ро moCi svog dejstva. Kul
tшa sredstava za unistenje i kultura sredstava i metoda nasilja jesu 
kulture varvarstva. 

Dalje, jedan sustinski deo nase kulture sastoji se u ropstvu i u 
svim mogucim oЬlicima nasilja и ime dr�ave, u ime religije, u ime 
ideja, u ime morala, u ime svega nezamislivog. 

Unutrasnji �ivot savremenog drustva, njegovi ukusi i interesi, 
takode su puni varvarskih tragova. Strast za predstavama i zabava
ma, strast za nadmetanjem, sport, kockanje, velika podlofuost suge
stiji, sklonost da se podlegne svakovisnim uticajima, panici, strahu, 
sumnjicavosti. Sve su to osoЬine vaivaistva. А one cvetaju u nasem 
�ivotu, koristeCi sva sredstva i izнme tehnicke kнltшe, kao sto sн 
stampa, telegшf, be�icna telegrafija, sredstva brze komunikacije i 
tako dalje. 

· 
Кнltша te�i da нspostavi granicн izmedu sebe i vaivarstva. Is

poljavanja varvaistva nazivaju se "zloCinima". Ali, postojeca krimi
пologija nedovoljna је da izoluje varvaistvo. Nedovoljna је, jer је 
ideja "zlocina" u postojecoj kriminologij i vestacka, jer ono sto se 
пaziva zlocinom је zapravo narusavanje "postojeCih zakona", dok 
s Ll ti "zakoni" veoma cesto ispoljavanje vaivarstva i nasilja. Takvi 
su prohiЬitivni zakoni raznih vгsta koj ih ima oЬilje н savгemenom 
zivotu. Bioj tih zakona nepiestano шste u svim zemljama, i zahva
ljнjuCi tome, ono sto se naziva zlocinom vrlo cesto uopste nije 
zloCin, jei ne sadi�i elemente nasilja ili stetnosti. Sa dшge strane, 
llcsumnjivi zlocini ne ulaze u vidokrug kriminologije, Ьilo zato sto 
11emaju piiznati oЬlik zloCina, Ьilo zato sto nadmasuju odredenu Ia
zmeгu. U postojecoj kriminologij i postoje koncepti: zlocinac, zlo
cinacka piofesija, zloCinacko dгнstvo, zloCinacka sekta, zloCinacka 
kasta i zlocinacko• pleme, ali nema koncepta zloCinacke drzave, zlo
c· iпacke vlade, ili zloCinackog zakonodavstva. Shodno tome, naj
''cci zloCini zapiavo izbegnн da budu nazvani zloCinima. 
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Ogranicena vizija u polju kriminologije zajedno sa odsustvom 
tacne i trajne defmicije koncepta zloCina jeste jedna od glavnih ka
rakteristika nase kulture . 

Kultura varvarstva raste uporedo sa kulturom civilizacije. Vazna 
tacka је, medutim, da se ove dve stvari ne mogu razvijati paralel
nim pravcem neodredeno dugo. Neizbezno mora doci trenutak kad 
kultura varvarstva zaustavlja razvoj civilizacij e i postepeno, а mo
guce i veoma brzo, potpuno је unistava. 

Moze se postaviti pitanje zasto varvarstvo mora da neizbezno 
unisti civilizaciju, zasto civilizacija ne moze da unisti varvarstvo. 

Lako је da se odgovori na t() pitanje. Pre svega, u Citavoj istori
ji koju znamo nije poznato da se takva stvar ikad dogodila, dok se 
obrnuta pojava, to jest, unistenje civilizacije od strane varvarstva, 
pobeda varvarstva nad civilizacijom stalno dogadala i dogada se i 
sada. I, kao sto је ranije pomenuto, шоzешо da procenimo sudbinu 
velikog talasa kulture prema sudЬini manjih talasa pojedinacnih 
rasa i naroda. 

Korenski uzrok razvoja varvarstva lezi u samom coveku; u nje
mu su urodeni principi koji poma:Zu rast varvarstva. Da Ьi se unisti
lo varvarstvo, moraju se unistiti ti piincipi . Ali, шоzешо da vidimo 
da nikad, od pocetka istOiije kakvu znamo, nijedna civilizacija nije 
Ьila u stanju da unisti te piincipe vaivaistva u ljudskoj dusi; iv zbog 
toga se vaivaistvo uvek razvijalo napOiedo sa civilizacijom. Stavi
se, vaivaistvo se oЬicno bize Iazvija od civilizacije, i u mnogim 
slucajevima vaivaistvo zaustavlja razvoj civilizacije na sашош po
cetku. Moguce је naCi mnoge istOiijske piimeie gde је civilizacija 
j ednog naroda Ьila zaustavljena vaivaistvom samog tog naioda. 

Sasvim је moguce da је u zasebnim slucajevima malih, ili piili
cno velikih, ali izolovanih kultнra, civilizacija privremeno pobedila 
varvarstvo. Ali, u drugim kulturama koje su postojale istovremeno, 
varvarstvo ј е  Ьilo to sto је пadvladalo i u odiedenom trenutku oku
piralo civilizaciju tih zasebпih kultшa koje su u svojim sopstvenim 
zemljama prevazisle varvarstvo. 

Drugi Iazlog za pobedu varvarstva nad civilizacijom, koji se 
uvek moze videti, lezi u Cinjenici da је izvorni oЬlik civilizacije 
odgajio odredene oЬlike varvarstva radi zastite sopstvenog posto
janja, radi sopstveпe zastite, sopstvene izolacij e, kao sto је organi-
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zacija oruzane sile, vojske, oh�ab.rivaпj� ��jne te.hnike i vojne ps�
hologije, ohrabrenje i ozakoщenJe razl1c1t1h оЬ11kа ropstva, kod1-
fikacija varvarskih оЬiсаја i tako dalje .  . 

Ti oЬlici varvarstva vrlo brzo preiastu civilizaciju. Vrlo brzo ош 
pocnu da cilj svog postojanja vide u �еЬi sa.шima. �j ihova snag

.� lezi u cinjenici da oni mogu da postoJe sam1 ро seb1, bez pomoC1 
spolja. Civilizacija, naprotiv, buduCi da је dosla spolja, n:-oze da ро� 
stoj i i razvija se jedino piimajuCi spoljasпju рошос, to Jest рошос 
ezoteiijskog kr.нga. Ali, rastuCi oЬlici -:a:':arst:'a vrlo ь:zо odset<;н 
civilizaciju od пjenog izvOia, а potom c1vlllzac1Ja, ?нЬе�� povere�чe 
Ll razlog svog zasebnog postojaпja, р�с�је d� .s�u:ZI ra�V1Jene. оЬ11�� 
varvarstva, н uvereпjн da u tome lez1 щеn cllJ 1 sнdbma: S':'1 оЬ11с1 
koje је stvorila civilizacija prolaze kroz pro�es pro��ne. 1 pпlagoda
vaju se novom poretku stvari, to jest, postaJU potcmJeш varvarstvu. 

Teokratska vladavina se pieobrazava u despotizam. Kaste, ako su 
Ьile priznate, postaju nasledne. Re�igija, . �zimajuCi. oЬlik . "crkve", 
postaje instшment н шkаша despotlzma Il1 �as.l�dn1h �astl: Nauka, 
pretvorena u tehniku, sluzi ciljevima unistavaпJa l ls�eЬlJ 1VallJa. �me
tпost se degenerise i postaje sredstvo za odrzavanJe masa na шvou 
imbecila. 

То је civilizacija u slu:ZЬi varvaistva, u zatocenistvu varvarstva: Takav odnos izmedu civilizar.ije i varvarstva moze se posmatratl 
kroz celu istOiijн. Ali, takav odпos ne moze da postoj i beskrajno . 
Rast civilizacije Ьiva zaнstavljeп. Civilizacija је, tako reCi, pieprav
ka н kulturi varvarstva. Na krajн ona mora da potpнno stane. Zbog 
toga vaivarstvo, ne doЬijajнCi upliv snage od civilizacij e, poCinje da 
opada na sve elementarnije i elementarnije oЬlike, vracaj.нCi �е ро� 
stepeno na primitivna stanja, dok ne post�ne ?no sto zюsta Jeste 1 
sto је Ьilo tokom Citavog perioda н kome Је bllo preшseno u vele
l epne odore pozajmljene od civilizacije . 

Varvarstvo i civilizacija шоgн da postoje u svom medusobnom 
odпosu, koji шоzешо da posmatramo u nasoj istorij �, sa�o Ielativ
пo kratak vremenski period. Potom mOia da nastup1 репоd kad се 
sc rast tehnike unistenja nastaviti tako brzo da се нnistiti izvOI svog 
porekla, naime, civilizaciju. 

Kad ispitamo savremeni zivot, mi vidimo koliko malo i neva:Zno me
sto н njoj zauzimaju principi civilizacije koji nisu н sluzЬi varvarstva. 
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Kako malo mesto, zaista, и zivotu oЬicnog coveka zaиzima misao ili 
potraga za istinom! Ali, principi civilizacije и falsifikovanim oЫicima 
vec s� и�otreЫjeni и svrhe varvarstva kao sredstva za potcinjavanje 
masa 1 ll]ihovo drzanje и potcinjenosti, i и tim oЬlicima oni cvetajи .  

r
. 
samo se �i falsifikovani oЬlici toleri�и и zivotu. Religija, filo

zofiJa, naиka 1 иmetnost, koje nisи neposredno slиzenje varvarstvн 
nisи priznate l1 zivotu imzev l1 slaba�nim ogranicenim oЬlicima: 
Svaki. ро��ај sa I).jihove strane da rastu izvan veoma malih grani
ca koJe sн 1m naznacene smesta se stopira. 

. Interes �vakodnevnog covecanstva и tom pravcи је krajnje s lab 
1 bespomocan. 

Ljнdi zive l1 zadovoljavanjн svojih apetita, и strahovima, и bor
Ьi, и. ta��ini, l1 rasejanosti i zabavama, и glнpim sportovima, н igrama 
ve�tшe 1 srece, и pohlepi za doЬitkom, и cиlnosti; н tupom svako
dnevnom ra��· l1 sv.ako�evnim brigama i strepnjama, а iznad svega 
н poslи��юst1 1 � иz1vall]и и poslи�nosti, jer nema niceg �to prosecni 
covek v1�e vo�1 �ego da poslи�a; ako prestane da slн�a jednи s ilн, 
on s�esta росшЈе da slи�a drиgн. On је beskrajno daleko od svega 
�to ПlЈе povezano sa svakodnevnim interesima i svakodnevnim bri
gama, od svega �to је malo iznad materijalnog nivoa njegovog zi
vota . . Ako ne zatvorimo oCi za sve to, иvidecemo da и najboljem 
slисаЈи mozemo sebe da nazovemo civilizovanim varvarima to jest 
varvarima koji роsеdнји odreden stepen kultшe. 

' 

Civilizacija na�eg vremena је Ьledi, bolesni izdanak, koji te�ko 
moze ?а se od�zi и zivotu и tami dиbokog varvarstva. Tehnicki pro
nalas�1, pobolJ�ana sredstva komнnikacije i metodi proizvodnje, 
povecanJe mo61 za ЬоrЬн sa priiOdom, od civilizacije verovatno нzi
majи vi�e nego �to јој dајн. 

Prava civilizacija postoji samo ll ezoterizmн. Unиtra�nji krиg је 
onaj koji је zapravo istinski civilizovan deo covecanstva а clanovi 
иnиtra�njeg krнga sи civilizovani ljиdi koji zive и zeтlj i varvara 
medн divljacima. 

' 

То iz jedne dшge perspektive Ьаса svetlost na pitanje koje se 
cesto postavlja i na koje sam vec alиdirao: za�to clanovi иnнtra§njeg 
krнga ne pomognи ljнdima н njihovom zivotu, za�to ne нstanи и od
bra�и istine, za�to ne gore od zelje da podrze pravdи, da pomognн 
slabнna, da иklone иzroke nasilja i zla? 
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Ali, ako zamislimo mali broj civilizovanih ljиdi koji zive l1 ve
likoj zemlji naseljenoj divljacima i varvarskim plemenima и nepre
kidnom medиsobnom neprijateljstVll i ratu; cak i ako zamislimo da 
ti civilizovani ljнdi zive tu kao misionari, sa pиnom zeljom da do
nesи prosvecenost masama divljaka, videcemo da se oni svakako 
nece me�ati н borbe razlicitil1 plemena ili stati na jednн ili dшgн 
stranн l1 sukoЬima koji mogи izЬiti. Pretpostavimo da se и ovoj ze
mlji pobune robovi; to ne znaci da civilizovani ljнdi morajн da po
mognн robovima, jer је jedini cilj robova da potcine svoje gospoda
re i иCine ih svojim robovima, а da oni postanн gospodari. Ropstvo 
н svojim najrazlicitijim oЫicima је jedna od karakteristicnih oso
Ьina te divljacke zemlje, i misionari ne mogи da иcine ni§ta protiv 
toga; oni jedino mogи da predloze, svakome ko to zeli, da treba da 
dode н §kole i исi н njima, i tako postane slobodan. Za one koji ne 
иdи и §kolн, zivotne okolnosti ne mogн se izmeniti . 

То је jedna precizna slika na�eg zivota i na§eg odnosa prema 
ezoterizmн, ako ezoterizam postoji . 

Ako sad pogledamo zivot ljиdske rase kao niz нzlaznih i opada
jиcih talasa, dolazimo do pitanja о pocetku i poreklи coveka, poce
tku i poreklн kultura н нsроnн i opadanjи, pocetku i poreklи ljиdske 
rase. Као §to је vec receno, ono sto se oЬicno zove "teorija evolн
cije" н odnosн na coveka, to jest, sve teorije naivnog darvinizma, 
pokamjн se kao neverovatne i potpнno nezasnovane onako kako 
sн danas postavljene. Jos manje realne sн razne socioloske teorije, 
to jest, poku�aji da se objasne odredene individиalne osoЬine i crte 
coveka нticajem njegovog okrнzenja ili zahtevima dшstva н kome 
zivi . 

Ako sad pogledamo sa Ьioloske strane, onda se н poreklu i vari
jacijama vrsta ројаvlјнји, cak i za naнcni ит, mnoge okolnosti pot
pнno neobjasnjive slнcajem ili prilagodavanjem. Те okolnosti nas 
pгisiljavajн da pretpostavimo postojanje plana l1 delovanjи koje na
zivamo Pгiroda. А kad jednom pгetpostavimo ili dopиstimo posto
janje plana, moramo da dopнstimo i postojanje odredene vrste нmа, 
odredene vrste inteligencije, to се re6i, postojanje odredenih Ьiса 
koja rade na tom planн i nadgledajн njegovo ostvarenje. 

Da Ьismo razшneli zakone mogнce evolнcije ili preobrazaja co
vecanstva, neophodno је da razиmemo zakone aktivnosti Prirode i 
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шetode Velike Laboratorije koja kontrolise Citav �ivot i koju naucna 
шisao nastoji da zaшeni "slucaje'.ll" koji se javlja uvek u istoш pravcu. 

Ponekad, da bisшo razuшeli vece pojave, korisno је da nadeшo 
шаnје pojave u kojiшa su ispoljeni isti uzroci koji deluju u veCiш 
ројаvаша. Ponekad, da ьisшо razuшeli slo�enost principa koji le�e 
u osnovi velikih pojava, neophodno је da se shvati slo�enost poja
va koje izgledaju шаlе i beznacajne. 

Postoje шnoge pojave u Prirodi koje nikad nisu Ьile potpuno 
analizirane, i koje, buduCi da su predstavljene u pogresnoj svetlosti, 
stvaraju osnov za razne la�ne teorije i hipoteze. А istovreшeno, kad 
se vide u p1-avoj svetlosti i ispravno razuшeju, te pojave objasnjava
ju шnoge stvari u principiшa i шetodiшa delovanja Prirode. 

Као ilustraciju gornje tvrdnje, uzecu takozvanu pojavu mimikri

je, i, uopste, slicnosti i podsecanja Ьiljnog i �ivotinjskog sveta. Рrе
ша najnovijiш naucniш defmicijaшa, rec "mimikriia " se odnosi sашо 
na pojave iшitacije �ivih oЬ!ika od strane drugih �ivih oЫika; dalje, 
pripisani su јој odredeni prakticne ciljevi i odredena ogranicenja. 
Drugiш reCiшa, sашо pojava odredene utvrdene klase i karaktera 
naziva se шiшikrija, za razliku od sire klase "zastitne slicnosti". 

U stvarnosti, te dve pojave pripadaju istoш redu i neшoguce ih 
је odvojiti . Stavise, termin "zastitna slicnost" је potpuno nenaucan, 
jer podrazuшeva vec unapred spremno objasnjenje fenomena sli
cnosti, koji је u stvarnosti potpuno neobjasnjen i sadr�i шnoge oso
Ьine koje se suprotstavljaju terшinu zastitna. 

U tош pogledu, rec "шiшikrija" od sada uziшaшo u svoш pu
noш znacenju, u sшislu Ьilo koje iшitacije ili kopiranja �ivih oЫika 
od strane drugih �ivih oЫika ili prirodne okoline koja ih okru�нje. 

Pojava шiшikrije је najjasnije izrazena н svetн insekata. 
Izvesne zeшlje sн posebno bogate insektiшa koji н svojoj strн

ktнri i boji otelovljнjн razliCite нslove njilюvog okruzenja, ili Ьiljaka 
na kojiшa �ive, ili drнgih insekata. Postoje insekti-listovi, insekti
-granCice, insekti-kamenje, insekti-mahoviпe, i insekti-zvezde - svi
ci. Cak i opste i usputno ргонсаvаnје tih insekata otkriva Citav svet 
снdа. Leptiri, Cija skupljena krila predstavljaju dнgacak, suvi list, sa 
uvrnнtiш ivicama, sa siшetricniш tackaшa, �ilicama i zamrsenom 
potkoш, zakacen za dгvo, ili zakovitlan vetrom. ВнЬе koje iшitira-
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ju sivн шahovinн. Cнdesпi insekti, cija sн tela tacne kopije шalih 
ze leniЬ grancica, ponekad sa sirokiш listom na krajн. Ovi poslednji 
iлsckti se nalaze, na рriшег, na оЬаlаша Cmog Мога па Kavkazu. 
Na  Сејlопн postoji veliki zeleni iпsekt koji �ivi па odredeпoj vгsti 
zbнnj a  i kopiгa tасап oЫik, Ьојн i diшenzije listova па toj Ьiljci 
(Phyllium siccifolium) .  

Sa гazdaljine od jednog шetra tюpste пiје шоgнсе da se  гazliku
je  insek� od pгavog lista. Listovi sн gotovo okrнgli ро oЫiku, tгi do 
pet santнnetara н precпikн, sa zasiljeпiш krajem, pгilicпo debeliш, 
�а zilicaшa i нviјепiш zupcastiш ivicaшa, i sa сгvеnош peteljkoш 
1spod. I роtршю iste �ilice i нvijene ivice repгodнkovaпe sн vemo 
па g�rnj�ш delн insekta. Ispod toga, gde na р1-аvош listн роСiпје 
petelJka; Је шаlо cгveno telo s.1 tankiш пo�icaшa i glavoш sa pipci
шa. То Је odozgo sasviш пevidlj ivo. "List" ih pokriva i stiti od гa
doznalih оСiјн . 

Miшikiija је dнgo "панспо" оЬјаsпјаvапа kao гezнltat pre�ivlja
vaпja_ najsposobпijih, �oji Р?sеdнјн bolja zastitпa sredstva. Tako је, 
па pшner, rесепо: пekl od msekata шоgао se "slнcajno" roditi ze
le�aste Ьоје: ZaЬvaljнjнci zeleпkastoj boji, Ьiо је нspesпiji н skri
y�пJH шеdн llstovima, Ыо је sposobпiji da zavaгa svoje пepl"ijatelje, 
1 нnао vece s�nse da ostavi potoшstvo. U tom potoшstvu priшerci 
zel�nkaste ЬоЈе lakse sн pгe�ivljavali i iшali vесн sапsн da ргоdн�е 
�VOJll vгstн . . �?stepeno, posle ћiljada geпeracija, to је rezнltiralo 
н�sekto�?J kOJl Је ?ю _rotpнn� �еl.�п. "Ispalo" је da је jedan od njih 
Ью taпJI od ostal1h, 1 zaЬvalJllJHCI tоше, mаще primetaп medн lis
ceш. Mogao se bolje sakгiti od nepгijatelja i iшао vесн sапsн da 
?stavi p�toшstvo. �os�epeno, opet posle deset Ьiljada geпeracija, to 
Ј е  rеzнЊгаlо zеlешш 1 tankim varijetetoш. Јеdап od tih zeleniЬ iп
sekata tanko� varijete_ta ро oЫiku је  podsecao na list; zaЬvaljнjнCi 
tome нspesпiJe se skr1vao medн Ысеш, iшао vесн sansн da ostavi 
potomstvo i tako dalje .  

�vu tеогiјн sн н гazlicitiш оЫiсiша toliko puta ponovili панспiсi 
da Је postala gotovo opste ргiћvасепа, iako је to н stvarnosti, naгav
no, пajпaivnije od svih objasпjenja. 

�-ko ргонсit� j edпog insekta koji podseca na zeleпi list, ili lepti
ra С!Ја sн s�plJena !<гila пalik па нveli list, ili iпsekta koji iшitiгa 
zelenн grancicн sa IIstoш, na svakoш od njiћ cete videti ne jednн 
osoЬinн koja iћ Ciпi slicniш Ьiljci, пе dve ili tгi оsоЬiпе, vec Ьiljade 

65 



NOVI MODEL UNIVERZUMA 

osoЬi11a, od koj ih se svaka, рrеша sta�oj '.'11a':lc11oj" �eoriji шоrа�а 
razvijati odvojeno, 11ezavis11o od drug1h, Jer Је sasv1ш 11eшogu�e 
pretpostaviti da је jeda11 i11sekt iz11e11ada, "slucaj11o" post�o. 11a�1k 
listu u sviш 11jegoviш detalj iшa. "Slucaj" se шоzе d�pus�1�1 u Је
d11ош pravcu, ali је potptшo 11eшoguce ?� .s� 011 dopustl.u �IlJadaш.� pravaca odjednoш. Моrащо pretposta�1�1 1l1 �а su se �v1 s1tш detalJl 
forшirali 11ezavis11o jeda11 od drugog, 111 da Је postoJala �.eka vrsta 
"pla11a" . Nauka 11е шоzе dozvoliti "pla11" . '�Pla11" uop�t� 111Је 11au.c11a ideja. Ostao ј е  sашо "slucaj" .  U tош slucщu, svaka :ZlliCa 11а _le�нna 
insekta svaka zele11a 11o:Zica, crve11i vrat, zele11a glava sa р1рснnа, 
sve to, 'svaki 11ajsit11ij i detalj, svaka 11aj sicus11ija o.sobi�a шшаl�. �е 
forшirati 11ezavis11o od svih drugiћ. Da bi se fопшrао шsekt ko] l Је  
potpu11o 11alik 11а list biljke 11а ko�oj zi:'�· 11е bila ?i �eoph��11a j�
d11a, vec hiljade, шo:Zda cak desetшe 11llJada odVOJe11ih slucaJ110Stl. 

011i koji su pro11asli "11auc11o" objas11je11je,�niшi�ij� 11is� uzeli u 
obzir шateшaticku 11eшoguc11ost takve vrste slucaJ11e sеПЈе koш
Ьi11acija i po11avlja11ja . 

Ako pratiшo koliCi11u 11aшernog, i u odrede11oш stepe11u, sve
s11og rada koji је potreba11 da se do?ij� _

је�а оЬiс11� ostrica 11oza od 
grudve gvo:Zda, 11ikad 11есешо poш1sl1t1 da Је ta ostпca шogla da 11a-
sta11e "slucajno" . 

Bila Ьi potpuno 11enauc11a ideja da ocekujeшo da 11а zeшlji 11�
dешо gotove ostrice sa шаrkош "Sheffield" ili "Solinge11' : n� 11Ј_

I
ша. Ali , teorija шiшikrije ocekuje jos vise. Na os�юvu te 1 sl1cш� 
teorija, covek Ьi шоgао ocekivati da u 11�kош �loJU .stene 11ade pl
sacu шasi11u, koja је prirodno stvore11a 1 savrseno Је spreшna za 
upotrebu. 

Neшoguc11ost koшЬinovaniЬ slucajnosti је  upravo ono sto dugo 
vreшena 11ije Ьilo uziшano u obzir u "11аuс11ош" шislje11ju. 

Kad jed11a karakteristika cini 11eku zivo�inj.� nevidljivo.п: u 11је-
11ош okru:Ze11ju, kao sto је ?eli ше�;еd 11ev;,

dljl� u ��egu,. 111 zele11� 
zaba u travi to se шоzе odJednoш naucпo obJasшtl. Al1, kad broJ 
til1 karakteristika postaпe gotovo пeizbrojiv, takvo jedno objasпje
nje guЬi svu logicku шogucпost. 

Као dodatak оvоше sto se tvrdi, insekt-list poseduje jos jednu oso
binu koja privlaCi pa:Zпju. Ako пadete jednog takvog insekta 1�og, 
videcete da оп podseca na izЬledeo i napola uveпuo skovrcaп llst. 
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Postavlja se pitanje : zasto ziv insekt podseca na ziv list, а Imtvi 
i п sekt podseca 11а шrtav list? Jedno 11е sledi iz drugog. Uprkos spo
ljasпjoj slicпosti, Ьistoloske strukture jednog i drugog шoraju Ьiti 
sasviш razliCite. Zato је slic11ost шrtvog insekta sa шrtviш listoш 
takode crta koja је шorala da se razvije sasviш odvoje11o i nezavi
sпo. Kako је пauka to objasпila? 

Sta је ona шogla da kaze? Da је 11ajpre jedan шrtav insekt шаlо 
podsecao na opali list. ZaЬvaljujuCi tоше iшао је velike saпse da se 
sakrije od svojih пeprijatelja, da doЬije brojnije potoшstvo i tako 
tlalje . Nauka пе Ьi шogla da kaze nista drugo, jer to је nuzan za
klj LJcak iz priпcipa zastitnih ili koris11ih slicnosti. 

Savi"eшena nauka ne шоzе uopste da sledi te pravce, ра iako se 
tl t·zi daivinovske i postdarviпovske terшinologije о "zastiti", о "pri
jatclj iшa" i "пeprijateljiшa", ona ne шоzе da daпas gleda па ројаvп 
tп iшikiije jedino iz utilitarne piespektive. 

Мпоgе пеоЬiспе cinjeпice su utvide11e; па priшei, poznati su 
11111ogi slucajevi u kojiшa pioшena Ьоје i oЬlika Cini insekta ili zi
votmju jos vidljivijim, izlozeпiш vecoj opasnosti, cini ih privlacni
jim i izazovnijim za njihove nepl'ijatelje. 

Piincip utilitaiizшa шша da se пapusti. А u savreшeпiш nau
cп iш I"adoviшa, covek шоzе da se sretпe sa besшisleпiш i difuzniш 
objasnjenjiшa da pojava шiшikrija potice od "uticaja okoliпe koja 
s l icпo deluje na IazliCite viste", ili "fizioloskoш odgovoru па stal
пa шentalпa iskustva, kao sto је oset Ьоје ."4 

Jasno је da to takode пiје nikakvo objasnjeпje. 
Da Ьisшо Iazшneli ројаvп шiшikrije i slicпosti uopste u zivo-

1 i пјskош i Ьilјпош svetu, пеорЬоdпо је da usvojiшo шnogo siru 
pcгspektivu, i sашо се tada Ьiti шoguce da uspeшo da nadeшo пji
IIOv  vodeci piincip. 

NaLJcпa шisao, zbog svojih jasпih ogianicenja, ne шоzе da nade 
l a j  pгincip. 

Тај piiпcip је opsta skloпost pi"irode рiеша ukrasava11ju, "tea
l t·a l пosti", sklonost da bude ili da izgleda drukCije od o11og sto zaista 
jt;s lc L1 datoш vieшenu i шеstн. 

� Епс. Bгit. , 1 4'1'ed., vol. 1 5 ,  Mimicry (Enciklopedija Britanika, 1 4. izdanje, 
k 1 1 j i�;a 1 5 , Mimikrija). 
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Priroda se иvek tшdi da sebe иkrasi, а ne da bude ona sama. То 
је os11ov11i zako11 11јепоg zivota. Sve vreшe se о11а oЬlaci, sve vreшe 
ше11ја svoje kostiшe, sve vreшe stoj i pred ogledaloш, gledajиCi se 
sa svih stra11a, diveCi se sebi - o11da se opet svlaCi i oЬlaCi. 

Nje11o delova11je cesto 11аш izgleda slиcaj11o i bescilj11o, jer шi 
иvek pokusavaшo da ши pripiseшo 11eko иtilitarno z11ace11je .  U stvar
nosti, шеdиtiш, 11ista ne шоzе Ьiti dalje od 11ашеrа Prirode 11ego 
delovanje рrеша "korisnosti". Koгisnost је postignиta sашо иsриt, 
sашо иzgred. О11о na sta se шоzе gledati kao 11а trajno i nашегnо 
jeste sklo11ost ka dekoracij i, beskrajno pierusavanje, beskrajna шa
skarada, kојош Priroda zivi. 

Zaista, svi ti sitni i11sekti о kojiшa sаш govшio sи obиceni i 
preruseпi; oni svi nose шaske i lepa odela. Citav njihov zivot pro
lazi 11а pozoгnici. Tendencija njihovog zivota nije da Ьиdи o11i saшi, 
vec da podsecajи na nesto dn1go, na zeleni list, koшad шahovine, 
sjaj11i kaшen. 

Istovreшe11o, 11eko шоzе da iшiti1Ћ sашо 0110 sto zapгavo vidi. 
Cak ni covek nije и stanjи da izuшe ili izшisli 11ove oЬlike. I11sekt 
ili zivotinja sи pгinпdeni da ih роzајшlјијп iz svoje okoline, da iшi
tiгajп nesto iz okrиze11ja и kоше sи rode11i. Раиn se oЬlaCi и okгнgle 
sи11cane pege, koje раdаји na zешlји od zraka koj i se рrоЬiјаји kroz 
rastinje. Zebra se pokriva senkaшa grana sa diveca. RiЬa koja zivi 
na pescanoш dnи шоrа kopiia Ьојп peska. Ista гiЬа koja zivi na 
crnoш шиljevitoш dnи kopirace шнlј п svojoj boji . Insekt koji zivi 
шеdи zeleniш listoviшa zbиnova na Сејlопп ргешsiсе se kao list 
tog zbпna. On se ne шоzе prerusiti ni п sta drпgo. Ako oseca sklo
nost ka dekoracij i i teatralnosti , sklonost da пosi спdnп оdесп i 
sklo11ost ka рrегиsаvа11ји, Ьiсе piisiljen da iшitiia zele11o lisce шеdи 
kоше zivi. То lisce је sve sto оп zna i vidi, i 011 ne шоzе da izшisli 
nista drпgo. On је okrпze11 tiш zeleпiш lisceш, i oЬlaci se и zele11i 
list, pretvara se da је zeleпi list, igra иlоgи zele11og lista. U tоше 
шоzешо da vidiшo sашо jednи stvar - skloпost da 11е Ьиdе 011 sаш, 
da izgleda kao nesto sto 11ije .5 

5 Sklonost da se ne bude ono sto jeste i skloпost teatralпosti (u ljudskom zivotu) 
interesantno је opisana u kпjizi N.N.  Jevгeinova, "Pozoriste и zivotu " (St Peter
s-burg, 19 1 5, G.G. Harap&Co. Loпdon). 
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Narav11o da је to сиdо, i to cudo koje sadrzi пе jednп, vec шпоgо 
zago11etki. 

Pie svega, ko ili sta se oЬlaci, ko ili sta tezi da Ьпdе ili da izgle
da kao nesto sto 11ije? 

OCigledno ne pojedinac11i iпsekti ili zivoti11je . Pojedinac11i iпsekt 
је sашо kostiш. 

Postoji 11eko ili nesto iza toga. 
U pojavi dekoracije, п oЬliciшa i Ьојаша zivih bica, п ројаvаша 

шiшikrije, cak i и "zastit11osti", шоzе se videti odiedeп рlап, nа
шеiЋ i cilj ; а VIlo cesto taj pla11 пopste пiје na piincipiшa koiis11osti. 
Naprotiv, pieгнsavanje cesto sadrzi 1шюgо toga sto је opas11o, пe
potreb11o i пesvrsislюd11o. 

Sta to onda шоzе da Ьпdе? 
То је moda, шоdа l1 Priгodi! 
Sad, sta је "пюdа" п ljпdskoш sveru? Ко је stvaш, ko nјоше vla

da, koj i sп njeпi vodeci piiпcipi, i п сеши је taj11a toga sto se опа 
пашесе? Опа sadгzi eleшent иkrasavanja, iako se to cesto роgгеsпо 
гаzише, eleшent zastit11osti, eleшe11t пaglasavaпja seklшdarnil1 ka
tЋkteristika, eleшent zelje da se 11е izgleda ili da se 11е Ьпdе ono sto 
пеkо jeste, а takode i eleшe11t iшitira11ja 011og sto ostavlja 11ajиpe
catljiviji иtisak 11а 11аsи шasru. 

Zast? sп па pocetku 1 9 . veka, sa pocetkoш vladavine шasi11a, 
kLtltпгш Evгopljaпi, sa svojiш visokiш sesiгiшa, сгniш рапtаlопаша 
i cmiш zaketiшa Ьili preobгaze11i п stilizova11e diшnjake? 

Sta је to Ьilo? "Zastitпa slicпost"? 
. 

Miшikrija је izraz te iste шоdе и zivoti11jskoш svetп. Svako iшi
t i t·aпje, svako kopiiaпje, svako sakiivaпje је "шоdа". Zabe koje sи 
1.с lепе шеdп zele11iloш, zпte 11 pesku, gotovo cme 11а сгnој zeшlji 
t o  пiје риkа "zastitnost" . Ти шоzешо da ргаtiшо eleшe11t 11eceg sto 
sc "гadi", sto је pristojпo, sto svi rade. u pesku Ьi zele11a zaba pii
\l l aCila sпvise раzпје, suvise Ьi se isticala, Ьila Ьi "сгnа ovca". Oci
! � lcLiпo, iz пekog razloga to пiје dopиste11o, sшatra se sпprotniш 
t lоЬгош иkusп ћiiode. 

Pojava шiшikrije иsta11ovljava dva pri11cipa za razишeva11je de
lovaпja ћirode: pri11cip postojaпja pla11a п sveш11 sto Priгoda Ci11i, 
i pt · i пcip odsиstva piOstog пtilitarizшa п tош planн. 
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То nат donosi pitanje metoda, pitanje toga kako је to иcinjeno .  
А to  pitanje smesta vodi drugom: kako је ne samo to, vec иopste sve 
иcinjeno? 

Naиcna misao ј е  prisiljena da dopиsti mogиcnost cиdnih "sko
kova" и formiranjи novih bioloskih tipova. Mirna i dobro uravnote
zena teorija starih dobrih dana о poreklн vrsta odavno је napнstena, 
i danas nema mogнcnosti da se ona braпi. "Skokovi" sн ocigledni, 
i ruse citavн teorijн .  Prema Ьioloskim teorijaшa koje sи postale 
"klasicпe" u drugoj polovini 1 9 .  veka, steceпe karakteristike postajн 
stalne samo posle slucajnog ponavljaпja н mпogim geпeracijama. 
Ali, prema stvarnim cinjenicama, поvе karakteristike sи vrlo cesto 
preneseпe odjednom и povecanoj mai. Sama ta cinjeпica rusi сео 
stari sistem i obavezuje nas da pretpostavimo postojaпje пеkе vrste 
moci koja upravlja ројаvош i staЬilizacijoш novih karakteristika. 

Iz te perspektive, mogнce је da pretpostavimo da оно sto se nazi
va zivotinjsko i Ьiljno carstvo jeste rezнltat s lozeпog rada obavlje
nog н Velikoj Laboratoiij i .  Gledajнci sav Ьiljпi i zivotinjski svet, 
mozemo da mislimo da је н пеkој ogromпoj i пepojmlj ivoj laboi-a
torij i Prirode obavljeпa, ј еdпа za drugom, serija eksperimeпata. Re
zнltat svakog eksperimenta stavljen је н posebnu stakleпu Ьосн, 
zapecacen i obelezeп, i takav ulazi н паs svet. Mi ga vidirno i kaze
mo "muva ". Za sledeCi eksperimeпt, sledecн Ьосн, kazemo "pcela "; 
sledecн - "zmija ", "slon ", "konj" ,  i tako dalje .  Sve sн to eksperi
meпti Velike Laboratorije .  Poslednji dolazi пajtezi i пajkompliko
vaniji eksperiment - "covek". 

U pocetku mi пе vidiпю ni red пi cilj н tim eksperimeпtima. А 
odredeпi eksperimeпti, kao sto stJ otrovпi iпsekti ili otrovпe zmije, 
izgledaju nam kao zlobne sale Priгode па covekov racиn. 

Ali, polako mi pocinjemo da vidimo sistem i odredeпi ргаvас н 
radu Velike Laboratorije .  PoCinjemo da razиmemo da Laboratorija 
eksperimeпtise jedino sa covekom. Zadatak Laboratoгije је da stvori 
"oЬlik" koj i sam od sebe evoluira, to jest, н нslovima pomoci i po
drske, ali sopstvenim sпagama. Гај samoevolнirajuCi oЫik је covek. 

Svi ostali oЫici sн pripremni eksperimeпti za izradи materij ala 
da se snabdeju komplikovanij i oЫici, ili eksperimenti da se izrade, 
proizvedн svojstva ili delovi masine, ili neнspeli eksperimenti, ili 
skart, ili upotreЫjeni materij al. 
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Rezultat Citavog tog komplikovaпog rada ј е  prvo covecanstvo 
Adam i Eva. 

Ali, Laboratorija ј е  pocela da radi mпogo pre pojave coveka. 
Stvoreпo је mnostvo oЫika, svaki radi usavrsavaпja ove ili оне ka
rakteristike, ove ili one пaprave. А svaki od tih oЫika, da Ьi Ьiо ziv, 
н sebe је иkljнcio i izrazio пеkе od fuпdamentalпih kosmickih za
koпa, kao пjihov simbol ili hijeroglif. Zahvaljнjuci tome, jednoш 
stvoreпi oЫici nisи nestali posto sи poslнzili svojoj svrsi, vec sн 
пastavili da zive sve dok sн povoljni иslovi trajali, ili sve dok ih 
nis� иnistili slicпi, ali savrseniji oЫici. Тi "eksperimenti" su, tako 
гec1, _po?e�li i� �aborator!je, i росе�� da z�ve sami od sebe. Kasпije, 
za 11]111 Је IZIШSlJeпa tеоПЈа еvоlнсче. Pпroda, nагаvпо, nije iшala 
ll vidи evolиcijн za te cksperimente koji sн pobegli. Ponekad је и 
stvaraпju tiћ eksperimeпtalnih oЫika Priroda нpotrebila materijal 
koji је  vec Ьiо iskoгiscen н coveku, koji је za пјеgа Ьiо beskoristan 
i koji је  н njemн Ьiо nesposoban za pгeobrazaj . 
. .  Na taj пас�п, (itav 1-ad Velike Laboratorije imao је н vidн ј еdап 

cllJ . - stvaranJe Coveka. Od prethodnih eskperimenata i otpadпiћ 
proizvoda stvorene su zivotiпje .  

Zivotinje, koje Sll ро Darvinн nasi "preci", zapravo nisн пasi preci, 
vec veoma cesto "potomci" davпo nestalih !judskih rasa kao sto smo 
mi . Mi Sl110 пjilюvi potomci, а i zivotinje Sll takode пjihovi potomci. 
U nаша .sн otelovljene njiD-ove osobine jedne vrste, н zivotinjama пjilio
vc оsоЬше dшge vrste. Zivotinje su nasi rodaci. Razlika izmedu nas 
i zivotinja је н tome sto se mi, иsреsпо ili neuspesпo, prilagodavamo 
p�-omeпi нslova, ili Ьаг imamo sposobпost za prilagodavaпje. Zivoti-
11Je su se, medнtim, zaнstavile па ј еdпој kaгakteristici, јеdпој osoЬini 
koj� izrazavajн, i оне пе idн dalje. Ako se нslovi promeпe, zivotinje 
L I I1Ш�J. Оп� sн пеsроsоЬпе da se prila&ode. U пjima su otelovljene 
( �sobu:e koje �е шо?н da se ргоmепе. Zivotinje sи otelovljeпje oпil1 
1 / Lidskih оsоЬша koJe su postale beskorisne i nemoguce н coveku. 

Zato zivotinje vrlo cesto izgledajи kao da Sll karikature coveka 
Citav zivotinjski svet ј е  пeprekidna karikatura ljнdskog zivot�. 

l 1 1 1a mnogo toga. н_ ljн?ima sto mora da se odbaci pre nego sto mogн 
t l < �  postanн prav1 lJlldi . Mozda се пesto preostati, ali veoma malo. I 
1.ш· b i  пеkо imao smelosti da naciпi takav јеdап eksperiment? Mo
i.t l < �  b i  se пeki ljнdi нsнdili. Ali, gde sн опi? 
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Osobine koje su osudene da pre ili kasnije dospeju u zooloski vrt 
jos uvek vladaju nasiш zivotoш, а ljudi se plase da ih se odreknu 
cak i u svoj iш шisliшa, jer osecaju da iш, ako ih izgube, nece pre
ostati nista. А najgore od svega је sto su u vecini slucajeva savrseno 
u pravu. 

Ali, vratiшo se trenutku kad su prvi ljudi, "Аdаш i Eva", izasli 
iz Laboratorije i pojavili se na Zeшlji. Prvobitno covecanstvo nije 
шoglo da zapocne nikakvu kulturu. Nije jos uvek bilo unutrasnj�g 
kruga da шu poшogne, da vodi njegove pr,,e korake. I covek Је 
шоrао da doЬije рошос od onih пюсi koje su ga stvorile. Те шосi 
su шorale da odigraju ulogu koju је kasnije igrao unutrasnji krug. 

Kultura је zapocela, i kako covek jos nije iшао naviku da pravi 
greske, niti da cini lose stvari, niti је iшaov uspoшena na vю·va_r:stvo, 
kultura se razvijala izuzetnoш lлzinoш. Stavi�e, ta kul�ra niJe Ia
zvijala negativne, vec sашо pozitivne strane. Covek је z1veo u pot
punoш jedinstvu sa prirodoш, video је unutrasnje оsоЬiпе н sviш 
stvariшa, i davao је iшепа sviш stvariшa рrеша пjihoviш оsоЬiпа
ша. Zivotiпje su ga slusale; оп је Ьiо u stalnoj koшuпikacij i sa 
visiш шосiша koje su ga stvorile. I covek se uzdigao do velike vi
siпe i uzdigao se velikom brziпoш, jer u svoш usponu пiје pravio 
greske. Ali, ta пesposobпost da pravi greske i odsustvo gresaka, dok 
su sa јеdпе strane ubrzavali пjegov пapredak, sa druge straпe Sll ga 
izlagali velikoj opasпosti, jer sн sa sоЬош пosile пesposobпost da 
izbegпe posledice greski, koje su, upгkos sveшu, i dalje Ьile шo
guce. 

Na kraju је covek пapravio gresku. А tu greskн је пapravio kad 
se vec uzdigao па veliku visinu. 

Та greska se sastojala u tоше da је па sebe росео da gleda kao 
da је jos visi пеgо sto је u stvarпosti Ьiо .  Poшislio је da vec zпа sta 
је dobro, а sta је zlo ; poшislio је da оп sam шоzе da upravlja sop
stveпiш zivotoш bez pomoCi spolja. 

Та gгeska шozda пiје Ьila tако velika, пјепе sн se posledice шo
gle ispraviti ili izшeniti, da је covek zпао kako da postup�. sa po
sledicaшa gresaka. Ali, posto nije iшао iskustvo giesaka, шЈе znao 
kako da se bori sa posledicaшa svojih gresaka. Greska је krenula da 
raste, kreпula је da doЬija dziпovske razшere, do� пiје pocela da se 
ispoljava u sviш aspektiшa covekovog zivota. Covek је росео da 
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pada. Talas је krenuo nanize . Covek је brzo sisao na nivo od koga 
је росео, plus greh koji је stekao. 

I posle шапје vise stagпativnog perioda, tegobпi uspoп uz ро
шос visih шо6i opet је zapoceo. Jedina је razlika Ьila sto је sad 
covek iшао sposobпost da Cini greske, imao је greh. А dшgi talas 
kulture zapoceo је bratouЬistvoш, Kainoviш grehoш, koji se po
stavio kao kашеп teшeljac no ve kulture. 

Ali, ро straпi od "karшe" greha, covek је kroz svoje prethodпe 
greske stekao odiedeпa iskustva, i kad је, zbog toga, treпutak za 
fatalпu gresku ропоvо dosao, пјн пiје пacinilo Citavo covecanstvo. 
Postojao је odiedeпi broj ljudi koji nisu pociпili Kaiпov greh, koj i 
sa пјiш пisu Ьili povezani пi па koj i паСiп, i koji se пјiше пisн 
okoristili пi u kош pogledu. 

Od tog tieпнtka pнtevi c'ovecanstva su se razisli. Опi koji su пa
Ciпili gresku poceli su opet da padaju dok izпova пisu stigli do пaj
nizeg nivoa. Ali, опоg treпнtka kad iш је zatrebala рошос, опi koji 
nisн pali, to jest, опi koji пisн nacinili giesku, sad su Ьili u staпju da 
1 111 рошоgnн. 

То је ukratko sheшa najranije kulture. 
Mit о Аdапш i Evi је istorija prvoЬitпe kluture. Zivot u Edeп

skoш Vrtu Ьiо је oЬlik civilizacije koji је ргvоЬitпа kultura dostigla. 
Covekov Pad Ьiо је remltat пjegovog pokusaja da se otarasi visih 
moCi. koje su vodile пjegovu evoluciju i da роспе sopstveni zivot, 
oslaпjajнci se sашо па sopstvenu proceпu. Svaka kultura Ciпi tu os
пovnu gresku na svoj sopstveпi паСiп. Svaka поvа kultura 1-azvija 
псkе nove оsоЬiпе, dolazi do пovih гemltata, а роtош gнЬi sve . Ali, 
sve sto је zaista vredпo, cuvajн опi koji пе cine greske, i to sluzi kao 
111aterijal za pocetak kulture koja пastavlja prethodпu.U pivoЬitnoj 
kLi ltшi covek пiје' iшао iskustvo gresaka. Njegov uspoп је Ьiо vеоша 
l1 1·z, ali nije Ьiо dovoljno koшpleksaп, dovoljпo raznovrstaп. Covek 
1 1 i jc н seЬi razvio sve шogucnosti koje su Ьile u nјешн, jer је шпоgе 
stvaгi postizao suvise lako . Ali, posle seгije padova, sa sviш svojiш 
p1·t ljagoш greski i zloCiпa, covek је шоrао da гazvije dшge шogu
(· lюsti koje sн bile urodene н njeшu, da Ьi stvorio protivtezн posle
tl icaшa tih gresaka. Dalje се Ьiti pokazano da razvoj svih шogнcпosti 
1 1 as lcdenih ll svakoj tacki tvorevine cini predшet napretka Uпiverm-
1 1  ш, а zivot coveka шоrа se proнcavati takode u vezi sa tiш principoш. 
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U kasnijeш zivotu ljudske гаsе i u kasnijiш njeniш k:ulturaшa 
razvoj tih шogucnosti је obavljan uz рошо6 unutrasnjeg kruga. Iz 
te perspektive, citava evolucija koja је nюguca za covecanstvo sa
stoji se od evolucije шalog broja pojedinaca, koja se odvija kroz 
dugi period vreшena. Covecanstvo, kao organizaш, evoluira рошо-
6u evolucije vеоша шalog broja 6elija od kojiћ se sastoji . Evoluira
juce celije prelaze, tako re6i, u visa tkiva organizшa, а ta visa tkiva 
dobijaju hranu apsorbuju6i evoluirajuce 6elije . 

Ideja о visiш tkiviшa је ideja о tшutгasnjeш krugu. 
Као sto sаш ranije spoшenuo, ideja о unutl-asnjeш krнgu protiv

reci sviш priznatiш socioloskiш teorijaшa koje se ticu stгukture 
ljudskog drustva, ali ta ideja nas vodi do drugih teorija koje su 
danas zaboravljene i kojiшa u svoje vгеше nije bila posvecena dн
zna paznja. 

Tako se s vreшena na vreшe н sociologij i j avljalo pitanje шоzе 
li se na covecanstvo gledati kao na organizaш, а na ljнdske zajed
пice kao шаlе organizшe; to jest, da li  је Ьioloski pogled na dгustve
ne pojave шoguc? Saviemena socioloska шisao usvojila је negativan 
stav u odnosu na ovu ideju, i dugo se sшatialo nenaucniш da se na 
drustvo gleda kao na шganizaш. Ројаш "organizaш" uzet је u sн
vise uskoш sшislu, i sашо sa jednoш unapred stvorenoш idejoш. 
Naiшe, ljudsko dгustvo, naiod, populacija, Iase, нzeti sн kao orga
nizaш, na njih se gledalo kao na oгganizaш Ьilo analogan liudskom 
organizmu, Ьilo visi od ljudskog шganizшa. U stvamosti, шеdнtiш, 
ta ideja шоzе da bude ispl-avna sашо u odnosн na citavo covecan
stvo. Odvojene ljudske grupe, ша kako velike one Ьile, nikad ne 
шogu da bнdu analogпe covekt1, а jos шаnје шogu da u Ьilo kош 
pogledu budu vise od пјеgа. B iologija zna i нtvrdila је postojanje 
sasviш razliCitiћ Iedova organizaшa. А ako u ispitivanju pojava dгu
stvenog zivota iшашо na uшu razliku izшedu oiganizaшa па Iaz
liCitiш stepeniшa Ьioloske lestvice, Ьioloski pogled na drustvene 
pojave postaje u шпоgо vecoj шeri шоgн6. Ali, sашо pod uslovoш 
da shvatiшo da је svaka ljudska zajednica, kao sto је Iasa, naiod, 
рlеше, nizi шganizaш u pшedenju sa pojedinacniш covekoш. 

Rasa ili nacija, posшatrani kao organizaш, neшaju niceg zaje
dnickog sa visoko razvijeпiш i slozeniш шganizшoш pojedinacnog 
coveka, koji za svaku funkciju iша poseban oigan i vеоша velik:u 
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sposobnost za piilagodavanje, posedнje slobodno kretanje itd. U 
pшedenju sa pojediнacniш covekoш, Iasa ili nacija kao шganizaш 
stoje na vеоша пiskoш nivou, na nivou "piazivotinja" . Тi шgani
zшi su ашоrfпе, u najvecem delu nepokretne, шаsе, Ьiса koja nе
шајн posebnih шgana ni za jednu svoju fUllkcijн i ne poseduju 
sposobnost za slobodno kretanje, ve6 sн ucvrscene za odredeno шe
sto. Oni u шzliCitiш delovanjiшa pustajн пesto nalik na pipke u 
гazlicitim piavcima, i рошосu njih ћvataju Ьiса nalik seЬi i jedu iћ . 
Citav zivot tih oiganizaшa sastoji se u tоше da јеdн jedni dгuge. 
Postoje neki шganizmi koj i imaju sposobnost da apsorbнju nek:u 
koliCinu шanjih шganizaшa, t:1ko da privremeno postaju veoma ve
liki i jaki. Onda se dva takva velika шganizшa sretnн i шedu пјiша 
росiнје borba u kojoj su jedan od njih ili оЬа Ullisteni ili oslaЫjeni. 
Citava spoljasnja istoiija covecanstva, istorija boibe шedu narodi
шa i rasaшa, sastoji se upшvo od procesa koji је нршvо opisan, gde 
pшzivotinje jedu jedne druge .  

Ali, usied svega toga, ispod svega toga, tako re6i, odvija se  zivot 
pojedinacnog COVeka, to jest individualne 6elije koja foпnira te OI
ganizшe. Aktivnost tih pojediнaca stvaia ono sto zoveшo k:ultuiOш 
ili civilizacijoш. Aktivnost masa нvek је nepiijateljska рiеша toj 
kultшi, uvek је unistava. Naiodi ne stvaшjн пista. Oni jedino uni
stavaju. Pojedinci su ti koj i stvaiajн. Svi piOпalasci, otkrica, napie
dak пauke, нmetnosti, arhitektшe i tehnike, svi filozofski sisteшi, 
sva religiozna ucenja, sve је to rezultat delovanja pojedinaca. Uni
steпje rezultata tog delovaпja, пj ihovo iskrivljavanje, ponisteпje, 
brisanje sa lica zeшlje - to је delovanje ljudskih шаsа. 

То ne zпaCi da pojediпacni covek ne sluzi unistenju. Napiotiv, 
iпicijativa za unЩenje siiokih Iaшera uvek pripada nekoш pojediн
cu, а шаsе su sашо sredstvo izvrseпja. Ali шаsе nikad ne шоgн 
пista da stvore, iako шogu da tшistavaju za svoj sopstveni Iacнn. 

Ako razшneшo da su шаsе covecanstva, to jest, narodi i Iase, 
пiza Ьiса u poredenjн sa ројеdiпсеш, шzuшecemo da narodi i Iase 
пе шogu da evoluirajн u istoj шeri kao pojediнac. 

Mi cak пешашо ni predstavu о evoluciji mogucoj za neki nмod 
i l i  гаsн, iako cesto govorimo о takvoj јеdпој evolucij i .  Zapiavo, svi 
пarodi i nacije u granicama nasih istшijskih posmatianja slede je
t lan te isti pravac . Oni rastu, razvijaju se, dostizu odiedeni stepen 
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velicine, а роtош pocinju da se dele, ораdајн i padaju. Na kraju oni 
potpнno nestaju i postaju sastavni delovi nekog drugog Ьiса slicnog 
njiшa. Rase i nacije uшiru na isti naCin kao i pojedinac. Ali, poje
dinac iша odredene druge шogнcnosti osiш s1шti, koje veliki orga
nizшi ljudskih шаsа nешајн, jer sн njihove duse isto tako aшorfne 
kao i njihova tela. 

Tragedija pojedinca lezi u cinjenici sto on zivi, tako reci, l.ШUtaг 
gнstih шаsа takvog jednog nizeg Ьiса, i sve njegove aktivnosti sluze 
cisto vegetativniш funkcijaшa tog slepog i pihtijastog orgaпizшa. А 
istovгeшeпo, svesпa individualпa aktivпost coveka, пjegovi пapori 
н oЬ!asti шisli i stvaralackog rada, idu и suprotnom pravcu od tih 
velikih orgaпizaшa, uprkos пјiша i suprotstavljajuCi im se. Ali, пa
ravno, пе Ьi Ьilo istina da se kaze da se sve pojediпacne aktivпosti 
coveka sastoje od svesпe ЬогЬе protiv tЉ velikih orgaпizama. Co
vek је роЬеdеп i пасiпјеп rоЬош. I cesto se desava da covek шisli 
da sluzi i da mora da slнzi ta velika Ьiса svojim pojediпacпim aktiv
пostima. Ali, vise ispoljavaпje ljнdskog duha, пjegove vise aktivпo
sti, роtрнпо su пероtrеЬпе tiш velikim organizшima; н пајvесеш 
broju slнcajeva, oni su iш нistinu пenaklonjeпi, пeprijateljski, ра 
cak i opasпi, jer опi рrеша individualnoш гаdн нsшегаvајu sile koje 
Ьi iпасе шogle Ьiti apsorbovaпe u vгtlogu zivota velikog orgaпi
zшa. Na пesvestaп, cisto fizioluski паСiп, veliki oгgaпizam пastoji 
da pгisvoji sve шоСi pojediпacпih ljudi od kojih је sastavljeп, ko
risteci ih za svoje sopstveпe iпteгese, to се reci, нglаvпош za ЬогЬн 
protiv drugih slicпih orgaпizaшa. Ali, kad se prisetiшo da su individu
alпe celije, to jest ljudi, Ьiса daleko vise oгganizacije od tih velikЉ 
огgапizаша, i da пjilюve aktivпosti daleko prevazilaze aktivпosti 
velikog orgaпizшa, гazшnecemo stalпi koпflikt koj i postoji izmedtl 
coveka i ljнdskih skнpova, razumecemo da је 0110 sto se пaziva 
11apretkoш ili evolнcijoш, ostatak iпdividнalnih aktiv11osti паkо11 
sto se odigгala sva ta borba izшedн aшorfпih шаsа i pojediпca. Тi 
slepi orgaпizmi шаsа Ьоге se protiv ispoljava11ja dнha evolнcije, po
nistavaju ga i gнse, i uпistavaju ono sto је оп stvorio. Ali, cak i tako 
опi пе шogu da ga роtрнпо po11iste. Nesto preostaje i to је 0110 sto 
mozeшo пazvati 11apretkoш ili civilizacijoш. 

Ideja о evoluciji u zivotн i pojediпca i ljнdskЉ dгнstava, ideja о 
ezoterizшн, rastu i гadanju kнltшa i civilizacija, шogucпosti роје-
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diпc� J?Ovezaпih sa pe.ri�diJ?a usp�11a i pada - sve te i mnoge druge 
stvaп 1z1-azeпe su u tп blЬl1Jska 1шtа. 

. Pгvi шit )e pric� о v�li�om роtорн i Nojevoш kovcegu; drugi је 
рпс� о Vavll.oпskoJ kнl1, ПЈепош нпisteпju i poшet11j i j ezika; а ti·eCi 
Је рпса ? н�нst.епјu �оd?ша i Goшora, о AVI-aшovoj viziji i о deset 
pravedшh lJLid1, rad1 koJ ih se Bog saglasio da postedi Sodoш i Gо
шог, ali koji se tu пisu шogli пасi. 

Veli!ci potop је alegorija о padu civilizacij e, о unisteпju kultuгe. 
Takav Јеdап p�d шоrа biti. ргасеп uпisteпjeш veceg dela ljudske ra
se kao posled1ce geolosk1h рогешесаја, ili ratova ili seobe шаsа 
ljudi, epideшija, revolucija i slicпih uzroka. Vеош� cesto ti нzroci 
idu јеdап s drugiш. ldeja te alegorije је u tоше da u treпutku oci
gledпog uпisteпja svega, опо sto је zaista vredпo Ьiva sacuvaпo 
рrеша plaпu koji је нпарr.еd spreшljeп i zашШје11. Mala grupa ljudi 
1zbegava opsteш zakoпu 1 spa�;ava sve пajvazпije ideje i postigпнca 
date kulture. 

· 
Legeпda о Nojevoш kovcegu је шit koji se odпosi па ezoteri

�aш. Gгadenje "kovc.eg�" је "Skola", pripreшa coveka za iпicijaci
�u, za pгelazak н 11ov� z1vot, za �?vo rodeпje. "Nojev kovceg", koj i 
Ј е  spaseп od potopa, Ј е  uпнtгаsпЈ I krug covecaпstva. 

· 
Drug? znaceпje te a��gorije. odпosi se па pojedinca. Potop ј е  

SI�t, пе1zЬ,��па, пeu.шolJ1V.a. Al1, covek uпнtаг sebe шоzе da izgгa
d1 kovce� 1 ?Рr�1ш ga przmercima svega sto је vredпo u пјешu. U 
t�1� slucaJu, t1 рп�nегсi песе Ьiti uпisteпi . Опi се preziveti s1шt i 
b1ti роп�vо rodeш. Као sto covecaпstvo шоzе Ьiti spaseпo sашо 
Ь:�� ,�VOJH v�z� sa uпutrasпjiш kr�goш, t�ko i pojediпac шоzе po
stiC1 . spaseпJe sa�.o рошосu kaпke u щешu sашош koja ga po
vezщ.e sa uпutrasпJiш kгugoш, povezujuCi se sa visiш oblicima 
sve���;,A to пе п:юzе da se uCiпi bez pomoCi spolja, оdпоsпо bez ро
шосl uпutrasПJeg kгuga". 

�ru?i ш�t, опај . о "Vavil�пskoj. kuli", је druga veгzija ovog pг
v�g, .all prv� govoп о s�aseп)u, to Jest о опiша koji sн spaseпi, dok 
(Jrug1 govoп samo о uшsteпJu, to jest о опiша koji се пestati. 

Vavilonska ���. predstavlja kultшu. Ljudi saпjaju о izgradпji 
kнle od .kameпa ClJI �:h moze dosegпuti do пеЬа", о stvaraпju ide
a �l1og z1vota па zeшlJ1. Опi veruju u iпtelektualпe шetode, u teh
П icka sгedstva, u foпnalпe iпstitucije .  Dugo vremena kula se dize 
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sve vise i vise iznad zeшlje. Ali, neizbezno dolazi trenutak kad ljudi 
prestaju da razuшeju jedni druge, ili bolje receno, kad shvate da se 
nikad i nisu razuшeli. Svaki od nj ih razuшe na svoj sopstveni naCin 
idealni zivot na zeшlj i . Svaki od njih zeli da ostvari svoje sopstvene 
ideje .  Svaki zeli da ispuni svoj sopstveni ideal. То је trenutak kad 
poCinje poшetnja jezika. Ljudi prestaju da lЋZШneju jedni druge cak 
i u najjednostavnijiш stvariшa; nedostatak IЋzuшevanja prouzroku
je neslogu, neprijateljstvo, borbu. Ljнdi koji su gradili kulu poceli 
su da uЬijaju jedni druge i uni�tavaju ono sto su izgradili. Кнlа se 
rusi. 

Potpнno ista stvar se desava н zivotu Citavog covecanstva, н 
zivotu naroda i nacija, i н zivotн pojedinca. Svaki covek н svoш 
sopstvenoш zivotu gradi Vavilonsku kulu. Njegove teznje, njegovi 
ciljevi u zivotu, njegova dostignнca, to su njegove Vaviloпske kule. 

Ali, neizbezan је trenнtak kad се kula pasti. Mali sok, nesrecni 
slнcaj, bolest, шаlа greska u proracнniшa, i od njegove kule nista 
ne ostaje .  Covek to vidi, ali је vec sнvise kasno da to ispгavi ili iz
шеш. 

Ili, шоzе doci tгenнtak u gradenjt1 kнle kad razlicita "Ја" ljнdske 

licnosti gнЬе poverenje jedno н drugo, vide sve protivгecnosti шedu 

svojiш ciljeviшa i zeljaшa, vide da neшaju zajednicki cilj , prestajн 

da гazuшeju jedno drugo, ili tacnije, prestaju da шisle da razшneju. 
Tad kula шога da padne, iluzoшi cilj шоrа da nestane, i covek шоrа 

da oseti da је sve sto је ucinio Ьilo jalovo, da nije niceшu dovelo i 

nije шoglo niceшu dovesti, i da је pred njiш sашо jedna stvaшa ci

njenica -'- sшrt. 
Citav zivot coveka, nagoшilavanje bogatstva, шоСi ili znaпja, 

jeste gгadenje Vavilonske kule, јег se ono шоrа zavrsiti katastro

foш, naiшe s1mcu, koja је sudЬiпa svega sto ne шоzе da prede na 

novi nivo Ьiса. 
ТreCi шit - onaj о нnistenjн Sodoшa i Gошога - jos jasпije od 

prva dva pokazнje trenutak kad se vise sile шnesaju, i uzroke 

пjihovog шesanja. Bog se saglasio da spase Sodoш i Goшor radi 

pedeset pravednih ljнdi, zarad cetrdeset pet, zarad trideset, zarad 

dvadeset, i пajzad, zarad deset. Ali, deset pravedпih ljudi nije se 

шoglo naCi, i ta dva grada Ьila su unisteпa. Mogнcпost evolнcije 

Ьila је izgнЫјепа. "Velika Laboratorija" okoncala је пeuspesni eks-
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peгiшent. Ali, Lot i njegova pm'odica Ыli su spaseni. Ideja ј е  ista 
kao i н dva prethodna шita, ali роsеЬпо naglasava spreшnost vo
dcce volje da �Cini sve шoguce ustupke sve dok postoji i пајшапја 
паdа da se postigne cilj postavljen pred ljude. Ali, kad ta nada nesta
пe, vodeca volja nешiпоvпо шоrа da se ншеsа, spase ono sto za
s lнzuje spasenje, а ostatak нnisti. 

Izgпanje Аdаша i Eve iz Edeпskog Vгta, pad Vavilonske kнle, 
Veliki Potop, uпistenje Sodoшa i Goшora, predstavljaju legende i 
a legorije koje se odnose па istorijн covecanstva, na ljнdsku evolu
c iju. Pored ovih legeпdi, iша jos шnogo drнgih koje su iш slicne, 
gotovo sve rase iшајн legeпde, price i шitove о cнdniш ne-ljudskim 
Ысiша koja sн prosla istiш рнtеш kao i covek. Pad andela, Titana, 
LJOgova koji sн pokнsali da poraze шocnije bogove, pad Lнcifera, 
Llешопа ili Sataпe, sve su to padovi koji sн pгethodili padtJ coveka. 
Л пesшnпjiva је Сiпјепiса da је znaceпje svih tih шitova duboko 
sakriveno od nas . Savrseno је  jasno da ноЬiсајеnо teolosko i teozof
sko objasnjenje пista не objasnjavajн, jer ona uvode neшinovnost 
Lla se ргizпа postojanje nevidljivih rasa duhova, koji sн istovreшeпo 
s l icпi covekн ро svoш odnosн рrеша visiш silaшa. Nepogodnost 
t akvog jednog objasnjenja "рошосн uvodenja pet novih nepoznatiћ 
ko!ic.ina da Ьi se de�пis�la jedna пероzпаtа kolicina" ј е  oCigledпa. 
Л l1 ,  1stovreшeno, bllo Ь1 pogresпo da sve te шitove ostaviшo bez 
i ka�vogyokнsaj� o?jasnjeпja, jer izgleda da sашiш svojiш istraja
vaщeш 1 poпavlJanJeш шеdн razliCitiш пarodiшa i rasaшa oni pri
\1 lace nasн paznjн ka odredeniш ројаvаша koje ne znaшo, ali koje 
! 1 1  tгebalo da znaшo. 

Le-?ende i epovi svih zeшalja sadrze 1nпogo шaterijala koji se 
Oll llO.Sl 113 ne-ljнdska b.ica koja Sll pretlюdi\a coveku, ili cak posto-

• p t la 1stovreшeno kad 1 covek, ali su se od coveka razlikovala na 
1 1 1 поg� na�ina. Mat�гijal је tak? оЬiшаn i zпacajan da Ьi ne pokнsati 
t la ?bJasnнno te ш1tove znacllo da nашешо zatvaraшo oci ргеd 
l l CCLШ sto treba da vidiшo. Takve Sll, na priшer, legende о giganti
l l la ,  i takozvane "Kiklopske" gradevine koje covek i nevoljno pove
/.L ijc sa tiш legeпdaшa. 

Ukolik? ne z�liшo da igпoriseшo 1nпoge Cinjeпice ili da veruje-
1 1 10 LI tгodнneпzюnalп� dнћоvе sposobпe da grade kaшena zdaпja, 
I I IOIЋtno da pretpostavнno da sн pre-ljнdske rase bile isto tako fi-
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zicke kao i covek, i dosle su, kao i covek, iz Velike Laboratorije 
Prirode, da је Priroda pokusavala da stvori samoevoluirajuca bica i 
pre coveka. А dalje moramo da pretpostavimo da su ta bica bila 
pusteпa iz Velike Laboratorije u zivot, ali da пisн uspela da zado
volje Prirodu u svom daljem razvoju, i umesto da sprovedu рlап 
Prirode, okreпula su se protiv пје. А Pгiroda је pгekiпula svoj eks
perimeпt sa пjima i pocela пovi ekspeгimeпt. 

Strogo uzevsi, mi пemamo osпove da sшatraшo coveka prvim ili 
jediпim eksperimeпtom samoevoluirajuceg bica. Naprotiv, gorepo
meпнti mitovi daju ваш mogucпost da pretpostavimo postojaпje 
takvЉ bica pre coveka. 

Ako ј е  tako, ako imamo osпova da pretpostavimo postojaпje fi
zickih rasa pre-ljudskil1 samoe'.тolнirajucih bica, gde опdа treba da 
potrazimo potomke tih rasa, i da li је ll bilo kom sшislн opravdaпo 
da pretpostavljamo postojaпje takvih potomaka? 

Moramo da podemo od ideje da н svim svojim aktivпostima Pri
roda cilja па stvaraпje samoevolнirajuceg bica. 

Ali, moze li se pretpostaviti da је Citavo zivotiпjsko caгstvo пнs
produkt jedпog pravca rada - stvamnja coveka? 

То se moze dopнstiti н odпosu па sisaгe, шоzе cak нljнCiti i sve 
kicmeпjake, шпоgе пize oЬlike mozemo smatгati pripгemпim oЬli
cima i tako dalje. Ali, kakvo mesto сешо н tom sistemн dati iпse
ktima, koji predstavljajн svet za sebe, i to svet пе manje slozeп od 
sveta kicmeпjaka? 

Zar se ne moze pretpostaviti da iпsekti predstavljajн dшgi pra
vac н radu Prirode, pravac koji пiје povezaп sa опiш koji је rezul
tirao stvагапјеш coveka, пеgо шн је mozda prethodio? 

PrelazeCi па ciпjen:ice, moгamo pгizпati da iпsekti пi na koj i па
сiп пisн pripremпi stadijшn н fопniгапјн coveka. Niti se па пjih 
moze gledati kao na пнsproizv()d ljнdske evolнcije. Napгotiv, iпse
kti otkrivajн, н svojoj strukturi i svojim odvojeпim delovima i oгga
пima, oЬlike koj i sн cesto savrseпij i пеgо опi kod coveka i zivotiпja. 
А пе mozemo da пе vidimo da za odredeпe oblika zivota iпsekata 
пеmа оЬјаsпјепја bez veoma slozeпih pretpostavki, koje zahtevajн 
da prizпamo veoma bogatu proslost koja stoji iza пjih i pгisiljavajн 
паs da па sadasпje oЬlike koje posmatгamo gledamo kao па dege
пeгisaпe oЬlike. 
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Ova posledпja tvrdпja odпosi se нglavnom па orgaпizovana dru
stva mrava i pcela. Nemoguce је da se нроzпаmо sa njihovim zivo
tom, а da пе damo odнska emocioпalпim utiscima zapanjeпosti i 
zacнdeпosti. Mravi i pcele оЬоје izazivaju паsе divljeпje fanta
sticnom potpunoscн пjihove orgaпizacije, а istovгemeno nas оdЬi
јајн i plase, i izazivaju пeodredeпo оsесапје odbojпosti пeizmeпljivo 
11 1adпom logikom koja domiнira njihovim zivotom i apsolutnom 
пemogнcnoscu za iпdividuн da izbegne iz kшga zivota mravinjaka 
i kosnice. Uzasпuti smo pomisljн da mozda liCimo na nj il1 . 

Zaista, kakvo mesto zajednice 1mava i pcela zaнzimaju н opstoj 
s l1emi stvaгi na zemlj i? Kako sн one mogle postati takve kakve ih 
vidimo? Svo posmatranje njihovog zivota i njihove oгganizacije ne
izbezno nas vodi jednom zakljнcku. Izvorna organizacija "pceliпje 
kosnice" i "mraviпjaka" н dalekoj proslosti је nesumnjivo zahtevala 
гczonovanje i logickн iпteligenciju velike moCi, iako, istovremeno, 
<.lalje postojanje i kosnice i mгavinjaka ne zahteva нopste nikakvu 
iпteligencijн ni razmisljanje .  

Kako se to moglo desiti? 
То se moglo desiti sашо na jedan naCin. Ako su 1mavi ili pcele, 

i l i  оЬоје, naravno н razliCitim peгiodiшa, Ьili iпteligentna i evo
l lliiЋjнca bica, а potom izgнЬili svojн iпteligencijн i sposobnost da 
cvolнirajн, to se шoglo desiti samo zato sto se njilюva "iпteligenci
j a" okreпнla protiv njihove evolнcije, dшgim reCiшa, jer su, misleCi 
(fa рошаzн svojн evolнcijн, онi nekako нspeli da је zaнstave. 

Moze se pгetpostaviti da sн i 1mavi i pcele dosli iz Velike La
lюгatoгije i Ьili poslani na Zemljн sa privilegijom i mogнcnoscн da 
cvolнirajн. Ali, posle dнgog perioda borbe i napora, i jedni i dшgi 
S LI se odrekli svoje privilegije i prestali da evolнiraju, ili, da Ьнdе
IПО preciznij i, prestali da odasiljн evolнcioni tok. Nakon toga ј е  Pri
,·oda шorala da predнzme svoje sopstvene шеrе te је ,  posto ih је na 
пcki nacin izolovala, zapocela novi eksperiment. 

Ako dopнstimo mogнcnost takve stvari, zar ne Ьismo mogli da 
pгctpostavimo da se stare legende о padoviшa koj i sн prethodili 
раdн coveka odnose na 1mave i pcele? Mozda cemo Ьiti zbнnjeni 
zbog njilюve шаlе veliCine н odnosu na nasн. Ali, veliciпa zivih 
Ыса је, pre svega, relativna stvar, а drugo, ona se u odredenim slн
cajevima veoma lako шеnја. U slнсајн odredenih klasa Ьiса, na pri-
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шеr, riЬa, aшfibija i insekata, priroda drzi и svojiш гиkаша niti koje 
regиlisи njihovи veliCinи i nikad te niti ne ispиsta. Drиgiш reCiшa, 
priroda posedиje шос da шеnја velicinи tih zivih Ьiса, ne menjajuCi 
nista и njima, i шоzе da izvede tи ргошеnи и jednoj generacij i, to 
jest, odjednoш, zaиstavljajиCi njiЬov гazvoj и odredenoш stadijн
пш. Svi sн videli шаlе гiЬе koje sн potpнno пalik na velike IiЬe, 
шаlе zabe itd. То је jos ociglednije н Ьiljnoш svetи. Ali, naiavno, to 
nije нniverzalno pravilo, i neka Ьiса kao sto је covek i najvecj broj 
visih sisara dostizн gotovo najvecн шоgнсн velicinи za njih. Sto se 
tice insekata, шravi i pcele Ьi najverovatnije шogli da Ьнdн шnogo 
veCi nego sto sн sada, iako se о ovoj ideji шоzе гasp1-avljati; а шо
gисе је da Ьi рюшеnа veliCine 1mava i pcela neizbezno zahtevala 
znacajne proшene и nj ilюvoj нnнtrasnjoj шganizacij i. 

Inteгesantno је da ovde zapaziшo legende о dzinovskiш шгаvi
ша na ТiЬеtи, koje sн zabelezili Herodot i Plinije (Heюdot, Istorija, 
knjiga Х!; Plinije, Prirodna Istт-ija, /mjiga ЈП) 

Naгavno, ispгva Ьi Ьilo tesko zaшisliti Lнcifeгa kao рсеlн, ili Ti
tane kao 1mave. Ali, ako se na tгenнtak odгekneшo ideje о neopho
dnosti ljиdskog oblika, najveci deo teskoce пestaje.  

Gгeska tiЬ пe-ljиdskiЬ Ьiса, to jest, нzrok пjihovog pada, пюiаlа 
је пеiЬеzпо Ьiti iste ргiгоdе kao i gгeska kојн је паСiпiо Аdаш. Опi 
шоrа da sн postali иЬеdепi da sami znaju sta је dobm, а sta zlo, i 
шога da sн veгovali da oni sami пюgu da dеlнји н skladн sa sop
stveпiш razшnevaпjeш. Odгekli su se ideje о viseш znапјн i нпнtrа
sпјеш kшgн zivota, i osloпili se па vеш и svoje sopstveпo znanje, 
svoje sopstveпe шосi i svoje sopstveпo гаzшnеvапје ciljeva i svгhe 
svog postojaпja. Ali, пj ilюvo гazшnevanje је veгovatпo Ьilo н шno
go vecoj шегi роgгеsпо, а пjihove gгeske шnogo шапје паivпе od 
Adaшove gгeske, i гezиltat te gieske је verovatпo Ьiо toliko ozbi
ljaп da пе sашо da је zaнstavio пj ihovн evolнcijи и jednoш ciklиsн, 
vec ји је нcinio роtрнпо пешоgнсош, шепјајнСi i sашо пjihovo 
bice . 

· 
Uredeпje zivota 1mava i pcela, пjihova idealna dшstva, иkazujн 

па karakter i oЬlik пjihovog pada. Moze se zaшisliti da sн i 1mavi i 
pcele н razlicita vгешепа dostigli vеоша visokн, iako jedпostraпн 
kнltuги, zаsпоvапн jedino па intelektualпoш razшatranjн profita i 
korisnosti, bez ikakvog razшaha шaste, bez ikakvog ezoteгizшa ili 
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m isticizшa. Опi sи Citav svoj zivot organizovali na nekoj vrsti 
"rnarksizшa", koji је njiшa izgledao vеоша egzaktan i naнcan. Oni 
su ostvarili socijalisticki poredak stvari, potpнno potcinjavajнCi po
jcdinca iпteresirna drиstva, н skladн sa njihoviш razишevanjeш tih 
i nteresa. I tako sи опi нnistili svakн шogнcnost pojedinca da se ra
zvije i odvoji od opste шаsе. 

А нpravo је razvoj pojedinaca i njihovo odvajaпje od opste rnase 
ono sto cini cilj Prirode i шogнcnost na kojoj је evolнcija Ьila za
snovana. Ni pcele пi 1mavi nisн to hteli da priznajи. Oni sн videli 
c i lj и necern drиgoш, oni sн tezili da potcine Prirodн. I na ovaj ili 
onaj naCin oni sн izшeпili plan Prirode нcinivsi izvrsenje tog plana 
пcшogнCirn. 

Morarno iшati na нши da, kao sto је ranije Ьilo receno, svaki 
"cksperirnent" Prirode, to jest, svako zivo Ьiсе, svaki zivi organi
zaш, predstavlja izraz kosrnickih zakona, s lozeni sirnbol ili slozeni 
l 1 ijeroglif. Pocevsi da шепјајн svoje Ьiсе, svoj zivot i svoj oЬlik, 
pcele i 1mavi, иzeti kao pojeinci, presekli sн svojи vezн sa zakoni
ma Prirode, prestavsi da ih izrazavajи kao pojedinci i pocevsi da ih 
izгazavajн jedino kolektivno. А onda је priroda podigla carobni stap, 
i oni sн postali rnali insekti, nesposobni da nanesн Prirodi bilo ka
kvl1 stetu. 

Tokorn vrernena, пjihove sposobnosti za razшisljanje, apsolнtno 
пcpotrebne и dobro organizovanoш шravinjakн ili kosnici, atrofira
lc  SL1, aнtornatske пavike pocele sи aнtoшatski da se predajн sa gene
пtcije na generacijн, i шravi sи postali "insekti" kakve poznajeшo; 
pccle sи cak postale korisne.6 

Zaista, kad posшatraшo jedan шravinjak ili kosnicн, нvek nas 
pogadajн dve stvari, najpre koliCina inteligencije i kalkнlacija иlo
J.cп i l1 и njihoVL1 priшarnн org.'lllizacijи, а dшgo, potpнno odsиstvo 
i п tcligencije н njihovirn aktivrюstirna. Inteligencija нlozena н tu or
l '.a п izacijи Ьila је vеоша иska i kruto нtilitarna, ова је racнnala ta
l' l lo  Lшиtar zadatih иslova i izvan tih иslova nije videla nista. Ра 
opct је ta inteligencija Ьila neophodna sarno za izvorni proracнn i 

1' Pr·iгoda automatizma koji vlada zivotom kosnice ili mгavinjaka ne moze se 
1 1 l 1 j asвit i  psiholoskom koncepcijom koja postoji u evropskoj Iiteraturi. А о njoj cu 
J!• IVOr·iti u jednoj drugoj knjizi u vezi sa izlaganjem principa ш3еnја koje sam 
� j iP J I ICJlUO U UVOdU. 
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рrосеш1. Jednoш pokrenut, шehanizaш ko�nice ili шravinjaka ni
je zahtevao vi�e nikakvu inteligenciju, autoшatske navike i oЬicaji 
autoшatski sн uceni i рrепо�епi, а to је osiguralo da su ostali neiz
шenjeni. "Iпteligencija" ne sашо da је beskoгisna u kosnici i шravi
njakll, ona Ьi cak Ьila opasna i �tetna. Inteligencija ne Ьi пюglа 
preneti sve zakone, pravila i шctode rada sa istoш tacno�cu sa ge
neracije na generacijн. Inteligencija Ьi шogla da zaboravi, шogla da 
iskrivi, шogla da doda nesto novo. Inteligencija Ьi, opet, шogla 
voditi "шisticizшu", idej i vi�e intcligencije, idej i ezoterizшa. Zato 
је Ьilo neophodno da se iпteligencija pюgna iz idealnog socijalisti
ckog Imavinjaka ili kosnice, kao eleшent stetan ро drн�tvO - �to 
zapravo i jeste. 

Naravno, шoglo је Ьiti borbe, perioda kad su preci шrava i pcela 
koji јо� nisu izguЬili шос razшi�ljanja jasno videli situacijн, videli 
пeizbezan pocetak degeneшcije i trudili se da se protiv njega bore, 
pokн�ali da oslobode pojedinca od njegove bezнslovne potCiпjeno
sti dru�tvu. Ali, ta borba је Ьila bezпadezna i nije шogla dati nikakav 
rezultat. Gvozdeni zakoni 1mavinjaka i ko�nice vrlo brzo sн izaЉ 
na kraj sa neшirniш eleшentiшa i posle nekoliko generacija svi tvr
doglavci su verovatno prestali da se radaju, а i pcele i шravi su po
stepeno postali idealne koшunisticke drzave. 

U svojoj knjizi "Zivot belih mrava " Moris Meterlink је skllpio 
dosta interesantnog шaterijala () zivotu tih insekata, koji је јо� izra
zitij i nego kod oЬicпih 1mava i pcela. 

Vec pri prvoш pokн�aju da prouCi zivot belih шrava, Meterlink 
је izra.zio ista cudna eшocionalna osecanja о kojiшa sаш шalopre 
govorю: 

. . .  to il1 Cini gotovo nasoш Ьrасош, i sa odredene tacke gledista, 
Cini da ti iskvareni insekti, vise od pcela i l i  bilo kog dnigog zivog 
bica na zeшlj i, postanн glasпici, шozda pretece, паsе sopstveпe 
sнdЬine. 

Dalje, Meterlink se zadrzava na starosti terшita, koj i sн шnogo 
drevniji od coveka, kao i па broju i velikoш varijetetн njihovih vrsta. 

Nakon toga, Meterlink prelazi na ono �to naziva "civilizacijoш 
teпnita". 
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Njilюva civilizacija, koja је пajranija od svЉ, је najiпteresaпt
пija, пajslozeпija, najiпtelignetnija, i u odredenoш sшislн, пajlogi
cnija i najbolje prilagodena teskocaшa opstanka, od sviћ koje sн 
se pojavile na оvош svetн pre nase. Iz nekoliko нglova, ova civi
lizacija је, i ako divlja, zlokobna i cesto odbojna, nadшocnija nego 
ona pceiiпja, obicпiћ пll"ava, ра i saшog coveka. 
� U teпnitпjakн, bogovi koшuпizшa postali zн пezasiti Molosi. 
Sto iш se vise daje, to vise traze; i н svojiш zahteviшa istrajavajн 
dok pojediпac nije poпisteп, а пjegova beda potpнna. Та нzаsпа ti
raпija пеша paiЋlele н Ijнdskoш svetн; jer dok kod паs Ьаг neki 
iшајн kot·isti od пје, 11 teпnitпjaku пiko nеша kOiisti. 

Discipliпa је  jos zesca пеgо kod Kaпnelicaпa i Тrapista; а do
bгovoljпo potciпjavaпje zakoпiшa i li pшpisiшa, koji vode ko zпа 
kнda, пеша ргешса 11 bilo kош Ijнdskoш dn1stvн. Novi oЬ!ik fa
talizшa, шozda пajokшtnij i od svЉ, drustveпi fatalizaш рrеша 
kоше se i шi saшi kt·eceшo, dodat је опош s kojiш sшо se vec 
sнsreli i о kоше sшо dovoljпo razшisljali. Nеша оdшога, osiш н 
posledпjeш sпн: bolest se ne toleгise, а slabost sa sоЬош пosi sop
stveпн sшrtпн presнdн. Кошtшizаш је dovedeп do gгапiса kaпi
balizшa i kopгofagije. 

. . .  pгisiljavajнci па zгtvн i bedti шпоgе, а da пiko od toga пеша 
koristi i sгесе - i sve to da bi se пеkа vrsta opsteg оса ја шogla na
staviti, оЬпаv!јапа i шnпоzаvапа dok је sveta i veka. Тi gradovi 
iпsekata, koji sн se pojavili p:re nas, шogu da slнze gotovo kao ka
гikatшa паs saшil1, kao tiavestija zeшaljskog raja kоше пajcivili
zovaпiji ljнdi teze. 

Meteгliпk pokazнje ро cenLJ kakvЉ Zitvi је kнpljen taj idealni 
1 cziш. 

Nekad sн iшali krila, sad iii vise пешајн. Iшali sti oci  koje sн 
pгedali. Iшali sн роЈ; Zitvovali sн ga. 7 

Jedina stvai kојн је piopнstio da kaze је da, pre nego �to stJ 
J i·t vo.�ali krila, vid i pol, terшiti stJ шошli da zrtvuju svoju inteli
I '.CПC IJU .  

7 "Zi\Jol helil1. mrm'u " od Morisa Meterliпka, preveo па eпgleski Alfred Sutro 
( ( i L·o r·ge Alleп апd Uпwiп, Lопdоп 1 927, stг. 1 7, 1 52, 1 63). 
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Uprkos tоте, Meterlink naziva proces kroz koji sи terтiti prosli 
evolиcijoт. То dolazi otud sto, kao sto sат vec ranije rekao, savreтe
na тisao svaku рrотеnи oЫika koja se odvija tokoт dиgog vreтena 
naziva evolиcijoт. Мос tog prinиdnog stereotipa pseиdonaиcnog 
тisljenja ј е  zaista zараnјијиса. U srednjeт veku, filozofi i naиcnici 
тorali sи da sve svoje teorije i diskusije иsaglase sa dоgтата cr
kve, а и nase vreтe иlоgи tih dogтi igra "evolиcija". Prilicno је  ja
sno da se и takvim иsloviтa тisao ne тоzе slobodno razvijati. 

Ideja о ezoterizти iта posebno vazan sтisao и sadasnjeт sta
njи razvoja тisli covecanstva, jer ona cini idejи evolиcije sasviт 
nepotrebnoт и оЬiсnот sтislи te reCi. Ranije је receno sta rec 
"evolиcija" тоzе da znaci и ezoterijskoт sтislи, naiтe, preobrazaj 
pojedinaca. I jedino и tот znacenjи ne тоzе se evolиcija poтesati 
sa degeneracijoт, kako to "naиcna" тisao neprekidno cini, sтatra
jиCi cak i svojи sopstvenи degeneracijи evolиcijoт. 

Jedini izlaz iz tog corsokaka koji sи stvorili podjednako i "тa
terijalisticka" i тetafizicka тisao lezi и psiholoskoт теtоdи. Psi
holoski тetod nije nista drиgo do preispitivanje svih vrednosti iz 
perspektive njihovog sopstvenog psiholoskog znacenja, i nezavisno 
od spoljasnjih ili pratecih cinjenica na osnovu kojih se о njiтa 
иоЬiсајеnо sиdi. Cinjenice тogu da la:Zu. Psiholosko znacenje neke 
stvari, neke ideje, ne тоzе da laze. Naravno, i to se takode тоzе po
gresno razuтeti. Ali, protiv toga se тоzето boriti proиcavajиCi i 
posтatrajиci ит, to jest, nas kognitivni aparat. Opste иzevsi, na ит 
se gleda sиvise pojednostavljeno, prvo ne иziтајиСi и obzir da sи 
doтeti korisnog delovanja uma vеота dobro poznati, а drugo, da 
sи oni vеота ograniceni. Psiholoski тetod иziта и obzir ta ogra
nicenja na isti naCin kao sto тi иziтато и obzir, и sviт oЬicniт 
zivotniт okolnostiтa, ogranicшja тasina i instruтenata sa kojiтa 
тоrато da radiтo. Ako nesto posтatraino pod тikroskopoт, тi 
иziтато и obzir иvecanje тikroskopa; ako radiтo sa nekiт od
redenim instruтentoт, тi иziтато и obzir svojstva i kvalitete tog 
instruтenta - tezinи, ostrinи itd. Psiholoski тetod ima za cilj da 
иCini isto to и odnosи na nas um, to j est, on iта za cilj da ит stal
no drzi и njegovoт dотеnи, i da gleda na sve zakljиcke i otkrica 
relativno и odnosu па stanje i vrstu uma. Iz perspektive psiholoskog 
тetoda, nета osnova da тisliтo da је nas ит, to jest, nas instrи-
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шent saznanja, jedini тоgис ili najbolji na svetu. Isto tako nета 
osпova za тisljenje da се sva otkrica i иtvrdene istine zaиvek osta
ti istine. Naprotiv, iz perspektive psiholoskog тetoda, nета sиm
пје da cemo morati da otkrijeтo mnoge nove istine, Ьilo potpиno 
пeshvatljive istine, na Cije postojanje nisтo nikad ni poтisljali, Ьilo 
i stiпe koje fиndaтentalno protiviece istinaтa koje sи daпas prizпa
tc. Naravпo, za sve vrste dogтatizтa, nета пiceg strasnijeg ni ne
(fopиstivijeg. Psiholoski metod иnistava sve stare i nove predrasиde 
i praznoveiice; on ne dozvoljava misli da se zaиstavi i Ьиdе zado
voljna postignиtim rezиltatima, bez оЬiта kako privlacni ili prijatni 
t i  гezиltati тogli izgledati, i bez oЬira koliko skladna i glatka тоgи 
l)iti sva zakljиcivanja izvedeпa iz njiћ. Psiћoloski metod daje mo
gLJcnost da pгeispitamo mnoge principe koj i se smatrajн konacnim 
i cvrsto иstanovljenim, i da в njima nademo sasvim поvо i пeoceki 
vano znaceпje. Psilюloski metod daje mogнcnost da и mnogiт s lн
cajeviтa zaneтariтo cinjenice ili ono sto se sтatra Cinjenicama, i 
(lozvoljava nam da idепю s оnи stianи Cinjenica. Iako је to sато 
шetod, psilюloski metod nas svejedno vodi и veoma odredenom 
ргаvси, naime, prema ezoteгit';koт metodн, koji је zapravo јеdап 
pгosireni psilюloski metod, iako piosiien na taj пacit1 па koji ga mi 
пс mozeшo prosiiiti nasim sopstveпim пaporima. 

1 9 1 2- 1 929.  
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Poglavlje 11 

CETVRTA DIMENZIJA 

Ideja о postoja11ju skrive11og z11a11ja, koje prevazilazi sve sto co
vek шоzе da postig11e svojiш sopstve11im 11ароrош, шоrа da raste i 
јаса u umovima ljudi, proizlaze:Ci iz uvida о 11eresivosti m11ogih pi
ta11ja i рrоЬlеша koji iш se suprotstavljaju. 

Covek шоzе da оЬша11јuје sebe, moze da шisli da 11jegovo z11a-
11je raste i uvecava se, da zna i razuшeva vise 11ego sto је z11ao i 
razumeo ra11ije, ali po11ekad 011 шоzе da bude iskre11 рrеша sebi i 
vidi da је u od11osu 11а os11ov11e probleme postoja11ja isto tako bes
poшocan kao i 11eki divljak ili шаlо dete, iako је izшislio пшоgе 
sloze11e шasine i i11strume11te koji su iskoшplikovali 11jegov zivot, 
ali ga 11isu ucinili 11ista razшnljivijiш. 

GovoreCi jos iskre11ije sa sашiш sоЬош, covek шоzе da priz11a 
da su svi 11jegovi 11auc11i i filozofski sisteшi slic11i tiш шasinaшa i 
aparaturaшa, jer o11i jedino sluze da probleш ucine jos koшpliko
vaпij im, 11е objas11javajuci 11ista. 

Medu 11evidljiviш probleшiшa kojiшa је covek okruze11, dva za
uziшaju vеоша poseb11o шesto - probleш 11evidljivog sveta i pro
bleш sшrti. 

U citavoj istorij i ljudske шisli, u sviш obliciшa, bez izuzetka, 
koje је ta шisao ikad uzela, ljudi su uvek delili svet 11а vidljivi i ne
vidljivi; i o11i su uvek razuшeli da vidljivi svet, dostupa11 11j ihovoш 
direkt11om posшatra11ju i proucava11ju, predstavlja 11esto vеоша ша
lо, шoZda cak 11esto 11epostojece, u porede11ju sa оgrопшiш 11evi
dljiviш svetoш koji postoji. 
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Takva jed11a tvrd11ja, to jest, da је  podela sveta 11а vidljivi i 11evi
dlj ivi postojala uvek i svuda, шоzе isprva da izgleda cudno, ali u 
stvarnosti sve postojece zaшisli sveta, od 11ajpriшitiv11ijih do 11ajta
пa11ij ih i 11ajrazrade11ijih, dele svet 11а vidljivi i 11evidlj ivi i nikad se 
пе шogu osloboditi te podele. Та podela sveta 11а vidljivi i 11evidlj ivi 
os11ova је covekovog razmislja11ja о svetu, bez obzira kako 011 11azi
va ili defi11ise tu podelu. 

Ci11je11ica takve podele po�taje oCigledna ako pokusaшo da 11a-
brojimo razlicite sisteшe шislje11ja о svetu. 

Pre svega, podeliшo sve sisteшe шislje11ja о svetu u tri kategorije :  

1 .  Religioz11i sisteшi 
2 .  Filozofski sisteшi 
З. Nauc11i sisteшi 

Svi religiozпi sisteшi bez izuzetka, od 011ih teoloski razrade11ih 
do пajma11j ih detalja, kao sto su 11risca11stvo, budizaш, judaizaш, do 
potpuno dege11erisa11e religije "divljaka", koja se savreme11om zпа
пјu ukazuje kao "primitiv11a", bez razlike dele svet 11а vidljivi i 11e
vidljivi. U Нrisca11stvu: Bog, andeli, demo11i, duse zivih i шrtvih 
lj udi, raj i pakao. U paga11stvu: bogovi koji perso11ifikuju prirodne 
s i le, groш, su11ce, vatru; duhovi pla11i11a, drveca, jezera, vode11i du
lюvi, kuc11i duhovi - sve је to 11evidljivi svet. 

U filozofiji po,stoji svet dogadaja i svet uzroka, svet stvari i svet 
i(leja, svet fe11ome11a i svet 11oume11a. U indijskoj filozofij i, pose
lщo u nekiш nje11im skolaшa, vidljivi odnosno pojav11i svet, to jest, 
Маја odnosno iluzija, sto znaci pogresna predstava о nevidlj ivoш 
svctu, uopste 11е postoji. 

U nauci, nevidlj ivi svet је svet шalih velicina i, iako је to cudno, 
l akode svet velikih velici11a. Vidlj ivost sveta odredena је razшeroш. 
Ncvidljivi svet је, u jednu ruku, svet mikroorganizama, celija, mi
lmJskopski i ultraшikroskopski svet; jos је dalje svet шolekula, ato
t l 1a, elektroпa, "viЬracija", а sa druge strane, svet 11evidljivih zvezda, 
1 1 1·L1gih solarnih sistema, 11epoznatih univerzшna. Mikroskop siri gra
l t  icc naseg vidnog polja u jednom pravcu, teleskop u drugoш. ОЬа, 
t tн.:dutim, uvecavaju vidljivost veoma шаlо u porede11ju sa o11im sto 
\ Js laje пevidljivo. Fizika i heшija 11am pokazuju шoguc11ost ispiti
vl lпja pojava u tako malim velicinaшa, ili u tako dalekiш svetovi-
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ma, koji nam nikad nece Ьiti vidlj ivi. Ali, to sашо osnazuje osnovnu 
ideju о postojanju ogromnog, nevidljivog sveta, oko malog, vidlji
vog sveta. 

Matematika ide jos dalje. Као sto је ukazano ranije, ona izra
cunava takve odnose velicina i takve odnose medu tim odnosima 
kakvima nema niceg slicnog u vidljivom svetu koji nas okru:Zuje .  А 
mi smo prisiljeni da priznamo da se ne11idljivi svet razlikuje od \7i
dljivog ne samo ро velicini, vec i ро nekim dшgim osobinama koje 
ne mozemo ni da defmisemo пi da razшnemo, i koje nаш samo po
kazuju da se zakoni, za koje smo zakljucili da vaze za vidljivi svet, 
ne mogu odnositi na nevidlj ivi svet. 

Na taj naCin su nevidljivi svetovi, religiozni, filozofski i naucni, 
u Ыiskijem odnosu jedan prema dгugom nego sto to na prvi pogled 
izgleda. А ti nevidljivi svetovi razlicitil1 proporcija poseduju iden
ticna svojstva zajednicka za sve. Та svojstva su, najpre: пerazum
ljivost za nas, to jest, пerazuшljivost iz oЬicne prespektive, ili za 
oЬicna sredstva spoznaje; i drugo, сiпјепiса da опi sadrze нzroke 
pojava vidljivog sveta. 

Ideja о uzrocima uvek је po'.тezana sa nevidljiviш svetoш. U ne
vidlj iviш svetoviшa religioznЉ sisteшa, nevidljive sile vladajн lju� 
dima i vidlj ivim ројаvаша. U паuспоm пevidljivoш svetu liZl"OCl 
vidljivih pojava нvek dolaze iz nevidljivog sveta malЉ veliCiпa i 
"viЬracija". U filozofskim sistemima fепоmеп је 

_
samo �asa �once�

cija noшnena, to jest, јеdпа ilнzija, cij i ваш prav1 нzroc1 ostaJll skп
veпi i пedostupпi . 

То pokazuje da је па svim пivoiшa svog razvoja covek нvе� ш
zшnevao da uzгoci pojava, koje sн vidljive i mogн se posmatгaћ, le
ze izvaп vidokruga пjegovog posmatranja. Оп је sћvatio da se шedu 
ројаvаша koje se mogu posmatгati

_ 
odredeпe с

_
iпј�пiс� m?gu sшa

tгati uzrocima dгugih cinjeпica, al1 su ta zaklJUCivanJa b1la пedo
voljпa za objasnjeпje svega sto se pojavljuje u пjemu i oko пјеgа. 
Zbog toga, da Ьi se ti uzгoci шogli objasпiti, Ьiо mu је пеор�оdап 
јеdап nevidljivi svet koji Ьi se sastojao Ьilo od "duћova", bllo od 
"ideja", Ьilo od "viЬracija" . 

Dгugi ргоЫеm koji је pгivukao cove�o� раzпјп 
v
sv�jom nel"�

sivoscu, i koji ј е  oЫikom svog aproksнnatlvпog rescщa оdгеdю 
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ргаvас i гazvoj ljudske misli, jeste рrоЫеш SJ?fti, 
_
t� �est, objasnje-

11 је SlШti, ideja О buducem zivotu, О besmгtПOJ dus1, 111 odsustvu be
s r шtne duse i tako dalje. 

Covek se nikad nije mogao poшiriti sa idejom smгti kao nest�n
ka .  Suvise је шnogo stvari tome protivrecilo. U nje�u samom bll? 
ј е  suvise шnogo tragova mгtvЉ; njih

_
ovih �ica,

_ 
re�1, gestova? 1111-

s l jcnja, obecanja, pretnji, os
_
ecanJa ��Ја  s1:1 1zaz1va�1, 

_
str�ha, ��ubo

more, zelje. Sve је to nastavllo da z1v1 u nJem�, а
_
сшЈешса nJЉove 

s r nrti sve vise i vise se zaboravljala. I covek Је v1deo svog mгtvog 
pr·ijatelja ili neprijatelja u svojiш sп_ovima_. On se poja�io tacno ona
kav kakav је Ьiо raпije .  Oфgledno Је on z1veo negde, 1 mogao da od 
nl!kud dode tokom noCi. 

Zato је Ьilo veoma tesko da se veruje u smгt i cove� su oduvek 
l)i lc potrebne teorije za objasпjenje zivota пakon sтгћ. 

Sa druge stгапе, odjeci ezoterijskog ucenja .о ziv�tu i
_ 
s�t

_
i po

пckad su dopirali do ljudi. Oni su mogli da CUJ� da Ј� v1dl]1V�; ze
maljski zivot koji se moze posшatгati, samo mal1 deo z1vota koJI m� 
pгipada. А ljudi su, пaravno, na svoj nacin raz�meli t� -�

dlomke kOJ1 
sLr do nјЉ dopirali, izmenili ih ро svoш cefu, pпlagodlll ili svom sop
s tvenom nivou i razuшevanju, i izgradili neke teorije о buducem 
postojanju, slicnom zivotu na zemlji. 

VeCi deo religioznih ucenja о buducem zivotu povezuje ili sa id�
jom nagrade ili kazпe, ponekad u nepre�senom, ponekad u 

_
skr1-

vcnom oЫiku. Raj i pakao, seoba dusa, reinkarnacчa, tocak z1vota 
sve te teorije sadrze ideju о nagradi i kazni. 

Ali religiozпe teorije cesto ne zadovoljavaju coveka, а kao do
t latak �riznatiш; pгavovernim idejama о zivotu nakon smгti oЬicno 
је postojala i druga, tako reCi nezakonita, ideja о z�gro�no�. svetu 
i 1 i svetu duhova, koji је dozvoljavao vecu slobodu 1mаgшасче. 

Nijedno religiozno ucenje, nijedan religi�zni s
_
isteш,

_ 
ne то�� 

sam ро seЬi da zadovolji ljude. Uvek postoj1 nek1 drug1, drevmJ1 
s istem popularnog verovanja koji је u njegovoj osnovi ili s

_
e iza 

пјеgа skriva. Iza spoljasnjeg hriscans�a, iz� spoljasnjeg b�d1zma, 
s toje ostaci drevnili paganskih verovanJa (u hпscanstvu ostac1 pagan
sk il1 verovanja i оЬiсаја, u budizшu "kult davola"), koji ponekad 
ostavlja dubok trag na spoljasnjoj religiji .  l! savreшeniш p�ote
.'>tantskiш zешlјаша, na priшer, gde su ostac1 drevnog раgашzша 
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vec potpuno iskorenjeni, pojavili su se, pod spoljasnjoш шаskош 
logicпog i шoralnog hriscaпstva, sisteшi priшitivnog шisljenja о 
zagrobnoш svetu, kao sto su spiritizaш i srodna ucenja. 

Sve teorije о zivotu nakon s1mti uvek su povezane sa teorijaшa 
о nevidljivoш svetu; uvek su zasnovane na njiшa. 

Sve se to odnosi na religiju i "pseнdoreligiju". Ne postoje filo
zofske teorije о zivotu nakoп SlШti. Sve teoiije о zivotu nakon S1Шti 
шogu se zvati religijskiш, ili, tacnije, pseнdoreligijskiш. 

Stavise, tesko је da filozofiju uzшешо kao celinu, tako su raz
norodni i protivrecni razni sisteшi razшisljanja. Ipak је, u odredenoj 
шeri, шoguce da se kao staпdard filozofskog шisljenja usvoji pogled 
koji шоzе da sagleda nestvarnost pojavпog sveta i nestvarnost cove
kovog postojanja u svetu stvari i dogadaja, nestvarnost zasebnog 
covekovog postojanja i nerazuшljivost za nas oЫika istinskog po
stojanja, iako se taj pogled шоzе zasnivati na vеоша razliCitiш te
шeljiшa, bilo шaterijalistickiш, bilo idealistickiш. U оЬа slucaja 
pitanje zivota i s1mti zahteva novi pristup i ne шоzе se svesti na 
пaivne kategorije obicnog шisljenja. Za takav jedan pogled nеша 
posebne razlike izшedu zivota i Simti, jer, strogo govoreCi, za njega 
nеша dokaza о zasebnoш postojanju, о zasebniш zivotiшa. 

Nеша i ne шоzе biti nikakve naнcne teorije о postojanju nakon 
s1mti, jer nеша cinjenica koje govore н prilog takvog jednog posto
janja, dok naнka, uspesno ili neuspesno, zeli da radi sa cinjenicaшa. 
U cinjenici sшrti, za nauku је najvaznija stvar odredena proшena u 
stanju organizшa, koja zaustavlja sve vitalнe funkcije, i razlaganje 
tela koje nakon toga sledi. Nauka u coveku ne vidi psihicki zivot 
nezavisaп od vitalnih funkcija, i sve teoгije о zivotu nakon s1mti su, 
iz naucne perspektive, cista izшisljotina . 

Savreшeni pokнsaji "naucnog" ispitivanja spiгitistickih fenoшe
na i slicпih stvari nikuda ne vode i ne шogu nikuda ni voditi, јег н 
sашој postavci tog рrоЫеша postoji gгeska. 

Uprkos razlike шedu razniш teorijaшa о buduceш zivotu, sve 
one iшaju j ednu zajedпicku crtu . One ili sl.ikaju zagгobni zivot kao 
slican zeшaljskoш zivotu, ili ga potpнno poricu. Опi пе pokusavaju 
i пе шogu da pokusaju da zivot posle sшrti zaшisle u поviш оЫiсi
ша ili noviш kategorijaшa. А to је нргаvо ono sto sve ноЬiсајепе 
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t �:or · i je 0 zivotu паkоп Simti 
_
ciпi nezadovoljavajucirr:. Filozofska i 

-.; t юgo пaucna шisao pokazщe паш пeop�odпost da
_
1znova razш�

t 1 · i 1пo probleш sa potpuno nove t�cke �led1sta. 
_
Neko�1k? nagovestaJa 

k o j i  dolaze iz ezoterij skog uсеща, koJe паш Је dеlншспо pozпato, 
1 1 kazuju na isto. . . . 

Vec је post�ilo ocigledпo da, . �ko �е proble1111.1 sшrtl
_ 

1 .  �1vota r:a
koп s1mti шоzе piiCi па Ьilo koJI

_
nac

_
ш, шо:а _I_rш se рп61 1z sasvнn 

t lпrgacijeg ugla. Na isti naCiп, p1taщu пev1dl) lVOg sveta ta�o?� se 
1 1 1ога priCi iz пovog ugla. Sve sto zпашо, sve s�o sшо 1111S1Jll do 
sacla, pokazuje nаш stvaшost i zi�otпu

_ 
va�nost tlh уг?Ьlеша. Do� 

1 1а  ovaj ili опај naCin ne odgovoп па p1�ar:Je  
_
о пev1dlJIVOШ svetu 1 

"/. ivotu паkоп sшrti, covek пе шоzе da ш1sl1 ш о ��шu di·ugoш, а da 
1 1с  stvori citav пiz protivrecnosti. Bilo ispravno Il1

_ 
ро�геsпо, covek 

rn01·a da seЬi stvoгi neku vгstн objasnjenja. А sVOJ pпlaz рrо?_lешн 
s rшti шога zasnovati ili na naнci, ili па гeligij i, ili па filozofiJ I . 

Ali, za coveka koji гazшislja, i "панспо" poric�nje шogu�пo
st i  zivota nakon S1Шti i pseшioгeligiozпo dopнstal1)e te �n.

o�ll.CПO
st i  (јег шi znaшo sашо za pseнdшeligijн), ka? i razп

_
e spш�Isttcke, 

tcozofske i slicпe teorij e, sasviш opravdaпo IzgledaJU podJednako 
пaivno. 

Ni apstraktno filozofsko gl
_
edanje �� шоzе da

_ 
zadovo

_
lji covek� . 

Takvo gledanje је suvise нdalJeno о� z1vota, suv1se нdalJeno od dt
гcktпih realнih oseta. Ne шоzе se :Z1vet1 od toga. U odnosu па f�
пошеn 

'
zivota i пjegove шoguce uzroke, filozofija је vеоша nal1k 

astroпoшiji u пјепош odпosu рrеша dalekiш zvezdю�a. Ast�ono
шija proracнпava kretanje zvezda koje st� na kol

_
osalr:нn udalJ eпo

stiшa od nas . Ali, sva su пebeska tela sl1cna. Ntsu шsta dшgo do 
pokretпe tacke. 

. Stoga, filozofija је suvise daleko od konkl·etшh probleшa kao 
sto је probleш zagrobпog zivota. 

_
Nauka ne �па 

_
za �':et s onu s�rапн 

gгоЬа; pseudoreligija stvara dшg1 svet па sl1ku 1 pпl1kt1 zeшalJskog 
sveta. 

Covekova пешос pred liceш probleшa пevidlj
_
ivog sveta 

_
i sшrti 

postaje posebno oCigledпa knd росnешо da uv1dar�ю. �а. Је svet 
mnogo veci i шпоgо slozeпiji nego sto s:n_

o dosad ш
_
1sl1l1, 1 da опо 

sto шisliшo da zпашо zauziшa sашо kraJПJe ЬеzпасаЈПО шesto шe
du опоше sto ne zпашо. 
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Na�a osnovna zamisao sveta mora se pro�iriti. Mi vec osecamo 
i znamo da ne mozemo vi�e verovati svojim ocima pomocu kojih 
vidimo, ili rukama kojim dodirujemo. Realni svet nam izmice u tim 
poku�ajima da ustanovimo njegovo postojanje .  Potreban је tananiji 
metod, efikasnija sredstva. 

Ideja о "cetvrtoj dimenzij i", ideja о "vi�edimenzionalnom sve
miru", pokazuje nam nacin pomocu koga mozemo stici do pro�ire
nja na�e zamisli sveta. 

Izraz "cetvrta dimenzija" cesto se srece u razgovornom jeziku i 
u literaturi, ali vrlo retko Ьilo ko ima jasnu predstavu о tome �ta to 
stvarno znaCi. Op�te uzev�i, cetvrta dimenzija se koristi kao sinonim 
za tajanstveno, cudesno, "natprirodno", nerazumljivo i nepojmljivo, 
kao neka vrsta op�te defmicije pojave "nad-fizickog" sveta. 

"Spiritualisti" i "okultisti" raznih �kola cesto u svojoj literaturi 
koriste taj izraz, pripisujuci sferi cetvrte dimenzije sve fenomene 
"onostranog sveta" ili "astralne sfere" .  Ali, oni ne obja�njavaju �ta 
to znaci, i iz onoga �to kazu covek jedino moze da razume da је gla
vna osobina koju pripisuju cetvrtoj dimenziji "nespoznatljivost". 

Povezivanje ideje о cetvrtoj dimenziji sa postojecim teorijama 
nevidljivog sveta ili onostranog sveta svakako је potpuno fantasti
cno, j er, kao �to је vec receno, sve religiozne, spiritisticke, teozof
ske i druge teorije о nevidljivom svetu ga cine pre svega sasvim 
nalik vidlj ivom, i shodno tome, trodimenzionalnom svetu. 

Zato matematika sasvim opravdano prigovara utvrdenim pogle
dima na cetvrtu dimenziju kao na ne�to �to pripada "onostranom". 

Sama ideja о cetvrtoj dimenzij i morala se javiti u Ыiskoj vezi sa 
matematikom, ili, bolje receno, u Ыiskoj vezi sa idejom о merenju 
sveta. Ona se morala javiti iz pretpostavke da pored tri poznate di
menzije prostora - duzine, �irine i visine - mora takode postojati i 
cetvrta dimenzija, nedostupna na�em opazanju.  

Logicki, pretpostavka о postojanju cetvrte dimenzije moze se 
zasnivati na posmatranju onih stvari i dogadaja u svetu koji nas 
okruzuje za koje mere duzine, �irine i visine nisu dovoljne, ili koje 
izmicu svakom merenju; jer ima stvari i dogadaja cije postojanje ne 
izaziva surnnju, ali koje se ne mogu izraziti u terminima nikakvih 
mera. Takvi su, na primer, razni efekti zivotnih i psihickih procesa, 
kao �to su sve ideje, mentalne slike i secanja; takvi su snovi. Ako 
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smatгamo da oni postoje и гealnom, objektivnom smislu, mozemo 
pгctpostaviti da oni imaju i neke druge dimenzije pored onih koje 
S LI nam dostupne, to jest, neke pгoduzetke koji su za nas nemeгlj ivi. 

Postoje poku�aj i cisto matematicke definicije cetvгte dimenzije. 
Kaze se, na primeг: "U шnogim proЫemima Cistih i pгimenjenih ma
tcmatickih formula i matematickih izraza srecemo se sa sadrzajem 
cctiri ili vise promenljivih, od kojih svaka, nezavisno od drugih, 
moze Ьiti pozitivna ili negativna, izmedu + 00 i - 00. 1 kao sto sva
ka matematicka fошшlа, svaka jednaCina, moze da iша svoj dimen
zionalni izгaz, iz toga se izvodi ideja о prostoru koj i ima cetiri ili 
vise dimeпzija."1 

Slaba tacka ove defmicije је pietpostavka, pгihvaceпa kao ne
s Liпmjiva, da svaka matematicka foпnula, svaka jednaCina, moze da 
i ша dimenzionalni izгaz. U stvarnosti, takva pгetpostavka је pot
pL1110 bez osnova, i to ovu definiciju lisava svakog smisla. 

RezoпujпCi ро analogij i sa postojeCim dimenzijama, тога se pret
postaviti da, ako cetvгta diшenzija postoji, to Ьi znaCilo da napoгe
tlo sa nаша postoji neki prostoг koji mi ne poznajemo, ne vidimo, i 
Ll koji nismo u stanju da ргеdешо. Tada Ьi Ьilo moguce da se nacг
ta linija iz Ьilo koje tacke naseg piOstoгa l1 doшen "cetvrte dimen
zije" u pravcu koji nam је пepoznat i koji је nemoguce пi definisati 
пi razшneti. Ako Ьismo mogli da vizualizujemo ргаvас te linije koja 
izlazi izvan naseg prostora, trebalo Ьi da vidimo "oЫast cetvгte di
m enzi ј е" 

Geometrijski, ta pretpostavka ima sledece znacenje .  Mi mozeшo 
tla zamislimo istovreшeпo tгi linije koje su noпnalne, а ве рага
lс lпе, јеdпа п odnosu па dгпgп. Те tri linije mi kшistimo da preme
гimo Citav паs ргоstог, koj i se zato пaziva tгodimenzionalпi. Ako 
"oЫast cetvгte dimenzije", koja lezi van naseg ргоstога, postoji, to 
zпaCi da рогеd te tгi noпnale koje su nam poznate, шоrа postojati i 
cctvгta normala, koja odieduje neku novu dimenziju koja паш је 
пepoznata. Тај piostш meien sa te cetiii noпnale mogao Ьi se na
zvati cetvoгodimenzionalnim. 

Mi nismo u stanju da geometгijski definiseшo, ni zamislimo, tu 
cetvitu попnаlп, i tako cetvita diшenzija i dalje ostaje krajnje za-

1 Clanak "Cetvorodimenzionalni prostor " u Ruskoj enciklopediji Brokhausa i 
r:fгona. 
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gonetna. Ponekad se srece mi�ljenje da matematicari znaju ne�to о 
cetvrtoj dimenzij i koja је nedostupna obicnim smrtnicima. Ponekad 
se kaze, а covek u literaturi cak moze naici na takve tvrdnje, da је 
Lobacevski "otkrio" cetvrtн dimenzijн. Tokom poslednjih dvadeset 
godina otkrice "cetvrte dimenzije" se cesto pripisivalo Ajn�tajnн ili 
Minkovskom. 

U stvarnosti, matematika moze veoma malo da kaze о cetvrtoj 
dimenzij i .  U hipotezi о cetvrtoj dimenzij i nema niceg �to Ьi је uCi
nilo nedopнstivom sa gledi�ta matematike. Та hipoteza se ne su
protstavlja nijednom od prihvacenih aksioma, te stoga, i ne nailazi 
na neki роsеЬап otpor od straпe matematike. Matematicari cak do
pu�taju mogucnost da нstaпovimo odnos koji Ьi trebalo da postoji 
izmedн cetvorodimeпzioпalпog i trodimeпzioпalпog prostora, to jest, 
odredene osobine cetvrte dimeпzije. Ali, опi to сiпе н veoma op�tem 
i prilicno nedefшisaпom oЫiku. U matematici ne postoji egzaktпa 
defшicija cetvrte dimenzije. 

Lobacevski је zapravo tretirao Euklidovu geometriju, to jest, geo
metriju trodimenzionalпog prostora, kao роsеЬап slucaj geometrije, 
koja Ьi trebalo da Ьнdе primeпljiva na prostor sa Ьilo kojim brojem 
dimeпzija. Ali, to пiје matematika н strogom smislн te reci, to је sa
mo metafizika ца matematicke teme; а zakljucci koj i iz toga proiz
laze ne mogu se matematicki formulisati, ili se mogн foпnulisati 
samo u posebno konstruisanim uslovпim foпnulama. 

Drugi matematicari su gledali na aksiome priЬvaceпe u Euklido
voj geometrij i kao na ve�tacke i netacne, i poku�ali da Љ opovrgnu 
uglavпom na osnovu odredeпiЬ zakljucaka izvedeпih iz sferne ge
ometrije Lobacevskog, pokazнjнci, na primer, da se paralelne liпije 
seku. Oni sн se slozili da sн priЬvaceпe aksiome korektпe jediпo za tro
dimenionalпi prostor, te na osnovн svojil1 argшnenata, kojiш sн opo
vrgli te aksiome, izgradili sн novн vi�edimeпzioпalnн geometrijн. 

Ali, sve to nije geometrija c��tvrte dimeпzije.  
Cetvrta dimenzija se moze smatrati geometrijski dokazaпom sa

mo kad pravac пepoznate liпije, koja росiпје od Ьilo koje tacke па
�еg prostora i odlazi н oЫast cetvгte dimeпzije, moze da se odredi, 
to jest, kad se pronade пaCin da se koпstrui�e cetvrta normala. 

Te�ko је cak i da se priЫizno opi�e zпасај koje Ьi otkrice cetvrte 
пormale н na�em uпiverzнmн imalo za па�е znaпje. Osvajanje vaz-
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du�nog prostora; slu�anje i gledanje na daljiпu; povezivanje па�е 
plaпete sa drugim planetama ili drugim solarnim sistemiшa; sve to 
пiје ni�ta н poredenjн sa otkricem nove dimenzije.  Ali, sve do sada, 
to nije нсiпјепо. Mi moramo da priznamo da smo bespomocni pred 
zagonetkom cetvrte dimenzije i moramo пastojati da ispitamo pro
Ыem н domenн koji nam је dostupan. 

Posle Ыizeg i egzaktnijeg istrazivaпja samog proЫema, mi do
lazimo do zakljнcka da se оп ne moze re�iti u postojecim нslovima. 
ProЫem cetvrte dimenzije, iako na prvi pogled cisto geometrijski, 
ne moze s� re�iti sredstvima geometrije .  Na�a geometrija tri dimen
zije nedovoljna ј е  za istrazivanje proЫema cetvrte dimenzije, isto 
kao �to је planimetrija nedovoljna za istrazivaпje pitanja stereome
trije .  Mi moramo naCi cetvrtu dimenziju, ako ona postoji, na cisto 
eksperimeпtalaп паСiп, а takode moramo паСi i sredstva da se ona 
projektivnim metodama predstavi н trodimenzionalnom prostoru. Sa
mo tada cemo Ьiti н stanjн da stvorimo geometriju cetiri dimenzije.  

Cak i povr�no upoznavanje sa proЫemom cetvrte dimenzije po
kazuje da је neophodno da ga proucavamo sa psiЬolo�ke i sa fizicke 
straпe. 

Cetvrta dimeпzija је nepoznata. Ako ona postoji, а istovremeno 
је ne mozemo zпati, to ocigledno znaCi da ne�to пedostaje u na�em 
psiЬickom aparatu, u na�im sposobnostima ораzапја; drugim re
cima, pojava oЫasti cetvrte dimenzije ne odrazava se u na�im cul
пim organima. Mi moramo da ispitamo za�to је to tako, kakvi su 
na�i nedostaci koji uzrokuju tu neprijemcivost, i moramo da nade
ino uslove (makar i samo teorijski) koji Ьi nam cetvrtu dimenziju 
uciпili razumljivom i dostupnom. Sve su to pitanja koja se odnose 
na psiЬologiju, ili, moguce, na teoriju saznanja. 

Dalje, mi znamo da oЫast cetvrte dimenzije ( opet, ako ona po
stoji) пе samo da је nesaznatljiva za na� psihicki aparat, vec је i 
nedostupna u cisto fizickom smislu. То mora da ne zavisi od na�ih 
пedostataka, vec od odredenih osoЬina i okolnosti same cetvrte di
menzije .  NeopЬodno је da se ispita koje su to okolnosti koje nam 
oЫast cetvrte dimenzije сiпе nedostupnom, kao i da se nade odnos 
izmedu fizickih uslova oЫasti cetvrte dimenzije i fizickih uslova 
па�еg sveta. А kad smo to utvrdili, neophodno је da vidimo da li u 
svetu koji паs okru:Zuje postoji Ьilo �ta �to podseca na te uslove, to 
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jest, ima li bilo kakvih odnosa analognih odnosu izmedu oЬlasti sa 

tri dimenzije i oЬlasti sa cetiri dimenzije .  
Govoreci uop�teno, pre nego �to poku�amo_ da izg�adimo_ �e�

metriju cetiri dimenzije, neophodno је da stvoпmo fizOO: . с�tш dl� 
menzije, to jest, da nademo i defmi�emo fizicke zakone koJl Ь1 mogl1 

postojati u prostoru sa cetiri dimenzije .  

Mnogi su radili na proЬlemu cetvrte dirnenzije .  

Fehner (Fechner) ј е  dosta napisao о cetvrtoj dirnenzij i .  Iz  njego

vih rasprava о svetovima jedne, �ve, !ri i cetiri di!'llenzi)� proizla�i 

veoma interesantan metod istraz1vaщa cetvrte d1menz1Je pomocu 

gradenja analogija izmedu svetova razliCitih dimenzija, to
_ 
j_est, iz

medu zami�ljenog sveta u ravni i trodimenzionalnog sveta, 1 1zmedu 

trodimenzionalnog sveta i sveta cetvrte dirnenzije .  Тај metod su ko

ristili gotovo svi koji su proucavali proЬlem vi�ih dimenzija i mi се

то kasnije imati prilike da se s njim sretnemo. 

Profesor Celner (Zollner) је razvio teoriju cetvrte dirnenzije iz 

posmatranja "medijumskih" fenomena, uglavnom fenomena tako

zvane "materijalizacije". Ali, njegova posmatranja s':l dugo smatrana 

proЬlematicnim, zbog utvrdene Cinjenice n�do_volJnO strogog po

stavlj anja njegovih eksperimenata (Podmor 1 H1slop /Podmore and 

Hislop/). 
Vrlo interesantan sazetak gotovo svega �to је ikad napisano о 

cetvrtoj dimenzij i do devedesetih godina pro�log veka ( �9 .  veka 

prim. prev) nalazi se u knj igama С. Н.  Hintona (С. Н.  Hmton) . 

Те knj ige takode sadrze i mnoge ideje samog Hintona; ali, na ne

srecu, uporedo sa tim vrednim idej�ma, tu је i _mn?go nepotr�bnog 

raspravljanja kakvo se uvek nagomllava oko р1tаща cetvrte dlmen-

zije. 
Hinton је nacinio nekoliko poku�aja da �efmi�� ce��r� dim�n

ziju sa fizicke strane, kao i sa psiholo�ke. U nJegovoJ knJlZl znac�JnO 

mesto zauzirna opis metoda koj i је on prona�ao, da se um navikne 

na spoznavanje cetvrte dimenzije. On se sastoji о� �ugog n�za
_
vezbi 

za opazajni i vizuelni aparat, sR post�vka�� razl1c1to obo)enih ko

cki, koje treba da budu upamcene, naJpre 1z Jednog P?loza} a, potom 

iz drugog, а zatim iz treceg i da nakon toga budu V1zual1zovane и 

raznim kombinacijama. 
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Osnovna ideja koja је vodila Hintona u stvaranju tog metoda 
vezЬi Ьila је budenje "vi�e svesti" koja zahteva "oslobadanje od se
be" u vizualizaciji i spoznavanju sveta, to jest, navikavanje da se 
svet saznaje i shvata ne iz licne perspektive (kako ga mi uglavnom 
saznajemo i shvatamo ), vec takav kakav jeste. Za to је, pre svega, 
neophodno da nauCimo da vizualizujemo stvari ne onako kako nат 
one izgledaju, vec onakve kakve jesu, makar i u c isto geometrij
skom smislu; iz toga se mora razviti sposobnost da ih saznamo, to 
jcst, da ih vidimo, onakve kakve jesu, i iz drugih perspektiva osim 
geometrijske. 

Prva vezba koju predlaze Hinton sastoji se и proucavanju kocke 
sastavljene od 27 manjih kocki razliCito obojenih i sa razliCitim ime
п ima: Po�to smo potpuno izuCili tu kocku sastavljenu od manjih 
kocki, ona mora da se preokrene i zapamti obrnutim redom. Zatim 
polozaj manjih kocki mora da se promeni i zapamti tim redom i 
tako dalje. Као rezиltat toga, prema Hintonи, moguce је da se

' 
и 

rosmatranoj kocki odbace koncepti "gore i dole", "levo i desno" i 
tako dalje, i da је  znamo nezavisno od polozaja koji male kocke 
zau�imaju jedna и odnosи na drugu, to jest, tako da је vizualizuje
mo 1stovremeno и raznim kombinacijama. То Ьi Ьiо prvi korak pre
m� odb�civanjи licnih el�menafa u spo;znavanju kocke. Dalje, tu је 
op1san Jedan razraden s1stem vezЬi sa nizom razlicito obojenih i 
пtzliCito irnenovanih kocki, od kojih se sastavljajи razne figure. 1 
sve to ima isti cilj ,  da se odbace licni elementi u percepciji i na taj 
пacin razvije vi�a svest. 

. ?dbacivanj� licni? elemenata и percepciji, prema Hintonovoj 
н .leJ l, predstavlJa prv1 korak и razvojи vi�e svesti i ka spoznaji ce
tvгte dimenzije. 

On kaze da, ako postoji sposobnost za gledanje u cetvrtoj dimen
z i j i ,  to jest, ako smo и stanju da vidimo objekte na�eg sveta kao da 
i l 1  gledamo iz cetvrte dimenzije, onda cemo ih videti ne tako kako 
i l 1  vidimo na uoЬicajeni nacin, vec potpuno drugacije. 

Mi  oЬicno predmete vidirno kao da su iznad ili ispod nas, ili na 
i stom nivoи kao i mi, levo ili desno, ispred ili iza nas, i uvek samo 
sa jedne strane - one koja је pred nama - i и perspektivi. Na�e oko 
ј�.: krajnje nesavr�en instrument; ono nam daje krajnje netacnu sliku 
s vcta. Ono �to nazivamo perspektivom, u stvarnosti је iskrivljava-
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nje vidljivih objekata koje vr�i lo�e konstrиisan opticki instrument 
- oko. Mi sve predmete vidimo izvitopereno. I mi ih vizиalizujemo 
na isti nacin. Ali, mi ih vizuaЉ:иjemo na taj naCin samo zahvaljи
jиCi navici da ih vidimo izvitopereno, to jest, zahvaljиjиci navici 
stvorenoj na�im defektnim vidom, koji је oslaЬio nа�и sposobnost 
vizualizacije .  

Ali, prema Hintonи, nije neophodno da se predmeti spolja�njeg 
sveta vizualizujи и iskrivljenom oЬliku. Мос vizualizacije nije ogra
nicena mogиcno�cи vida. Mi predmete vidimo iskrivljeno, ali ih 
znamo takve kakvi јеsи. А mi mozemo da se oslobodimo navike da 
predmete vizualizujemo onako kako ih vidimo i mozemo da naиcimo 
da ih vizиalizиjemo takve kakve znamo da stvarno јеsи. Hintonova 
ideja је иpravo to da pre nego �to nameravamo da razvijemo spo
sobnost gledanja и cetvrtoj dimenziji, moramo da naиcimo da vizuali
zujemo predmete onako kako Ьi oni Ьili videni iz cetvrte dimenzije, 
to jest, pre svega ne и perspektivi, vec odjednom sa svih strana, ka
ko sи oni znani na�oj "svesti". Ва� ta moc trebalo Ьi da se razvije 
Hintonovim vezbama. Razvijanje te moci da se predmeti vizuali
zиjи sa svih strana odjednom Ьilo Ьi odbacivanje licnih elemenata 
и mentalnim slikama. Prema Hintonи, "odbacivanje licnih elemena
ta и mentalnim s likama mora 'юditi do odbacivanja licnih eleme
nata и percepcij i". Na taj naCiн, razvijanje moci da vizиalizujemo 
predmete sa svih strana Ьiо Ьi prvi korak ka razvijanjи moCi da se 
predmeti vide takvi kakvi sи и geometrij skom smislи, to jest, raz
vojи onoga �to Hinton zove "vi�om sve�cи". 

U svemи tome ima dosta istine, ali takode dosta proizvoljnog i 
ve�tackog. Pre svega, Hinton ne. иzima и obzir razliku medи ra

. zniш psihickim tipovima ljиdi. Metod koji se moze pokazati zado
voljavajиCim za njega samog, moZda nece dati nikakve rezиltate, 
ili се cak dati sиprotne rezultate, kod drиgih ljиdi. Drugo, samo psi
holo�ko zasnivanje njegovpg sistema vezЬi је sиvi�e nestaЬilno. 
OЬicno on де zna gde da se zaиstavi, ide sa svojim analogijama 
sиvi�e daleko i na taj nacin mnoge svoje zakljиcke blava svake vre
dnosti. 

Iz perspektive geometrije, prema Hintonи, pitanje cetvrte dimen
zije moze se proиCiti na s ledeCi nacin. 

1 00 

Mi znamo za tri vrste geometrijskih figura: 
Figure jedne dimenzije - linije. 
Figure dve dimenzije - ravni. 
Figиre tri dimenzije - tela. 

{; etvrta dimeziia 

Linija se ovde smatra tragom tacke koja se krece и prostoru. Ra
vaп - trag linije koja. se krece и prostorи. Telo - trag ravni koja se 
kгесе и prostoru. 

Zamislimo pravu linijи ogranicenи dvema tackama i obelezimo 
tu liпijи slovom а. Zamislimo da se linija а krece и prostoru и verti
kalnom pravcи i da ostavlja trag svog kretanja. Kad prede razdalj i
rш jednaku svojoj dиzini, trag koji је ostavila imace oblik kvadrata, 
cije sи strane jednake linij i а, to jest, а2• 

Zamislimo da se kvadrat lc:ece и prostoru и vertikalnom pravcи 
i da ostavlja trag svog kretaпja. Kad prede razdaljinи jednaku dliZini 
jcdne njegove strane, ostavice trag oblik kocke, to jest, а3• 

Sad, ako zamislimo kretanje kocke и prostoru, kakav се oblik 
koj i је ostavilo takvo jedno kretanje, to jest figura а4, imati? 

Ispitujиci odnose figиra и jednoj , dve i tri dimenzije, to jest, lini
ja, ravni i tela, mozemo da dedиkujemo pravilo da se figura vi�eg 
r·cda moze posmatrati kao trag kretanja figure nize dimenzije .  

Na osnovu tog pravila, mozemo figиru а4 posmatrati kao trag 
k r·etanja kocke и prostoru. 

Ali, �ta је trag te kocke и prostoru, trag koji postaje figura sa ce
t i г i  dimenzije? 

Ako proиcimo nacin na koji se figure vi�e dimenzije konstrui�и 
kr·etanjem figura nizih dimenzija, otkricemo nekoliko zajednickih 
osoЬina i nekoliko zajednickih zakoпa tog formiranja. 

Zapravo, ako kvadrat smatramo tragom kretanja jedne linije, mi 
znamo da sи se sve tacke te linije kretale и prostoru; ako smatramo 
kocku tragom kretanja kvadrгta, mi znamo da sи se sve tacke tog 
kvadrata pomerale. Stavi�e, linija se krece и pravcи normalnom na 
sшnи sebe; kvadrat, и pravcи normalnom na sopstvenи ravan. 

Shodпo tome, ako figuru а4 smatramo tragom kretanja kocke и 
pr·ostoru, moramo da imamo na иmи da sи se sve tacke date kocke 
k гctale и prostoru. Stavi�e, iz navedene analogije mozemo da za
k lj uCimo da se kocka kretala и prostoru и pravcи koji nije sadrzan 
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u samQj kock:i, to jest, u pravcu noпnalnom na tri dimenzije. Тај 
pravac Ьi, tada, Ьiо �etvrta noпnala koja nam је nepoznata u nasem 
prostoru i u nasoj geometriji sa tri dimenzije. 

Dalje, liniju mo�emo da odredimo kao beskona�an broj ta�aka; 
kvadrat kao beskona�an broj linija; kocku kao beskona�an broj kva
drata. Ро analogiji sa tim, figuru а4 mo�emo da odredimo kao bes
kona�an broj kock:i. 

Dalje, gledajuci kvadrat, mi vidimo samo linije; gledajuCi ko
cku, mi vidimo njene povrsi, mo�da �ak samo jednu od njenih povrsi. 

Sasvim је moguce da Ьi nam se figura а4 ukazala kao kocka. Da 
k�emo drugaCije, kocka је ono sto vidimo od figure а4• 

Dalje, ta�ka se mo�e odrediti kao presek linija; linija је presek 
povrsi; povrs је presek tela; trodimenzionalno telo se, prema tome, 
mo�e odrediti kao presek �etvorodimenzionalnih tela. 

Uopsteno govoreci, u svakom �etvorodimenzionalnom telu mi 
cemo videti njegove trodimenzionalne projekcije ili preseke. Ko
cka, sfera, piramida, kupa, cilindar, mogu Ьiti projekcije preseka 
�etvorodimenzionalnih· tela koja su nam nepoznata. 

Godine 1 908 naisao sam na �udan �lanak о �etvrtoj dimenziji 
(na ruskom), koji је objavio magazin "Sdvremeni Svet". 

Bilo је  to pismo koje је N. А Morozov2 napisao svojim drugo
vima zatvorenicima u tvrdavi SliselЬurg. On је interesantim uglav
nom zato sto sadr�i, u veoma slikovitom oЬliku, izlaganje principa 
razmisljanja о �etvrtoj dimenzij i pomocu analogija, koje su malo
pre navedene. 

Prvi deo Morozovljevog �lanka је veoma interesantan, ali u nje
govom kona�nom zaklju�ku о onome sta mo�e postojati u oЬlasti 

2 N. А. Morozov, �au�nik ро obrazovanju, pripadao је revolucionamim partija
ma sedamdesetih i osamdesetih godina ( 19. veka - prim. prev. ). Uhap�en је u vezi 
sa ubistvom cara Aleksandra П, i proveo је 33 godine u zatvoru, uglavnom u tvr
davi SliselЬurg. Osloboden је 1 905, napisao је nekoliko knjiga, jednu о Otkrive
nju Jovanovom, drugu о alhemiji, о magiji itd., koje su na�le priblan broj 6talaca 
u periodu pre rata. Pri!itno је �udno da se blaocima u Morozovljevim knjigama 
nije dopadalo ne ono �to је on zapravo napisao, vec ono о �emu је pisao. Njegove 
prave namere bile su veoma ograni�eile i u strogoj saglasnosti sa nau�nim ideja
ma sedamdesetih. On је poku�ao da "misti�ke teme" prikaze racionalno; na pri-
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cetvrte dimenzije, on odstupa od metoda analogija i pripisuje cetvr
toj dimenziji "duhove" koje spiritisti prizivaju u svojim seansama, 
а potom, porekavsi postojanje duhova, on takode pori�e i objekti
vno postojanje �etvrte dimenzije.  

Opsta је pretpostavka da zidovi tvrdave ne postoje u �etvrtoj di
menziji i to је verovatno bio razlog zasto је �etvrta dimenzija Ьila 
jedna od omiljenih tema razgovora koji su se u SliselЬergu vodili 
putem kuckanja. 

Morozovljevo pismo је odgovor na pitanje koje mu је postavlje
пo u jednom od tih гazgovora. On pise: 

Dragi moji prijatelji ,  nase kratko sliselЬursko leto se Ьlizi kra
jи, а rnracne i tajanstvene jesenje noCi dolaze. U tim noCima, koje 
se kao cmi plast prostiru ро krovovima naseg zatvora i obavijajи 
neprobojnom tamom nase malo ostrvo sa svojim starim kиlama i 
bastionima, izgledalo bi da sene nasih prijatelja i prethodnika koji 
sи ovde шnrli nevidljive lebde oko tih zidova, gledajи nas kroz 
prozore i stираји и tajanstver,и komunikacijи sa onima koji sи jos 
zivi. А mi sami, zar nisшo sашо senke onoga sto sшо nekad Ьili? 
Zar nisшo preobrazeni и nekи vrstu kиckajиcih dиhova, koji ne
vidljivi razgovarajи jedni sa drugima kroz kamene zidove koji nas 
dele, kao oni koji izvode spiritisticke seanse? 

Citavog dana sam razmisljao о vasim danasnjiш diskиsijaшa о 
cetvrtoj, petoj i drиgiш diшenzijaшa prostora i иniverzишa, koje 
sи nаш nedostupne. Sviш svojim snagama trudio sаш se da za
misliш bar cetvrtи diшenzijи sveta, onu и kojoj se, kao sto tvrdi 
шetafizika, sve sto је pod kljucem шоzе iznenada pokazati kao ot
voreno, i u kojoj, u sve zatvorene prostore, mogu da udи Ьiса spo
sobna da se krecu ne samo u tri diшenzije, vec takode i и cetvrtoj, 
na koju шi nismo navikli. 

rпer, objasnio је Otkrivenje Jovanovo kao nista drugo do opis oluje. Ali, po�to је 
l ) io dobar pisac, Morozov је dao veoma dobar uvod u svoje teme, а ponekad bi 
<lodavao i malo poznati materijal. Tako su njegove knjige proizvele sasvim neoce
k ivan rezultat i mnogi ljudi su se zainteresovali za misticke teme i misticku lite
r·aturu nakon �to su procitali Morozovljeve knjige. Nakon revolucije, Morozov se 
pгidruzio bolj�evicima i ostao u Rusiji .  Iako, bar koliko se zna, on sam nije uzeo 
rrcesca u tom ru�ilackom radu, nije пi�ta vi�e napisao i u svecanim prilikama iz
r azio је svoje divljenje prema bolj�evickom rezimu. 

(Autor) 
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Pitate me za naиcni pristup proЬlemи. Hajde da najpre govo
rimo о svetu sa samo dve dimenzije;  а kasnije cemo videti da li 
се nam to dati mogнcnost da donesemo odiedene zakljнcke о l'a
zlicitim svetovima. 

Uzrnimo odredenи ravan - na primel', оnи koja odvaja povl'
sinи jezera Ladoga, koje nas okru:Zuje, od atmosfeie iznad nje и 
ovo tiho jesenje vece. Pretpostavimo da је ta l'avan odvojen svet 
sa dve dimenzije, naseljen svojim sopstvenim biCima, koja mo
gи da se krecи samo и toj ravni, kao senke lastavica i galebova 
koje klize и svim pravcima ро glatkoj povrsini vode koja nas ok
ruzиje, ali ostajи zaиvek skrivene od nas iza tih bastiona. 

Pretpostavimo da ste, pobegavsi iz kиla naseg Sliserbшga, po
sli da se okupate и jezeru. 

Као Ьiса sa tri dimenzije, vi takode imate dve dimenzije koje 
leze na povrsini vode. Vi cete zaиzeti odl'edeno mesto и svetu Ьi
са senki. Svi delovi vaseg tela iznad i ispod nivoa vode za njih 
се Ьiti nemogнCi za opazanje i oni nece Ьiti svesni niceg dшgog 
do vase konture, koja је ocrtana na povrsini jezera. Vasa kontu
ra njima mora izgledati kao jedan predmet njihovog sopstvenog 
sveta, samo veoma zасиdнјиСi i cиdesan. Prvo снdо iz njihove 
perspektive Ьiсе vasa iznenadna pojava medи njima. Sa pнnim 
нbedenjem se moze reCi da posledica kојн Ьiste stvOl'ili ni na 
koji nacin ne Ьi Ьila manja nego neocekivana pojava medн nama 
nekog dнha iz nepoznatog sveta. Drugo снdо Ьi Ьilo iznena
dнjнca promenljivost vaseg spoljasnjeg oЫika. Kad ste poto
pljeni do struka, vas oЫik се za njih Ьiti gotovo eliptican, j er се 
jedino linija na povrsini koja okruzнje vas stшk i kroz kојн oni 
ne mogн da prodн Ьiti opaziva za njih. Kad pocnete da plivate, н 
njihovim ocima cete нzeti oblik obrisa coveka. Kad zagazite na 
plitko mesto, tako da povrsiпa na kojoj oni zive okrиfuje vase 
noge, njima се izgledati kao da ste se pl'etvol'ili н dva Ьiса prste
nastog oЫika. Ako vas, zeleci da vas zadi:le na jednom mestu, 
oni okrнze sa svih strana, vi mozete da ih prekoraCite i oslobo
dite se od njih na nacin koji је njima potpнno nepojmljiv. U nji
hovim ocima vi cete Ьiti svemocna Ьiса - stanovnici viseg sveta, 
slicni onim natprirodnim Ьicima о kojima nam govore teolozi i 
metafizicari. 

Ako sad pretpostavimo da pored ta dva sveta, sveta l'avni i 
sveta н kome rni zivimo, postoji svet sa cetiri dimenzije, visi od 

Cetvrta dimeziia 

naseg, postace jasno da се н odnosн na nas njegovi stanovnici 
Ьiti нршvо takvi kakvi smo rni н odnosн na stanovnike шvni. Oni 
se mOl'ajи pojaviti medн nama na neki neocekivan naCin i nesta
ti iz naseg sveta ро svojoj volji, }(l'ecнCi se ро cetvl'toj ili nekoj vi
soj dimenziji. 

Ova analogija је, tako reci, dosad potpнna. Dalje cemo н istoj 
analogiji naci potpнno opovrgavanje svih nasih hipoteza. 

Kad Ьiса cetvOl'odimenzionalnog sveta ne Ьi, odista, Ьila nasa 
рнkа izrnisljotina, njihova pojava medн nama Ьila Ьi нoЬicajeni, 
svakodnevni dogadaj . 

Dalje Morozov raspravlja imamo li ikakvog razloga za pretpo
stavkн da ta "natprirodna bica" zaista postoje i dolazi do zakljнcka 
da nemamo osnova za takvu pretpostavkн, иkoliko nismo spremni da 
verujemo и bajke. 

Jedina indikacija postojanja takvih Ьiса vredna na�e раZпје mo
ze se, prema Morozovи, naci и иcenjima spiritizma. Ali, njegovo 
sopstveno iskнstvo sa spiritizmom иverilo ga је da, иprkos cudnim 
fenomenima koji se nesumnjivo javljaju tokom spiritistickih seansi, 
"duhovi" u njima ne ucestvujи.  Takozvano "automatsko pisanje", 
oЬicno navodeno kao dokaz saradnje inteligentnih sila iz drugih 
svetova na tim seansama, rezultat ј е, prema njegovom zapazanju, 
citanja misli. Svesno ili nesvesno "medijиm" "Cita" misli prisutnih 
i iz tih misli doЬija odgovor na njihova pitanja. Morozov је prisu
stvovao mnogim seansama, ali nikad nije nai�ao na slucaj gde Ьi  
Ьilo �ta u odgovoru koji је doЬijen Ьilo nepoznato svim prisutnim, 
ili gde sи odgovori Ьili na jezikн koji niko od prisutnih nije znao. 
Zbog toga, iako ne sumnjajиCi u iskrenost vecine spiritista, Moro
zov zakljиcuje da "duhovi" nemaju veze sa fenomenima koji se j a
vljaju na seansama. 

Njegovo iskнstvo sa spiritizmom, kaze on, konacno ga је ubedi
lo јо� pre mnogo godina da pojave koje se pripisиju cetvrtoj dimen
ziji и stvamosti ne postoje .  On kaze da na takvim spiritistickim 
seansama odgovore nesvesno daju stvami ljudi koji su prisutni i da 
sи zbog toga sve pretpostavke koje se ticи postojanja cetvrte dimen
zije cista fantazija.  

105 
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Zakljucci Morozova su sasvim neocekivani i te�ko је razшneti 
kako је do njih do�ao. Njegovom mi�ljenju о spiritizmu ne moze se 
ni�ta prigovoriti. Psihicka strana spiritist�ckih fenom

_�
na је bez su

mnje sasvim "subjektivna" .. �li, potpuno Ј� ?�r�zu�nlJIVO za�to_ Мо� 
rozov vidi "cetvrtu diшenzlJu" samo u spшtlstlckнn fenomeш�na 1 
za�to poricuCi "duhove", porice cetvrtu dimenziju. То izgleda kao 
unap;ed spreman odgovor koji nudi onaj zvanicni "poziti�_iz

al?" 
koga se Morozov drzao i od koga nije Ьiо u stanju da se odvoJ1. NJe
govi prethodni argumenti vodili su u sasvim �uprotno� pravcu. 
Pored "duhova", postoji dobar broj pojava sasv1m stvarr.нh za nas, 
to jest onih koje su uoЬicajene i svakodnevne, ali su apsolutno ne
obja�njive bez pomoci hipoteze koja Ьi teyojave

_ 
d�vela u ve_zu s� 

cetvrtom dimenzijom. Ali, шi sшо se suv1�e nav1kl1 na te poJave 1 
ne primecujemo njihov "cudesni karakter",_ ne I?�imecuj�mo

_ ?� zi� 
vimo u svetu neprekidnog cudc:t, u svetu 1шstеща, neobJa�nJ 1V1h, 1 
iznad svega, nemerljivih. 

Morozov opisuje kako Ьi cudesno na�a trodiшenzionalna tela iz
gledala Ьiсiша iz ravni, kako ta Ьiса ne Ьi ��la od�kle _n��� tela do
laze i kuda ona nestaju, nalik na duhove koJ1 se poJaVlJUJU 1z nekog 
nepoznatog sveta. . . Ali u stvamosti, zar mi nismo Ьiса isto tako fantastlcna 1 pro-
menlj i�a u n�soj pojavi 

_
za Ьilo koj_i st�}a

_
c� pre_

drr;�t, k�me� i_
li drvo? 

Dalje, zar m1 ne posedщemo оsоЬше _v1sih Ь1са
_ 

za �Ivotl�Je� I zar 
za nas nema pojava, kao �to su, na pпmer, sva 1SpolJavanJa z1vot�, 
za koje ne znamo ni odakle dol_aze

_
n� kи?� i�u, �eno�ena

_
kao �to Је 

pojava Ьiljke iz semena, rodenJe. z1v1� Ь1с�, 1 sl1cno, 1 dalJ�, pпr�d
nih pojava, oluja, kise, proleca, Јеsеш, koJe ne _шоz�шо �1 da obJa
sniшo ni protuшacimo? Nije li svaka od tih pпrodnlh poJ_ava 11:zeta 
zasebno nesto sto mi mozemo da osetimo samo u maloJ шеп, da 
dodirnemo samo deo, kao slepci u staroj istocnjackoj basni koj i su 
definisali slona svaki na svoj nacin: jedan prema njegovim nogama, 
drugi рrеша usima, а treci рrеша repu? . Nastavljajuci Morozovljeva zakljucivanja koja se ticu odnosa 1Z
шedu sveta tri dimenzije i sveta cetiri dimenzije, mi nemamo osno
va da ovaj poslednji trazimo samo u domenu "s�iritizma". . . Uzmimo zivu celiju. Ona moze Ьiti potpuno Jednaka ро duzш1, 
sirini i visini nekoj drugoj, шrtvoj celij �. А ipak po�toji n_esto 11: zivoj 
celiji cega nema u шrtvoj , neceg �to шsшо u staщu da 1zшепшо . 
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Mi kazemo da је to "zivotna sila", pokusavajuci da objasniшo zi
votnu silu kao neku vrstu kretanja. Ali, u stvamosti rni tiшe nista ne ob
jasnjavamo, vec samo dajemo iше pojavi koja ostaje neobjasnjiva . . 

Prema nekim naucniш teorijama, zivotna sila mora Ьiti razloziva 
na fizicko-hemijske elemente, na prostije sile. Ali, nijedna od tih 
teorija ne moze da objasni kako jedne prelaze u druge i u kakvom 
su odnosu jedne prema drugima. Mi nismo u stanju da fizicko-he
mijskim forшulama izraziшo ni najjednostavnije ispoljavanje zivo
tne energije. А sve dok to nismo u stanju da шadimo, mi nemamo 
prava, u striktno logickom smislu, da na zivotne procese gledamo 
kao na identicne fizicko-hemijskiш procesiшa. 

Mi mozemo da prihv�timo filozofski "monizam", ali nешашо 
razloga da prihvatiшo fizicko-hemijski monizaш koji nam se po
vremeno nашесе i koji poistovecuje zivotne i psihicke procese sa 
fizicko-heшijskim procesiшa. Nas uш moze, na apstraktan nacin, 
doci do zakljucka о jedinstvu fizicko-hemijskih, zivotnih i psihi
ckih procesa, ali za nauku, za egzaktno i konkretno znanje, te tri 
klase pojava stoje odvojene jedna od druge. 

Za nauku, tri klase pojava: mehanicke sile, zivotne sile i psihicke 
sile, prelaze jedna u drugu sашо deliшicno i oCigledno bez ikakvih 
utvrdenih ili izracunljivih proporcija. Zbog toga, naucnici се iшati 
opravdanja da objasnjavaju zivotne i psihicke procese kao neku vr
stu kretanja samo kad nadu nacin za preobrazaj kretanja u zivotnu i 
psihicku energiju, i obmuto, kad takav preobrazaj izracunaju. То 
znaci da се takva jedna potvrda Ьiti moguca samo kad bude poznato 
koliki је broj kalorija koji se sadrzi u odredenoj kolicini uglja ne
ophodan da zapocne zivot jedne celije, ili koliki је pritisak (u atшo
sferama) neophodan za forшiranje jedne misli ili jednog logickog 
zakljucka. Sve dok to nije poznato, fizicki, Ьioloski i psihicki feno
meni, kako ih proucava nauka, odvijaju se na razliCitim nivoima. 
Njihovo jedinstvo jedino se moze naslucivati, ali nista se ne moze 
pozitivno potvrditi . 

Ako jedan te isti izvor deluje u fizicko-hemijskim procesima, 
шоzе se pretpostaviti da on deluje i u razlicitim sferama koje su 
samo delimicno bliske jedna drugoj . 

Kad Ьi nauka zaista posedovala znanje о jedinstvu makar zivot
пih i fizicko-'-hemijskih pojava, ona Ьi Ьila u stanju da stvara zive 
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organizme. Nema niceg preteranog u tom ocekivanju. Ljudi kon
strui�u ma�ine i aparate koji su spolja mnogo slo�enij i nego jedno
stavni jednocelijski organizmi. А ipak nisu u stanju da konstrui�u 
takav jedan organizam. То znaCi da }1 �ivim organizmima ima ne�to 
sto ne postoji u be�ivotnoj ma�ini. Ziva celija sadr�i nesto cega nе
та u mrtvoj . I mi imamo sva prava da to ne�to zovemo podjednako 
neobja�njivim i nemerlj ivim. А proucavajuCi coveka, imamo dobre 
razloge da seЬi postavimo pitanje :  koji deo је u njemu veci, merljivi 
ili nemerlj ivi? 

"Kako mogu da odgovorim na va�e pitanje" (о cetvrtoj dimen
ziji) pi�e Morozov svojim drugovima zatvorenicima, "kad ја sam 
nemam dimenzija u pravcu na koji vi ukazujete?" 

Ali kakve realne osnove su navele Morozova da tako izriCito us-' 
tvrdi da on nema tu dimenziju? 

Мо�е li on da izmeri sve u seЬi? Dve osnovne funkcije u coveku, 
�ivot i misao, spadaju u oЬlast nemerlj ivog. 

Mi tako nejasno i tako nesavrseno znamo �ta covek zapravo je
ste, i mi u seЬi imamo tako mnogo toga �to је  zagonetno i nerazum
ljivo iz perspektive geometrije sa tri dimenzije, da nemamo razloga 
da poricemo cetvrtu dimenziju time �to poricemo "duhove". Napro
tiv, mi imamo puno osnova da tra�imo cetvrtu dimenziju Ьа� u seЬi. 

А sami seЬi moramo da priznamo jasno i zasigurno da ni najma� 
nje ne znamo �ta је zapravo covek. Za nas је on zagonetka i tu zago
netku moramo da prihvatimo kao takvu. 

"Cetvrta dimenzija" obecava da objasni ne�to u toj zagonetki. 
Poku�ajmo da vidimo �ta nam "cetvrta dimenzija" mo�e dati ako јој 
pridemo starim metodama, ali bez starih predrasuda za ili protiv spi
ritizma. Hajde da opet zamislimo svet Ьiса u prostoru koja ima samo 
dve dimenzije, �irinu i du�inu, i koja naseljavaju tu ravnu povr�inu.3 

Zamislimo, na toj povr�ini, �iva Ьiса koja imaju oЬlike geome
trijskih figura i sposobnost da se krecu u dva pravca. 

Na samom pocetku istra�ivanja uslova �ivota tih пivanskih Ьiса 
mi se odjednom suocavamo sa veoma interesantnom cinjenicom. 

3 U tim razmi�ljanju о zamШjenim svetovima delimii\no cu slediti Нintonov 
plan, ali to ne znai\i da delim sve Hintonove opcije. 
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Cetvrta dimeziia 

Та Ьiса се moci da se krecu u dva pravca u njihovoj ravni. Ona 
nece Ьiti u stanju da se dignu iznad te ravni ili da је napuste . Na isti 
nacin ona neee Ьiti u stanju da vide ili osete Ьilo �ta �to le�i izvan 
njihove ravni. Ako Ьi se neko od tih Ьiса diglo iznad te ravni, ono 
Ьi potpuno otislo iz sveta drugih Ьiса koja su mu slicna, izguЬilo Ьi 
se, nestalo, niko ne zna gde. 

Ako pretpostavimo da su organi vida tih bica smesteni na nji
hovim ivicama, na njihovim spolja�njim linijama, onda ona uop�te 
ne Ьi Ьila u stanju da vide ista �to le�i izvan njihove ravni. Oni Ьi 
videli jedni druge ne takve kakvi stvarno jesu, to jest u oЬliku geo
metrijskih figura, vec jedino u oЬliku linija. Na isti nacin, svi pre
dmeti nj ihovog sveta njima Ьi izgledali kao linije .  l, �to је veoma 
va�no, sve linije, Ьilo da su prave, krive, ili sa uglovima, ili koje 
le�e pod raznim uglovima u odnosu na njihovu ivicu, izgledale Ьi 
im potpuno slicne; oni ne Ьi Ьili u stanju da vide razliku medu sa
mim linijama. Ali, istovremeno, te linije Ьi se za njih razlikovale ро 
cudnim osobinama koje Ьi oni verovatno zvali pokretima ili viЬraci
jama linija. 

Centar kruga се im Ьiti potpuno nedostupan. Uopste nece Ьiti н 
stanju da ga vide. Da Ьi doseglo centar kruga, dvodimenzionalno 
Ьiсе Ьi moralo da prokopa ili prosece рнt kroz masн ravnih figшa 
koje imaju deЬlj inн atoma. Proces kopanja zgledao Ьi mн kao iz
mena linije krн�nice. 

Ako Ьi kocka Ьila sme�tena ll tu ravan, onda Ьi mн se ta kocka 
pojavljivala ll oЬliku cetiri linije koje ogranicavajll kvadrat koji do
dirнje njihovн ravan. Od citave kocke, za njega се postojati samo 
kvadrat. On nece Ьiti н stanjн cak ni da zamisli ostatak kocke. Ko
cka za njega nece postojati. 

Ako Ьi nekoliko tela do�lo н kontakt sa njegovom ravni, za Ьiсе 
iz ravni Ьi н slнcaju svakog od tih tela postojala samo povr� koja је 
dosla н dodir sa njegovom ravni. Та povr�, to jest, linije koje је  
ogranicavaju, izgledale Ьi  mн kao predmet njegovog sopstvenog 
sveta. 

Ako Ьi kroz njegov prostor, to j est, kroz njegovu ravan, pro�la 
kocka obojena raznim bojama, prolazak kocke igledalo Ьi mн kao 
postepena promena Ьоја linija koje ogranicavaju kvadrat koji le�i u . . . 
ПJegovoJ ravш. 
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Ako pretpostavimo da se to bice и ravni и6ni sposobnim da vidi 
svojom ravnom stranom, to jest onom koja gleda ka nasem svetu, 
lako је zamisliti kakvu Ьi pogresnи predstavu о njemи ono steklo . 

Citav univerzum njemи se pojavljиje и oЬliku ravni. Vrlo је vero
vatno da се ono tu ravan nazvati etar. Shodno tome, ono се ili potpuno 
pore6i pojave koje se odvijajи van njegove ravni, ili се na njih gle
dati kao na dogadaje и sopstvenoj ravni, svom etru. Nesposobno da 
и svojoj ravni objasni dogadaje koje opaza; ono се ih mozda nazva
ti cиdesnim, dogadajima koji prevazilaze njegovo razumevanje, pre
vazilaze njegov prostor, dogadajima и "trecoj dimenziji". 

Primetivsi da se neobjasnjivi dogadaji odvijajи и odredenom sledи, 
и odredenoj zavisnosti jedni od drugih, а takode, verovatno, i и zavi
snosti od nekih zakona, Ьiсе iz ravni се prestati da ih smatra cиde
snim i pokusace da ih objasni роmоси manje ili vise slozenih hipoteza. 

Pojava mиtne predstave о drugoj paralelnoj ravni postace za Ьiсе 
iz ravni prvi korak prema ispravnom razumevanjи univerzuma. Ono 
се potom zamisliti da se sve pojave, koje nije и stanjи da objasni и 
svojoj sopstvenoj ravni, dogadajи и toj paralelnoj ravni. U tom s�a
njи razvoja, Citav nas svet izgledace ти kao ravan paralelna nJe
govoj sopstvenoj ravni. Ni reljefni perspektiva jos nece postojati za 
njega. Planinski pejzaz igledace ти kao ravna fotografija. Njegova 
predstava о svetu се bez sиmnje Ьiti veoma siromasna, i риnа gre
saka. Velike stvari се se smatrati malim, а male stvari velikim, i sve 
zajedno, Ьilo da је daleko ili Ьlisko, njemи се izgledati podjednako 
иdaljeno i nedostupno. 

Priznavsi da postoji svet paralelan svetu njegove ravni, dvodi
menzionalno Ьiсе се reci da о pravoj prirodi odnosa izmedи ta dva 
sveta ono ne zna nista. 

U paralelnom svetu Ьiсе mnogo toga sto се za dvodimenzional
no Ьiсе izgledati neobjasnjivo. Na primer, polиga ili dva tocka na 
osovini. То delovanje се izgledati neshvatljivo dvodimenzionalnom 
Ьiси, cija је predstava о zakonima kretanja ogranicena na kretanje 
и ravni. Sasvim је mogиce da се ta pojava Ьiti smatrana natpriro
dnom i kasnije Ьiti nazvana, na naиcnij i nacin, "nadfizickom". 

Proиcavajиci te nadfizicke pojave, bice iz ravni moze nabasati 
na idejи da polиga, ili tockovi, sadrze nesto nemerlj ivo, ali sto, bez 
obzira na to, postoji. 
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Cetv1·ta dimeziia 

Odatle ј е  samo jedan korak do hipoteze о tr�coj 
-
�iJ?en�ij_i. �ice 

iz ravni zasnovace tu hipotezи иpravo na neobJaSnJlVlm сшЈешса
та, kao sto је okretanje tockova. Ono se moze zapita�i da li to neo
bjasnjivo moze иistinи Ьiti nemerlj ivo, � poto� pocetl da postepen? 
tumaCi samom seЬi fizicke zakone trod1menzюnalnog prostora. All, 
ono nikad nece Ьiti и stanjи da matematicki dokaze postojanje trece 
<J imenzije, jer се se sva njegova geometrijska ramislja�ja odvij

_
ati 

samo и ravni и dve dimenzije, i zbog toga се ono proJektovatl и 
гavan rezиltate svojih matematickih zakljиcaka, иnistavajиci na taj 
naCin svo njihovo znacenje. 

Bice iz ravni Ьiсе и stanjи da stekne svoje prvo zapazanje о pri
гodi trece dimenzije naprosto logickim razmisljanjem i иporedi
vanjem. То znaCi da, proиcavanjem onog

_ 
neobjasnjivo�. 

st? lezi � 
ravnoj fotografiji (koja za njega predstavlJa nas �vet), b1ce

_
1z r�vш 

moze da dode do zakljиcka da su ти mnoge poJave neobJaSnJ lve, 
јег u objektima koji izazivaju te pojave 

_
moze

_ 
postojati odredena 

mzlika koju ono ne razшne i ne moze da 1zmeп. 
Dalje, ono moze da zakljuci da se pravo telo na neki naCin mora 

гazlikovati od zamisljenog. А dopиstivsi jednom pretpostavku о 
trecoj dimenzij i, ono се morati da kaze da stvarno telo? za r��liku 
od zamisljenog tela, mora da poseduje bar malн trecu dнnenZlJll. 

Na isti nacin, Ьiсе iz ravni moze da prizna da i ono nиzno mora 
posedovati trecu dimenziju. 

Posto dode do zakljиcka da stvarno telo sa dve dimenzije ne mo
ze da postoji, da је to samo zamisljena figura, Ьiсе iz ravni се mo
гati da kaze seЬi da, posto treca dimenzija postoji, i ono samo mo�a 
da posedиje tu trecu dimenzijи, jer Ьi ina_ce, imajиc

_
i sam? dve dl

menzije, ono Ьilo imaginarna figиra, to Jest, postoJalo Ь1 samo н 
neCijem нmu. 

Bice iz ravni razmisljace na slede6i nacin: "Ako treca dimenzija 
postoj i, ја sam ili trodimenzionalno Ьiсе, ili ne postoj im stvamo, 
vec samo u neCijoj imaginacij i ." 

Razmisljajнci zasto ne vidi svojи trecи dimenzijи, Ьiсе iz ravni 
moze doci na pomisao da је njegovo prodнzenje и toj trecoj dimen
zij i, kao i prodиzenje drиgih tela и trec�j dimen�iji, veo�a mal�. Та 
гazmisljanja mogи Ьiсе iz ravni dovestl do zaklJнcka

_ 
da Је  za щеgа 

pitanje trece dimenzije povezano sa proЬlemom malih razmera. 
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Istra�ujuci svet na filozofski nacin, Ьiсе iz ravni се povremeno 
sumnjati u stvamost svega sto ga okrufuje, ра i u svoju sopstvenu 
stvamost. 

Ono potom mo�e pomisliti da је njegova predstav� о svetu po
gresna i da ono cak i ne vidi stvamost takvu kakva Jest� . I� t?g� 
mogu da proizidu rezonovanja о_ stvarima

_ �а�о se poJaV�J�JU 
_
1 

stvarima kakve jesu. Bice iz ravш mo�e m1sl1t1 da se u
_ 
tre�oJ d1� 

menzij i stvari moraju javljati kakve jesu, to jest, ono се u 1stoJ stvaп 
videti vise nego sto је videlo u dve dimenzije .  

Proveravajuci sva ta zakljuCivanja iz nase persp�ktive, to jest, i� 
perspektive Ьiса sa tri dimenzije, mi I?oramo da pпznam? da su sv1 
zakljucci Ьiса iz ravni savrseno tасш, te da ga vod� _

ka 1
_
spravnot? 

razшnevanju sveta i ka spoznaji, iako u pocetku teoпJskoJ , trece d1-
menzije .  

Iskustvo Ьiса iz ravni mo�e nam Ьiti odkoristi: i mi mo�emo po
kusati da otkrijemo ima li u nasem svetu necega prem� �emu ���о 
mi u isto·m odnosu kao sto је Ьiсе iz ravni prema trecoJ d1menz1J 1. 

IspitijuCi fizicke uslove lju�skog �ivota, 
-�

ас� cemo 
_
и nj

_
ima g�t�

vo potpunu analogiju sa uslovvna �1vota Ь1са 1z ravш koJe pocmJe 
da Ьiva svesno trece dimenzije .  

Pocecemo analizirajuCi nas odnos prema "nevid1j ivom". 
Isprva covek smatra nevidlj ivo cudesnim i natprir

_
odnim. Po�te� 

peno, sa evolucijom znanja, ideja о cudesnom postaJe sve �1ШnЈе 1 
manje neophodna. Na sve u domenu dostupnom posmatrall)U (а na 
�alost, i sve sto је daleko izvan njega) se gleda kao na nest� st� po
stoji u skladu sa izvesnim utvrdenim zakonima, kao po�led1c� 1zv�� 
snih utvrdenih uzroka. Ali, uzroci mnogih pojava ostaJu skr1veш 1 
nauka је prisiljena da se ograniCi na klasifikaciju tih neobjasnjivih 
pojava. 

ProucavajuCi karakter i osoЬine "neobjasnji�?.( u :azliCit
_
i�? gra

nama naseg znanja, u fizici i hemiji,
_ 
u Ьiolog1�� 1 psi�юloglJI, mo

�emo doci do izvesnih opstih zaklJucaka koJl se tlcu karaktera 
neobjasnjivog. То znaCi da proЬlem mo�emo for��lisati na sledeCi 
naCin: nije li neobjasnjivo rezultat necega "nemerlJ lvog" za nas, �to 
postoji, prvo, u onim stvarima koje, onakve ka�e nam s� ukazщu, 
mo�emo da potpuno izmerimo, i drugo, u stvaпma za koJe, onakve 
kakve nam se ukazuju, ne mo�emo irnati mere? 
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Cetvrta dimeziia 

Mo�emo da mislimo da sama ta neobjasnjivost mo�e Ьiti rezul
tat Cinjenice da mi ispitujemo i pokusavamo da objasnimo, unutar 
granica tri dimenzije, pojave koje prelaze u oЬlast vise dimenzije. 
Da ka�emo drugaCije, zar mi nismo u situacij i Ьiса iz ravni koja po
kusavaju da objasne u ravni one pojave koje se odvijaju u trodimen
zionalnom prostoru? 

Ima mnogo toga sto potvrduje verovatnost takve pretpostavke. 
Sasvirn је moguce da su mnoge neobjasnjive pojave neobja

snjive samo zato sto mi �elimo da ih objasnirno u nasoj ravni, to 
j est, unutar naseg trodimenzionalnog prostora, dok se u stvamosti 
one javljaju izvan nase ravni, u domenu visih dirnenzija. 

Dosavsi do zakljucka da smo okru�eni svetom nemerljivog, mo
ramo priznati da smo, do sada, imali potpuno pogresnu predstavu о 
predmetima naseg sveta. 

Znamo od ranije da mi stvari vidimo i predstavljamo ih seЬi ona
kvima kakve one nisu. Sad mo�emo da odredenije ka�emo da mi u 
stvarima ne vidimo onaj njihov deo koji ј е  za nas nemerljiv, koji 
le�i u cetvrtoj dimenzij i. 

Ovaj poslednji zak1jucak nas dovodi do ideje о razlici izmedu 
imaginamog i stvamog. 

Videli smo da Ьiсе iz ravni, dosavsi na ideju о trecoj dimenziji, 
mora da zak1juci da, ako tri dimenzije postoje, stvamo telo sa dve 
dimenzije ne mo�e da postoji . Dvodimenzionalno telo Ьilo Ьi samo 
imaginama figura, presek trodimenzionalnog tela ili njegova pro
jekcija u dvodimenzionalni prostor. 

Dopustajuci postojanje cetvrte dimenzije, mi moramo da na isti 
nacin priznamo da ako cetiri dimenzije postoje, stvamo telo sa tri 
dimenzije ne mo�e da postoji .  Stvamo telo mora posedovati, u naj
manju ruku, bar veoma mali produ�etak du� cetvrte dimenzije, j er 
Ьi inace Ьilo samo zamisljena figura, projekcija cetvorodimenzional
nog tela u trodimenzionalni prostor, kao "kocka" nacrtana na papiru. 

Na taj naCin moramo doCi do zakljucka da mora postojati kocka 
sa tri dimenzije i kocka sa cetiri dirnenzije, i da samo ta kocka sa 
cetiri dimenzije stvamo, uistinu postoji. 

PosmatrajuCi i coveka iz te perspektive, dolazimo do veoma in
teresantnih zakljucaka. 
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Ako cetvrta dimenzija postoji, moguca је  j edna od dve stvari. Ili 
mi sami posedujemo cetvrtu dimenziju, to j est, zaista j esmo cetvo
rodimenzionalna Ьiса, ili posedиjemo samo tri dimenzije, u kom 
slucaju uopste ne postojimo. 

Ako cetvrta dimenzija postoji, dok mi imamo samo tri, to znaCi 
da nemamo stvamo postojanje, da postojimo samo u necijoj imagi
naciji, i da se sve nase misli, osecanja i iskustva odigravaju u umи 
nekog viseg Ьiса, koje nas zamislja. Mi smo samo proizvodi njego
vog uma i Citav univerzum је samo vestacki svet koji је stvorila nje
gova masta. 

Ako ne zelimo da se slozimo sa tim, onda moramo da priznamo 
da smo Ьiса sa cetiri dimenzije. 

А istovremeno, mi moramo da priznamo da nasu sopstvenu ce
tvrtu dimenzijи, kao i cetvrtu dimenziju tela koja nas okru:Zuju,  
znamo i osecamo veoma malo i da samo nagadamo njeno postoja
nje iz opazanja neobjasnjivih pojava. 

Takvo slepilo u odnosu na cetvrtu dimenziju moze Ьiti prouzro
kovano cinjenicom da је  cetvrta dimenzija naseg tela i drugih obje
kata naseg sveta isuvise mala i nedostupna nasim culnim organima, 
ili aparatu koji prosiruje sferu naseg posmatranja, na potpuno isti 
naCin kao sto sи molekuli nasih tela i mnoge drиge stvari nedostu
pne neposrednom posmatranju. Sto se tice objekata koji posedujи 
vecu proteznost u cetvrtoj dim:::nzij i, mi ih povremeno osecamo u 
odredenirn okolnostima, ali odЬijamo da ih priznamo kao stvamo 
postojece. 

Poslednje razmatranje daje nam dovoljno osnova da verujemo 
da, bar u fizickom svetu, cetvrta dimenzija mora da se odnosi na 
domen malih rastojanja. 

Cinjenica da stvari ne vidimo и njihove cetiri dimenzije ponovo 
nas dovodi do opsteg proЬlema nesavrsenosti nasih percepcija. 

Cak i ako ostavimo ро strani druge nedostatke nase percepcije  i 
razmatramo njeno delovanje samo u odnosu na geometriju, mora
cemo da priznamo da mi sve vidimo veoma malo nalik tome kakvo 
ono zaista jeste. 

Mi ne vidirno tela, mi vidimo samo povrsine, stranice i linije .  Mi 
nikad ne vidimo kocku; mi vidimo samo njen mali deo, nikad је ne 
vidimo odjednom sa svih strana. 
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Cetvrta dimeziia 

Iz cetvrte dimenzije mora Ьiti moguce da vidimo kocku sa svih 
njenih strana odjednom, kao i iz njenog centra. 

Centar sfere nam је nedostupan. Da Ьismo stigli do njega, mi 
moramo da prosecemo ili prokopamo put kroz masu sfere, to jest, 
postupamo tacno na isti nacin na koji i Ьiсе iz ravni u odnosu na 
krug. Proces prosecanja се nam u tom slucaju izgledati kao poste
pena prome-na na povrsini sfere. 

Potpиna analogija naseg odnosa prema sferi sa odnosom Ьiса iz 
ravni prema krugu daje nam osnova da mislimo da је u cetvrtoj 
dimenzij i, ili duz cetvrte dimenzije, centar sfere isto tako lako do
stupan kao i centar kruga и trecoj dimenzij i. Drugim reCima, imamo 
pravo da pretpostavimo da је u cetvrtoj dimenziji moguce dosegnu
ti centar sfere iz nekog regiona koji nam је nepoznat, duz nekog 
neshvatlj ivog pravca, а da sama sfera ostane nedimuta. Ovo posle
dnje се nam izgledati kao neka vrsta cuda, ali isto tako cudesno Ьicu 
iz ravni mora izgledati mogucnost da dosegne centar kruga ne kva
reCi liniju njegovog obima, ne lomeCi krug. 

Nastavljajuci da dalje zamisljamo osoЬine videnja ili percepci
je u cetvrtoj dimenzij i, moracemo da priznamo da је ne samo u geo
metrijskom smislu, vec takode i u mnogim drugim pogledima, iz 
cetvrte dimenzije moguce videti predmete naseg sveta mnogo bolje 
nego sto mi vidimo. 

Profesor Helrnholc (Helrnholtz) је jednom rekao za nase oko da, 
kad Ьi mu neki opticar poslao tako lose napravljen instrument, on 
ga nikad ne Ьi uzeo. 

Nesumnjivo nase oko ne vidi veliki broj stvari koje postoje. Ali, 
ako u cetvrtoj dimenziji mi vidimo i bez pomoci takvog jednog ne
savrsenog instrumenta, obavezno Ьi trebalo da vidimo mnogo vise, 
to се reci, da vidimo ono sto nam је sada nevidljivo i da sve vidimo 
bez mreze iluzije koja Citav svet sakriva od nas i cini njegov spo
ljasnji aspekt veoma neslicnim onom kakav on stvamo jeste. 

Moze se postaviti pitanje zasto Ьi u trecoj dimenzij i videli bez 
pomoCi oCiju i st"a to onda znaci .  

Na ta pitanja moCi се se definitivno odgovoriti samo ako se 
pouzdano zna da cetvrta dimenzija postoji i kad nam је  poznato sta 
ona stvamo jeste. Ali, zasad је moguce da se uzme u obzir samo 
ono sto Ьi moglo da bude u cetvrtoj dimenzij i, i zato ne moze Ьiti 
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nikakvih konacnih odgovora na ta pitanja. Videnje и cetvrtoj di
menziji mora se obavljati bez pomoci осiји. Ogranicenja naseg oc
nog vida mi znamo, а poznato је da ljиdsko oko nikad ne moze 
dostici savrsenstvo ni mikroskopa ni teleskopa. Ali, ti instrиmenti, 
sa svim povecanjem moci vida koji оЬеzЬеdији, ne dovode nas ni 
korak Ьlize cetvrtoj dimenziji .  Zato se moze zakljиciti da videnje и 
cetvrtoj dimenzij i mora Ьiti nesto sasvim drиgaCije od oЬicnog vi
denja. Ali, sta to zapravo moze da Ьиdе? MoZda се to Ьiti nesto 
analogno "vidи" kojim ptica koja leti iznad Severne Rиsije "vidi" 
Egipat, gde se seli и zimи; ili v id golиba pismonose koji "vidi", na 
stotine milja иdaljen, golиbarnik, iz koga је odnesen и zatvorenoj 
korpi; ili vid inzenjera koji pravi prve proracиne i gruЬi nacrt mosta, 
koji "vidi" most i vozove kako prelaze preko njega; ili vid coveka 
koji, gledajиci red voznje, "vidi" sebe kako stize na polaznи stanicи 
i njegov voz kako stize na odrediste. 

Sad, ocrtavsi odredene osoЬine koje Ьi videnje и cetvrtoj dimen
ziji moralo da ima, moramo da nastojimo da definisemo tacnije ono 
sto znamo о fenomenи tog sveta. 

KoristeCi opet iskustvo dvodimenzionalnog Ьiса, moramo seЬi 
postaviti sledece pitanje :  da li sи sve "pojave" naseg sveta objasnji
ve sa gledista fizickih zakona? 

Ima tako mnogo neobjasnjivih pojava oko nas za koje, samo zato 
sto smo postali previse Ьliski sa njima, prestajemo da primecиjemo 
njihovu neobjasnjivost i, zaboravljajиci је, pocinjemo da klasifikи
jemo te pojave, dajemo im imena, иk1јисијето ih и okvire raznih 
sistema, i na krajи, cak pocinjemo da poricemo njihovu neobjasnji
vost. 

Strogo govoreCi, sve је podjednako neobjasnjivo. Ali, mi smo na
vikli da smatramo neke klase pojava kao vise, а druge kao manje 
objasnjive. One manje objasnjive stavljamo и posebnи grupи i od 
njih stvaramo odvojen svet, na koji se gleda kao na svet paralelan 
onom "vise objasnjivih" pojava. 

с 
То se pre svega odnosi na takozvani "psihicki svet", to jest, na 

svet ideja, s lika i koncepcija, na koji gledamo kao na paralelan fi
zickom svetu. 
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Nas odnos prema psihickom, razlika koja za nas postoji izmedи 
fizickog i psihickog, pokazuje da se psihicke pojave morajи pripi
sati oЬlasti cetvrte dimenzije.4 

U istorij i ljиdske misli odnos prema psihickom је veoma slican 
odnosи Ьiса iz ravni prema trecoj dimenzij i. Psihicke pojave sи ne
objasnjive na "fizickom nivoи", ра se zbog toga na njih gleda kao 
na sиprotne fizickim. Ali, njihovo jedinstvo se magl�vito oseca i ne
prekidno se pokusava da se psihicke pojave protumace kao neka vrsta 
fizickih pojava, ili fizicke pojave kao neka vrsta psihickih pojava. Pri
znalo se da је ta podela koncepata neиspesna, ali nema nacina da se 
oni иjedine. 

Pre svega, na psihicko se gleda kao na potpиno odvojeno od tela, 
kao fиnkcijи "dиse", koja ne podleze nikakvim fizickim zakonima. 
Dиsa zivi za sebe, а telo za sebe i j edno је nesamerlj ivo sa drugim. 
То је teorija naivnog dиalizma ili spiritualizma. Prvi pokusaj jednog 
podjednako naivnog monizma gleda na dиsи kao na direktnи fиn
kcijи tela. Potom је receno da је "misao kretanje materije". То је Ьi
la famozna formиla Molesota (Moleschott) 

ОЬа ova pogleda vode и corsokak. Prvi, zato sto se oCigledna 
medиzavisnost fizioloskih i psihickih procesa ne moze zanemariti; 
а druga, jer kretanje i dalje ostaje kretanje, а misao ostaje misao. 

Prvo gledanje analogno је poricanjи od strane dvodimenzional
nog Ьiса svake fizicke realnosti pojava koje se odvijajи izvan nje
gove ravni. Drиgi pogled је analogan pokusajи da se na pojavu koja 
se dogada iznad ili izvan ravni gleda kao na pojavu и njoj . 

Naredni korak је hipoteza о paralelnoj ravni и kojoj se odvijaju 
sve neobjasnjive pojave. Ali, teorija о paralelizmи је veoma opasna 
stvar. 

Bice iz ravni pocinje da razиmeva trecи dimenzijи kad pocne da 
иvida da ono sto је smatralo paralelnim svojoj ravni moze zapravo 
da Ьиdе na razlicitoj иdaljenosti od nje. Ideja о reljefnosti i perspe-

4 Izraz "psihicke" pojave se ovde koristi u njegovom jedinom mogucem smislu, 
psiholoskih ili mentalnih pojava, to jest, onih koji cine predmet psihologije. 
Pomenuo sam to zato sto se u spiritistickoj i teozofskoj literaturi rec "psihicko" 
koristi za oznacavanje paranormalnih ili nadfizickih pojava. 
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ktivi се se potom pojaviti и njegovom ити, i svet i stvari се za nje
ga иzeti isti oЬlik kao sto imajи za nas . 

Ispravnije cemo razиmeti odnos izmedи fizickih i psihickih po
java ako jasno razиmemo da psihicko nije иvek paralelno fizickom 
i da.moze da Ьиdе sasvim nezavisno od njega. А paralele koje nisи 
иvek paralelne ocigledno podlezи zakonima koji nam nisи shvat
ljivi, zakonima sveta sa cetiri dimenzije. 

Danas se cesto kaze: mi ne znamo nista о tacnom odnosи izmedи 
fizickih i psihickih pojava; jedina stvar kоји mozemo da potvrdimo, 
i koja је manje ili vise иtvrdena, је da za svaki psihicki proces, 
misao ili oset, postoji odgovarajиci fizioloski proces, koji se ispo
ljava bar и slabasnoj viЬraciji и nervima i mozdanim vlaknima kao 
i и hemijskoj promeni raznih tkiva. Oset se definise kao svest о pro
meni и cиlnim organima. Pr.omena је odredeni pokret koji se prenosi 
и mozdane centre, ali na koji se nacin pokret preobrazava и osecanje · 
ili misao, ne zna se. 

Postavlja se pitanje :  zar nije mogиce da se pretpostavi da је fi
zicko odvojeno od psihickog cetvorodimenzionalnim prostorom, to 
j est, da fizioloski procesi, prelazeCi и oЫast cetvrte dimenzije, pro
izvode svoje efekte koje nazivamo osecanje ili misao? 

Na nasem nivoи, to jest, и svetн pokreta i viЬracija dostupnih 
nasem opazanjи, mi nismo и stanjи da razиmemo ili odredimo misao, 
na potpuno isti nacin na koj i  је dvodimenzionalno Ьiсе и svojoj ra
vni nesposobno da razume ili odredi delovanje polиge ili kretanje 
para tockova na osovini. 

Jedno vreme sи ideje Е. Maha (Е. Mach), иglavnom izlozene и 
njegovoj knjizi "Analize oseta i odnosa fizickog prema psihickom ", 
Ьile l1 velikoj modi. Mah potpнno porice Ьilo kakvu razliku izmedи 
fizickog i psihickog. Ро njegovom misljenjи, sav dиalizam и иoЬi
cajenom gledanjи na svet proizlazi iz metafizicke koncepcije "stvari 
ро seЬi" i koncepcije (ро Маhи pogresne) ilнzomog karaktera spo
znaje stvari. Ро Mahovom misljenjи, mi ne mozemo nista da vidimo 
pogresno. Stvari sи иvek tacno ono sto izgleda da јеsи. Koncept 
ilиzije mora da potpиno nestane. Elementi oseta sи fizicki elemen
ti. Ono sto zovemo "telima" samo sи kompleksi elemenata oseta: 
svetlosni oseti, zvucni oseti, oseti pritiska itd. Mentalne slike sи sli
cni sklopovi oseta. Ne postoji razlika izmedи fizickog i psihickog; 
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i jedno i drugo sи izgradeni od istih elenienata (od oseta). Moleku
lamи strukturu tela i atomsku teorijи Mah prihvata samo kao sim
bole i porice svu njihovu realnost. 

Na taj nacin, prema Mahovoj teorij i, nas psihicki aparat gradi fi
zicki svet. Jedna "stvar" је samo kompleks oseta. 

Ali, govoreCi о Mahovim teorijama, neophodno је da imamo na 
umи da psihicki aparat gradi j�dino "oЫike" sveta (to j est, cini svet 
onakvim kakvirn ga opazamo) od neceg drugog, sto mi nikad ne
cemo dosegnнti. Plavetnilo neba је nestvamo, zelenilo livada је  
takode nestvamo; te "Ьоје" pripadajи reflektovanim zracima. Ali, 
oeigledno postoji nesto na "nеЬи", to j est и vazdиhи nase atmosfe
re, sto Cini da ono izgleda plavo, kao sto ima necega и travi na liva
di sto cini da ona izgleda zelena. 

Bez i najmanjeg dodatka, covek је lako mogao da kaze, na osno
vи Mahovih ideja: ova јаЬнkа је sklop mojih oseta, zbog toga ona 
samo izgleda da postoji, ali и stvari ne postoji. 

То Ьi Ьilo pogresno. ЈаЬиkа postoji. I covek moze, na najrealnij i 
nacin, da se и to иveri. Ali, ona nije to sto izgleda da jeste и trodi
menzionalnom svetu. 

Psihicko, kao opozicija fizickom ili trodimenzionalnom, veoma 
је slicno onom sto Ьi trebalo da postoji и cetvrtoj dimenzij i, tako da 
imamo sva prava da kazemo da se misao krece dнz cetvrte dimen
zчe.  

Za misao ne postoje preprel(e ni rastojanja. Ona prodire и nepro
bojne predmete, vizиalizиje strиktиru atoma, izracunava hemijski 
sastav zvezda, proиcava zivot na dnн okeana, оЬiсаје i institucije 
rase koja је nesta1a pre deset hiljada godina . . .  

Nikakvi zidovi, nikakvi fizicki нslovi ne ogranicavajи nasн fan
tazijи, nasll imaginacijи. 

Zar nisи Morozov i njegovi dшgovi и svojoj masti leteli daleko 
izvan tvrdave SliselЬurg? 

Zar nije sam Morozov, и svojoj knjizi "Otkrivenje и oluji i gr
mljavini ", pнtovao kroz prostor i vreme kad је, CitajнCi "Otkrive
nje " и Aleksijevskom sancи Petropavlovske tvrdave video olиjne 
oЬlake kako klize iznad ostrva Patmos l1 Grckom arhipelagн, и pet 
popodne 30. septembra 395 . godine. ?  
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Zar mi и snй ne zivimo и faпtasticnom vilinskom carstvu gde је  
sve sposobno za  preobrazaj , gde nema staЬilnosti koja pripada fi
zickom svetu, gde jedan covek moze da postane neki drugi, ili dva 
coveka istovremeno, gde najneverovatnije stvari izgledajи jedno
stavne i prirodne, gde se dogadaji odigravajи obmиtim redom, od 
kraja ka pocetku, gde vidimo simbolicke slike ideja i raspolozenja, 
gde razgovaramo sa rnrtvima, letimo kroz vazdиh, prolazimo kroz 
zidove, иdavimo se ili bиdemo spaljeni i ostanemo zivi? 

Sve to иzeto zajedno pokazиje nam da nemamo potrebe da misli
mo da duhovi koji se pojave ili ne pojave na spiritistickiш sean
sama morajи Ьiti jedina moguca Ьiса cetiri dimerizije. Mozemo da 
imamo veoma dobar razlog da kazemo da smo mi sami cetvorodi
menzionalna Ьiса i da smo prema trecoj dimenzij i okrenиti samo je
dnom svojom stranom, to jest, samo malim delom na�eg Ьiса. Samo 
taj na� deo zivi и tri dimenzije i mi smo svesni samo tog dela na�eg 
tela. VeCi deo na�eg Ьiса zivi и cetiri dimenzije, ali smo mi nesve
sni tog dela sebe . Ili Ьi Ьilo јо� istinitije da se kaze da mi zivimo и 
cetvorodimenzionalnom svetu, ali smo svesni sebe samo и trodi
menzionalnom svetu. То znaci da zivimo 11 jednoj vrsti иslova, ali 
zamiЩamo da smo и drugoj . 

Zakljиcci psihologije vode nas istoj ideji, ali razliCitim pиtem. 
Psihologija dolazi, iako veoma sporo, do piiznanja mogиcnosti bн
denja na�e svesti, to jest, njeпog posebnog staпja, kad ona vidi i 
oseca samи sebe u stvaшom svetu koji nema niceg zajednickog sa 
svetom stvari i pojava - u svetu misli, meпtalnih slika i ideja. 

RaspiavljajuCi Ianije о svojstvima cetvrte dimenzije, spomenиo 
sam da se teserakt, to jest а4, moze doЬiti kretanjem kocke u pro
storu, pod иslovom da se sve tacke kocke krecи. 

Ako, shodпo tome, pretpostavimo da је iz svake tacke kocke na
crtana linija kоји taj pokret mora da sledi, komЬinacija tih linija се 
potom stvoriti projekciju tela u cetiri dimenzije. То telo, koje је 
teserakt, kao �to је иtvrdeno ranije, moze se posmatrati kao beskra
jan broj kocki koje rastu, tako reCi, iz one prve kocke. 

Hajde da sad vidimo zпamo li Ьilo kakav primer takvog kreta
nja, koje podrazumeva kretaпje svih tacaka date kocke. 
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Molekulamo kretanje, to jest, kretanje sitnih cestica materije 
kojc se иvecava grejanjem, а smапјије hladenjem, ј е  najpogodnij i 
pt · iшer kretanja duz cetvгte dimenzije, uprkos svim pogre�nim ide
j aшa fizicara и pogledu tog kretanja. 

U clanku pod nazivom: "Mozemo li se nadati da сета videti 
molekule? "5, profesor Goldgramer (Goldgrammer) pi�e da sи, и skla
c_\н sa savremenim pogledima, molekuli tela Ciji је lineami presek 
пс�tо izmedи milionitog i desetrnilionitog dela milimetra. Izracи
пato је da milijarditi deo kubnog milimetra, to jest, jedan kubni 
mikron, na temperaturi od оо С i pri normalnom piitisku sadrzi oko 
30 miliona molekula kiseonika. "Molekuli se krecu veoma brzo, ta
ko da, pri normalnim uslovima, veCina molekula kiseonika ima br
zinu od oko 450 metara и sekundi. Molekuli se ne rasipajи trenиtno 
Ll svim piavcima иprkos svojim velikim brzinama samo zbog toga 
�to se svakog trenиtka sиdaraju jedan sa drugim, иsled cega me
njaju pravac svog kretanja'. ZahvaljиjиCi tome, pиtanja molekula 
ima izgled veoma zюm�enog cik-caka i zato se molekuli zaprayo kre
CLI и mestu, и jednoj tacki, tako reci. 

Ostavljajиci privremeno ро stl-ani zarnr�eni cik-cak i teorijи о 
пюlekulima koji se sиdarajи (Braиnovsko kretanje), poku�ajmo da 
пademo rezultate kretanja molekula и vidlj ivom svetu. 

Da Ьismo na�li primer kretanja dиz cetvrte dimenzije, moramo 
da nademo kretanje и kome Ьi se dato telo stvaшo kretalo i ne Ьi os
tajalo па j ednom mestu (ili и jednom stanjи). 

IspitнjнCi sve vrste kretanja koje se mogи posmatrati, dopиsti
шo da se sirenje i skupljanje tela najvi�e priЬlizavajи naznacenoш 
нslovн. 

S irenje gasova, tecnosti i cvrstih tela znaCi da se molekuli иda
ljavajи jedan od drиgog. Skupljanje cvrstih tela, tecnosti i gasova 
znaCi da se шoleJruli priЬlizavajи jedan drиgom. Razdaljina medи 
njiшa se smanjиje.  Ovde је prostor, а tu sи rastojanja. 

Zar nije mogиce da taj prostor lezi и cetvrtoj diшenzij i? 
Кretanje и tош prostorи znaCi da se sve tacke datog geoшetrij

skog tela, to jest, svi шolekuli datog fizickog tela, krecн. 

5 U revij i Naucnoe slovo, Februar 1903. 
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Figura koja 11astaje kreta11jem kocke u prostoru kad se kocka �i
ri ili skuplja, imace oЬlik kocke i mi mozemo da Је zamislimo kao 
beskraj11i broj kocki. 

Da li је isprav11o pretpostaviti da skup linija 11acrta11ih iz svih ta
caka ko�k�, ka�o �utras11jih t::tko i spolja�11j ih, li11ija duz kojih se 
tac�e p��blizavaJU Jedna drugoj ili udaljavaju j edna od druge, stvara 
prOJekCIJU cetvorodimenzio11alnog tela? 

Da bismo 11а to odgovorili, 11eophodno је da odredimo koje su te 
linije i koji је to pravac. 

Те linije povezuju sve tacke datog tela sa 11jegovim centrom. Sho
dno tome, 11az11ace11i pravac kreta11ja bice od ce11tra duz radijusa. 

Ispitujuci puta11je kretanja tih tacaka (ili molekula) 11ekog tela u 
slucaju � ire11ja i/ili skuplja11ja, u 11jima nalazimo mnogo i11teresa11t
nih osobi11a. 

Mi 11е mozemo da vidimo rastoja11ja izmedu molekula. Mi ih ne 
mozemo videti u slucaju cvrstih tela, tecnosti i gasova, zato �to su 
?na eks�emno mala, а u s1ucaju veoma razrede11e materije, kao sto 
Је na pпmer gas u Кruksovim cevima, gde su ta rastoja11ja pove
cana do razmera opazivih za 11as ili za nasu aparaturu, mi ih 11е mo
zemo videti, j er su same cestice, molekuli, suvise mali da bi bili 
dostup11i 11asem posmatranju. U 11avedenom clanku, profesor Gold
gramer tvrdi da, ukoliko bi se <'bezbedili odrede11i uslovi molekuli 
bi mogli da se fotografisu, ako bi se moglo uciniti da svetle.  011 pise 
da, ako Ьi se pritisak u Кruksovim cevima sma11j io na milioniti deo 
jedne atmosfere, jedan mikron Ьi sadrzao samo 30 molekula kise
onika. Kad Ьi svetleli, o11i Ьi se mogli fotografisati 11а ekra11u. 

Drugo је pitanje u kojoj meri је to fotografisanje moguce. Za ovu 
raspravu, jeda11 molekul kao stvama kolicina u odnosu 11а fizicko 
telo moze da predstavlja tacku u odnosu prema geometrijskom telu. 

Sva tela se 11eizostav11o moraju sastojati od molekula; shodno to
me, ona moraju posedovati odredenu, iako veoma malu, dime11ziju 
medumolekulamog prostora. Bez toga mi ne mozemo zarnisliti stvar-
110 telo, vec jedino imaginama geometrijska tela. Stvamo telo se sa
stoji od molekula i ima odredeni medumolekulami prostor. 

То znaci da се razlika izmedu kocke od tri dimenzije, аЗ, i kocke 
od ce.�iri dimenzije, а4, Ьiti u tome �to se kocka od cetiri dime11zije 
sastOJI od molekula, dok kocka od tri dime11zije u stvamosti 11е ро-
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s toj i i predstavlja samo projekciju cetvorodime11zio11alnog tela u tro
t l  i menzioпal11om prostoru. 

PI"i �ireпju ilili skupljanju, to jest, kreta11ju duz cetvrte dime11zije, 
ako prihvatimo prethodne argumeпte, kocka ili sfera ostaju za паs 
svc vreme kocka ili sfera, me11jajuCi se j edino ро velicini. Hinto11 је 
s<�svim opravda11o zapazio u jednoj od svojih knjiga da Ьi prolazak 
kocke vi�e dime11zije tra11sverzalno na 11а� prostor 11ama izgledao 
k<�o prome11a materije kocke pred nama. 011 takode kaze da ideja ce
tvrte dimenzije mora da se pojavila iz posmatranja 11iza progresivno 
1·<�stucih ili smanjujucih sfera ili kocki. Ova poslednja ideja dovela 
�а је sasvim Ьlizu isprav11oj defmicij i kretaпja u cetvrtoj dime11zij i . 

Jeda11 od пajjasnijih i 11ajrazumljivijih oЬlika kreta11ja u cetvrtoj 
cl ime11zij i u tom smislu је rast, cij i princip lezi u osnovi ekspa11zije. 
Nije te�ko da se objas11i za�to. Svako kretaпje unutar gra11ica trodi
шenzionalnog prostora је istovreme11o i kreta11je u vreme11u. Molekuli 
i l i  tacke �irece kocke 11е vracaj'J se pri skuplja11ju na svoje prethodno 
шesto . 011i, vracajuCi se (11e·u опu vreme11sku tacku iz koje su posli, 
vcc u sledecu), ocrtavaju odredeпu krivu. А ako pretpostavimo da se, 
op�te uzev, oni ipak 11е vracaju, rastojaпje izmedu пjih i izvome vre
шenske tacke postupno се se uvecavati. Zamislimo unutras11je kre
tanje tela tokom koga se molekuli, krecuCi se jedan od drugog, ne 
priЬlizavaju vi�e јеdап drugom, vec se prostor izmedu njih pu11i 110-
v iш шolekuliшa, koji se, sa svoje stra11e, razilaze i prave шesto za 
поvе. Takvo jedno u11utra�nje kreta11je tela Ьilo Ьi 11jegov rast, u 11aj
шanju ruku, geoшetrijska sheшa rasta. Ako uporediшo шalu zelenu 
jabuku koja је tek 11astala iz zaшetka sa velikiш crve11iш plodoш, 
shvaticeшo da шolekuli koji cine zaшetak 11isu шogli stvoriti j abu
ku krecuci se sашо u trodiшeпzio11al11oш prostoru. Pored toga, Ьilo 
im је potrebпo stalno kretanje u vreшenu, stalпo skreta11je u prostor 
koj i lezi izva11 trodiшe11zioпalne sfere. Jabuka је odvoje11a od zaшe
tka vrешепош. Iz te perspektive, j abuka predstavlja tri ili cetiri me
seca kreta11ja шolekula cetvrtoш diшenzijoш. Ako zamislimo сео 
put od zaшetka do•jabuke, videceшo pravac cetvrte dime11zije, to jest, 
misteriozпu cetvrtu 11ormalu - liniju norшalnu 11а sve tri noпnale u 
паsеш prostoru, koja 11ije paralelna 11ijednoj od 11j ih. 

U celiпi, Hi11to11 stoji tako Ьlizu isprav11om reseпju рrоЬlеша ce
tvrte diшe11zije, da ponekad 11aslucuje mesto "cetvrte dimenzije" u 
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zivotu, iako ne moze da to mesto tacno odredi. Tako on kaze da se 
simetricna struktura zivih organizama moze objasniti samo kreta
njem njihovih cestica и cetvrtoj dimenzij i. 

Svi znajи, kaze Hinton6, nacin kako da na papiru dobijи slike 
koje lice na zive insekte . Nekoliko rnrlja mastila razlijи se na par
cetu papira i ono se presavije na dva dela. DoЬija se veoma slozena 
simetricna slika, koja podseca na fantasticnog insekta. Ako Ьi co
vek, koji nije иpoznat sa naCinom njihovog dobijanja, video citavu 
serijи tih slika, on Ьi, razmisljajиCi Cisto logicki, morao da zakljиCi 
da sи one potekle iz savijanja papira na dva dela, to jest, da sи nji
hove simetricno rasporedene tacke Ьile и kontaktu. Na isti nacin, 
ispitujиci i proиcavajиci struktume oЬlike zivih Ьiса, koji veoma 
podsecajи na figure na papiru doЬijene navedenim metodom, mo
zemo da zakljиcimo da sи ti simetricni oЬlici insekata, listova, ptica " 
i drugih zivotinja proizvedeni ротоси procesa slicnog ovom savi
janjи.  I mi mozemo da objasnimo simetricnи strиkturи organizova
nih Ьiса, ako ne savijanjem na dva dela и cetvorodimenzionalnom 
prostoru, onda bar rasporedivanjem, na nacin slican savijanjи, onih 
najsitnijih cestica od kojih sи ona izgradena. 

U prirodi zaista postoje veoma interesantne pojave, koje nam 
dаји savrseno tacne dijagrame cetvrte dimenzije. Neophodno је je
dino znati kako da Citamo te dijagrame. Oni se vide и fantasticno 
raznolikim, ali иvek simetricnim oЬlicima pahиljica, а takode i и 
nacrtu cvetova, zvezda, paprati, sara koje rnraz pravi na prozorskim 
oknima. Kapljice vode koje iz vazdиha dospejи na hladno okno, ili 
na led koji se vec formirao na njemи, pocinjи trenиtno da se mrznи 
i sire, ostavljajиci tragove svog kretanja и cetvrtoj dimenzij i и 
oЬliku slozenih sara. Те sare rnraza na prozorskim oknima, kao i iz.
gled pahиljica, јеsи figure cetvrte dimenzije, tajanstvena а4• Кre
tanje ni:Ze figure da Ьi se doЬila visa, kako је zamisljeno и geometrij i, 
ovde је zaista ostvareno, i rezultujиca figura, и stvari, predstavlja 
trag koji ј е  ostao od kretanja nize figure, jer rnraz ocиvava sve sta
dijиme sirenja vodene kapi prilikom njenog rnrznjenja. 

OЬlici zivih Ьiса, zivih cvetova, zivih paprati, stvoreni sи ро is
tom principи, iako и slozenijem poretku. Obris drveta, koje se po
stepeno razgranjavajи је, tako reci, dijagram cetvrte dimenzije, а4• 

6 "The Fourth Dimension ", 2nd edition, 1 92 1 ,  рр. 1 8, 1 9. ( "Cetvrta dimenziia ", 
2. izdanje, str. 1 8, 1 9.) 
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Slika 1 .  Dijagram cetvrte dimenzije и pl'irodi 

Drvece bez lisca и zimи ili rano prolece cesto predstavlja veoma 
slozen i izvanredno zanimljiv dijagram cetvrte dimenzije .  Mi prola
zimo pored njega ne primecиjиCi ga, jer mislimo da drvo post?j i  � 
trodimenzionalnom prostoru. Slicni sjajni dijagrami mogи se v1det1 
н nacrtu algi, cvetova, mladih izdanaka, odredenih semenki itd. Po
nekad је dovoljno da ih malo иvecamo ра da vidimo tajne "Velike 
Laboratorije" koje sџ skrivene od naseg oka. 

Neke izuzetne ilиstracije navedenih tvrdnji citalac moze naci и 
knjizi profesora К. Blosfelda (Blosfeldt) о иmetnickim oЬlicima и 
prirodi.7 

Zivi organizmi, tela zivotinja i ljиdskih Ьiса, sagradeni sи na 
principima simetricnog kretanja. Da Ьismo razumeli te princip�, 
нzmimo jednostavan shematski primer simetricnog kretanJa. Zaml-

7 "Umetnicki oЬ!ici и prirodi ", prof. Karl Blosfeld, sa uvodom Karla Niren
dorfa (Nierendorf), London, А. Zwemmer, 1 929. 
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sliшo kocku sastavljenu od 27 шalih kocki i zaшisliшo kako se ta 
kocka skuplja i �iri. Тоkош procesa �irenja svih 26 kocki koje leze 
oko centralne kocke udaljavace se od nje, а pri skupljanju ponovo 
јој se priЬlizavati. Zbog pogodnosti u razшi�ljanju i da Ьisшо pove
cali slicnost kocke sa teloш koje se sastoji od шolekula, pretposta
viшo da te kocke neшaju diшenzija, da su one sашо tacke. Drugiш 
reciшa, uzшiшo sашо centre 27 kocki i zaшisliшo ih povezane lini
jaшa i sa centroш i jedne sa drugiшa. 

Vizualizuju6i �irenje te kocke, sastavljene od 27 kocki, шоzешо 
re6i da se svaka od tih kocki, da Ьi izbegla sudare sa drugiш kocka
шa i da ne Ьi oшetala svoje sopstveno kretanje, шоrа kretati od cen
tra, to jest, duz linije koja povezuje njen centar sa centroш sredi�nje 
kocke. 

То је prvo pravilo. 

Tokom sirenia i skupl;ania molekuli se krecu duz lini;a koie ih 
povezu;u sa centrom. 

Dalje ,  шi vidiшo u na�oj kocki da linije koje povezuju tih 26 ta
cki sa centroш nisu sve jednake. Linije povucene ka centru iz centa
ra kocki koje su na ugloviшa su duze nego linije povucene ka centru 
iz centara kocki koja leze u sredini strana velike kocke. 

Ako pretpostaviшo da se шeduшolekularni pгostor udvostruCio 
�irenjeш, onda се sve linije koje spajaju 26 tacaka sa centroш udvo
struciti svoju duzinu. Те linije nisu jednake; zbog toga se шolekuli 
krecu nejednakoш brzinoш, neki od njih brze, а neki sporije ;  oni 
udaljenij i od centra krecu se brze, oni koji su Ыizi centru, sporije .  

Iz toga шоzешо izvu6i drugo pravilo. 

Brzina kretania molekula pri siren;u i skupl;aniu nekog tela sraz
merna ie duzini liniia koie spaiaiu te molekule sa centrom. 

Posшatrajuci �irenje velike kocke, шi vidiшo da su se rastojanja 
izшedu svih 27 kocki uvecala sшzшerno prethodniш udaljenostiшa. 

Ako oznaCiшo slovoш а linije koje povezuju 26 tacaka sa cen
troш, а s lovoш ь linije koje povezuju 26 kocki jednu sa drugoш, 
роtош, konstrui�u6i nekoliko trouglova unutar �irece i skupljajuce 
kocke, шi сешо videti da se linije Ь produzavaju proporcionalno 
produzavanju linija а.  
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l z  toga шоzешо da izvuceшo trece pravilo. 

И procesu sirenia rasto;anie izmedu molekula povecava se sraz
merno povecaniu niihove uda!ienosti od centra. 

То znaCi da се usled toga tacke koje su Ьile na jednakoj udalje
пosti od centra ·ostati na jednakoj udaljenosti od njega, а dve tacke 
koje su Ьile na jednakoj udaljenosti od trece tacke ostace na jedna
koj udaljenosti od nje. 

Stavi�e, ako pogledaшo to kretanje ne iz centra, vec iz Ьilo koje 
ocl tacaka, izgledace nаш kao da је ta tacka centar iz koga se �ire
nje odvija, to jest, izgledace kao da se sve ostale tacke udaljavaju 
od ili priЫizavaju toj tacki, zadrzavaju6i svoj prethodni odnos pre
ma njoj i jedna рrеша drugoj, dok ta tacka ostaje nepokretna. "Ceri
taг је svuda!"  

Zakoni siшetrije u strukturi zivih organizaшa zasnovani su  na 
оvош poslednjeш pravilu. Ali, zivi organizшi se ne grade sашо �ir
cnjeш. U to ulaze i eleшenti kretanja u vreшenu. Тоkош rasta svaki 
molekul ocrtava krivu koja је rezultat koшbinacije dva kretanja: 
kretanja u prostoru i kretanja u vreшenu. Rast se nastavlja u istoш 
pгavcu, duz istih linija, kao �irenje.  Zbog toga zakoni rasta шoraju 
b iti analogni zakoniшa �irenja. Uslovi �irenja, to jest, trece pravilo, 
osiguravaju najstroziju siшetriju u slobodno �ireciш teliшa, jer ako 
tacke, koje su izvorno Ьile na podjednakoш rastojanju od centra, uvek 
zadгzavaju jednako rastojanje od njega, telo се rasti siшetricno. 

U figuri doЬijenoj prolivanjeш шastila na papir savijen na dva 
dela, doЬijena је siшetrija svih tacaka, j er su tacke na jednoj strani 
do�le u dodir sa tackaшa na drugoj strani. Za svaku tacku na jednoj 
strani postoji odgovarajuca tacka na drugoj strani, i dok је papir Ьiо 
savijen, te tacke su se dodirivale. Iz treceg pravila koje sшо u pretho
clвoш tekstu forшulisali, шоrа slediti da izшedu вaspraшnih tacaka 
cetvorodiшenzionalnog tela postoji neki odnos, neka privlacnost, 
koju dosad nisшo opazili. Svakoj tacki tu odgovara, tako re6i, jedna 
i l i  nekoliko drugih povezanih sa nјош na neki nacin koji nаш је ne
sllvatljiv. То jest, ta tacka nije u stanju da se krece nezavisno; njeno 
kretanje је povezano sa kretanjeш drugih odgovarajucih tacaka, ko
je zauziшaju polozaj analogan njenoш polozaju u �ireceш i sku-
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pljajиcem telи. А te tacke sи иpravo one koje sи јој nasprarnne. One 
sи, tako reci, povezane sa njom и cetvrtoj dimenziji. Jedno �irece 
telo izgleda kao da је savijeno na razlicite nacine i to иstanovljava 
izvestan neoЬican odnos izmedи njegovih nasprarnnih tacaka. 

Poku�ajmo da ispitamo nacin na koji је  doЬijeno �irenje neke 
najjednostavnije figure. Uzecemo figиru koja cak nije ni и prostoru, 
vec и ravni. Uzecemo kvadrat. Povezacemo cetiri tacke na njego
vim иglovima sa centrom. Potom cemo povezati sa centrom tacke 
koje le�e и sredini stranica, а potom tacke koje le�e na pola puta 
izmedи njih. Prve cetiri tacke, to jest, one koje le�e na иglovima, 
zvacemo tackama А; cetiri tacke koje le�e na sredini stranica zva
cemo tackama В; i konacno, tacke koje takode le�e na stranicama 
kvadrata izmedи А i В (Ьiсе ih osam) zvacemo tackama С.  

Tacke А, tacke В i tacke С le�e na razlicitim rastojanjima od 
centra i zato se pri �irenjи morajи kretati nejednakom brzinom, си
vајисi sve vieme svoj odnos prema centru. Istovremeno, sve tacke 
А sи povezane medиsobno, kao �to sи medиsobno povezane tacke 

Slika 2. Kretanje od centra dui radijusa 
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В i kao sto sи medиsobno povezane tacke С. Меdи tackama svake 
grиpe postoji cиdan иnиtrasnji odnos . One morajи ostati na jedna
kom rastojanjи od centra. 

Pretpostavimo sad da se kvadrat �iri, ili, drugim recirna, da se 
sve tacke А, В i С иdaljavajи od centra dи� radijиsa. Sve dok se 
siienje figure obavlja neomet:mo, kretanje tacaka се slediti pome
nиta pravila, i figura се ostati k-vaillat i sacиvati najstro�ijи simetrijи. 
Ali, pretpostavimo da se iznenada pojavila neka prepreka na pиtu 
kгetanja jedne od tacaka С, prisiljavajиci је da se zaиstavi. U tom 
s lнсаји postoje dve mogиce alternative. I1i се sve ostale tacke С 
пataviti da se krecи kao da se f\ista nije desilo, ili се i one takode 
stati. Ako nastave da se krecи, siшetrija figure се Ьiti narн�ena. Ako 
se zaиstave, to се znaCiti strogo pridrzavanje zakljиcka izvedenog 
iz treceg pravila, ро kоше tacke na jednakoj иdaljenosti od centra 
morajи pri �irenjи ostati na jednakoj иdaljenosti od njega. Zapravo, 
ako se sve tacke С 1 ,  pokoravajиCi se шisterioznoj privlacnosti koja 
postoji izmedи njih i tacaka С zaиstave, dok tacke А i В nastave da 
se krecи, onda се se kvadrat pretvoriti и pгavilnи, savr�eno si
metricnи zvezdи. Sasviш је mogнce da se slicna stvar de�ava и pro
cesи rasta Ьiljaka i �ivih organizama. Uzmiшo slo�enijи figurи, и 
kojoj �irenje ne krece od tacke, vec od linije, i и kojoj sн tacke ko
jc se иdaljavajи od centra �irenja rasporedene sa оЬе strane te lini
je. Analogno �irenje nece proizvesti zvezdи, vec ne�to �to podseca na 
паzиЬlјеn list. Ako нzmemo da ta figura lezi и trodiшenzionalnom 
prostoru иmesto н ravni, i ako pretpostavimo da centri, od kojih se 
sirenje razvija, le�e ne na jednoj , vec na nekoliko osa, doЬicemo 
siгenje figure koja podseca na �ivo telo sa simetricnim иdovima, 
itd; а ako pietpostavimo kгetanje аtоша te figure и vremenи, doЬi
cemo "rast" �ivog tela. 

Zakoni rasta, to jest, kretanja koje potice iz centra i nastavlja se 
(Ju� radijиsa н �irenjи i skupljanjи, иstanovljavajи teorijи koja moze 
([а objasni иzroke simetricne strиkture zivih tela. 

Definicija stanja materije н fizici postaje sve vise i vi�e нslovna. 
Svojevremeno је postojao poku�aj da se trima op�tepoznatim sta
пjiшa - cvrstoш, tecnoш i gasovitoш - doda cetvrto, "zraceca ma
tcrija", kao �to sн nazivani veoma razredeni gasovi и Кrиksovim 
cevima. Potom postoji teшija koja smatra koloidalno (�elatinozno) 
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stanje materije kao nezavisno stanje, razlii::ito od cvrstog, tecnog i 
gasovitog. Organizovana materija, iz perspektive te teorije, jeste neka 
vrsta koloidalne sиpstance, ili је fOrmirana iz koloidalne sиpstance. 
Koncept materije и tim stanjima sиprotstavljen је konceptu energi
je. Potom se pojavila elektronska teorija, и kojoj је koncept materi
je postao veoma malo razlicit od koncepta energije; kasnije sи dosle 
razne teorije о strukturi atoma, koje sи иvele rnnoge nove ideje и 
koncept materije. 

Ali, и tom domenи se, rnnogo vise nego и Ьilo kom drugom, na
иcne teorije razlikujи od иoЬicajenih koncepcija �ivota. Za direktnи 
orijentacijи и svetu pojava nаша је neophodno da razlik:ujemo ma
terijи od energije, i neophodno је da razlikujemo tri stanja materije 
- cvrsto, tecno i gasovito. Istovremeno se mora priznati da mi cak i 
ta tгi stanja materije koja sи nam poznata razlikujemo jasno i ne
sиrnnjivo samo и njihovim "najklasicnijim" oЫicima, kao sto sи 
komad gvoZda, voda и reci, vazdиh koji иdisemo. Ali, prelazni ob
lici se preklapajи i nisи jasni. Zato mi cesto ne znamo tacno kad 
jedno stanje prelazi и drиgo, пе mo�emo da povucemo odredenи 
linijи razdvajanja izmedи stanja materije, ne mo�emo da ka�emo 
kada se cvrsto telo pretvorilo и tecnost, kada se tecnost pгetvoгila и 
gas. Mi pгetpostavljamo da гazliCita stanja mateгije odgovarajи razli
citoj kohezij i medи molekulima, brzini i osoЬinama molekularnog 
kretanja, ali mi ta tri stanja razlikujemo samo ро njihovim spolja
snjim crtama, koje sи veoma nedosledne i cesto postajи prepletene. 

Defmitivno se mo�e reci da finije stanje materije ima vise ener
gije nego sto se smatra, to се reCi, sadr�i, tako reCi, manje sиpstan
ce, а vise kretanja. Ako је materija sнprotna vremenи, moCi се da se 
ka�e da svako fmije stanje sadr�i vise vremena, а manje materije od 
gruЫjeg stanja. 

Ima vise "vremena" и tecnosti nego и cvrstom telи; ima vise 
"vremena" и gasи nego и tecnosti. 

Ако prihvatimo mogиcnost postojanja jos fmijih stanja materije, 
ona Ьi trebalo da imajи jos vise energije od onih koje poznaje fizika; 
ona Ьi trebalo da sadr�e, prema tome, vise vremena а manje pro
stora, jos vise kretanja i jos manje sиpstance . 

Logicna heophodnost energetskih stanja materije odavno је pri
hvacena и fizici i dokazana veoma jasnim razmisljanjem. 
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" . . .  Nakon svega, sta је to sиpstanca? . . .  "8 Defmicija sиpstance 
nikad nije Ьila veoma jasna i postala је jos manje jasna nakon otkri
ca moderne naнke. Da li је mogиce, na primer, da se kao sиpstanca 
defmise misteriozni agens kome sи fizicari pribegli radi objasnjenja 
pojava toplote i svetlosti? Тај agens, taj medijиm, taj mehanizam -
zovite ga kako hocete - svejedno postoji, jer se ispoljava nesи
mnjivim delovanjem. Pored toga, on је lisen osobina bez kojih је  
tesko zamisliti sиpstancи. On nema te�ine i moguce da nema ni  ma
se; ne proizvodi nikakav direktan иtisak ni na jedan od nasih cиlnih 
organa; drugim reCima, on ne posedиje nijednи osobinи koja Ьi иka
zivala na ono sto smo prethodno zvali "materijalnim".  Sa druge 
strane, to nije dнh, bar niko nikad nije pornislio da ga tako zove. Ali, 
znaCi li to da је neophodno da poricemo njegovu realnost samo zato 
sto se on ne пю�е klasifikovati kao sиpstanca? 

Da li је  neophodno da na isti nacin i iz istog razloga poreknemo 
гealnost mehanizma роmоси koga se gravitacija prenosi  и dиbine 
kosmosa brzinom beskrajno vecom od brzine svetlosti9, kоји је La
plas smatrao trenиtnom? Veliki Njиtn smatrao је nemogucim da se 
to uradi bez tog agensa. On, kome pripada otkrice univerzalne gra
vitacije, napisao је  Bentlijи: "Da ta Gravitacija treba da Ьиdе urode
na, nasledna i sиstinska za Materijи, tako da jedno Telo moze da 
delиje na drugo na daljinн kroz Vakuиm, bez posredovanja Ьilo ce
ga drиgog, роmоси cega Ьi se njihovo Delovanje i Sila mogli 
prenositi od jednog �о drиgog, za mene је tako veliki Apsurd, da 
verиjem da nijedan Covek koji ima kompetentnи Sposobnost mi
sljenja и fizici nikad ne mo�e zapasti и njega. Gravitacija mora Ьiti 
uzrokovana Agensom koj i neprekidno delиje и skladи sa odredenim 
Zakonima; ali, da li је taj Age�s materijalan ili nematerijalan; osta
vljam na Razmatranje mojim Citaocima." (Trece pismo Bentliju, fe
bruar 1 692.). 

Teskoca dodeljivanja mesta tim agensima је  tako velika da iz
vesni fizicari, na primer Hirn, koji је razvio tu idejи и svojoj knjizi 
"Struktura kosmickog prostora ", smatra da ј е  moguce zarnisliti no
vн klasи agensa koj i zaиzimajи polo�aj, tako reCi, и sredini, iz-

8 "Eseji о filozofiji nauke ", С de Frejsine (Freycinet), GautЬier Villar & Fills, 
l'ariz 1 896, str. 300-302 

9 То је Ьilo napisano 90-tih godina proslog veka ( 1 9. veka - prim. prev.). 
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medи materijalne i duhov11e klase i slиze kao veliki izvor sila и 
prirodi. Та klasa age11sa, koje Him zove dinamickim, iz Cije kонсе� 
pcije 011 iskljиcиje sve ideje mase i tezine, slиzi, tako rec�, da иsta�ov1 
odnose, da izazove delova11ja па daljinи medи razшm delov1ma 
materije .  

Teorija Hirnovih di11amickih age11sa је  zas11ova11a
_ 
11а sledec.�m: 

mi 11ikad 11ismo bili и sta11jи da odredimo sta sи zшsta mateщa 1 
sila, ali ih и svakom slисаји smatramo sиprot11e јеd11и drugoj , to 

_
с� 

reCi mozemo da defшisemo materijи samo kao 11esto sиprot11o slli, 
а sil� kao 11esto sиprotno materij i . Ali, da11as sи se stari pogledi 11а ma
terijи kao 11esto cvrsto i sиprot11o e11ergij i z11at11o pro�e11ili. Fizi�ki 
atom, ra11ije smatra11 11edeljivirn, sad se smatra slozeшm, sast�vlJe-
11im od elektro11a. Elektro11i, medиtim, 11isи materijal11e cest1ce и 
obic11om smislи te reci. 011i se bolje defmisи kao mome11ti ispolja
vanja e11ergije, mome11ti ili eleme11ti sile . Da kazemo 11а drиgacij i  
11acin, elektro11i, Ьиdисi da predstavljajи 11ajma11je m?gиce delov� 
materije,  istovreme11o sи 11ajma11j i mogиci delovi slle. Elektroш 
mogu biti pozitiv11i ili 11egativ11i. Моgисе је misliti da se razlika 
izmedи materije i sile sastoji 11aprosto и razliCitim komЬi11acijama 
pozitiv11ih i 11egativ11ih elektrona. U 

_
jed11oj . ko11_1?i11a�ij i o�i proiz

vode 11а 11as иtisak materije, и drugoJ kombшaC1J 1, иtisak slle. Iz te 
perspektive, razlika izmedи materije i sile koja zasad predstavlja 
os11ovu 11aseg pogleda 11а prirodи, 11е postoji. Materija i sila sи je

_
dna 

te ista stvar, ili, bolje, razliCita ispoljava11ja jedne te iste stvaп. U 
svakom slисаји, nema sиstinske razlike izmedи materije i sile , i 
jedna mora da prede н drugн. Iz te perspektive, materija 

_
11ije ni�ta 

drugo do kondenzovana eneгgija. А ako . ј� tak
_
o,

_ 
?nda Је  ��sv1m 

prirodno da stepeni kondenzacije mogн b1t� r�zl1c1t1. Та ��оща ob
jasnjava kako Hirn 11ije Ьiо н sta11jн da z�m1sl1 p��нmateг

_
чalne, po

lнe11ergetske agense. Fina razredena staщa mateщe moraJH zapravo 
zaнzimati srednji polozaj izmedн materije i sile. 

U svojoj knjizi "Nepoznate sile . prirode ", �- Fla!llario11 ј� n�� 
pisao: "Materija нopste nije ono sto �zgleda nas1J? c�l

_
1ma, 

_
dod1� 1_

11 
pogledн . . .  Ona predstavlja jednн jedшstve11н cel�l1 1 IspoЧavaщ

_
e Је  

kгeta11ja nevidljivih i neodredivih eleme11ata. Uшverzнm нnа dшa
micki karakter. Gijom de Foпtenej daje sledece objasnjenje dinami-
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cke teorije .  Ро njegovom misljenjн, materija nikako пiје inertna 
sнpstanca kakvom se oЬicno smatra." 

Uzшimo kolski tocak i stavimo ga horizontalno na osovinu. 
Tocak se ne krece. Uzmimo gumenu loptu i pustimo је da padne 
izшedu paoka. Sad шаlо pokreniшo tocak. Lopta се prilicno cesto 
pogadati paoke i odbijati se. Ako ubrzamo rotiranje tocka, lopta 
uopste nece prolaziti kroz njega; tocak се za nju postati neka vrsta 
neprobojnog diska. Моzешо da naciniшo slican eksperiшent sta
vljajuCi tocak vertikalno i gurajuCi stap kroz njega. U tu svrhu се 
dobro poslu2iti tocak bicikla, posto su njegove zbice tanke. Kad 
tocak stoji, stap се proci kroz njega devet od deset puta. Kad se 
krece, tocak се sve vise i vise odbijati stap. Kad se njegovo okre
tanje ubrza, on се postati neprobojan, i svi pokusaji da se prode 
kroz njega udarace kao U celicni oklop. 10 

Posto smo sada н svetн koji nas okrufuje ispitali sve sto odgo
vaгa fizickim нslovima prostora vise dirnenzije, mozemo da odre
denije postavimo pitanje: sta је cetvrta dirnenzija? 

Videli smo da је nemogнce da se nje11o postojaпje matematicki 
dokaze, ili da se odrede 11јепа svojstva i, 11adasve, da se defmise 
пје11 polozaj и odnosн пa 11as svet. Matematika dopнsta jedino mo
gиc11ost postoja11ja visih dime11zija. 

Na samom pocetkн, kad smo defi11isali idejи cetvrte dirne11zije, 
ukazao sam da ako ова postoji, to Ьi z11aCilo da pored tri 11ormale 
koje sн 11am poznate тога postojati cetvrta. А to Ьi za иzvrat znaCilo 
da se iz Ьilo koje tacke 11aseg prostora moze povuci linija и pravcи 
koji 11am је 11epoznat i nespoz11atljiv, i dalje, da sasvim Ыizu, napo
гedo sa nama, ali н nepoznatom pravcн, lezi neki drugi prostor koji 
n ismo н sta11jи da vidimo i н koji ne mozemo da stupirno. 

Objasnio sam kas11ije zasto 11ismo и stanjи da vidirno taj prostor 
i t!tvrdio sam da 011 ne sme lezati naporedo sa nama н nekom nepo
znatom pravcи, vec unиtar 11as, иnиtаг objekata naseg sveta, unиtar 
паsе atmosfere, unиtar naseg pгostora. Medиtim, to 11ije гesenje Ci
tavog problema, iako је neophodan stadijнm 11а риtн ka tom rese-

1 ° Kamij Flamarion, "Nepoznate sile prirode", Pariz, 1 927. (izdavac F\ama-
1 iоп) str. 568. 
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nји, j er cetvrta dimenzija ne samo da је unutar nas, vec smo mi 
sami unиtar nje,  to jest, и prostoru sa cetiri dimenzije .  

Ranije sam spomenиo da "spiritualisti" i "ok:ultisti" raznih skola 
cesto koriste izraz "cetvrta dimenzija" и svojoj literaturi, pripisиjиci 
"cetvrtoj dimenziji" sve pojave "astralne sfere" .  

"Astralna sfera" ok:ultista, koja prozima nas svemir, је pok:usaj 
da se nade mesto pojavama koje se ne иklараји и nas prostor. I sho
dno tome, ona је и izvesnoj meri prodиzetak naseg sveta ka иnиtra, 
prodиzetak koji nam ј е  potreban. 

"Astralna sfera" se iz иоЬiсајеnе perspektive moze defmisati 
kao subjektivni svet, projektovan ka spolja i иzet kao objektivni svet. 
Ako bi ko иsрео da иtvrdi objektivno postojanje cak i dela onog sto 
se zove "astralno", to Ьi Ьiо svet cetvte dimenzije.  

Ali,  sam koncept "astralne sfere" ili  "astralne materije" prome
nio se mnogo риtа и okultniт иcenjima. 

U celini, ako иzmemo poglede "ok:ultista" razlicitih skola na pri
rodи, videcemo da sи oni zasnovani na priznanjи mogиcnosti 
proиcavanja иslova postojanja drugacijih od nasih fizickih, i od 
koriscenja poznavanja tih drugih иslova postojanja и svrhe иticaja 
na fizicke иslove. "Ok:ultne" teorije иopste polaze od priznanja je
dne bazicne sиpstance, Cije poznavanje obezbedиje kljuc za pozna
vanje misterija prirode: Ali, koncept te sиpstance nije odreden. 
Ponekad је on shvacen kao princip, kao uslov postojanja, а pone
kad kao materija. U prvom slисаји bazicna sиpstanca sadrzi и seЬi 
korene i иzroke stvari i dogadRja; и drиgom slисаји osnovna sиp
stanca је primarna materija iz koje је doЬijeno sve drugo. Prvi kon
cept је, naravno, mnogo sиptilnij i i rezиltat је mnogo razradenije 
filozofske misli. Drugi koncept је  gruЬlj i i u najvecem broju slи
cajeva је znak opadanja misli, znak da neznalica ruk:uje teskim i 
dиbokirn idejama. 

Filozofi-alliemicari sи zvali tu osnovnи sиpstancи "Spiritus Mиn
di" - duh sveta. Ali, alliemicari - tragaCi za zlatom - smatrali sи da 
ј е  moguce da se duh sveta stavi и retortu i podvrgne hemijskim ma
nipиlacijama. 

То treba irnati na ити da Ьi se razиmele "astralne hipoteze" sa
vremenih teozofa i ok:ultista. Sen-Marten i kasnije Elifas Levi jos 
иvek sи razumeli "astralnи svetlost" kao princip, kao иslov posto-
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janja drugaCij i od nasih fizickih uslova. Ali, и slucajи modemih spi
ritualista i teozofa, "astralna svetlost" se preobrazila и "astralnи mate
rijи" koja se moze videti i fotografisati. Teorija о "astralnoj materiji" 
zasnovana је na hipotezama о "fmijirn stanjima materije". Hipoteze 
о finij im stanjima materije jos иvek sи Ьile moguce и poslednjim 
decenijama stare fizike, ali im је tesko naci mesto и savremenoj fi
zicko-hemijskoj misli. Sa druge strane, modema fiziologija se sve 
vise i vise udaljava od fizicko-mehanickih objasnjenja vitalnih pro
cesa i dolazi do priznanja ogromnog иticaja materije и tragovima, 
to jest, neizmerivih ili hemijski neodredivih materija koje sи sve
jedno jasno vidljive ро rezultatima svog prisиstva, kao sto sи "hor
moni", "vitamini", "unиtrasnja lиcenja" itd. 

Zato, иprkos cinjenici da hipoteza о fmijim stanjima materije ne 
stoji ni u kakvom odnosи prema novoj fizici, pok:usacи ovde da iz
lozim иkratko "astralnи teorijи". 

Prema toj teorij i, cestice koje proizlaze iz podefe fizickih atoma 
proizvode nek:u vrstu posebne fine materije - "astralnи materijи" -
koja nije podlozna delovanjи vecine fizickih sila, niti иtice na fi
zick:u materijи. Zato је ta "astralna materija" podlozna delovanjи 
psihicke energije, volje, osecanja i zelja, koje su realne sile и astral
noj sferi. То znaci da covekova volja, а takode i njegove cиlne reak
cije i emocionalni impиlsi delиju na "astralnи materijи" bas kao sto 
fizicka energija delиje na fizicka tela. 

Dalje, priznaje se da је mogиc preobrazaj fizicke materije koja 
sacinjava vidljiva tela i objekte и astralno stanje. То је dematerija
lizacija, to jest, iz fizicke perspektive, potpuni nestanak fizickih ob
jekata ko zna k:uda, bez traga i glasa. Takode, priznaje se kao moguc 
i obmиti proces, to jest, preobrazaj astralne materije и fizicko sta
nje ili fizick:u materijи. То је materijalizacija, to jest, pojava stvari, 
predmeta ра cak i zivih Ьiса niotk:uda. 

Stavise, priznato је kao mogиce da materija, koja иlazi и sastav 
nekog fizickog tela, posto је Ьila preobrazena и astralno stanje, mo
ze da se "vrati" и fizicko stanje и nekom drugom oblik:u. Tako se je
dan metal, posto је Ьiо preobrazen и astralno stanje, moze "vratiti" 
Ll oЬlik:u nekog drugog metala. Na taj nacin, alliemijski procesi sи ob
jasnjeni privremenim prelskoш nekog tela, najcesce nekog metala, 
Ll astralno stanje gde је materija podlo:Zna delovanjи volje (ili duho-
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va) i moze da se potpuno promeni pod uticajem te volje i ponovo se 
pojavi u fizickom svetu kao neki drugi metal. Tako se gvoZde moze 
pretvoriti u zlato. Priznato је kao moguce da se taj preobrazaj ma
terije iz jednog stanja u drugo i preobrazaj jednog tela u drugo moze 
postiCi pomocu mentalnog uticaja, pomognutog izvesnim ritualima 
itd. Dalje se smatra moguCim da se u astralnoj sferi mogu videti 
dogadaji koj i se јо§ nisu dogodili u fizickoj sferi, ali koji se moraju 
dogoditi i moraju uticati i na pro§lost i na buducnost. 

Sve to uzeto zajedno cini sadrzaj onoga §to se zove magija. 
Magija, u uobicajenom poimanju te reCi, znaCi sposobnost da se 

postigne ono §to se ne moze postiCi oЬicnim fizickim sredstvima. 
Takva Ьi, na primer, Ьila moc da se utice fizicki na ljude i predmete 
na dalj inu, da se vide ljudski postupci i znaju njihove misli, da se 
uCini da nestanu iz ovog sveta i pojave se na neocekivanim mesti
ma; sposobnost da se promeni neCiji izgled ра cak i fizicka priroda, 
da se na neshvatlj iv nacin prenese na velike udaljenosti, da se pro
lazi kroz zidove itd. 

"Okultisti" obja§njavaju sva ta dela poznavanjem osoЬina "as
tralne sfere" koju poseduju magovi i njihovom sposobno§cu da men
talno deluju na astralnu materiju i preko nje na fizicku materiju.  
Izvesne vrste "carobnjastva" se mogu objasniti usadivanjem pose
bnih osobina nezivim objektima. То se postize psihickim uticajem 
na njihovu "astralnu materiju", posebnom vrstom njihove psihicke 
magnetizacije; na taj nacin magovi mogu da usade predmetima koje 
god hoce svojstvo, uCine da oni izvr§e njihovu volju, donesu dobro 
ili zlo drugim ljudima, upozore ih i sprece nesrece, daju snagu ili 
oduzmu snagu. Takvim magijskim praksama pripada, na primer, 
"osveCivanje vode" koje је u hri§canskom i budistickom bogosluze
nju postalo puki ritual. Izvomo је to Ьila operacija koja se preduzima
la da se voda psihicki zasiti izvesnim zracenjima ili emanacijama sa 
ciljem da se obdari zeljenim osoЬinama, lekovitim ili drugim. 

U teozofskoj i savremenoj okultistickoj literaturi ima mnogo ve
oma slikovitih opisa astralne sfere. Ali, nigde nije dat nijedan dokaz 
о objektivnom postojanju astralne sfere. 

"Spiritisticki" dokazi, to jest, fenomeni na seansama, ili "medi
jumske" pojave uop§te, "komunikacija" itd. ,  pripisana duhovima, to 
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jest, bestelesnim du§ama, nisu пi u kom smislu dokazi, jer se sve te 
pojave mogu objasniti mnogo jednostavnije.  U poglavlju о snovima 
ukazujem na moguce znacenje spiritistickih fenomena kao rezulta
ta karakterizacije. Teozofska obja§njenja zasnovana na "vidovito
sti" zahtevaju pre svega dokaz postojanja "vidovitosti", koja ostaje 
пedokazana, uprkos brojnim knjigama u kojima autori opisuju §ta 
su postigli ili sta su otkrili pomocu vidovitosti. 

Nije §ire poznato da u Francuskoj postoji nagrada, ustanovljena 
pre mnogo godina, kojom se nudi znatna suma novca svakom ko Ьi 
procitao pismo u zatvorenom kovertu. Та nagrada ostaje nedodeljena. 

I spiritisticke i teozofske teorije pate od jednog zajednickog ne
dostatka koji obja§njava za§to "astralna" hipoteza ostaje uvek ista i 
ne doЬija dokaze. "Prostor" i "vreme" su оЬа u spiritistickim i teo
zofskim teorijama uzeti u potpuno istom smislu kao u staroj fizici, 
to jest, odvojeno jedno о drugog. "Bestelesni duhovi" ili "astralna 
Ьiса" ili misaoni oblici uzeti su prostorno kao tela cetvrte dirnenzi
je,  ali и vremenu kao fizicka tela. Drugim reCima, oni ostaju u istim 
vremenskim uslovima kao i fizicka tela. А upravo је to nemoguce.  
Ako "fiпa stanja materije" proizvode tela drugaCijeg prostomog po
stojanja, ta tela moraju imati drugacije vremensko postojanje. Ali, 
ta ideja ne ulazi u teozofsku ili spiritisticku misao. 

U ovom poglavlju sakupljt.:n је samo istorijski materijal koj i se 
odnosi na proucavanje "cetvrte dimenzije", ili pre, deo istorij skog 
шaterijala koji nas dovodi blize re§enju problema, ili bar njegovoj 
tacnijoj formulacij i . 

U ovoj knjizi, u poglavlju "Novi model univerzuma ", pokazu
jem kako su problemi "prostor-vremena" povezani sa problemima 
strukture materije, i shodno tome strukture sveta, i kako oni vode 
ispravnom razumevanju pravog sveta, izbegavajuCi citav niz nepo
tгebnih hipotez�, kako pseudookultnih, tako i pseudonaucnih. 

1 908- 1 929. 
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Poglavlje 111 

NADCOVEK 

Naporedo sa idejom о skrivenom znanjи kroz citavu istorijи ljиd
ske misli tece ideja о nadcoveku. 

Ideja о nadcoveku stara је koliko i svet. Кroz sve vekove, kroz 
stotine vekova svoje istorije,  covecanstvo је zivelo sa idejom о 
nadcoveku. Izreke i legende drevnih naroda pune sи slika nadljиdi . 
Heroji iz mitova, Titani, polиbogovi, Prometej koji је doneo vatrи 
sa neba; proroci, mesije i sveci svih religija; junaci bajki i epova; 
vitezovi koj i spasavajи zatocene princeze, Ьиdе иsnиle lepotice, 
иЬiјаји zmajeve i bore se protiv divova i ljиdozdera - sve sи to sli
ke nadcoveka. 

Narodna mиdrost svih vremena i svih naroda иvek је poimala da 
covek, ovakav kakav је, ne moze sam da uredi svoj zivot. Narodna 
mиdrost nikad na coveka nije gledala kao na vrhиnsko dostignиce 
stvaranja. Ona је иvek razшnela mesto coveka, i иvek је prihvatala 
i dopи�tala misao da moze i mora Ьiti Ьiса koja sи, iako ljиdska, 
mnogo vi�a, јаса, slozenija, "cиdesnija" od oЬicnog coveka. Jedino 
је Ьleda i sterilna misao nekoliko poslednjih vekova Zapadne kul
ture izguЬila kontakt sa idejom nadcoveka i postavila seЬi za cilj 
coveka ovakvog kakav jeste, kakav је нvek Ьiо i kakav се иvek Ьiti. 
I н tom relativno kratkom vremenskom rasponн, evropska misao је  
tako potpиno zaboravila idejн о nadcoveku, da је ,  kad је  Nice tн 
idejн oziveo na Zapadи, ona izgledala nova, originalna i neocekiva
na. U stvamosti, to је Ьila ideja koja је postojala·od samog pocetka 
ljиdske misli kakvu mi poznajemo. 
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I posle svega, nadcovek nikad nije potpнno nestao iz savremene 
Zapadne misli. Sta је drugo, na primer, legenda о Napoleonи i �ta 
sн drнgo sve slicne legende, nego poku�aj i da se stvori novi mit о 
nacovekн? Mase na svoj sopstveni nacin i dalje zive sa idejom о 
nadcoveku; one nikad nisн zadovoljne covekom ovakvim kakav 
jeste; а knjizevnost koja је namenjena masama, bez razlike im gaje 
nadcoveka. Sta је, zaista, grof Monte Кristo, ili Rokambol, ili Ser
lok Holms, do savremeni izraz iste te ideje о snaznom, mocnom 
Ьiсн, protiv koga se obicni ljнdi ne mogн boriti, koje ih nadma�иje 
ро snazi, hrabrosti i lиkavstvu, i cije  moCi нvek н seЬi imajн ne�to 
tajanstveno, magicno, cиdesno? 

Ako probamo da ispitamo oЬlike н kojima је ideja о nacoveku 
izrazavana и raznim istorijskim periodima, videcemo da ona spada 
н nekoliko razliCitih kategorija. 

Prva ideja о nadcoveku naslikala ga је u pro�losti, povezav�i ga 
sa legendamim Zlatnim Dobom. Та ideja је uvek Ьila jedna te ista. 
Ljudi su sanjali, ili se secali, davno pro�lih vremena kad је nj ihov 
zivot vodio nadcovek, koji se borio protiv zla, �titio pravdu i delovao 
kao posrednik izmedu ljиdi i Bozanstva, upravljajuCi njima u skladи 
sa voljom Bozanstva, dajuci im zakone, donoseCi im zapovesti. Ide
ja о teokratiji uvek је povezana sa idejom о nadcoveku. Bog, ili 
bogovi, kako god da sи ih zvali, uvek sи upravljali ljudima иz po
moc i posredovanje nadljudi - proroka, stare�ina, kraljeva tajan
stvenog nadljudskog porekla. Bogovi nikad nisu imali direktnog 
posla sa ljudima. Covek nikad nije Ьiо i nikad sebe nije smatrao 
dovoljno snaznim da pogleda u lice Bozanstva i direktno primi za
kone. Sve religije pocinju dolaskom nadcoveka. "Otkrovenje" uvek 
dolazi kroz nadcoveka. Covek nikad nije verovao da је sam и sta
njи da иcini Ьilo �ta �to ima stvamog znacaja. 

Ali, snovi о pro�losti nisu mogli da zadovolje coveka; on је ро
сео da sanja о buducnosti, о vremenu kad се nadcovek ponovo doCi. 
Iz toga se izrodila nova zamisao nadcoveka. 

Ljнdi su poceli da ocekujи nadcoveka. Trebalo је da dode, da uredi 
njihove prilike, vlada njima, naиci ih da slи�ајн zakon, ili im donese 
novi zakon, novo ucenje, novo znanje, novн istinн, novo otkrivenje .  
Nadcovek је  trebalo da dode da spase ljиde od njih samih, kao i od 
zlih sila koje ih okruzиju. Gotovo sve religije sadrze takvo oceki
vanje nadcoveka, ocekivanje proroka, mesije. 
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U budizmu, ideja о nadcoveku potpuno zamenjuje ideju о Bo
�anstvu; jer Buda nije Bog, on је  jedino nadcovek. 

Ideja о nadcoveku nikad nije bila odsutna iz svesti covecanstva. 
Slika nadcoveka oЬlikovana је iz veoma razlicitih elemenata. Po
vremeno Ьi ona doЬila sna�nu primesu iz narodne ma�te, koja Ьi u 
nju unela zamisli koje nastaju iz personifikacije prirode, vatre, gro
ma, �ume, mora; ista ma�ta Ьi ponekad ujedinila u jednu sliku ne
jasne glasine koje se odnose na neke daleke narode, Ьilo ono divlje, 
Ьilo ono ne�to civilizovanije.  

I tako, price putnika о ljudoZderima ujedinile su se sa imagina
cijom starih Grka u sliku kiklopa Polifema, koji је pro�derao Odi
sejeve saputnike. Nepoznati narod, nepoznata rasa, lako se u mitu 
pretvorila u j edno nadljudsko Ьiсе . 

Tako је ideja о nadcoveku u pro�losti, ili u sada�njosti, u nepozna
tim zemljama, Ьila uvek �iva i boga'ta ро sadr�aju. Ali, ideja о nad
coveku kao proroku ili mesij i, о nadcoveku koga su ljudi ocekivali, 
uvek је Ьila veoma nejasna. Ljudi su imali veoma mutnu predstavu 
о nadcoveku, oni nisu razumeli na koji nacin Ьi nadcovek trebalo da 
se razlikuje od oЬicnog coveka. 

I kad Ьi nadcovek do�ao, ljudi Ьi ga kamenovali ili razapinjali, 
jer nije ispunio njihova ocekivanja. Ali, svejedno, ta ideja nije nesta
la, ра је, cak i u nerazgovetnom i zbrkanom oЬliku, slu�ila kao mera 
kojom se meri ni�tavnost coveka. I ta ideja је postepeno zaboravlja
na kako је  covek pocinjao da guЬi spoznaju о svojoj ni�tavnosti. 

Za savremene naucne poglede na svet, ideja о nadcoveku stoji 
ро strani, kao neka vrsta filozofskog kurioziteta, nepovezana ni sa 
cim drugim. Savremena Zapadna misao ne zna kako da ideju о 
nadcoveku naslika pravim bojama. Ona uvek iskrivljava tu ideju, 
ona је uvek upla�ena krajnjih zakljucaka koji iz nje proizlaze, i u 
svojim teorijama buducnosti, ona porice svaku vezu sa njom. 

Stav prema ideji о nadcoveku povezan је sa pogre�nim razume
vanjem ideja о evolucij i . Na glavni nedostatak savremenog poima
nja evolucije ukazano је u prvom poglavlju. 

Na "nadcoveka" se, ako on uop�te ulazi u naucnu misao, gleda 
kao na proizvod evolucije coveka, iako se ро pravilu taj izraz uop�te 
ne koristi i zamenjen је izrazom "vi�i tip coveka". U tom pogledu, 
evolucione teorije postale su osnov naivno-optimistickog pogleda 
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na �ivot i coveka. То је kao da su ljudi rekli seЬi: sad kad evolucija 
postoji i sad kad nauka priznaje evoluciju, znaCi da је sve dobro i u 
buducnosti mora postati јо� bolje. U ma�ti savremenog coveka koj i 
rezonuje iz perspektive ideja о evolucij i, sve Ьi trebalo da ima 
hepiend. Prica .se neizostavno mora zavr�iti vencanjem. А Ьа� tu le
�i glavna gre�ka u pogledu ideja о evolucij i . Evolucija, kako god da 
se ona razume, nikad nije osigurana ni za koga i ni za �ta. Teorija 
evolucije jedino znaCi da ni�ta ne miruje, ni�ta ne ostaje kako је Ьi
lo, sve se neizbe�no uspinje ili pada, ali uop�te nije neizbe�no da se 
uspinje; misliti da se sve neizbe�no uspinje - to је najnerealnija za
misao о mogucnostima evolucije.  

Svi oЬlici �ivota koje znamo ili su rezultat evolucije, ili  rezultat 
degeneracije.  Ali, mi ta dva procesa ne mo�emo da razlikujemo, i 
veoma cesto rezultate degeneracije smatramo rezultatima evolucije.  
Samo u jednom pogledu ne gresimo: mi znamo da ni�ta ne ostaje 
onakvo kakvo је Ьilo . Sve "�ivi", sve se preobra�ava. 

Covek se takode preobra�ava, ali da li se uspinje ili pada, veliko 
је pitanje.  Stavise, evolucija u pravom smislu reci nema niceg za
jednickog sa antropoloskom promenim tipova, cak i ako tu promenu 
smatramo utvrdenom. Niti evolucija ima Ьilo cega zajednickog sa 
promenom dru�tvenih oЬlika, оЬiсаја i zakona, niti sa modifikaci
jom i "evolucijom" oЬlika ropstva ili sredstava za rat. Evolucija ka 
nadcoveku је stvaranje novih oЬlika razmi�ljanja i osecanja, i na
pustanje starih oЬlika. 

Stavi�e, moramo da imamo na umu da se razvoj novog tipa po
sti�e na racun starog tipa, koji се istim tim procesom nestati. Novi 
tip, buduCi da је stvoren od starog, prevazilazi ga, tako reci, pobe
duje ga, zauzima njegovo mesto. 

Niceov Zaratustra govori о tome sledecim reCima: 

Ја vas н�im nadcoveku. Covek је nesto sto mora da bude pre
vazideno. Sta ste uCinili da prevazidete coveka? 

Sta је  majmнn za coveka? Predmet podsmel1a ili bolna sramo
ta ! А bas takav се covek biti za nadcoveka - predmet podsmeha 
ili bolna sramota. 1 

1 "Tako ;е govorio Zaratustra ", F. Ni�e (izdanje Thomas Common, 1 908), 
Prolog, str. 1 1 .  
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Cak i najmudriji medu vama su samo nesklad, i hiЬrid Ьiljke i 
utvare. 

Covek је konopac nad amЬisom. Opasan prelazak, opasno pu
tovanje, opasno osvrtanje, opasno drlltanje i zastajanje. 

Ono sto је  veliko u coveku је  da је on most, а ne cilj; ono sto 
је ljubavi vredno u coveku је na је on jedno kretaнje navise i kre
tanje нanize.2 

Те Zaratustrine reci nisи и�lе и na�e иobicajeno mi�ljenje. А kad 
seЬi predstavljamo nadcoveka, mi и njemи prihvatamo i odobrava
mo Ьа� one strane ljиdske prirode koje na pиtu treba odbaciti. 

Nadcovek nam izgleda kao veoma komplikovano i protivre cno 
Ьiсе . U stvarnosti, nadcovek пюrа Ьiti jasno definisano Ьiсе . On ne 
шоzе imati taj vecni unиtra�nj i sиkob, tu bolnи иnиtra�njи podelje
nost kоји ljиdi neprekidno оsесаји, i kоји pripisиjи cak i bogovima. 

Istovremeno, ne шоzе Ьiti dve sиprotne vrste nadcoveka. Nad
covek је rezultat tacno odredenog kretanja, tacno odredene evo
lиcije. 

U иоЬiсајеnош mi�ljenjи, nadcovek se pojavljиje kao hipertro
firani covek, sa krajnje preteranim svim stranaшa svoje prirode . То 
је, naravno, sasvim nешоgисе, jer se jedna strana ljиdske prirode 
шоzе razviti sашо na racиn drugih strana, i nadcovek шоzе Ьiti iz
raz samo jedne, �tavi�e, ;edne veoma tacno odredene strane ljиdske 
prirode. 

Pogre�na predstava о nadcoveku и velikoj meri је rezultat Cinje
nice da oЬicna misao smatra coveka mnogo dovr�enijiш nego �to 
on и stvarnosti jeste. 

Isti naivni pogled na coveka lezi и osnovi svih drи�tvenih naиka 
i teorija. Sve te teorije imajи и vidи samo coveka i njegovu bиdи
cnost. One ili poku�avajи da predvide verovatnи bиdиcnost ljиdi, ili 
preporucиjи najbolje metode, iz svoje perspektive, da se organizиje 
ljиdski zivot, da se ljиdima prиzi sva mogиca sreca, da se ljиdi oslo
bode od nepotrebne patnje, od nepravde, i tako dalje.  Ali, ljиdi ne 
vide da poku�aj i da se takve teorije nasilno primene na zivot jedino 

2 Љid, str. 13  
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dovodc do povecanja kolicine patnje i nepravde. Poku�avajиCi da 
p•·cdvidc bL1ducnost, sve te teorije zele da navedи zivot da slиzi i 
s lu�н covcka, а cineCi to, one ne иzimajи и obzir realnи cinjenicи, 
tla sa1 11 covck mora da se proшeni. Ljнdi, verujиci и te teorije, zele 
tla I J"8 lc, smetnиv�i s иша da mora doCi novi gospodar i da se no
VOI11 rospodarи mozda иор�tе nece svideti ono �to sи sagradili ili 
� to SLI poceli da grade. 

L'ovek је prevashodno prelazni oЫik, stalan samo ро svojim 
protivrecnostima i nepostojanosti - kretanjи, шеnјаnји pred na�iш 
ocima. Cak i bez Ьilo kakvog posebnog proиcavanja savr�eno је ја
sпо da је  covek prilicno nedovr�eno Ьiсе, koje se razlikuje danas od 
опоg �to је Ьilo јисе i koje се se razlikovati sиtra od onog �to је danas. 

Tako mnogo oprecnih principa se sиkoЫjava и coveku da је nji
hovo harшonicno иskladivanje potpиno nemogиce. То obja§njava 
za§to је nemogиc "pozitivni" tip coveka. Covekova dи§а је isиvi§e 
s lozena komЬinacija zbog svih glasova koji vicи и njemи, da Ьi po
stala иjedinjena и jedan sklad.'1i hor. Sva carstva prirode zive и co
vekи. Covek је mali univerzum. U njemи se odvijajи neprekidno 
radanje i neprekidno иmiranje, neprekidno prozdiranje jednih Ьiса 
od strane drиgih, prozdiranje slaЬijih od strane jacih, evolиcija i de
generacija, rast i izumiranje .  Covek и seЬi iша sve, od minerala do 
Boga. А zelja za Воgош и coveku, to jest, иsmeravajиce snage nje
govog dиha, svesnost о njegovom jedinstvu sa beskrajnom sve�cи 
univerzишa, ne moze Ьiti и skladи sa inercijom kamena, sa sklo
no§cи cestica ka kristalizacij i, sa pospaniш tokom sokova и Ьiljci, 
sa okretanjeш Ьiljke рrеша sиnси, sa zovom krvi и zivotinji, sa 
"trodimenzionalnom" sve§cи coveka koja је zasnovana na njego
vom odvajanjи sebe od sveta, na njegovom sиprotstavljanjи svetu 
njegovog sopstvenog "ја" i njegovoш priznavanjи kao stvarnih svih 
pojavnih oЫika i podela. 

I §to se vi§e covek iznиtra razvija, to snaZпije pocinje da oseca 
sve te razliCite strane svoje dи�е istovreшeno; а §to snaznije oseca 
sebe, to snaZпije и njemи raste zelja da oseti ј о§ vi§e i vi§e, i na kra
jи poCinje da zeli tako mnogo stvari da nikako nije и stanjи da od
j ednom doЬije sve §to zeli; njegova ma§ta nosi ga istovremeno и 
raznim pravcima. Jedan zivot nije ти vi§e dovoljan, potrebno ти 
ј е  deset, dvadeset zivota odjednom. Potrebno ти је da Ьиdе isto-

143 



NOVI MODEL UNIVERZUМA 

vremeno na razliCitim mestima, sa razlicitim ljudima, u razliCitim 
situacijama, on zeli da pomiri nepomirlj ivo i spoji nespoj ivo. Nje
gov duh ne zeli da se pomiri sa ogranicenjima tela i materije, og
ranicenjirna prostora i vremena. Njegova masta putuje daleko izvan 
svih mogucnosti ostvarenja, bas kao sto njegovo osecanje putuje 
daleko izvan formulacija i dostignuca njegovog intelekta. 

Covek prekoracuje sam sebe, ali istovremeno poCinje da biva 
zadovoljan samom mastom, bez pokusaja da је ostvari . А u svojim 
retkim pokusajima da је ostvari, on ne vidi da dobija stvari potpuno 
suprotne od onog сети misli da se priЫizava. 

Slozeni sistem ljudske duse cesto izgleda kao dualan, i ima oz
Ьiljnih osnova za takvo gledanje. U svakom coveku zive, tako reCi 
dva Ьiса: j edno koje sazima mineralni, Ьiljni, zivotinjski i ljudski 
"prostomi i vremenski" svet, i drugo Ьiсе, koje pripada nekom dru
gom svetu. Jedno је Ьiсе "proslosti", drugo је Ьiсе "buducnosti" . 
Ali, koje је Ьiсе proslosti, а koje bпducnosti, mi ne znamo. I pro
slost i buducnost se nalaze н vecnoj ЬогЬi i vecnom sпkоЬп u cove
kovoj dusi. Moze se bez i najmanjeg pгeterivanja reCi da је covekova 
dusa bojno polje sadasnjosti i bпdпcnosti. 

Niceov Zaratllstгa izgovara zanimljive Ieci: 

Ја sam od danas i_ ranije, ali nesto је н meni sto је od sнtra i od 
narednog dana i od buducnosti . 

( "Tako је govorio Zшatustra ") 

Ali, Zaгatнstl-a ne govoгi о sukoЬima, on govoгi о punoCi koja 
ukljucпje danas i juce, sпtra i bпducnost, punoCi koja dolazi kad sп 
pгotivгecnosti, пшogostгнkost i dпalnost pobedeni. 

Neophodnost da se Ьогi pгotiv coveka гadi dosezanja nadcoveka 
је nesto sto modema misao do haja odЬija da pгihvati. Та se ideja 
potpuno sпprotstavlja slavljenju coveka i njegovih slabosti, koje sп 
tako kaгakteiisticne za nase vreme. 

А istoviemeno, to ne znaCi da ideja о nadcoveku ne igш nikakvu 
пlogu u nase vieme. Ako neke skole saviemene misli odbacпju ide
jн о nadcoveku i plase је se, druge su, napiotiv, potpuno zasnovane 
na toj idej i i ne mogu da postoje bez nje. Ideja о nadcoveku deli mi
sao covecanstva na dve ostгo Iazdvojene i veoma oilledene kategшije. 
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1 . Koncepcija coveka bez ideje о nadcoveku: "naucna" konce
pcija coveka, а takode i znatan deo filozofskih koncepcija coveka. 

2 .  Koncepcija coveka iz peispektive ideje о nadcoveku: misti
cke,

_ �
kнltne i teozofske k?ncrpcije coveka (iako se ovde mora pri

metiti da
_ 
g?tovo sve sto Је poz�ato pod tirn imenirna piedstavlja 

pseнd01шst1cne, pseпdookultne 1 pseпdoezoterijske koncepcije ) .  

. � prvom slucajп, covek је uzet kao upotpunjeno Ьiсе. Proucena 
Ј е  nJe.�ova_ anatomska stгllktura, njegove fizioloske i psiholoske 
funk�IJe, nJegov danasnji polozaj u svetll, njegova istorijska sudЬi
n�, nJegov� kulrur� i civilizacija, mogucnost boljeg organizovanja 
nJegov?g :Z1vota, щegove mogucnosti saznanja itd . ;  н svemu tome 
cove� Је uzet takav kakav је.  U ovom slucaju, glavna pa:Znja је kon
c�ntпsana n� rezп

_
ltate c�vekovih aktivnosti, njegova postignuca, 

П Jegova oth1ca, nJegove 1zпше. I u tom s lucaju se ti rezultati co
vckovih aktivnosti posmatгaju kao dokazi njegove evolпcije iako 
kako se cesto desava, oni pokazuju bas suprotno. 

' ' 
!deja _о e�ol�cЧ i п toj koncepciji coveka uzeta је kao opsta evo

l t l  ' I J a  sv1? l�u?1, c1ta�og covecanstva. Na covecanstvo se gleda kao 
1 1  1

. 
·v�lн.IraJllCe. Ра шkо takva jedna evolucija nema analogona u 

l ' t' I I'O<.I I ,  1 ?е. moz� se objasniti nikakvim Ьioloskirn prirnerom, Za
p н � �.'.о Ј  1шsll to шmalo ne smeta i ona nastavlja da govori о evo-
1 1 1  ' 1 J l . 

l 1 t l гLJgoп: slucaju, covek је uzet kao nepotpuno Ьiсе, iz koga 
l 1  1 1 t la pг01zade ?esto ?rugo. А citav smisao postojanja tog Ьiса 
1 1 , 1 1  ovom slпcaJu, u nJegovom pielasku u to novo stanje . Na со-

1 1 1 , · • l cda kao n� zmo, kao na larvu, kao na nesto privremeno i 
J l li l l a l:l lю pгeobш:ZaJll . А u tom slucaju, sve sto se odnosi na coveka 
1 1 /t 1 1 1  k iz perspektive tog preobiazaja; drugirn recirna vrednost 

' 1' 1 1 1  l j L н . l�kom zivotu odreduje se uzirnajuCi u obzir da li је to 
1 1 1 1 1  1 11 1  П Jcgov preobшzaj ili ne. 

1 , 1 1 1 1 1а ideja о preobiazajп ostaje veoma nejasna. А zamisao 
l н  '1. р · 1·spektive nadcoveka ne moze izgledati ni populama ni 

Ј I Щ 1 1  1 1 1�1 . < _>па, �ао ?eizb�:Zni atriЬut, пlazi u poluokultna, polu-
1 1 1 1 1 1  l 11 1 1 1 ' 1 1 Ј а ,  а\1 ne 1gш nikakvu ulogu u naucnirn, kao ni u mno
,. , 1 11 1 1 1 1 ) 1 1 1 1  pscнdonaucnim filozofijama zivota. 

1 11 l 1 1 p 111 lo ,  
_
ро stiani od svega drugog, mora se videti u pot

J I I I I I I t l l l  1 1\ / l l t i Jc п J L I Zapadne kulture sa religioznom mislju. Ako to 
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ne Ьi Ьilo zbog tog razilazenja, koncepcija �oveka iz perspektive 
ideje о nadcoveku ne Ьi Ьila izguЬljena, jer religiozna misao, u svom 
pravom smislu, nije moguca bez ideje о nad�oveku. 

Odsustvo ideje о nad�oveku iz vecine savremenih filozofija zivota 
u znatnoj је meri uzrok uzasnog haosa misli u kome zivi savremeno 
�ove�anstvo. Kad Ьi ljudi poku�ali da povefu ideju о nad�oveku sa 
svim manje ili vi�e prihvacenim pogledima, videli Ьi da ona sve po
kazuje u novoj svetlosti, predstavljajuCi iz no;i? ��lova s_tv_

ari . za 
koje su mislili da ih znaju sasvim dobro, podsecaJU�I lh na �ШЈ�_шсu 
da је covek samo privremeni posetilac, samo putшk, na ZemlJI. 

Naravno da takav pogled ne moze da bude popularan. Savreme
ne filozofije zivota (ili bar njihova velika vecina) izgradene su na 
sociologiji  ili na onom �to se naziva sociologijom. А �o.ciologi)� 
nikad ne rnisli о tako udaljenom vremenu kad се se nov1 ћр razvtћ 
iz coveka vec se bavi samo sacla�njo�cu ili Ьliskom i neposrednom 
buducno��u. Ali, upravo taj stav sluzi samo da pokaze sholastici
zam te nauke. Sociologija, kao i svaka druga sholasti�ka nauka, 
nema posla sa zivim �injenicama, vec sa ve�ta�kim apstrakcijama. 
Sociologija, baveci se "prose�nim nivoom" i "prose�nim �ovekom'.', 
ne vidi reljef planina, ne razume da ni �ove�anstvo ni pojedinac ni
su ne�to ravno i uniforrimo. 

Cove�anstvo, isto kao i pojedinac, jeste planinski lanac sa viso
kim sneZnim vrhovima i dubokim provalijama, i �tavi�e, u takvom 
nestaЬilnom geolo�kom periodu kad је  sve u procesu formiranja, 
kad 6tavi planinski lanci nestaju, kad se pustinje javljaju na mesti
ma mora, kad izЬijaju novi vulkani, kad se polja i �ume sahranjuju 
pod tokom uzavrele lave, kad se kontinenti pojavljuju i nestaju i kad 
ledena doba dolaze i odlaze, "prose�ni �ovek", sa kojim sociologi-

- ја jedino moze da operi�e, ne postoji u stvamosti ni�ta vi�e nego �to 
postoji "prose�na visina planine". 

Ne�oguce је nazna6ti trenutak kad је novi, staЬilnij i tip formi
ran. On se forrnirao postupno. Rast se odvija bez prekidanja. Nikad 
ne postoji trenutak kad је sve kompletno. Novi tip �oveka је formi
ran sada i medu nama. Selekcija se odvija u svim rasama i narodima 
na zemlji, osi.tll u najnazadnijim i najdegenerisanijim rasama; ove 
poslednje uklju�uju rase koje se oЬi�no smatraju najnaprednijima, 
to jest, one potpuno utonule u pseudokulturu. 
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N:н ll'ovck пе pripada istorijskoj buducnosti. Ako nadcovek mo-
1 · t l l l  pos toj i па Zemlji, on mora postojati i u pro�losti i u sada�njo
l i . Л l i ,  оп nc ostaje u zivotu, on se pojavljuje i odlazi. 

l lнs  kao §to zmo zita postajuCi Ьiljka odlazi iz sfere zma; Ьа� kao 
lo J. i 1· postajuCi hrast odlazi iz zivota zireva; Ьа§ kao §to gusenica 

pos t a j L r c i  l ll tka umire za gusenice, а postajuci leptir potpuno odlazi 
zv1 1 1 1  L loшena opazanja gusenica, na isti nacin nadcovek odlazi iz 

н , . 'I'C opazanja drugih ljudi, octlazi iz njihovog istorijskog zivota. 
Obican covek ne moze da vidi nadcoveka niti zna za njegovo 

pos toj anje, Ьа� kao �to gusenica ne moze da zna za postojanje le
p l i l·a . То је Cinjenica koju nam је veoma te�ko da prihvatimo, ali 
опн је pгirodna i psiholo§ki neizbezna. Nizi tip ne moze ni na koji 
1 1 1 1 � i п  koпtrolisati vi�i tip, niti ga moze u�initi predmetom nadzora; 
1 1 \ i ,  v i s i  t ip moze da kontгoble nizi i moze da ga nadzire . А iz te per
. р · k t ivc citav zivot i Citava istorija mogu imati znacenje i svrhu 
\ ·o j t l  m i пе mozemo da razumemo. 

· 
То zпacenje, ta svrha, је nadcovek. Sve ostalo postoji samo zarad 

! О)' · i \ j a  da se iz masa �ove�anstva koje gmifu ро zemlji s vreme-
1 1 1 1  1 1 < 1  v геше pojavi i uzdigne nadcovek, i samom tom cinjenicom 
1 н l  · od masa i postane nedostupan i nevidljiv za njih. 

1 J oblcajeni pogled na zivot ne nalazi cilj u zivotu, ili vidi cilj u 
" ·vo i L ic ij i masa". Ali, evolucija masa је isto tako nerealna i nelogi

" 1 i l lc ja kao �to Ьi, na primer, Ьila ideja о identicnoj evoluciji svih 
�\ • l 1 j 1 1  ( \ r·vcta ili svih celija jednog organizma. Mi ne shvatamo da је  
r l  · ј 1 1 о cvoluciji masa jednaka ocekivanju da се sve celije jednog 

1 l 1  · t н ,  t o  jest, celije korena, kore, drvnih vlakana i Ыса Ьiti preo
/11 1 1  r ·щ• Ll celije cvetova i plodova, to jest, ocekivanju da se Citavo 
r /1 l 'r l  p1·cobгazi u cvetove i plodove. 

l ·. vo i L rc ija, na koju se oЬi�no gleda kao na evoluciju masa, u 
1 I I I I IOS I  i moze Ьiti jedino evolucija nekolicine. А U covecanstvu, 

1 11 1  v1 1  1 ' l lпa  cvolucija moze Ьiti jedino svesna. Jedino se degene-
1 1 1 1  l p t 1 1 10 1.с пesvesno odvijati u coveku. 

1 ' 1 1 1  щ \а  п i  na koji naCin nije garantovala nad�oveka. О[Ш u seЬi 
н r l r  11 svc mogucnosti, ukljucujuCi i one najzlokobnije .  Covek ne 

1 1 1 1 1  1 l н t i  1 1 1 1apгeden u nad�oveka za nagradu, ili za svoje dugo slu
' " ' '  k 1 1 o  l'ovck, ili za besprekomo pona�anje, ili zbog svojih ра-

1 1 1 1 1  l • l l t l  s l t 1cajп ih,  Ьilo da ih је sam stvorio sopstvenom glupo�cu 
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ili neprilagodljivoscu zivotu, ili pak namemo zarad nagrade koju se 
nada da се dobiti. 

Nista drugo ne vodi ka nadcoveku, osim razum�vanja idej� nad
coveka, а upravo је to razumevanje nesto sto postaJe sve rede 1 rede. 

Sa svom svojom neizbeznoscu, ideja о nadcoveku uopste nije ja
sna. Psiholoske crte nadcoveka izmicu savremenom coveku �ао 
senka. Ljudi stvaraju nadcoveka ро svojim sops_tven_im sklono�tlma 
i pojavi, obdarujuci ga svojim osobinama, ukuSima 1 nedostac1ma u 
jednom preteranom oЬliku. 

Nadcoveku su pripisane crte i osobine koje _ти ni��d ne �o�u 
pripadati, osobine koje su potpun? pr�tivre�ne_ 1 nespoJ ive, koJe J e
dna drugu lisavaju svake vrednostl, uшstavaJUC1 se medusobn?. Id�� 
j i  о nadcoveku se uopste prilazi iz pogr�snog ��la, �na se uzн�a !11 
suvise jednostavno, samo na jednom ш�оu, �11 su�1s� �ant�st�cno, 
bez ikakve veze sa stvamoscu. Rezultat Је da Је ta 1deJa 1skпvlJena, 
а ljudsko postupanje sa njom postaje sve vise i vise pogresno. 

Da Ьismo naSli ispravan pristup toj ideji, mоrапю da pre svega 
samima seЬi stvorimo skladnu sliku nadcoveka. Nejasnost, nedefi
nisanost i rasplinutost ni na koji nacin nisu neophodne _osobine · 
predstave о nadcoveku. Mi о njemu mozemo da znamo v1�e neg� 
sto mislimo samo ako to zelimo i znamo kako da se toga latнno. М1 
imamo sa-�rseno jasne i odredene pravce za razmisljanje о nad
coveku i savrseno defmisane zamisli, neke povezane sa idejom о 
nadcoveku, i druge koje su toj ideji sиprotne. Sve sto se trazi је da · 
izbegnemo da ih pomesamo. Tada се razumevan�e nadcoveka, stv�
ranje skladne slike nadcoveka, prestati da bude Jedan tako nedost1-
zan san kako to ponekad izgleda. 

Unиtrasnji rast coveka mora da sledi sasvim odredene puteve. 
Neophodno је da odredimo i razumemo te pиtev�; u suprotno�, ka� 
је  ideja о nadcoveku vec prihvacena и jednom ili drugom oЬliku, al1 
nije vitalno povezana sa zivotom 

_
cove�a, ?na 

-�
zi�a cud�e, pone

kad groteskne ili monstruozne оЬ11kе. LJUd1 koJI nюvno m1sle pred
stavljaju seЬi nadcoveka kao neku v�stu prete�anog cov�ka, u koJ:?e 
su se i pozitivne i negativne strane lJudske pпrode razvlle sa podJ_e
dnakom slobodom i dostigle krajnju granicu svog moguceg razvoJa. 
Ali, bas to је nemoguce. Najelementamije znanje psiholog�je, - na
ravno, ako psihologiju иzmemo kao stvamo razumevanJe zakona 
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t l l н i l пt�пjcg Ьiса coveka, pokazuje da razvoj osobina j edne vrste 
1 t юz<.: <. lн se odvija samo na racun osoЬina druge vrste . U coveku 
t t t ш  tmюgo protivrecnih osobina koje se ni u kom slucaju ne mogu 
r·ozvi t i paгalelno. 

MaiHa pгimitivnih ljudi naslikala је nadcoveka kao diva, coveka 
l t t.:t·ktt lovske snage, ekstremno dugovecnog. Moramo da revidiramo 
оsоЬiпе nadcoveka, to jest, te osobine pripisane nadcoveku, i da 
щlгcdimo da li se te osobine mogи razviti jedino и coveku. Ako su 
osobiпe koje mogи postojati nezavisno od njega pripisane nadco
v<.: k tt ,  postaje oCigledno da sи te osoЬine pogresno povezane sa 
1 1 j im .  U nadcoveku se mогаји razviti samo one osobine koje se mo
!� L I  гazviti jedino и njemи, na primer, divovska velicina ni na koji 
щtсiп ne moze Ьiti osoЬina od apsolutne vrednosti za nadcoveka. 
1 ) t·vcce moze da bude jos vise; kuce, tomjevi, planine, mogu da bu
< l t t  v is i  od najveceg giganta koga zemlja moze da nosi. Zato visina 
i vc l icina ne mogu da bиdu cilj evolиcije nadcoveka. Рогеd toga, 
s < tv t·cшena Ьiologija zna vrlo dоЬго da covek ne moze Ьiti visi od 
щl t·cdcne visine, to jest, njegov kostur ne Ьi podneo tezinu koja је  
( la lcko veca od tezine ljиdskog tela. Ni  ogromna fizicka snaga ne 
pt·ctlstavlja apsolиtnи vrednost. Covek је jednom svojom slabom 
п tkom и stanjи da konstruise masine mocnije od Ьilo kog diva. А za 
'Ђ·i гоdи", za "Zemlju", najjaCi covek, cak i div, samo је pigmej, 
1 1  ·p t· imctan na njenoj povrsini. Niti је dиgovecnost, kako god da је 
v · l i ka, znak иnиtrasnjeg rasta. Drvece moze da zivi hiljadama godi
I H t .  Kamen moze da postoji desetinama ili stotinama hiljada godina. 

Svc te osoЬine nisи od vaznosti и nadcoveku, jer se one mogu 
1 spo l j i t i  пezavisno od пјеgа. 

l Ј tшdcoveku se morajи razviti osobine koje пе mogи da posto-
1 '' 1 1  ( / t·vctu ili и kаmепи, osobine sa kojima пе mogи da se takmice 
1 1 1  v i sokc plaпine пi zemljotresi. 

\ { o zvoj иnиtrasпjeg sveta, <.:volиcija svesti, to је jedna apsolиtna 
1 • t l t ю.-: t ,  koja se и svetu koji nam је poznat moze razviti samo и 

, 1 1 \'�· k t l  i пс шоzе se razviti пezavisno od njega. 
l · vol t tcija  svesti, иnиtrasпji rast coveka, jeste "иspon ka пadco

t ' l l l " Л l i , шшtrasпji rast se ne odvija jednim pravcem, vec u пеkо-
1 1 \ , ,  l l l < t vacн istovremeno. Тi pravci morajи se ustanoviti i odrediti, 

1 ·· 1 1  sa пј iша izmesani mnogi iluzorni, la:Zni pиtevi, koji vode 
, " '' ' ' " · ' ;; ts tгaпjenjи, vracaju ga nazad, ili ga dovode u corsokak. 
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Naravno, nemoguce је stvoriti dogmu о oЫiku intelektualnog i 
emocionalnog razvoja nadcoveka. Ali, nekoliko aspekata tog razvo
ja mogu se pokazati sa savr�enom egzaktno�cu. 

Tako, prva stvar koja se moze reci jeste da se о nadcoveku ne 
moze razmШjati na oЬicnom "materijalistickom" nivou. Nadcovek 
neophodno mora Ьiti povezan �· neCim tajanstvenim, necim od ma
gije i carobnja�tva. 

Shodno tome, interesovanje usmereno ka "tajanstvenom" i "ne
obja�njivom", te:Znja ka "okultnom", neizbezno su povezani sa evo
lucijom u pravcu nadcoveka. Covek iznenada oseti da ne moze vi�e 
da ignori�e rnnogo toga �to ти је, do tada, izgledalo da nije vredno 
paznje. Iznenada on pocinje da vidi sve, tako reCi, novim oCima i 
sve "bajkoliko", "misticno", �to је јо� juce sa osmehom odbacivao 
kao praznovericu, neocekivano doЬija za njega neko novo duboko 
znacenje, Ьilo simbolicno, Ьilo stvamo. 

On nalazi novi smisao u stvarima, neocekivane i cudne analogi
je. Interes za proucavanje religija, starih i novih, javlja se u njemu. 
Njegova misao prodire u unutra�nje znacenje alegorija i mitova, on 
nalazi duboko i cudno znacenje u stvarima koje su ranije izgledale . 
same ро seЬi razumljive i neinteresantne . 

Moze Ьiti da interes za tajanstveno i cudesno stvara glavne pa
role da ujedini ljude koji pocinju da otkrivaju skriveni smisao zivo
ta. Ali, isti interes za tajanstveno i cudesno takode sluzi i da testira 
ljude. covek koji је zadrzao mogucnost za lakovemost ili praznove
ricu nesuпmjivo се potrcati ka jednom od podvodnih grebena kojih 
је more "okultizma" puno; on се podle6i zavodenjн nekog cuda - i, 
na jedan ili drugi nacin, izguЬice svoj cilj . 

Istovremeno, nadcovek ne moze Ьiti naprosto "veliki Ьizпismen" 
ili "veliki osvajac" ili "veliki drzavпik" ili "veliki панспik". On ne
izostavпo mora Ьiti Ьilo carobпjak, Ьilo svetac. Ruske juпacke le
geпde uvek svojim herojima pripisнju crte magicпe mнdrosti, to jest, 
"skriveпog zпапја". 

Ideja о nadcoveku direktno је povezaпa sa idejom о skriveпom 
zпanju. Ocekivaпje nadcoveka је ocekivaпje пekog novog otkro
veпja, пovog zпanja. 

Ali, kao �to је raпije receno, poпekad је ocekivaпje пadcoveka 
povezano sa uoЬicajenim teorijama evolucije, to jest, sa idejom о 
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ор!Ној evoluciji, i na пadcoveka se, u tom slucaju, gleda kao na 
rnuguci proizvod evolнcije coveka. Cudno је da ta naizgled krajnje 
logicna teorija potpuno uni�tava ideju о nadcoveku. Uzroci za to, 
пat-avno, leze u pogre�nom gledanju na evoluciju u celini, na �ta је  
vcc иkazano. Stavi�e, iz odredenih razloga, na nadcoveka se  ne  mo-
1-c gledati kao na vi�i zoolo�ki tip u poredenju sa covekom, kao na 
pгoizvod opMeg zakona evolucije .  U tom pogledu postoji su�tinska 
gгe�ka koja se jasno oseca и svim poku�ajima da se stvori slika о 
пadcoveku и dalekoj i nepoznatoj buducnosti. Та slika se javlja su
v i§e zbrkano i rasuto; slika nadcoveka u tom slucaju guЬi svaku 
Ьоји i postaje gotovo odbojna, od same cinjenice da је postala za
konita i neizbe:Zna. Nadcovek mora u seЬi da ima ne�to nezakonito, 
пс§tо �to naru�ava op�ti tok stvari, ne�to neocekivano, nepodlo:Zno 
Ьi lo kom op�tem zakonи. 

Ovu ideju izrazio је Nice. 

Zeliш da nauciш ljude smislu njihovog postojanja, а to је nad
covek, munja iz taшnog оЫаkа - coveka. 

( "Tako ie govorio Zaratustra ") 

Nice је razumeo da se na nadcoveka ne moze gledati kao na pro
i zvod istorijskog razvoja koji se moze ostvariti u dalekoj budu
'· пusti ,  da se na njega ne moze gledati kao na novu zoolo�ku vrstu. 
N a  тиnји se ne moze gledati kao na rezultat "evolucije oЬlaka". 

Лl i ,  osecanje "nezakonitosti" nadcoveka, njegove "nemogu6no
, 1 i " .  iz иоЬiсајеnе perspektive, нzrokuje da mu ljudi pripisuju oso
l 1 i t 1 C  koje  sи zaista nemoguce, ра је  tako nadcovek cesto naslikan 
1 1 \ ( )  псkа vrsta :Zrtvenih kola, koja gaze ljude u svom napredovanju. 

Zluba, rnrznja, ponos, ta�tina, seЬicnost, okrutnost, sve se one 
1 1 1 1 1 I П1ји nadljudskim, samo pod jednim uslovom, da dosegnн naj
l t l ј • rпоgнсе granice i da se ne zaustavljajн ni na kojoj prepreci. 

l 'о l ршю oslobodenje od svih moralnih ogranicenja se smatra nad
l p н ls k im .  "Nadcovek" и vulgamom i krivotvorenom smislu te reCi 
11 1 1 1 ·� i :  sve је dopи�teno. 

P r· · l postavljena amoralnost nadcoveka povezana је sa Niceovim 
1 1 1  ' l t o t п . Ali, Nice nije kriv za tu idejн. Naprotiv, mozda niko nikad 

1 l r l t • :.r.o lijи nadcoveka nije иnео tako rnnogo ce:Znje za istinskom 
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moralnoscu i istinskom ljubavlju, kao sto је to uradio Nice . On је 
j edino unistavao stari okamenjeni шoral koji је jos odavno postao 
antimoral. On se bunio protiv konfekcijske шoralnosti, protiv neiz
menljivih oЫika koji su u teoriji obavezni za sve i svakog, а u pra
ksi ih narusavaju svi i svako. 

Uistinu sam ја od vas oduzeo mozda stotinu fonnula i omiljene 
igracke vase vrline; а sada me vi grdite, kao sto deca grde. 

Ona su se igrala pored mora - dosao је talas i odneo njihove 
igracke u dubinu, i sada ona placu. 

I dalje:  

Kad sam dosao ljudima, nasao sam ih kako spavaju na jednoj 
staroj zaЬludi; svi oni misljahu da odavno znaju sta је dobro а sta 
lose za coveka. 

Tu pospanost sam uznernirio kad ih poucih da niko jos ne zna 
sta је dobro а sta zlo - ukoliko nije tvorac. 

( "Tako ie govorio Zaratustra ") 

Kod Nicea је шoralno osecanje osecanje uшetnicke tvorevine, 
osecanje s luzenja. 

Cesto је to vеоша odbojno i neшilosrdno osecanje. Zaratustra 
kaze: 

О, braco moja, jesam li ја onda okrutan? Ali ја kazem: ono sto 
је palo, to treba i gumuti ! 

( "Tako ie govorio Zaratustra ") 

Ocigledno su te reCi osudene na nerazuшevanje i pogresno tu
macenje. Okrutnost Niceovog nadcoveka se sшatra njegovoш glav
noш osobinoш, kao princip koji lezi u osnovi njegovog postupanja 
prema ljudima. NajveCi broj Niceovih kriticara ne zeli da vidi da је  
ta okrutnost nadcoveka okrenuta protiv neceg unutrasnjeg, neceg и 
п;ети samom, protiv svega sto је "ljudsko, isuvise ljudsko", malo, 
vulgarno, bukvalno i inertno, sto cini coveka telesinom koju је Za
ratustra nosio na svojim ledima. 
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Ncгazшnevanje Nicea је jedan od zanimljivih primera nerazu
mcvanja koje је gotovo namerno. Niceova ideja о nadcoveku је ја
sпа i jednostavna. Dovoljno је uzeti pocetak "Zaratustre ". 

Velika zvezdo! U cemu Ьi Ьila tvoja sreca kad ne Ьi imala one 
za koje sijas? 

Deset godina si do sada dolazila do moje pe6ine; zar Ьi Ьila za
dovoljna svojom svetloscu i svojim putovanjem da to nije Ьilo ra
di mene, mog orla i moje zmije. 

Ali mi smo te cekali svako jutro, uzimali tvoje preoЬilje od tebe 
i Ьlagosiljali te za to. 

Gle! Zasicen sam svojom mudroscu kao pcela koja је skupila 
sнvise meda; trebaju mi ruke koje се za njim posegnuti. 

Ја cu rado darivati i raspodeliti . . .  
Zato moram da sidem u duЬinu, kao sto ti Cinis uvece . . .  
Blagoslovi tada pehar, k;:oji samo sto se nije prelio, da voda iz 

njega moze da istekne zlatna, i svuda nosi odraz tvog Ьlazenstva. 

I dalje :  

Zaratustra sam side niz planinu i niko ga ne doceka. Ali, kad 
нdе u sumu, iznenada pred njega stade starac . . . 1 tako rece starac 
Zaratustri 

Nije stranac za mene taj putnik. Pre rnnogo godina prode on 
ovuda. Zaratustra se zvase, ali se izmenio. 

Tada si nosio svoj ререо u planine; zasto sada nosis svoju vatru 
н doline? Ne plasis li se koЬi palikuce? 

Da, prepoznao sam Zaratustru. Ciste su njegove oci, i nikakav 
prezir ne kriju njegova usta . . .  

Zaratustra odgovori: 
Ја volim ljude. 

1 nakon toga, na Niceove ideje se gleda kao na jedan od uzroka 
r r L · r пackog militarizma ј sovinizma! 

Svo to pomanjkanje razumevanja Njcea је interesantno ј kara-
1, t �т is t icno, jer se ono jedjno moze poredjtj sa nedostatkom razuшe
' 1 1 1 1 ј а samog Nicea za hrjs6anske jdeje i Jevandelja. Njce је Hrjsta 
1 o l / l l l llCO prema Renanu. Hrjscanstvo је za njega bila reljgija s labih 
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i bednih. On se bunio protiv hri�canstva, suprotstavio nadcoveka 
Нristu, i nije hteo da uvidi da se bori Ьа� protiv one stvari koja је 
stvorila njega i njegove ideje.3 

Osnovna ideja nadcoveka је moc. Ideja о "moCi" је  veoma cesto 
povezana sa idejom demonizma. I onda se pojavio demonski covek. 

Мnogi ljudi su bili entuzijasticni u pogledu demonizma, ali sve
jedno је ta ideja krajnje lazna i u su�tini nije Ьа� visokog reda. Za
pravo, "divni demonizam" za koji znamo је jedna od laZпih ideja od 
kojih ljudi zive. Mi ne znamo i ne zelimo da znamo pravi demo
nizam, takav kakav mora da bude u skladu sa pravim znacenjem te 
reCi. Svo zlo је veoma sitno i veoma vulgamo. Ne moze Ьiti sna
znog i velikog zla. Zlo se uvek sastoji u pretvaranju neceg velikog 
u ne�to malo. Ali, kako se ljudi mogu pomiriti sa tom idejom? Oni 
neizostavno moraju da imaju "veliko zlo". 

Zlo је jedna od ideja koja postoji u umovima ljudi u krivotvo
renom oЬliku, u oЬliku njihovih sopstvenih "pseudoslika". Citav 
na� zivot је  okruzen takvim pseudoslikama. Mi imamo pseudo-Нri
sta, pseudoreligiju, pseudocivilizaciju, pseudonauke itd. 

Ali, govoreCi uop�teno, moze Ьiti dve vrste krivotvorenja: jedna · 
uoЬicajenija, gde је  zamena data umesto prave stvari - "umesto hle
ba kamen, а umesto riЬe, zmija"; druga, ne�to slozenija, gde је "ni
ska istina" preobrazena u "uzvi�enu laz"4 to se de�ava kad se neka 
ideja ili pojava, stalna i uoЬicajena u na�em zivotu, а mala i bezna
cajna ро svojoj prirodi, oboji i dekori�e sa takvim zarom da na kraju 
ljudi pocinju da u njoj vide odredenu uznemirujucu lepotu i neke 
crte koje pozivaju na imitiranje .  

Veoma lepi "Zalosni demon, duh prognani", stvoren је upravo 
takvim krivotvorenjem jasne i jednostavne ideje о "davolu". 

3 Ni�e nije razumeo ili nije hteo da razume da је njegov nad�ovek u znatnoj 
meri proizvod hriscanske misli. Stavise, Ni�e uopste nije bio iskren, �ak ni prema 
sebi, u pogledи izvora svog nadahnиca. Nikad nisam nasao, �ak ni и njegovoj bio
grafiji ili njegovim pismima, bilo kakvи indikacijи da је on poznavao savremenи 
"okultnu" literaturu. А istovremeno, on ju је o6g\edno dobro poznavao i iskori
stio је. 

Veoma је zanimljivo da se роvи�е paralela izmedu nekih pasиsa и poglavljи 
"Podarena vrlina " u Ni�eovom Zaratustri i poglavlja IX, tom I, u "Dogma i ritu
al visoke magiie " Elifasa Levija. 

4 Autor citira dobro poznate stihove Puskina (prim. ur.). 
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Ljermontovljev "demon" ili Miltonov "Satana" је  pseudodavo. 
l dcja о davolu (klevetniku), duhu zla i lazi, razumljiva ј е  i neopho
clna u dualistickoj filozofij i sveta. Ali, tada davo nema privlacnih 
cita, dok "demon" ili "Satana" poseduju mnoge lepe i pozitivne oso
b ine : moc, inteligenciju, prezir prema svemu �to је malo i prosto . 
N ijedna od tih osobina nije davolja. 

Demon ili Satana је ulep�ani, falsifikovani davo. Pravi davo је, 
naprotiv, krivotvorenje svega briljantnog i snaZпog; on је  prevara, 
p lagijat, pogrda, vulgarizacija, "ulica", "jarak". 

U svojoj knjizi о Dostojevskom А. L Volinski obratio ј е  pose
bnu paZпju na naCin na koji је Dostojevski opisao davola u knjizi 
"Braca Karamazovi " .  

Davo koga Ivan Karamazov vidi је parazit u kariranim pantalo
пama, koji pati od reшnatizma i nedavno se vakcinisao protiv malih 
boginja. 

Davo је  otelovljena vulgarnost i trivijalnost. Sve �to kaze је  ni
sko i pogrdno; to је skandal, prljavo podmetanje, zelja da igra na 
пajodbojnije strane ljudske prirode. Sva prljav�tina zivota govori sa 
l vanom Karamazovim u oЬliku davola. Mi, medutim, imamo sklo
rюst da zaboravimo pravu prirodu davola, а radije verujemo pesniku, 
koji ga ulep�ava i cini od njega operetskog demona. Iste demonske 
usobine pripisane su nadcoveku. Ali, dovoljno је da ih Ьlize pogle
<.lamo, da Ьismo videli da one nisu ni�ta drugo do Cist falsifikat i 
ubmana. 

Uop�teno govoreCi, da bismo razumeli ideju о nadcoveku, korisno 
ј е  da na umu imamo sve �to је suprotno toj ideji. Iz te perspektive 
ј е  zanimljivo da primetimo da pored davola u kariranim pantalona
rna koji se vakcinisao, postoji јо� jedan dobro poznati tip, koji u seЬi 
s jcdinjuje sve �to је  u coveku suprotno nadcoveku. Takav је rimski 
pгokurator Judeje u Isusovo vreme - Pontije Pilat. 

Uloga Pilata u jevandeljskoj tragedij i је krajnje karakteristicna i 
;.пасајnа, i da је to Ьila svesna uloga, Ьila Ьi jedna od najtezih. Сu
( !по је, medutim, da mozda od svih uloga u jevandeljskoj drami 
1 1 loga Pilata najmanje od svih zahteva da bude svesna. Pilat nije 
r нogao da "pogre�i", nije mogao da deluje na ovaj ili onaj nacin, i 
1. lюg toga је uzet u svom prirodnom stanju kao deo okoline i uslo
,. ; , ,  kakvi su upravo bili i ljudi koji su se skupili u Jerusalimu na 
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Pashu i gomila koja је vikala "razapnite ga". А uloga Pilata identi
cna је ulogama "Pilata" u zivotu uop§te . Nije dovoljno da se kaze 
da је Pilat ispitivao Isusa, zeleo da ga oslobodi, i na kraju ga pogu
bio. То ne odreduje su§tinu njegove prirode. Glavna poenta lezi u 
cinjenici da је Pilat Ьiо gotovo jedini koji је razumeo Isusa. Ощ-gа 
је razumeo, naravno, na svoj rimski nacin; ра ipak, uprkos tome §to 
ga је razumeo, izruCio ga је da bude Ьicevan i poguЫjen. Pilat је 
nesumnjivo Ьiо veoma promucuran covek, obrazovan i kulturan. 
On је veoma jasno video da covek koji stoji pred njim nije krimi
nalac koji propoveda ustanak ljudima ili "navodi ih da ne placaju 
poreze", itd, kao §to su о njemu izjavili "pravi Jevreji"5 tog vreme
na; taj covek nije Ьiо sanjar, niti uzurpator koji sebe naziva kraljem 
Judeje, vec naprosto "filozof', kako је  on seЬi mogao da defmi§e 
Isusa. 

Тај "filozof' izazvao је njegovu simpatiju, cak i njegovo saose
canje .  Jevrej i koj i su urlali za krvlju jednog nevinog coveka Ьili su 
mu odbojni. On је poku§ao da pomogne Isusu. Ali, za njega је Ьilo 
isuvi§e da se zЬilja bori za Isusa i navuce neprijatnosti, ра је,  nakon 
kratkog oklevanja, Pilat izruCio Isusa Jevrejima. 

Mo:Zda mu је Ьilo na umu da on sluzi Rimu i u tom konkretnom 
slucaju bdi nad mirom njegovih vladara, odrzavajuci red i poredak 
medи podanicima, izbegavajиCi нzrok moguceg nemira, cak zrtvu
jиci nevinog coveka zarad toga. То је иcinjeno и iте politike, и ime 
Rima, i izgledalo је da odgovornost pada na Rim. Svakako Pilat ni
je mogao da zna da sи i dani samog Rima.vec odbrojani i da on sam 
stvara jednн od sila koje је trebalo da иnj§te Rim. Ali, Pilatovo 
razmi§ljanje nikad nije оtШо tako daleko. Stavi§e, u pogledu svog 
sopstvenog delovanja, Pilat је imao veoma pogodnи filozofiju: sve 
је relativno, sve је pitanje tacke gledi§ta, ni§ta nema neku posebnи 
vrednost. То је Ьila veoma prakticna primena "principa relativite
ta". U celini је Pilat veoma moderan covek. Sa takvom jednom fi
lozofijom lako је naCi риt kroz zivotne te§koce. 

Isиs mu је cak pomogao, rekav§i: 

Zato sam dosao na svet da budem svedok istini. 

5 Aluzija na jednu patriotsku organizaciju sa jakim sklonostima ka pogromima 
и predratnoj (misli se na I svetski rat - prim. prev.) Rusiji - "pravi Rusi". 
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"Sta је  istina?" ironicno је odgovorio Pilat. 
1 to ga је smesta иvelo и njegov иoЬicajeni naCin mШjenja i de

lovanja, podsecajuci ga ko је i gde је, pokazujuCi ти kako treba da 
• ( c(ia na stvari. 

P i latova su§tinska osobina је da on vidi istinu, ali ne zeli da је  
s lcdi . Da Ьi  izbegao da sledi istinu kоји vidi, on је za sebe morao da 
s tvori poseban skepticki i podrugljiv stav prema samoj ideji istine i 
ргеmа onima koji se te ideje drze. U svom srcи on nije vi�e mogao 
da ih smatra kriminalcima; to је prerastao; ali on mora da н seЬi 
odgaji odredeni lako ironicni stav prema njima, koji се ти dozvoli
ti da ih zrtvuje kad to bude neophodno. 

Pilat је oti§ao toliko daleko da је cak poku�ao da oslobodi Isusa, 
ali, naravno, nije mogao seЬi da dozvoli da uradi Ьilo �ta §to се ga 
kompromitovati. То Ьi ga иcinilo sme§nim и sopstvenim oCima. Kad 
su njegovi poku§aj i propali, kao §to је verovatno mogao da predvi
di, on је iza§ao pred ljude i oprao ruke, pokazujнCi tako da оdЬаси
јс svaku odgovornost. 

Citav Pilat је и tome. Simbolicno pranje rиku је neraskidivo po
vezano sa slikom Pilata. Сео on је н tom gestu. 

Za coveka pravog иnнtra§njeg razvoja ne moze Ьiti nikakvog 
pranja ruku. Тај gest иnиtra§nje obmane nikad ne moze pripadati 
takvom coveku. 

"Pilat" је tip koji izrazava ono §to u kulturnom covecanstvu ome
la иnиtra�nji razvoj coveka, i stvara glavnн prepreku na putu ka nad
coveku. Zivot је pun velikih i malih Pilata. "Raspece Нrista" nikad 
sc ne Ьi moglo postiCi bez njihove pomoCi. 

Oni savr§eno vide i razumejи istinн. Ali, Ьilo kakva "zalosna ne-
1 1plюdnost", ili politicki interes, kako ga oni razumejн, ili interes za 
1 1 j i lюv sopstveni polozaj moz� ih prisiliti da izdaju istinн, а potom 
ntJeru ruke. 

U odnosн na evolucijн dиha, Pilat је  zastoj . Pravi rast se sastoji 
1 1  l 1armonicnom razvojи uma, osecanja i volje. Jednostrani razvoj, 
1 < �  j cst, u ovom slнсајн razvoj иmа i volje bez odgovarajиceg razvo-
1 · 1  \ lsecanja, ne moze daleko da ode . Da Ьi izdao istinu, Pilat је samн 
, . , 1 1 1 1LI morao da иcini relativnom. А ta relativnost istine kоји је Pilat 
1 1 ·. \'ој io pomogla mн је da nade izlaz iz te§kih situacija н koje ga је  
I I I ' ' I 'OVO sopstveno razumevanje istine stavilo. Istovremeno, sama ta 
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relativnost istine zaиstavlja njegov unиtra�nji razvoj, rast njegovih 
ideja. Ne moze se daleko otiCi sa relativnom istinom. "Pilat" се se 
neizbezno naci и zatvorenom krugu. 

Drиgi izиzetan tip и jevandeljskoj drami, tip koji је takode sи
protan svemи �to и obicnom covecanstvu vodi ka nadcoveku, jeste 
Јиdа. 

Јиdа је vrlo cиdna figura и jevandeljskoj tragediji. Ni о kome 
drиgom nije tako mnogo napisano kao о Jиdi. U savremenoj evrop
skoj literaturi ima poku�aja da se predstavi i protumaci Јиdа iz svih 
mogиcih tacaka gledi�ta. Nasиprot иobicajenom "crkvenom" tuma
cenjи Јиdе kao pohlepnog "Jevreja" koji је prodao Hrista za trideset 
srebmjaka, on se ponekad predstavlja kao figura cak visa od Hrista, 
kao covek koji је zrtvovao sebe, svoje spasenje i svoj "vecni zivot" 
da Ьi se сиdо spasenja moglo odigrati; ili kao covek koji se bиnio 
protiv Hrista, jer је Hrist, ро njegovom mШjenjи, pokvario "svrhи", 
okruzio se bezvrednim ljиdima, doveo sebe и sme�an polozaj, i tako 
dalje. 

Zapravo, medиtim, Јиdа nije cak ni "иloga", а svakako ne ro
manticni jиnak, niti zaveгenik koji zeli da osnazi jedinstvo aposto- ·· 
la Hristovom krvljи, niti covek koji se bori za cistotu jedne ideje. 
Јиdа је naprosto mali covek koji se na�ao na pogre�nom nestu, oЬi
can covek, риn neverovanja, straha i sиmnje, covek koji ne Ьi tгe
balo da Ьиdе medи apostolima, koji nije razиmeo ni�ta od onoga �to 
је Isиs rekao svojim иcenicima, ali covek koji је iz ovog ili onog · 
razloga Ьiо pгihvacen kao jedan od njih, ра ти је cak Ьiо dat i od
govoran polozaj i odгedeni aнtoritet. Јиdа se smatrao jednim od 
omiljenih Isнsovih иcenika; on se Ьriшю о domaCinstvu apostola, 
Ьiо је njihov Ыagajnik. Jиdina tragedija је и tome �to se on pla�io 
da Ьиdе гaskrinkan; on је osecao da је na pogre�nom mestu i иza
savao se misli da Ьi to Isиs mogao jednog dana da otkrije ostalima. 
I na krajн to nije vi�e mogao da podnosi. On nije razнmeo neke Isн
sove гесi; mozda је и tim recima osetio pretnjн, mozda nagove�taj 
necega �to sи samo on i Isиs znali. Uznemiгen i иpla�en, Јиdа је po
begao sa vecere Isпsa i njegovih иcenika i odlиCio da pгokaze Isиsa. 
Cиvenih trideset srebmjaka nisн н tome igrali nikakvu иlоgп. Јиdа 
је delovao pod нticajem povredenosti i straha, zeleo је da slomi i 
нni�ti to �to nije mogao da razнme, to �to ga је ozlojedivalo i poni-
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7,н v<� l o  samom cinjenicom da је iznad njegovog razнmevanja. Bilo 
I I I L I  ЈС potrebno da optuzi Isиsa i njegove иcenike za zlocine da Ьi 
� ��с�!о da)e san:t. и pravu. �иdina psihologija је najljиdskija psiho
lo ' IJ <t, pSihologlJa klevetanJa onog �to covek ne razнme. 

, �ostavljanje'Pil�ta _i Јиdе pored Is�sa је cиdesno svojstvo jevan
< 1 · I Jsk� drame; ne bt �tlo moguce naCi ili zamisliti izrazitiji kontrast. 
1 �1d Ь1 se na JevandelJa gledalo naprosto kao na knjizevna dela иme
l l l lcka dela, onda Ьi pojavljivanje zajedno Hrista, Pilata i Јиd� иka
zнlo па ruku velikog pisca. U kratkiш scenama, и nekoliko reCi tu 
N L I  pokazane p�otivrec�osti koje ne sашо da nisи nestale и Ijиdskoj 
I"I I S I  za dve htljade godma, vec sи rasle i razvijale se и izoЬiljи. 

. U��sto da se priЫizava unнtra�njem jedinstvu, covek se sve 
v t �c 1 ���е �dalj.ava. od njega, ali pitanje postizanja tog jedinstva је 
I I I: I JSU�tm.s�Je �:нtanJe иnиtra�njeg razvoja coveka. Dok ne dostigne 
l � l l U tt-a�nJe Jedmstvo, covek ne moze iшati "Ја", ne moze iшati vo
I J L I. Kon�eJ?t ·:volje". koji se odnosi na coveka koji nije postigao 
1 1 1 1u tгa�llJe Jedmstvo Је potpuno ve�tacki. 

N�jve6i deo na�ih dela pokretan је nevoljniш motivima. Citav 
l l t l �  � tvot sastavljen је od malih stvari koje neprekidno slиsamo i 

l l i2 J.mo .. _Na�e "Ј�" se. �eprekidno menja kao и kaleidoskopи. Svaki 
' ro i J a.snJ� doga�aJ ko�1 nasyogada, svako osecanje koje se iznena
! 1 1 1  J'IOJavt, роs�ще kabl na Jedan sat, pocinje da vlada i gradi, i kad 
l l � l l . 

dode red, 1sto ga tako neocekivano ostavlja na stranи i zame
I I J I I JC  11��t? �go:.A иnиtra�nja svest, ne poku�avajнci da razveje 
l t tzot:ш ?tzaJn koJl se stvara protresanjem kaleidoskopa, i ne razu-

1 1 1  :va J uCi da � stvam.osti moc koja оdlисије i delиje nije ona sama 
J H' I I I.v� ta sve 

.
1 govoп о tim trenиciшa zivota, и kojima sи na del� 

I I I Z I I C I te spolJa�nje sile, "То sam ја, to sam ја." 
l z  tc perspektive, "volja" se moze definisati jedino kao "rezиl

l ll l l l  1. :J.� IJa". Shodno tome, иkoliko zelje nisи postale konstante co
k J t: 1gracka raspolozenja i spolja�njih иtisaka. On nikad ne

' 
zna 

1 11 ' ·  s ledece re6i ili иciniti. Ne samo naredni dan vec cak i nare-
1 1 1  1 1·t:пutak, skriven је od njega zidom slиcaja. 

' 

< > 1
.
10 sto. izgleda kao sled covekovog delanja nalazi svoje оЬја-

1 1  l' i i J• . ll. �'
lfOШa�tvu �Ot

'
i
'
V� � �е}ја, ili U Vestackoj disciplini_naka

fl 1 1 1 1 1  I IOJ ob�azoyanJen:;t , tlt, tznad svega, imitiranjem Ijиdi jednih • н l r l 1  1 1 1с drugih. Sto se  ttce coveka sa  takozvanom "jakom voljom", 
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to SLI obicno ljнdi sa jednom dominantnom zeljom, u kojoj nestaju 
svc druge zelje .  

Ako ne razumemo odsustvo jedinstva н unнtrasnjem svetн co
veka, mi песешо razumeti пeophodnost takvog jedinstva н пad
covekн, kao sto песешо razumeti пi пmoge drнge пjegove crte . 
Zato ваш пadcovek izgleda kao sasuseпo bice, racioпalпo i liseпo 
оsесапја, dok u stvaшosti eшocionalпost пadcov��a, t? jest, ?-jego
va sposobпost da oseca, шоrа daleko паdшаs1ћ оЬ1спu l]udskн 
eшocioпalпost. 

Psihologija пadcoveka nas zavarava, jer ве razuшeшo cinjeпicu 
da uobicajeno psihicko staпje пadcoveka cini ono sto пazivamo 
ekstazoш u sviш шoguCim zпасепјiша te reci. 

Ekstaza је tako visoko izпad svih iskнstava koja su шoguca za 
coveka da пешашо пi reci пi sredstava da је opiseшo. Ljudi koji su 
iskнsili ekstazu cesto su pokнsavali da drugiшa preпesu sta su do
ziveli, i ti opisi, koji cesto dolaze iz razliCitih vekova, od ljudi koji пi
kad пisu culi јеdап za drugoga, пeverovatпo 3"Ll slicпi i izпad svega 
sadrze slicпe kognitivпe aspekte Nepozпatog. Stavise, opis prav

_
e eks

taze sadrzi izvesпu uпutrasпju istiпu koja se ве шоzе pobrkatl s пе
сiш drugiш, i cije odsustvo se sшesta oseca u slucajн lazпe e�staze 
kako se ова pojavljuje н opisiшa iskнstava "svetaca" forшalпih re
ligija. 

Ali, govoreci норstепо, Cisto verbalпi opis iskнstva ekst�ze pred
stavlja gotovo пepreшostivu teskocu. Jediпo uшe

_
tпost, to Jest, J?Oe

zija, шнzika, slikarstvo, arhitektura, шоzе uspetl da preпese, шkо 
па vеоша slab nacin, pravi sadrzaj ekstaze. Sva prava ншеtпоst za
pravo i пiје пista drнgo do pokнsaj da se preпese os�caj ��taze. I sа
шо covek koji u njoj oseca нkнs ekstaze razшnece 1 оsећћ ншеtпоst. 

Ako defiпiseшo "ekstazu" kao пajvisi пivo ешосiопаlпоg is
kнstva - sto је verovatпo savrseпo ispravпa defmicija - postace ваш 
јаsпо da se razvoj coveka ka паdсоvеkн пе шоzе sastoja

_
ti sa�o od 

rasta intelekta. Ешосiопаlпi zivot takode шоrа da evolшra, u Izve
sпiш ве lako razншljiviш oЬliciшa. А glavпa рrошепа н coveku 
шоrа doCi нpravo od evolucije ешосiопаlпоg zivota. 

Sad ako zaшisliшo coveka koji se priЬlizava поvош tipu, шо
rашо cla razшneшo da се оп ziveti izvestaп роsеЬап zivot, koji се 
vеоша шаlо nalikovati zivotiшa obicпih ljudi i паша се biti tesko 
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da ga shvatiшo. Bice vеоша I�mogo раtпје u пјеgоvош zivotu - Ьi
се patпji kakvih шi sada: iшашо vеоша шаlо, а takode се Ьiti i ra
dosti о kojoj оЬiсап covek ш:ша predstavu, i cij i cak i пajslaЬij i 
odsjaj sашо vеоша retko dopire do паs. 

Ali za coveka koji ne dozivljava nikakve promene kroz kontakt sa 
idejom о nadcoveku н toj ideji postoji odredeпa crta koja ј ој utiskн
je vеоша sншоrап aspekt. То је udaljeпost te ideje, Сiпјепiса da ј е  
нadcovek vеоша daleko, odsecen o d  nas, o d  oЬicnog zivota. M i  za
Ltziшaшo jedno шesto u zivotu, on zauziшa drugo шesto, i nije u 
пеkош odnosu рrеша nаша, osiш sto ga шi na neki nacin stvaraшo. 
Kad ljudi pocnu da shvataju svoj odnos рrеша nadcovekн iz te per
spektive, odredena nejasna sшnnja pocinje da se uvlaci i postepeno 
гazvija u odredenije i vеоша neprijatno osecanje koje ј е  oЬlikovano 
LI sasviш odredeno negativno gledanje na citavu ideju. 

Ljudi шogu da razшisljaju i cesto su razmisljali na ovaj пacin: 
ћ tjdc da uzшешо da се nadcovek doCi i Ьiсе tаспо onakav kakvog 
smo ga пaslikali, novo i prosvetljeno Ьiсе, koje се u nekoш.sшislu 
l ) i L i  гczultat Citavog naseg zivota. Ali, sta to nаша znaCi, ako је on 
l н ј  koj i се postojati, а ne шi? Sta sшо шi u odnosu па njega? Ze
l l l l j  1, iz koje се iznici predivпo cvece? Glina, od koje се Ьiti izrade
I H I  t l i vпa statua? Obecana nаш је svetlost koju пikad песешо videti. 
i'.н� l.o b ismo s luzili tu svetlost koja се sijati za druge? Mi sшо pro
,• j o · i .  Ll Lшni i 11 \adnoCi, i tese паs pokazujuCi ваш svetla u boga-
1 1 \ ,  ·vo j  lшci .  Mi sшо gladni, а kaze ваш se za velicanstvenu gozbu 
\ 1  ko jo j  пс LICCStVLijemo. Provodiшo citav zivot skupljajuci zalosne 
• l 1· t j l\ · zпСi п ја ,  а опdа паm se kaze da је svo паsе znanje iluzф:i; da 

1 1 1  l 1 1 , i 1 1 tt t lcovcka izbiti svetlost u kojoj сешо u Ьljeskн videti sve 
l 1 •  1 1 1 1 1  l 1 1 ko  •oгl j ivo tt·azi l i , tezili za tim, а nisшo шogli da nadeшo. 

1 lю 1:tH i ko jc spopadaj LJ lj LJde kad se sretnu sa idejoш о nad-
1 l t ! ! 1 1 1 / t l  v ·oma dobJ·u о ·поv1.1 .  Опе se не шogu zaoЬici. Nije 

I I IЩ 1 1 1 OI I I I'Ш•i i t i  п.:k IV� i  l l tt COVCk 1 110L'3 пасi srecн U tоше sto 
1 1 1 1 о ј pov za 1 OR L i  Ra i lcjo1n о пadcovekн. То su sашо 

1 • "1 J l '!'� mr 1'11 "! Л ,  t 1 1 k  >11 п oscca sr-ccu? Covek iша pravo 
� �  i ZIH I ,  i 1 1 1 1 \ )1' I V ! J  1 \ 1 1  1 i ! н :  Zt t � IO  lnOПI dCI s l LIZi ideji О nadcovekll, 
/1 1� 10 1 1 10 1'1 1 t l l l  . •  ptН ! I '  •( \ i to j  idcj i ,  zasto mora da ucini Ьilo sta? 

1 н t i s п  о tнt� l i  sm is ·ю klcjc о нadcovekн, neophodno је da ra
/ 1 1 1 1 1  · 1 по t la је ta klcja mпogo teza nego sto se uopste шisli. То је  
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zato �to ta ideja zahteva, da bi se ispravno izrazila i razumela, nove 
rcti, nove koncepte i znanje koje lako moze da toveku ne bude na 
raspolaganju. Sve �to је ovde utvrdeno, sve �to portreti�e nadto
veka, tak i ako uvodi ne�to novo u razumevanje te ideje, daleko је 
od dovoljnog. Ideja kao �to је  ideja о nadcoveku ne moze se raz
matrati na nivou oЬicnih ideja koje se odnose na pojave i stvari tro
dimenzionalnog sveta. Ideja о nadcoveku i�cezava u beskonacnost, 
i kao sve ideje koje i�cezavaju u beskonacnost, zahteva veoma po
seban pristup, to jest, iz pravca beskonacnosti. 

U drevnim Misterijama postojao је sledstven i postupan redosled 
incijacije .  Da Ьi se podigao do narednog stepena, da Ьi ucinio sle
deci korak, covek koji treba da bude iniciran morao је da prode kroz 
izvestan odredeni tok priprema. Potom Ьi Ьiо podvrgnut trazenirn 
testovima, i te)c po�to Ьi pro�ao kroz sve testove i dokazao da је pri
prema Ьila ozЬiljna i u dobrom pravcu, otvarala Ьi se naredna vrata 
pred njim i on Ьi duЫje ulazio u unutra�njost hrama inicijacije .  

Jedna od prvih stvari koje је covek koji treba da bude iniciran 
uCio i morao da po�tuje, Ьila је nemogucnost da sledi put svog so
pstvenog izbora, i opasnost koja Ьi ga cekala ako ne Ьi izveo sve pri
prernne rituale i ceremonije koje su Ьile potrebne pre inicijacije, i 
ako ne Ьi naucio sve �to је trebalo da se zna, ako ne Ьi zapamtio sve 
�to је trebalo da zapamti. Receno mu је  za uzasne posledice koje Ьi 
proizvelo naru�avanje reda inicijacije, za stra�nu kaznu koja ceka 
coveka koji treba da bude iniciran ako Ьi se usudio da ude u sve:
tiblte а da nije ispo�tovao sva ta pravila. А ono �to је od njega prvo 
trazeno, Ьila је spoznaja neophodnosti da se napreduje korak ро ko
rak. Morao је da shvati da је za njega nemoguce da odmakne sam; 
da Ьi se svaki poku�aj u tom pravcu sigurno tragicno zavr�io. Stro
gi sled unutra�njeg razvoja Ьiо је osnovno pravilo Misterija. Ako 
poku�amo da psiholo�ki analiziramo ideju inicijacije, razumecemo 
da је inicijacija Ьila uvodenje u krug novih ideja. Svaki dalj i razvoj 
inicijacije predstavljao је otkrivanje nove ideje, nove perspektive, 
novog ugla gledanja. А u Misterijama se nove ideje nisu otkrivale 
coveku dok ne Ьi dokazao da је dovoljno spreman da ih primi. 

U tom poretku inicijacije u nove ideje moze se videti duboko 
razumevanje svojstava sveta. Drevni narodi razurneli su da pri
jem svake nove ideje zahteva posebnu pripremu; oni su razumeli 
da neka ideja uhvacena u prolazu lako moze Ьiti videna u pogre-
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�noj svetlosti, ili primljena na pogre�an nacin, а da pogre�no prim
ljena idea moze proizvesti veoma nepozeljan, ра cak i katastrofalan 
гezultat. 

Misterije i postupna inicijacija trebalo је da za�tite ljude od polu
znanja, koje је cesto rnnogo gore nego ne znanje, posebno u pita
пjima Vecnog, sa Cim su misterije morale da rade. 

Isti sistem postepene pripreme ljudi za prijem novih ideja dove
den је u prvi plan u svim magijskim ritualima. 

Literaturu о magiji i okultizmu dugo vremena potpuno је  igno
гisala Zapadna naucna i filozofska misao, ili ju је  odbacivala kao 
apsurdnost i predrasudu. А tek sasvirn nedavno su ljudi poceli da 
гazumeju da se sva ta ucenja moraju shvatiti na sirnbolicki nacin, 
kao slozena i tanana slika psiholo�kih i kosmickih odnosa. 

Strogo i nepokoleЫjivo .po�tovanje raznih malih pravila, koja 
cesto izgledaju trivijalna, nerazumljiva i nepovezana ni sa cim va
znim, zahtevaju svi rituali ceremonijalne magije .  I opet su opisani 
LIZasi koji cekaju coveka koji prekr�i poredak ceremonija, ili ih sam 
izmeni, ili iz nemara ne�to propusti. Ima rnnogo legendi о carobnja
cima koji su prizvali nekog duha, ali nisu irnali moc da ga kontro
l i �u. То se desilo Ьilo zato �to је carobnjak zaboravio reci priziva, 
i 1 i је na neki naCin prekr�io magijski ritual, ili zato sto је prizvao 
<..l llha jaceg od sebe, jaceg od svih priziva i magijskih figura. 

Svi ti primeri, coveka koji је prekr�io ritual inicijacije u Miste
,·ijama, ili carobnjaka koji је prizvao duhove јасе od sebe, podje
<.lпako predstavljaju, u alegorickom oЫiku, polozaj coveka u odnosu 
ргеmа novim idejama koje su suvise jake za njega i sa kojirna ne 
moze da rukuje, jer nema trazenu pripremu. Ista ideja је izrazena u 
lcgendama i pricama о svetoj vatri koja је  progutala neiniciranog 
koji јој se neoprezno priЫizio, i u mitovirna о bogovima i boginja
I пa koje smrtnicima nije Ьilo dozvoljeno da pogledaju, i koji Ьi 
L l lшli ako Ьi ih pogledali. Svetlost odredenih ideja suvise је jaka za 
1 ј L idske oCi, pogotovo kad је vide prvi put. Mojsije nije mogao da 
l ', l cda u goruCi zbun; na planini Sinaju nije mogao da pogleda u Во
Ј. ј с  lice.  Sve te alegorije izrazavaju jednu te istu istinu, о strasnoj 
1 t юci  i opasnosti od novih ideja koje se pojavljuju neocekivano. 

Sfinga sa svojom zagonetkom izrazava istu ideju. Ona је prozdi
' : 1 l a one koji Ьi јој pri�li, а nisu mogli da re�e zagonetku. Alegorija 
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о S fingi znaci da postoje pitanjR izvesnog tipa kojiшa covek ne sше 
da pride иkoliko ne zna kako da na njih odgovori. 

Do�av�i и jednoш и dodir sa odredeniш idejaшa, covek nije н 
stanjи da zivi kako је ziveo ranije; on шоrа ili da ide dalje ili da 
i�cezne pod teretoш koji је za njega sнvi�e tezak. 

Ideja о nadcoveku је Ьlisko povezana sa probleшiшa vreшena i 
vecnosti, sa Sfmginoш zagonetkoш. U tоше lezi njena privlacnost 
i njena opasnost; zato ona tako snazno нtice na dн�е ljнdi. 

Као �to је ranije иkazano, savreшena psiholog�a ne shvata ogro
пmи opasnost od odredenih tеша, ideja i pitanja. Cak i и priшitivnoj 
filozofiji, kad sн ljнdi delili ideje na bozanske i ljнdske, oni sи bolje 
raruшeli postojanje razlicitih nivoa ideja. Savreшena шisao to иор
�tе ne priznaje .  Postojeca psihologija i teorija znanja ne нСi ljнde da 
razlikujн razlicite nivoe ideja, niti нkаzије da sи neke ideje vеоша 
opasne i ne шоzе iш se prici bez dиge i slozene pripreшe. То se de
�ava zato �to savreшena psihologija ne иziша и obziт stvamost ideja, 
ne таzнше tu stvamost. Za шoderni шn ideje sи apstrakcije iz cinje
nica; н na�iш осiша ideje nешајн saшostalno postojanje. Zato se 
tako gadno оресешо kad dotakneшo izvesne ideje. Za nas sи "cinje
nice", koje ne postoje, stvame, а ideje, koje jedino postoje, nestvame. 

Drevna i srednjovekovna psihologija bolje sн razишele polozaj 
ljиdskog нша и odnosи na ideje .  One sи razшnele da нш ne шоzе 
da sa idejama postupa na pravi nacin иkoliko ши njihova realnost · 
nije jasna. I dalje, stara psihologija је razишela da је шn nesposo
ban da istovreшeno priшi ideje razlicitih vrsta, ili и nepravilnoш 
poretku, to jest, da on ne тоzе da prede, bez pripreтe, sa ideja je
dnog nivoa na ideje dтugog nivoa. Pitanje је :  и сети se sastoj i pri
preшa? О сетн alegorije Misterija i тagijskih rituala govore? 

Pre svega, one govore о neophodnosti odgovarajиceg znanja za 
svaki nivo ideja, jer postoje stvari kojiшa se ne тоzе priЬliziti bez 
pripreшnog znanja. 

U diUgim oblastiтa шi to savr�eno rаzншето. Nешоgисе је da 
se bez pdgovarajнceg znanja тukuje slozenoш тa�inom; nешоgнсе 
је da se bez znanja i prakse vozi lokoшotiva; nетоgисе је da se bez 
poznavanja svakog detalja dodirujи razni delovi elektricne шa�ine 
visokog napona. 
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Covekи se pokaze elektricna шasina; njeni delovi se objasne, i 
kaze ти se: "Ako dodirne� ovaj ili onaj deo, to је sтrt" . I svi to ra
zuшejи i shvatajи da је, da bi se нpoznala тa�ina, potrebno da se 
dosta toga naиCi, i da se dнgo нсi .  I covek takode shvata da sн za 
шasine raznih vrsta potrebna razliCita znanja, i da stekav�i znanje о 
ma�ini jedne vrste, on ne postaje osposobljen da тukuje svim vrsta
ma шa�ina. 

Ideja је ma�ina ogroтne moci. 
Ali, Ьа� to је ono �to savreтena шisao ne иvida. 
Svaka ideja је slozena i tanana шasina. Da Ьisшо znali kako da 

пјоте rukujeшo, neophodno је pre svega da роsеdијешо dosta Cisto 
tcorijskog znanja, i, pored tog;1, veliku kolicinи iskustva i prakticne 
оЬиkе. Nestrucno rukovanje jednoш idejoш шоzе da izazove eksplo
ziju te ideje; pocinje vatra, ta ideja spaljнje i prozdire sve oko sebe. 

Iz perspektive тоdешоg raruшevanja, citava opasnost је ogra
пicena na pogre�no razшisljanje, i tu se okoncava. U stvarnosti, 
medнtiш, daleko od toga da se stvar tu zavr�ava. Jedna greska и raz
misljanjи vodi citavom nizн drиgih. А izvesne ideje sн tako mocne, 
sadrze tolikн kolicinи skrivene energije, da се Ьilo ispravno Ьilo po
�гesno zakljиcivanje izvedeno iz njih proиzrokovati ogroшne po
s lcdice. Iша ideja koje dosezн do najskiivenij ih kutaka covekove 
tlllse i koje, kad sн ih jednoш dotakle, ostavljajн vecni trag. Stavise, 
ako se ta ideja иzте pogresno, ona ostavlja pogresan trag, vodeCi 
coveka na stranpиticн i trujиci njegov zivot. 

Pogresno priшljena ideja о nadcoveku delиje иpravo na taj na
c iп .  Ona odvaja coveka od zivota, seje dнboki razdor и njegovoj dи
s i ,  i ne dajиci ти nista, lisava ga i onog sto је iтао. 

То nije greska sате ideje, vec pogresnog pristupa toj ideji .  
U сети se, onda, mora sas tojati pravilan pristup? 
Kako ideja о nadcoveku iша dodirnih tacaka sa рrоЬlешош vre-

1 1 1cпa i idejoт beskonacnog, nije тоgнсе da se dodirne ideja о nad
l'ovcku, а da se ne razjasne nacini pristupa рrоЬlети vreшena i ideji 
lк�skonacnog. Probleш vreшena i ideja о beskonacnoш sadrze za
koпc delovanja te тa�ine. 

1 3cz poznavanja tih zakona covek nece znati kakw се posledicн 
1 1azvati njegovo dodirivanje te тasine, povlacenje ove ili one тuCice. 
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РrоЫеш vreшena је najveca zagonetka sa kојош је covecanstvo 
ikad шoralo da se suoCi. Re1igiozna otkrovenja, filozofska шisao, 
naucna istra�ivanja i okultno znanje, - sve to konvergira ka jednoj 
tacki, to j est, ka proЬleшu vreшena, dolazeCi do istog gledanja na 
nJega. 

Vreшe ne postoji !  Ne postoji stalno i vecno nastajanje i nestaja
nje pojava, ne postoji neprekidno tekuCi izvor stalno pojavljujuCih i 
stalno nestajucih dogadaja. Sve postoji иvek! Postoji sашо j edno 
vecno sadasnje vreшe, Vecito Sada, koje s1abi i ograniceni ljudski 
uш ne шо�е ni da shvati ni da razuшe. 

A1i, ideja о Vecitom Sada uopste nije ideja о hladnoj i nemi1o
srdnoj predodredenosti svega, о tacnoш i nepogresivoш pre-posto
janju. Bi1o Ьi sasviш pogresno da se ka�e da ako sve vec postoji, 
ako daleka bиducnost postoji sada, ako su nasa dela, шisli i ose
canja postoja1a desetinaшa, stotinaшa i hi1jadaшa godine, i nastavi
ce da postoje zauvek, to onda znaci da nеша �ivota, nеша kretanja, 
nеша rasta, nema evo1ucije. 

Ljudi to kafu jer ne razuшeju beskonacnost i �ele da izшere ne
izшemu dubinu vecnosti svojiш slaЬiш i ograniceniш konacniш 
uшoviшa. Naravno da се neizbe�no doCi do najbeznadefuijeg od 
svih шogucih resenja tog рrоЬlеша. Sve jeste, nista se ne шо�е iz
шeniti, sve postoji od ranije i vecno. Sve је rnrtvo i nepokretno и 
zarnrznutiш oЬliciшa izшedu kojih kuca Ьi1о nase svesti, koja је za 
sebe stvori1a i1uziju kretanja s'rega oko nje, kretanja koje u stvar
nosti ne postoji .  

Ali, cak i tako slabo i relativno razuшevanje ideje beskonacnosti 
kakvo је шoguce za ogriшiceni ljudski inte1ekt, sашо pod us1ovoш 
da se razvija ispravniш pravciшa, dovoljno је da иnisti "tmacnu 
utvaru beznade�ne nepokretnosti". 

Svet ј е  svet beskrajnih шogucnosti. 
Nas um sledi razvoj шogucnosti uvek sашо u jednoш pravcu. 

Ali, u sustini, svaki trenиtak sadr�i vеоша veliki broj шogucnosti. I 
sve se one ostvaruju, sашо sto шi to ne vidiшo i ne znaшo. Mi uvek 
vidiшo sашо jedno od ostvarenja, i u tоше le�i siroшastvo i ogra
nicenost ljudskog иша. Ali, ako pokusaшo da zaшisliшo ostvarenje 
svih шogиcnosti sadasnjeg trenиtka, роtош narednog trenиtka i 
tako dalje, oseticeшo da svet beskrajno raste, neprestano se ишnо-
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Kad dиsa pocne da te�i da razdvoji svojи voljи od spoljasnjeg 
sklopa i napиsti sve vidljivo da Ьi se okrenиla Воgи, svoш Centrи, 
za to је  potreban ocajnicki rad. 

Sto vise dиsa prodire и sebe, to Ьli�e ona prilazi Воgи, dok se na 
krajи ne zaиstavi pred Svetiш Trojstvoш. Tada је ona dostigla dи
boko znanje ."6 

Takvo jedno иnиtrasnje razишevanje ideje beskonacnosti rnnogo 
је istinitije i dиЬlје nego njeno spoljasnje razишevanje, i daje ko
rektniji pristup ideji nadcoveka, Ьli�e razишevanje te ideje. Ako 
beskonacnost le�i и dиsi coveka i ako је on и stanjи da stupi и kon
takt sa nјош, prodiruCi и saшog sebe, to znaci da sи "bиdиcnost" i 
"nadcovek" и njegovoj dиsi, i da ih on шо�е naCi unиtar sebe ako 
ih tra�i na ispravan nacin. 

Posebnost i karakteristicne crte ideje о "stvarnoш" svetu, to jest, 
о svetu takvom kakav jeste, sи te, da posшatrane и svetlosti шateri
jalizшa, izgledajи apsurdne. То је neophodan иslov. Ali, taj иslov i 
njegova neophodnost nikad nije ispravno shvacena, i zato ideje о 
"svetu sa rnnogo diшenzija" cesto na ljиde ostav1jajи takav kosшa
ran иtisak. 

Nadcovek је jedna od шogиcnosti koje le�e и covekovoj dиsi. 
Ostaje na samom coveku da tu idejи seЬi priЬlizi, ili da је ostavi ро 
strani. Blizina ili иdaljenost nadcoveka od coveka ne le�i и vreme
•ш, vec и covekovom stavu prema toj ideji, i ne sашо и шentalnoш 
stavи, vec и aktivnoш i prak1.icnom odnosи prema njoj . Covek је  
odvojen od nadcoveka ne vremenoш, vec cinjenicom da nije spre
man da primi nadcoveka. Citavo vreшe le�i и samom coveku. Vre
me је unиtrasnja prepreka direktnom оsесаји jedne ili druge stvari, 
i пista drugo. Gradenje bиdиcnosti, slи�enje bиdиcnosti, samo sи 
s imboli, simboli covekovog stava prema samoш seЬi, prema svojoj 
sopstvenoj sadasnjosti. Jasno је da ako se prihvati takav pogled i 
; �ko se prizna da је bиdиcnost sadr�ana и samom coveku, Ьiсе na
i vпo da se pita: kakvog posla ја iшam sa nadcovekom? OCigledno 
је da covek ima posla sa nadcovekoш, jer је nadcovek sam covek. 

6 Ј. G. Gihtel, "Theosophia Practica " ( 1 696), prevod na francuski, Paris 1 897, 
( l ! i Ыioteque Rosicrucienne), Uvod, str. 14 .  
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Ра opet gledanje па nadcovcka kao na vi�e "Ја" coveka, kao na 
пс�tо uпutaг njega samog, ne sadгzi svo пюguсе гazшnevanje .  

Znanje о svetu kakav jeste је ne�to suptilnije i slozenije; ono ne 
zahteva nikakvo poгicanje spolja�njeg postojanja pojave о kojoj је 
гес. Ali, spolja�nji aspekt pojave u tom slucaju covek spoznaje u 
svom odnosu prema unиtra�njem aspektu. Stavi�e, istaknиta crta pra
vog znanja је odsustvo svake negacije и njemи, posebno negacije 
opiecnog gledanja. "Stvamo", to jest, vi�edimenzionalno i potpuno 
znanje шzlikuje se od materijalnog ili logickog (to jest, nestvarnog) 
iznad svega ро tome �to ne iskljиcиje oprecno gledi�te. Piavo zna
nje u seЬi иklјисије sva piotivrecna gledi�ta, naravno, po�to ih је 
najpie oslobodilo od ve�tackog komplikovanja i sиjevemih tuma
cenja. Мога se гazиmeti da odsиstvo negacije oprecnog ne znaci 
nиzno prihvatanje laznog, ilиzomog i piaznovemog. Znanje је ko
гektno odvajanje stvamog od laznog, а to se ne postize роmоси 
пegiranja, vec роmоси ukljиcivaпja. Istina и sebi иklјисије sve, а 
опо �to ne moze da иdе и nји, samom tom ciпjeпicom pokazнje 
svojи lazпost i пetacnost. 

U istini postoje antiteze; ј еdпо gledВte пе iskljиcиje drиgo. 
Zato је и odnos1.1 na idejн о nadcoveku istinito samo ono Iazи

mevanje koje иklјисије оЬа pogleda, spolja�nji i иnиtra�nji. 
Mi zaista nemamo osnove da poricemo mogucnost pшvog, zi

vog nadcoveka и pio�losti, ili u sada�njosti, ili и bиdиcnosti. Isto
vгemeno, moгamo da и svom иnиtш�njem svetu prepoznamo seme 
песеg vi�eg пеgо �to је 0110 od cega оЬiспо zivimo, i moiamo da 
piizпamo mogнcпost klijaпja tog semeпa i пjegovog ispoljavaпja и 
oЫicima koji sн паm 1.1 ovom tгeпиtku пeшzшnlj ivi. 

Nadcovek и pro�losti, ili и bиdиcпosti, пе protivreCi mogиcпosti 
vi�e svesti za coveka koji zivi sada. Naprotiv, јеdап otkriva drиgog. 

Ljиdi koji sи svesni пadcoveka ипнtаr пjih, koji sи svesni otkri
vaпja пovih sila ипиtаr пjih, postajи zahvaljиjиCi samoj toj cinjeпici 
povezaпi sa idejom о nadcoveku и pro�losti ili bиdиcnosti. А ljиdi 
koj i traze pravog, zivog nadcoveka 1.1 sada�пjosti, otkrivajн vi�i prin
cip и svojim dи�ama. 

Ideja о пadcoveku је te�ka za razшnevanje i stoga opasna, j er ona 
Cini neoplюdпim znaпje kako da se pomire dva oprecna gledi�ta. 
Samo spoljasnji aspekt te ideje, ili samo пјеn unutrasnji aspekt пе 
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mogи da zadovolje coveka. А svaki od tih aspekata gresi па svoj 
паСiп. Svaki od пjih па svoj паСiп iskrivljava ovu idejи. А и iskriv
ljenom oЬliku, ta ideja postaje sopstveпa sнprotnost i пе samo da пе 
L!Zdize COVeka, vec ga, пaprotiv, potiskиje piema pesimistickom пe
giianjl..l, ili ga dovodi do pasivпog "пе-dеlапја", do zastoja. 

Otieznjeпje zivotom i zivotпim ciljevima, kad ga izazove ideja о 
nadcovekи, dolazi od пјепоg pogresпog Iazшnevaпja, иglavпom od 
оsесапја иdaljeпosti i пedostiZпosti nadcoveka и spoljasпjem zivotu. 

Sa drиge straпe, iskljиcivo ипиtiаsпје razшnevaпje ideje о пad
covekи takode odvaja coveka od zivota i Cini sve aktivпosti besko
гisпim i пepotrebпim и пjegovim ocima. Ako је пadcovek ипиtаi 
шепе, ako је j ediпo пeophodno da zaroпim dпboko и sebe da bih ga 
nasao, kakva kшist od pokнsaja da шadim bilo sta ili ga пadem iz
van sebe? 

То sи dve podvodпe ћridi koje leze t1 dиЬinama ideje о nadco
veku. 

Covek пalazi nadcoveka иппtаi sebe kad распе da ga trazi izvaп 
sebe, i оп moze naCi пadcoveka izvaп sebe kad је росео da ga tшzi 
Lшиtai sebe . 

Razшnevsi i zamislivsi sliku пadcoveka oпakvog kakav оп moze 
cla Ьпdе, covek mora da Iekoпstruise Citav svoj zivot tako da se оп 
п е sпprotstavlja toj slici . . .  ako to moze. То се otkriti idejп о пad
coveku и njegovoj dи�i. 

Iпtelektualni piistup ideji пadcoveka mogиc је samo nakon veo
lna dпgog i istrajnog treпiraпja шnа. Sposobпost da se misli је pivi 
пcophodni stupanj inicijacije, koji obezbedиje sigшпost и prilasku 
toj ideji . Sta znaCi Ьiti sposobaп za mШjenje? То znaCi da se Ьиdе 
sposobaп da se misli drugaCije od naCina па koji smo navikli da mi
s l imo, to се IeCi, da ројшiшо svet и novim kategorijama. Mi smo sи
vise pojedпostavili паsи kопсерсiјп sveta, пavikli smo da svet seЬi 
pгcdstavljamo sиvi�e jedпolicпo, а sada moramo da iznova naиci-
1 1 10 da Iazшnemo njegovп slozenost. Da Ьismo to иcinili, neopho
l l пo је da izпova razшnemo, i da izпova Iazшnemo na пovi паСiп, 
l l a  mi иopste пе znamo sta је covek, i da shvatimo da је covek пe
" t l lппjivo sasvim drиgacij i пеgо sto mislimo da jeste. 
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U na�iш srciшa шi izvesne stvari znaшo sasviш dobro· ali nikad 
ne шо�ешо da se koncentri�eшo na njih. Mi razuшeш� odredeni 
krug ideja, ali �iviшo u nekoш drugoш krugu ideja. Zivot se okrece 
oko nas i шi se okreceшo s njiш, а oko nas se okrecu na�e senke. 

Nista nije izvan nas. Ali mi to zaboravljamo na svakom koraku. 
( "Tako је govorio Zaratustra ") 

Medu jevrejskiш legendaшa iz Talшuda postoji izuzetna prica о 
Mojsiju, koja sadr�i Citavu ideju о evoluciji coveka u pravoш sшi
slu te reci. 

MOJSIJEV PORTRET7 

Citav svet је Ьiо dirnut i ushicen cudoш Egzodusa. Mojsijevo 
iше sviшa је Ьilo na usnaшa. Talasi velikog cuda stigo�e takode i 
do шudrog kralja AraЬistana. Кralj pozva svog najboljeg slikara i 
posla ga Mojsiju, da naslika njegov portret i donese ga njeшu. Kad 
se slikar vratio, kralj ј е  skupio sve svoje шudrace, ucene u nauci 
fiziognoшije, i zatra�io da ро portretu odrede Mojsijev karakter, 
njegove osoЬine, sklonosti, navike i izvor njegove cudesne шоСi. 

"Кralju", odgovori�e шudraci, "to је portret coveka okrutnog, nad
шenog, pohlepnog, opsednutog �еlјош za шосi i sviш porociшa 
koji postoje na svetu." 

Те reci izazva�e kraljev gnev. 
"Kako to шо�е Ьiti", uzviknu on, "da covek cija cudesna dela 

odzvanjaju citaviш svetoш bude te vrste?" 
Otpoce rasprava izшedu slikara i шudraca. Slikar potvrdi da је 

Mojsijev portret naslikao sasviш tacno, dok su шudraci i dalje tvr
dili da su bez gre�ke odredili Mojsijev karakter рrеша njegovoш 
portretu. 

Mudri kralj AraЬistana odluCi da proveri koja је strana u ovoj ra
spravi u pravu, i sаш on pode ka �atoriшa Izraela. 

7 Agada, legene, parabole ј jzreke jz Talmuda ј Mjdrasa, и cetjrj de\a. Izabra\j 
jz orjgjna\nj \1 jzvora l .  Н. Ravпickj i Н. N. Bjalik. Autorjzovanj prevod na ruski 
jezjk sa uvodom S. G. Fгuga objavjo S. D. Sa\tsman, Ber\jn, deo I, str. \ 04. 
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Na prvi pogled kralj se uveri da ј е  slikar bez gre�ke naslikao Moj
sijevo lice. Ulazeci u �ator Bo�jeg coveka, on kleknu, pokloni se do 
zeшlje i rece Mojsiju za raspravu izшedu uшetnika i шudraca. 

"Isprva, dok nisaш ugledao tvoje lice", rece kralj , "шislio sаш 
da шоrа da је uшetnik lo�e naslikao tvoj lik, jer su шојi шudraci 
ljudi sa vеоша rnnogo iskustva u nauci fiziognoшije .  Sad sаш se 
uverio da su oni sasviш bezvredni ljudi, i da је njihova шudrost ta
�ta i bezvredna." 

"Ne", odgovori Mojsije, "nije tako; i slikar i fiiognoшisti su izu
zetno ve�ti, i оЬе strane su u pravu. Znaj da шi је priroda pridala sve 
te poroke о kojiшa su ti govorili шudraci, јо� шо�dа i u vecoj шeri 
nego �to је otkriveno iz шоg portreta. Ali, ја sаш se sa шојiш po
rociшa borio dugotrajniш i intenzivniш naporiшa volje, i postepeno 
ih prevazi�ao i potisnuo u seЬi, sve dok sve ono �to iш је suprotno 
nije postalo шоја druga priroda. I u tоше le�i шој najveci ponos." 

1 9 1 1 - 1 929. 
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Poglavlje IV 

HRISCANSTVO 1 NOVI ZAVET 

Ideja ezoterizma zauzima veoma vazno mesto u hriscanskom 
нcenju i u Novom Zavetu, ako se oni ispravno razumeju. 

Ali, da Ьismo razumeli i jedno i drugo, pre svega је neophodno 
da strogo razdvojimo ono sto se odnosi na ezoterizam (ili, tacnije, 
ono u сети ezoterijska ideja zauzima glavno mesto) od onoga sto 
se ne odnosi na ezoterizam, to j est, ne sledi iz ezoterijske ideje .  

U Novom Zavetu ezoterijska ideja zauzima glavno mesto u cetiri 
Jevandelja. Isto se moze reci i za Otkrivenje Jovanovo (Apokali
psa) . Ali, sa izuzetkom nekoliko pasusa, ezotericke ideje u Apoka
lipsi su sifrovane jos vise nego u Jevandeljima i u svojim sifrovanim 
delovima ne ulaze u ovo ispitivanje .  

Dela i Poslanice su spisi sasvim drugacije specificne tezine od 
cetiri Jevandelja. U njima se srecu ezoterijske ideje, ali te ideje u 
njima ne zauzimajн prevaslюdno mesto i oni mogu da postoje i bez 
tih ideja. 

Cetiтi Jevandelja пapisana su za nekolicinu, veoma mali broj , za 
ucenike ezoterijskih skola. Koliko god da је neko inteligentan i ob
razovan u oЬicnom smislu тесi, on nece тazumeti Jevandelja bez 
specijalnih upнtstava i bez specijalnog ezoteтijskog znanja. 

А istovremeno је neophodno da se napomene da su cetiтi Jevan
delja j edini izvor iz koga znamo za Hтista i njegovo ucenje. Dela i 
Poslanice Apostola dodaju nekoliko sustinskih odlika, ali oni ta
kode uvode i veliki deo onoga sto ne postoji u Jevandeljima i sto 
protivreCi Jevandelj ima. U svakom slucaju, iz Poslanica ne Ьi Ьilo 
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moguce тekonstruisati ni Hristovu licnost, пi jevandeljsku dтamu, 
пiti sustinu jevandeljskih ucenja. 

Poslanice Apostola, а posebno Poslanice Apostola Pavla, jesu 
gradenje crkve. One su prilagodavanje ideja Jevandelja, njihova 
materijalizacija, njihova primena na zivot, vrlo cesto primena koja 
se suprotstavl;a ezoterijskoj idej i .  

Dodavanje Dela i Poslanica Apostola cetirima Jevandeljima u 
Novom Zavetu ima dvostruko znacenje. Prvo (iz perspektive Cr
kve ), to daje mogucnost Crkvi, koja zapтavo potice od Apostola, da 
uspostavi jedinstvo sa Jevandeljima i sa "dramom о Нristu" . I dтu
go, (iz peтspektive ezoterizшa) to daje шogucnost nekolicini ljudi, 
koji polaze od Crkvenog Hтiscanstva, ali su sposobni da тazuшeju 
ezoterijske ideje, da dodu u dodir sa prvoЬitniш izvoroш i шozda 
da nadu skrivenu istinu. 

Istorijski, glavnu ulogu u forшiranju Hriscanstva nije igralo Hri
stovo ucenje, vec ucenje Pavla. Crkveno Нriscanstvo ј е  od saшog 
pocetka u pogledu шnogih stvari protivrecilo idejaшa saшog Hri
sta. Kasnije, razilazenje је postalo jos vece. Uopste, nije nova ideja 
da Нrist, ako Ьi se kasnije ропоvо rodio na Zeшlji, ne sашо da ne 
Ьi шоgао da bude poglavar Hriscanske Crkve, vec verovatno ne Ьi 
шоgао cak ni da јој pripada, а u najsjajnijiш periodiшa sile i шоСi 
Crk,ye, najverovatnije Ьi Ьiо proglaseп jeretikoш i spaljen na loшa
ci. Cak i u prosvecenij iш vreшeniшa, kad su Нriscaпske Crkve, ako 
nisu izguЬile svoje antihriscanske osobine, bar pocele da ih skriva
ju, Hrist Ьi шоgао da zivi, а da se ne izlozi proganjanju "pisara i 
Fariseja", шozda jedino u nekoj pustinjackoj koliЬi u Rusiji .  

Zato se Novi Zavet, а takode i hriscansko ucenje, ne шоzе uzeti 
kao celina. Mora se upamtiti da se kasnij i kultovi vеоша ostro razli
kuju od osnovnog ucenja saшog Hrista, koje, pre svega, nikad nije 
Ьilo kult. 

Dalje, svakako nije шoguce da se govori о "Нriscanskiш zeшlja
ma", "Нriscanskiш narodiшa", "Hriscanskoj kulturi" . U stvamosti 
sve te koncepcije iшaju sашо istorijsko-geografsko znacenje .  

Na osnovu navedenog predloga, govoreCi о Novoш Zavetu, ј а  
cu  od  sada iшati u vidu sашо cetiri Jevandelja, i u dva ili tri navrata, 
Apokalipsu. 
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А govoreci о Hriscanstvu, ili hriscanskom (ili j evandeljskom) 
нсепјLЈ, imacн н vidu samo ucenje koje је sadrzano н cetiri Jevande
lja. А kasniji dodaci, zasnovaнi na Poslanicama Apostola, ili odlukama 
koпcila, ili delima crkvenih otaca, na vizijama mistika i idejama 
refoпnatora, nisн ukljuceni u graнice mog predmeta. 

Novi Zavet је veoma cнdna knjiga. Ona је napisana za one koji 
vec imajн izvestan stepen razumevanja, za one koji posedujн kljuc . 
Najveca је  greska misliti da је  Novi Zavet j ednostavna knjiga i da 
је 1ЋZШnljiva jednostavnima i skromnima. Nemoguce је citati је je
dnostavno, bas kao sto је пemoguce Citati jedпostavno neku mate
maticku knjigн, punн formula, specijalпih jednacina, otvorenih i skri
venih refereпci na matematiclш literatшu, aluzija na razliCite teorije 
poznate samo "iniciranima" i tako dalje .  Istovremeno, u Novom Za
vetu ima odredeni broj straпica koje se mogu razumeti emocional
no, to jest, koje mogн da ostave izvestan emocionalпi utisak, razliCit 
za razlicite_ ljнde, ра cak i za istog coveka u raznim tгenucima пje
govog zivota. Ali, svakako је pogresno misliti da ti emocionalni нti
sci sacinjavajн Citav sadгzaj Jevandelja. Svaka гесепiса, svaka гес, 
sadrzi skrivene ideje i tek kad covek pocne da iznosi te ideje na 
svetlo dana, moc te knjige i nјеп нticaj na ljude koji tгаје vec dve 
hiljade godiпa, postaju jasni. 

Izнzetno је da se ро svom stavu prema Novom Zavetu, ро naCi
nu na koji ga cita, kako ga razume, sta zakljucuje iz пјеgа, svaki 
covek sam otkriva. Novi Zavet је opsti ispit za Citavo covecanstvo. 
U kultшпim zemljama danasnjeg sveta svi su culi za Novi Zavet; za 
to nije пeophodno da se zvanicno bude hriscanin. Izvesno znanje 
Novog Zaveta i Hriscanstva нlazi u opste obrazovanje. I svaki co
vek, ро пасiпн ла koji cita Novi Zavet, ро tome sta izvlaCi iz пјеgа, 
sta пе uspeva da izvнce, ciпjenicom da ga нopste ne cita, pokazuje 
пivo svog razvoja i svoje unнtгasnje stanje. 

U svakom od cetiri Jevandelja ima mnogo stvari koje su svesno 
z
_
amisljene i zasnova?e na velikom znanjн i dubokom razumevanjн 

ljнdske duse. Izvesш pasusi sн napisani sa tacnim proracunom da 
jedan covek treba da ih razнme na jedan naCin, dшgi na drugi, а 
treci na treCi nacin, i ti ljudi ne bi nikad trebalo da budu u stanju da 
se нsag!ase sto se tice tumacenja i razumevanja onog sto su proCi
tali; а istovremeno, svi oni tгеЬа da podjednako ne budн н pravu, а 
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ргаvо znacenje sastoji se od neceg sto se njima nikad ne Ьi javilo 
saшima od sebe. 

Puka literama analiza stila i sadrzaja cetiri Jevandelja pokazuje 
ogromnu moc tih prica. One su svesno napisaнe sa odredenim ci
ljeш, od straпe ljudi �oji �u znali vise nego sto su napisali. Jevandelja 
паш na neposredan 1 egzaktan nacin ka:lu za postojanje ezoterijske 
misli i ona su sama ро seЬi j edan od glavnih knjizevnih dokaza о 
postojanju te шisli. 

Kakvo znacenje i kakav cilj moze imati takva knjiga ako uzme
mo da је ona napisana svesno? Verovatno ne jedan, vec mnogo ci
ljeva; ali pre svega, cilj da ljнdima pokaze da postoji samo jedan 
fJUt ka skriveпom znanju, ako zele i ako su u stanju da idu tim pu
tcш. Da preciznije kazemo, taj cilj Ьi mogao Ьiti da pokaze put 
oпima koj i mogu da idu tim putem i da, pokazujuCi put, odabere one 
koj i su za taj put spremni, da podeli ljude na odgovarajuce i neod
govarajuce u tom pogledu. 

Hriscansko ucenje је veoma stroga religija, beskrajno daleko od 
sentimentalпog hriscanstva koje su stvorili savremeni propovednici. 
Kroz sva ucenja, u svom pravom znacenju, tece ideja da "Carstvo 
Nebesko", sta god Z?aCile te reCi, pripada malom broju, da је kapi
J a  tesna, а рнt uzak 1 samo malo ih moze proCi kroz nju i tako steCi 
"spasenje", а oni koji ne udu jesu samo pleva koja се Ьiti spaljena. 

А sad је takode sekira zarivena u koren drveta; zbog toga svako 
drvo koje ne donese dobar plod bice poseceno, i iseceno za potpalu. 

Cija vijaca је u пjegovoj ruci i koji се potpuno oCistiti svoje gu
шno, i skupiti svoje zito u ашЬаr; ali се spaliti plevu nezasitom 
vаtгош. 

(Mate;, 3. 1 О, 12) 

Ideja о iskljucivosti "spasenja" је tako odredena i tako cesto na
glasavana н Jevandeljima, da sн zaista neophodne sve lazi i hipokri
zija savremenog hriscanstva da Ьi se to zaboravilo i Нristu pripisala 
scntimentalпa ideja о opstem spasenjн. Те ideje sн daleko od 
istinskog hriscanstva, kao sto је нloga socijalпog reformatora, koja 
sc takode ponekad pripisuje Hristu, daleko od Нrista. 
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Јо§ је dalje od Hriscanstva, nю-avno, religija "pakla i greћa", ko
ju su usvoj ili uski sektasi oredene vrste koji su se u ovom ili onom 
periodu pojavili u svim granama Hriscanstva, ali najvise u Prote
stantizmu. 

GovoreCi о Novom Zavetu, pre svega је neoplюdno da se utvrde 
pogledi, makar i samo priЫizno, sto se tice postojece verzije teksta 
i istorije Jevandelja. 

Uopste nema osnove da se pretpostavi da su Jevandelja napisale 
osobe kojima se ona pripisuju, to jest, neposredni Hristovi ucenici. 
Mnogo је verovatnija pretpostavka da su sva cetiri Jevaпdelja imala 
sasvim razliCit istorijat i da su napisana mnogo kasnije nego sto se 
uziшa u zvanicniш crkveniш objasnjenjiшa. Vеоша је verovatno da 
su se Jevandelja pojavila kao rezultat zajednickog шdа шnogili ljudi, 
koji su шo:lda sakupili rukopise koji su kruzili шedu sledbeniciшa 
apostola i sadrzali zapise о cudesniш zЬivanjima koja su se dogodi
la u Judeji. Ali, istovreшeno, postoji dobra osnova za misljenje da 
su te zbirke rukopisa uredili ljudi koji su sledili savrseno odredeп 
cilj i koji su predvideli ogromno s irenje i znacaj koji је Novi Zavet 
trebalo da ima. 

Jevandelja se vеоша mnogo razlikuju jedno od drugog. Ono prvo, 
to jest, Jevandelje ро Mateju, шоzе se smatrati glavnim. Postoji pret
postavka da је ono izvorпo napisano na aramejskom, to jest, jeziku 
kojim se pretpostavljalo da је govorio Hrist, i da је prevedeno na gr
cki otprilike krajem prvog veka, iako postoje i druge pretpostavke, 
па pгimer, da је Hrist uCio ljude na grckom, jer se grcki jezik govorio 
Ll Jнdcji tog vrcmena jednako kao i aramejski. Jevandelja ро Маr]ш 
i ро Luki sastavljena sн od istog materijala koji је posluzio i za Je
vandelje ро Mateju. Postoji velika verovatnoca u Renanovoj pret
postavci da su оЬа ta Jevandelja napisana na grckom. 

Jevandelje ро Jovanu, koje је napisano kasnije, potpuno је dru
gaCije vrste . Ono је takode napisano na grckoш, verovatno ga је  i 
napi�ao Grk, а svakako ne Jevrejin. Na to ukazuje jedna sitna kara
kteristika. U svim slucajevima u kojima је н drugiш Jevandeljima 
receno "narod", u Jevandelju ро Jovanu kaze se "Jevгeji". 

Ili, na primer, sledece objasnjenje, koje ni u kom slucaju nije 
mogao dati Jevrej in: 
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rotom oni uzese telo Isusovo, i obmotase ga lanenim pokro
vom sa zaciпima, па naCin па koji Jevreji sahmnjuju. 

(Jovan, 19.40) 

Jcvaпdelje ро J?vanu је sasviш izuzetno literarno delo . Ono је 
1 1ap 1sa�o u straћov1to povisenoш emocionalnoш stanju. I ono moze 
( la  pгOizve?e krajnje neizrazit utisak na coveka koji sаш nije u vi
s�>ko_ еmосюпаlпоm stanju. Nije moguce da se Jevandelje ро Jovanu 
С 1 ta mtclektualпo. Postoj i dosta emocionalnili elemenata i u ostaliш 
.kvandeljima, ali njili је moguce гazшneti шnom. Jevandelje ро Јо
vапн se uopste ne moze razuшeti umoш. U njemu se oseca emocio
пa ltю uzbu?��je 

_
do ?ivoa ekstaze. U tom ekstaticnoш stanju covek 

l)гzo
_ 
gov?п tl1 p1se 1z�esne 1

:
eCi i recenice pune dubokog znacenja 

/.а щеgа 1 pune znacenJa za ljude koji su u istoш stanju kao i on, ali 
pot?u�o l1�ene s

_
va

_
k?g sт�1is �a za ljнde koji slusaju uoЬicajeniш 

s i L isaпJem 1
_ 
raz1шslJ�JU оЬt�Ш1�1 umom. Tesko је пapraviti takav је

( l ап  eksperш�ent, alt ako b
_
t btlo ko Citao Jevandelje ро Jovanн u 

v 1 soko emoc�on�lnom staщu, razumeo Ьi sta је tu receno i uvideo 
( l a  Ј� 

_
to s�s

_
vнn 1zu�etn? del�, koje se ne шоzе шeriti uoЬicajeniш 

1 1 1cr:r lнna tl1 prosud1vat1 na шvou knjiga koje su pisane intelektual-
1 10 1 шogu se citati i razumeti intelektualno. 

Tekst s�a cet
_
iгi Jevandelja na savreшenom jezikн је pгilicno is

k�aгcп, al1 manJe _nego 
_
st_o Ьi

_ 
se moglo ocekivati. Tekst је nesuш-

11 Ј 1;о pokvaren рп 
_
pгep1s1vanJu u гanim stoleCiшa i kasnije, tokom 

1 1 a scg vreшen�; рп prevodu. Izvorni autenticni tekst пiје sacuvan, 
a l r  ako d�пasщtyгe�od

_
upoгedimo sa postojeCiш starij iш tekstovi-

1 11a, 
_
grckim, latшs�ш 1 crkvenosloveпskim, primecujeшo razlike 

sasv1
_
ш od��dene р�1гоdе. Izшene i iskrivljeпja su sva slicпa јеdпа 

( l r·Lrgнn .  NJ_1hova pSIЬoloska priroda је uvek identicna, to jest, u sva
koп� slu��Ju_ 

u ko��e se ргiшесuје izmeпa, moze se videti da pre
vodilac tl1 р1sаг ШЈе razuшeo tekst; nesto mu је Ьilo suvise tesko 
sll l'ise apstraktno

_. 
��to ga је on

_ 
sasviш Ьlago ispгavio, dodajuCi ј е� 

( I П LI malu гес; daJUC1 па taJ nacm tekstu о kome se radi jasno i lo
!!, ICП? znaceПJe -�а '!ivou sopstvenog razumevanja. Та је cinjenica 
sasvнn пesumnJ1Va 1 ona se шоzе potvrditi kasnijiш prevodiшa. 

Najstariji poznati tekst, to jest, grcki, kao i prvi latinski prevodi 
1 1 1 Поgо su apstraktniji od kasnij iЬ prevoda. Iша шnogo toga u rani� 
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j im tekstovima sto se nalazi и oЬliku apstraktne ideje, koja је и ka
snijim prevodima postala konkretna sl1ka, konkretna figura. 

Naj interesantniji preobrazaj te vrste do?o�io se sa d
,
avolom. U 

mnogim pasиsima Jevandelja gde smo nav1�l1 ��, ga
v 
srec��o, и r�

nijim tekstovima njega иopste nema. U m?lltv1 .осе nas , na pr�� 
mer, koja је  dиboko usla u svakodnevnu m1sao ob1cnog coveka, re�1 
"izbavi nas od zla" и engleskom i nemackom prevo�u odgovaraJ.U 
grckom i latinskom tekstu; ali, u crkvenoslovens�om 1 rиsk�m to Је 
"izbavi nas od lukavoga"; u francиskom (u nek1m prevod1:na) t� 
glasi: "mais delivre nous du Malin"; а u italijanskom "ma l1berac1 
dal maligno." 

. .  Razlika izmedu prvog latinskog prevoda i kasnijeg prevoda koJ1 
је uredio Teodor Beza (Theodore Beza) и 1 6 . ve�, u ton: �?gled� 
је veoma karakteristicna. U prvo� prev.odи rесешса ?las�: sed 11,� bera nos а malo", ali u drugom sed ltbera nos аЬ zllo zmprobo 
("od zloga"). . . 

Uopsteno govore6i, Citava mito�ogija Jeva�del)� � veoma v�l1-
koj meri је izmenjena. "Davo", to J�st.�lev�tшk: .111.

lskиsavatelJ , � 
izvomom tekstu је Ьiо naprosto naz1v ll1 op1s koJ1 Ь1 se mogao pп
meniti na Ьilo kog "klevetnika" ili "iskusavatelja". I r;rю�и�е је ��e�
postaviti da sи ti nazivi cesto koris�eni. da oz�ace .v1dlJ1Vl, v�rlJ.1Vl, 
iluzomi, pojavni svet, "Maju". Al1, m1 smo 1suv1se pod иtlcaJem 
srednjovekovne demonologije. I tesko nam је d�.r�zu_memo d� u �o
vom Zavetu nema opste ideje о davolи. PostOJl 1deJa 

_
о �lu, td�Ja о 

iskusenju, ideja о demonima, ideja о necistom �uhи, 1d�Ja .о prmcи 
deшona; tu је Satana koji је iskusavao Isusa� al1 �ve te 1deJe su od
vojene i razliCite jedna od druge, иvek alegoпcne 1 veoma daleko od 
srednjovekovne koncepcije Davola. 

U cetvrtom poglavljи Jevandelja ро Маtеји, и sceni iskusenja и 
divljini ро grckom tekstu, Нrist kaze Davolи: unayE ощиw JJ.OU, 
"idi za �om", а prema crkvenoslovenskom tekstu, "s�edi me.".  Ali, 
и ruskirn, engleskirn, francuskirn i italijanskirn tekstovнna to Је pre
vedeno: "Odlazi odavde, Satano". 

U devetom stihu nakon toga, (Matej, 4. 19) Hrist kaze riЬarima 
koje је  zatekao na jezeru kako bacaju svoje mreze, goto

_:
o iste reCi :  

"Idite za rnnom", odnosno "sledite me"; na grckom OEU'tE oтt:JJ.OW 
JJ.OU. 
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Та slicnost и obracanjи "davolu" koji је iskusavao Isиsa i riЬari
ma koje је Isиs uzeo za svoje иcenike i оЬесао da се od njih naciniti 
"г ibare ljиdi", mora da ima jasno odredeno znacenje. Ali, prevodi
ocu је to, naravno, izgledalo kao besmisleno. Zasto Ьi Hrist zeleo 
Ја ga davo sledi? Rezultat је Ьila cиvena recenica "Odlazi odavde, 
Satano ". Satana и ovom slисаји naprosto predstavlja vidljivi, pojav
п i  svet, koji nikako ne sme da "ode odavde", vec jedino rnora da 
s i L1zi unиtrasnji svet, sledi ga, ide za njim . 

Као sledeci prirner iskrivljavanja teksta Jevandelja mogи se иze
t i  dobro poznate reci о svagdasnjem hlebu - "daj nam danas nas da
пasnji hleb ." 

Cinjenica da је  hleb okarakterisan kao "насущный", "svako
t lпevni", "daily", "quotidien", "taglich", uopste ne postoji и grckom 
i l atinskom tekstu. Grcki tekst glasi: 

'tOV ap'tOV iJJJ.WV 'tOV Eтt:tOUO t O V  ОО'> ijjltV Oijj.!Epov; 

Latinski: 

panem nostram supersиbstantialem da noЬis hodie. 

Grcka rec E тt: touoto<:> (koja је prevedena latinskom reCi super
substantialis), ро Origenovom objasnjenju, nije postojala u grckorn 
jczikи i posebno је Ьila izmisljena da se prevede odgovarajиci ara
lпcjski termin. Ali, aramejski tekst Jevandelja ро Маtеји, ako је  
i kad postojao, nije sacиvan i nemoguce је da se  иtvrdi koja је rec 
p1·evedena kao E тt: touoto<> ili supersubstantialis. U svakorn slucajи, 
ta гсс nije Ьila "neophodni", nije Ьila "svagdasnji", jer E тt:touoto<> ili 
.1 upersubstantialis znaCi "nad-postojeci", "nad-sиpstancijalni"; ide
j a ,  и svakom slисаји, veoma daleko od "neophodni", "svakodne
vп i". А istovreшeno, kako znamo sta је slovenska rec "насущный" 
i'лaCila и vreme kad је nastala? Та rec najverovatnije nije postojala 
1 1  starom bиgarskom, bas kao sto rec E тt:tOUOtO'> nije postojala и gr
' koш. Njeno znacenje se moglo proшeniti kasnije, ра је tako usla и 
�ovomi jezik sa sasvim drugaCij irn znacenjem. U pocetku, "на

сущный" је moglo da znaCi substantial, а kasnije је postalo "ne
oplюdan za zivot" . 
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Mogиcnost da se Етпоuоtос:; prevede kao "neophodni" ili "sva

kodnevni" takode је objasnjena igrom reci. Postoji pokusaj da se 

rec Erctouatoc:; objasni ne kao da је izvedena od Ei�{ , "biti", vec od 

Ei� t ,  "iCi". U tom slисаји, Етпоuаtос:; znaci "dolazi". Тај prevod је 

иsvojen и novim revidiranim prevodima Novog Zaveta. Ali, on pro

tivreCi latinskom prevodи, и kome nalazimo rec supersubstantialis 

("nad-postojeCi") za сiји ироtrеЬи је ocigledno postojao izvestan 
razlog. 

Iskrivljavanje smisla prevoda, koje se javlja iz cinjenice da pre

vodilac nije иsрео da razume dиboko apstraktno znacenje datog pa

sиsa, posebno је ocigledno и veoma karakteristicnoj izmeni smisla 

и francиskom prevodи jednog pasиsa iz Poslanice Efesanima. 

. . .  da шi, buduci ukorenjeni i zasnovani u ljubavi, шоzешо da 

budeшo u stanju da razuшeшo sa sviш sveciшa sta је sirina, i du-
zina, i dubina, i visina. 

(Efesanima, 3. 1 7. 18.) 

Ove cиdne reCi, nesиmjivo ezoterij skog porekla, koje govore о 
spoznaji dimenzija prostora, prevodilac svakako nije razumeo i и 
francиskom prevodи on је шnetnиo rесси en koja је dala sledeCi 

' ·  sm1sao: 1 

. . .  et qu'etant enracines et fondes dans la cllarite vous puissiez 
coшprendre, avec tous les saints, quelle en est la largeur, la lon
geш, la profondeur, et \а llauteur. 

. . .  da шi, buduCi ukorenjeni i uteшeljeni u ljubavi, шоzешо da 
budeшo u shшju da razшneшo sa sviш sveciшa sta је пјепа sirina, 
i duzina, i dubina i visina. 

Gomji primeri pokazuje karakter iskrivljavanja jevandelj skog 
teksta и prevodи. Ali, opste иzevsi, oni nisи mnogo vazni. 

Ideja koja se ponekad srece и savremenim okultnim иcenjima, 
da postojeci tekst Jevandelja nije potpиn i da postoji (ili је postojao) 
drиgi, potpиni tekst, nije zasnovana na Cinjenicama i nece Ьiti иzi
mana и obzir u daljem razmatranjи. 
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Dalje, proucavajиCi Novi Zavet, neophodno је da se razdvoji 
legendarni element, koji је cesto pozajmljivan iz prica о zivotima 
dt-ugih Mesija i Proroka, od pripovedanja о stvamom Isиsovom zi
votu, а potom da se odvoje legende i dogadaj i opisani и njima od 
samog исеnја. 

Vec smo govorili о "drami о Hristu" i njenom odnosи prema Mi
sterijama. Na samom pocetku te drame pojavljиje se zagonetna fi
gura Jovana Кrstitelja. Postoje исеnја koja na njega gledajи kao na 
glavnи licnost и Citavoj drami i dodeljиjи Hristu sekundamи иlоgи. 
Ali, sиvise malo је poznato о takvim иcenjima da Ьi se na njima 
шoglo ista zasnovati, ра се se, dalje, о drami koja је izvedena и Jи
deji govoriti kao о "drami о Hristu". 

Dogadaji и Jиdeji koji sи se zavrsili Isиsovom smrcи zaиzimali 
su veoma malo mesta и zivotu ljиdi tog vremena. Dobro је  pozna
to da niko osim neposrednih иcesnika nije znao za te dogadaje. Osim 
Jev.andelja ne postoji nijedan istorijski dokaz da је Isиs zaista po
stoJao . 

Jevandeljska tragedija stekla је svoj smisao, znacenje i velicinи 
tek. postepen�, kako је Hristovo исеnје raslo i sirilo se. U tome је  
veltkи �logи tg��� teror i _proganj�nje. Ali, oCigledno ј е  Ьilo neceg 
н �amoJ t�ag�dtJt 1 � и�enJlm.a koJa sи sa njom Ьila povezana i j a
vlJala se 1z ще, sto 1h Је razltkovalo od oЬicnih sektaskih pokreta. 
То nesto Ьila је veza sa Misterijama. 

Legendarni aspekt нvodi н Hristov zivot mnogo potpuno kon
venc.i.onalnih figura, i оЫikнје ga, tako reCi, kao proroka, иcitelja ili 
ЛеstЈи. Те legende prilagodene Hristu иzete sи iz najrazliCitijih iz

v?ra. Im� in.dijskih, bиdistickih i starozavetnih legendi, а ima i оsо
Ьша иzetlh 1z grckih mitova. 

. .  "Pom?r nevinih" i "bekstvo и Egipat" su elementi иzeti iz Moj
stJe:Тog z�vot�. "B�agov�st": to jest, pojava andela koji је najavio ro
deщe н.�l�ta Ј.е eptzoda lZ ZlVOta Виdе. u priCi о Bиdi to је Ьiо beli 
slon koJl Је Sisao s neba i najavio kralj ici Maji rodenje princa Go
tame. 

Potom sledi prica о starcи Simeonи, koji је cekao na dete Isиsa 
L l  lлаmи i rekao da sada moze da шше posto је video novorodenog 
srasioca sveta - "Sad dopиsti tvom slиzi da napиsti svet." То је epi
zoda potpиno pr�иzeta iz zivota Виdе. 
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Kad se Buda rodio, Asita, stari pustinjak, sisao је sa Hiшalaja 
u Kapilavastu. Dosavsi na dvor, obavio је zrtve pred stopaliшa de
teta. Роtош је Asita obisao tri puta oko deteta i, uzevsi ga na ruke, 
prepoznao u njeшu 32  znaka Bude, koje је video svojiш otvore
niш unutrasnjiш vidoш. 1 

Najcudnija legenda povezana sa Hristom., koja. је dugo vremen.a 
Ьila tacka neslaganja izmedu raznih �kola 1 sektl u rastucem Hп
�canstvu, i na kraju postala osnova dogmatskog ucenja g?tovo s��h 
hri�canskih vera, jeste legenda о rodenju Hrista od dev1ce MariJe 

direktno od samoga Boga. 
Та legenda se javila kasnije od teksta Jevandelja. 

Hrist se nazivao sinom Bozjim ili sinom coveCij im; on је stalno 

govorio о Bogu kao о svom ocu� reka� је  da su.on i otac jed?-o, da 

ko god slu�a njega, slu�a takode 1 оса, 1 tako dalJe. Ра opet, шsu sa

me Hristove reci stvorile legendu, nisu stvorile mit; one se mogu 

razшneti alegorijski i misticki u smislu da је Hrist osetio jedinstvo 

sa Bogom ili da је osetio Boga u seЬi. А izna� s�ega о�.е se mogu 

razumeti u smislu da svaki covek moze postatl sш BozJ1 ako slu�a 
Bozju Volju i zakone. 

U Besedi na Gori, Hrist kaze: 

Blagosloveni su шirotvorci; jer njih се zvati sinovima Bol;im. 
(Mate;, 5 .9) 

А na drugom mestu: 

Culi ste sta је receno, Voli svog Ыiznjega, а шrzi svog nepri

jatelja. 
Ali, ја vаш kazeш, Volite svoje neprijatelje, i шolite se za one 

koji vas progone; 
Tad шozete Ьiti sinovi vaseg Оса koji је na nebu; jer on Cini da 

sunce njegovo sija i na zle i na dobre, i salje kisu i na pravedne i 

na nepravedne. 
(Matej, 5. 43-45) 

1 }atdkamdld, М, М, Нiggins, Kolombo, 1 924, str. 205 . 
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Ovaj prevod se slaze sa grckim, latinskim, francuskim i ruskiш 
prevodom. U engleskoj autorizovanoj verziji, а takode i u nemackoj , 
stoj i: "deca Bozja" i "deca vaseg оса". Ali, to је rezultat prilagoda
vanja jevandeljskog teksta od strane teologa za njihove sopstvene 
ciljeve . 

Ti tekstovi pokazuju da је  izvomo izraz "Sinovi Bozji" imao sa
svim drugacije znacenje od onog koje mu је dato kasnije. 

Mit о Hristu koji је Bozji sin u bukvalnom smislu stvaran је po
stupno tokom nekoliko vekova. Ра iako Ьi dogmatski hri�canski svet 
sigumo poricao pagansko poreklo te ideje, ona је nesurnnj ivo uzeta 
iz grcke mitologije .  

Ni u jednoj drugoj religiji ne postoji tako jasan odnos izmedu bo
gova i ljudi kao u grckim mitovim. Svi grcki polubogovi, Тitani i 
heroji Ьili su direktni sinovi bogova. U Indiji, sami bogovi Ьili su in
kamirani kao smrtnici, ili su silazili na zemlju i privremeno uzimali 
oЬlik ljudi ili zivotinja. Ali, gledanje na velike ljude kao sinove bo
gova је Cisto grcki oЬlik razmisljanja (koji је kasnije pre�ao na Rim) 
о odnosu izmedu bogova· i  njihovih glasnika na Zemlji .  

I ma kako to Ьilo cudno, ta ideja iz grckih mitova pre�la је u Hri
scanstvo i postala osnovna dogma. 

U dogшatskom Hri�canstvu, Hrist је sin Boga u potpuno istom 
sшislu u koje је Herkul Ьiо Zevsov sin, ili Eskulap Apolonov sin.2 

Erotski element, kojim је u grckim mitoviшa veoma snazno pro
zeta ideja о radanju coveka ili poluboga od bogova, odsutan је  u 
lнi�canskom mitu, Ьа� kao �to је odsutan i u mitu о rodenju princa 
Gotame. Та Cinjenica је povezana sa veoma karakteristicnim "pori
caнjem seksa" u budizmu i hriscanstvu, Cij i uzroci su do danas da
kko od toga da budu jasni. 

2 Platona su takode nazivali Apo\onovim sinom. Aleksandar Veliki је u hramu 
.l t1pitera Amona u Egiptu prog\asen Jupiterovim sinom, i u skladu s tim on se od
,·t.:kao svog оса Filipa Makedonskog i od Egipcana bio priznat kao sin Bozji .  

Ј liStin Mucenik,.u svojoj "Pnюi apologiii " upucenoj caru Hadrijanu, pise: 

Sin Bozji zvani lslls, cak i ako је  bio covek obicnog porekla, ipak ро svojoj 
111lldrosti vredan da se nazove sinom Bozjim . . .  i ako mi tvrdimo da ga је rodila 
llcvica, pril1vati to kao sto isto to priћvatas za Perseja. 

( "Mysticism and the Creecl", W. F. СоЬЬ, Macmillan 1 924, str. 1 44) 
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Ali, van suшnje је da је Hrist postao sin Boga u skladu sa "pa
ganskoш" idejoш. 

Ро strani od uticaja grckih шitova, Hrist је trebalo da postane 
bog u skladu sa ор§tош idejoш Misteгija. 

Sшгt boga i njegovo vasla:snuce Ьile su osnovne ideje Misterija. 
U danasnje vreшe iша pokusaja da se ideja о smrti boga u Mi

sterijaшa objasni kao ostatak jos dгevnijeg оЬiсаја "uЬijanja kralje
va" ( "Zlatna grana " Ser Dz. Dz. Frejzera, deo III). Та obja§njenja 
su povezana sa opstoш sklonosc§u "evolucionisticke" шisli da trazi 
poreklo slozenЉ i nerazшnljivih ispoljavanja п ispoljavanj iшa koja 
stJ jednostavnija, pгiшitivnija, ili cak patolo§ka. Iz svega sto је rani
je гесеnо о ezoteгizшu, шedutiш, treba da Ьпdе jasno da ta sklonost 
ве vodi nikuda i da su, bas naprotiv, jednostavпiji i priшitivnij i, ili 
cak kriшinalпi oЬicaji, oЬicno degerisani oЫik zaboravljenih svetih 
oЬ\ika i гitпala vеоша visoke pгirode. 

Drugo шesto ро znacajп п "teoloskoш" hгiscanstvu, posle ideje 
da је Hгist Bozji sin i ideje bozanstvenosti Hrista, zaпziшa ideja о 
spasenju i zrtvovanju Hгista. 

Ideja о spasenjп i zгtvovaпjп, koja је postala osnova dogшatskog 
Hгiscanstva, pojavljпje se п Novoш Zavetн п sledeciш гееiша: 

Narednog dana Jovan vide Isusa gde шu dolazi, i rece, Gle Ja
gnjeta Bozjeg, koji uziшa na sebe grehe sveta. 

(Jovan, 1 . 29) 

Tako је Isнs povezan sa pashalпiш jagnjetoш, koje је Ьilo zrtva 
za iskupljenje g1'eha. 

U Jevandeljiшa se о Hristovoш zгtvovanjп najvise govori 1.1 Je
vandeljн ро Jovaпu. Ostali jevandelisti takode cesto aludiгaju na 
zrtvu i spasenje, na priшer, Hгistove reei: 

Cak ni Sin covecij i nije dosao da bude sluzen, vec da sluzi, i da 
da zivot kao otkup za шnoge. 

(Matej, 20.28) 

Ali, svi ti i slicni pasusi koji poeinjн reeiшa Jovana Кrstitelja i 
zavгsavajн se гееiша saшog Hгista, iшaju vеоша siгoko alegoricno 
i apstl-aktno znacenje. 
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Ideja _је �Cinjena koпkretпoш jedino u Poslanicaшa Apostola 
Pavla. Bllo Је ne�plю_dno da se objasni Isнsova Simt i Ьilo је ne
oplю?no d� _

s
_
e оЬЈаsш tako sto се se istovгeшeno ukazati da је on 

Ью srn BOZJ 1  1 sаш Bog. Ideja Misterija i "dгаше о Hгisru" пikad se 
п�ј е  �ogl� u�initi opstoш svojinoш, јег za njeno objasnjenje nije 
? Ilo �1 гес1 ш

_ 
гa:�шnevanja, cuk ni od strane onih koji sн tгebali da 

Је ?bJ�Sne. Bilo Је пeophodno da se nade Ыiza, гazншljivija ideja, 
koJa Ь1 dala rџogнcпost da se goшili objasni zasto је Bog dozvolio 
?ezvгedniш � zl!�ovackiш ljudiшa da ga шнсе i нЬiјu. Objasnjenje 
Је nadeno н IdeJ I konkretnog spasenja. Receno је da ј е  Isнs to нсi
пiо zbog Ij:!di: da је,  zгtvujн�i sebe, oslobodio ljнde njilюvЉ gre
lюva; kasшJe Је dodato - od 1zvoгnog gгећа, od Adaшovog gгећа. 

Ideja о spasilackoj zгtvi Ьila је гazшnljiva Jevrejiшa, jei ова u Stа
гош �av�ru _ igra v��iku _

пlog� u гitпalniш Zitvaшa i cereшonijaшa. 
P?stoJ�_

o Је пtual kOJ1 se 1zvodю па "dan ispastanja", kad је јеdап јагас 
Ь1� _ub1Jat1_ kao �Itva

_ 
za gгelюve ljнdi, а drugi jarac Ыо шnazan kгvljн 

ubiJenog Јю·са 1 zatнn odvodeп u divljinu, ili bacan niz pгovaliju .  

. 
Id�ja о_ Bo

_
gu koj! se zгt':_uje zaшd spasenja ljudi postoji takode i 

п шdiJSkOJ 1ШtologiJ i . Bog Siva popio је oti·ov koji је Ьiо otiov Cita
:og covecaпstva; zbog toga пшоgе пjegove starue iшајн plavo obo
Jeno grlo. 

. 
Religiozпe ideje putoyale sн iz јеdпе zeшlje 1.1 dгugн, а ta cita, to 

J es�, �оп�еtпо zr:vovaщe za coveka, шogla је Ыti pгipisaпa Isнsн 
na 1st1 пacrn kao 1 сгtе iz zivota Внdе koje sн ranije sрошепнtе. 

P�v�zivaпje ideje spaseпja sa idejoш preпosenja zla, kao sto ј е  
to ucrnю aнtor рошеnнtе knjige "Zlatna Grana ", nеша nikakvoa 
osnova. 

ь 

_
Magijsk� с�rешопiја prenosenja zla psiћoloski nеша niceg zaje

dш
_
cko� s� 1dеЈош svojevoljne zrtve. Ali, пaravno, ta Iazlika ne шо

zе 1шat1 шkakvog znacenja za evolнcionisticku шisao koja ne нlazi 
н tako sнptilne Iazlike. 

' 

Idej� �taiog Z�_
veta о ispastaпjн piotivreci ezoterijskoj шisli. U 

e��teПJskiш ucenJ iшa нcinjeno је savгseпo јаsпiш da пiko пе шоzе 
b�t� osl?boden od gгећа prinudno i bez sopstvenog ucesca. Ljнdi Sll 
blli, а 1 sada �u н takvoш polozajн, da је ,  da Ы iш se pokazao рнt 
ka oslobodeпJн, potгebna vеоша velika zгtva. Hrist је pokazao put 
ka oslobodenju. 
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I on to direktno kaze: 

Ја sаш put. 
(Jovan, 14.6) 

Ја sаш vrata; ako bilo koji covek ude иnиtra, bice spasen, i ula

zice i jzlaziti i nacj pasjste. 
(Jovan, 1 0. 9) 

А kuda ја ideш vi znate, ј риt znate. 
Тоша ши rece, Gospode, mi ne znaшo ni kuda ti ides; а kako 

da znaшo риt? 
Isus шн rece, Ја sаш риt, istina i zivot; nijedan covek ne dolazi 

Оси, osiш kroz шеnе. 
(Jovan, 14. 4-6) 

Oni шн rekose, Ко sj ti? А Isus iш rece, Pocetak, sto vаш i 

kazeш. 
(Jovan, 8.25) 

Da Ьisшо poceli da razumeшo Jevandelja i jevandeljsko ucenje ,  

neophodno је  da pre svega razumeшo sta znaCi Carstvo пebesko ili 

Carstvo Bozje. 
Тi izrazi su kljuc za najvaznij i deo jevandeljskog ucenja. Uko

liko se oni ispravno пе razumeju, nista ne шоzе da se razuшe. А is

tovremeпo шi smo tako navikli na uoЬicajeno, crkveno tшnacenje, 

da Carstvo nebesko zпaCi Ьilo шesto, Ьilo zemlju, u kojoj се se du

se pravednika naci posle smrti, da cak i пе poшisljaшo da se te reCi 

шogu i drugaCije razшneti. 

Reci Jevandelja "Carstvo nebesko је u vаша" zvuce nаш prazno 

i nerazuшlj ivo, i one ne samo da ne objasnjavaju glavnu ideju, nego 

је pre zarmacuju. Ljudi ne razuшeju da u njiшa lezi put ka Carstvu 

nebeskoш i da Carstvo nebesko ne шоrа neizbezno da lezi iza pra-

ga Simti. 
Carstvo nebesko, Carstvo Bozje, zпaCi ezoterizam, to jest, unu

trasnji krug covecanstva, а takode i zпапје i ideje tog kruga. 
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Fraпcuski okultista-pisac АЬе Копstап (АЬЬе Coпstaпt) с ctn· · 
pone�a� vеоп:ш prepredeпi Elifas Levi, pise и svojoj kпjizi U..D�� 
gma z ntual vzsoke magije " ( 1 86 1 .  ) . 

. . 
Post� _

sшо pr?veli svoj zivot и traganjи za Apsolиtoш u religi
JI ,

_
nauct 1 pra�dt, po�to �шо

_ 
se okretali и �aнstovoш krugн, dose

�lt s�o prvobttnн doktпnи_ 1_ pr�u knjigи Covecanstva. U toj tackj 
zasta]emo p_o�to 

_
sшо ot�пlt t�Jnи ljиdske svemoCi ј beskrajnog 

�apretka, kljиc Cl_t�vog ышboltzma, prvн i konacnu doktrinu: po
sto sшо �a�uшelt sta se podrazшneva pod jzrazoш koji se tako 
cesto koпstt l! Jevandeljи - Carstvo Bozje.3 

А па drugoш шestu н istoj kпjizi, Elifas Levi kaze : 

Magija k?�ош је covek da'rnina nazjvao Sanctum regnum, Sve
t? Ca�stvo

_ 
t1t 

_
Carstvo b�zj�, Regnum Dei, postoji sашо za kra

ljeve 1 svesteшke. Jeste lt vt svestenici? Jeste li уј kral1·ev ·?  
s "t 

1 ·  

. ves enstv� и Magjji nij� prosto svestenstvo, i njegova pleшe-
шtost ne ul�z: и ��d�et�nJ� sa prjnceviшa ovog sveta. Moпarsi 
�аиkе su J?Ш��evt tstшe_ t ПЈl�юv suverenitet sakriven је od шno
stv�, �а� t I�Jtћ�_ve t�o�tt:re 1 zrtve. Kгaljevi паиkе su. ljudi koji 
zпаЈ� tstши � k�J IШa Ј� t�tшa ucin�ena dostupпoш, u skladu sa ро
sеЬшш ob�canJem koje Је dao пaJlnocпjji od svih inicijatora (Jo
van, 8 .32) .  

Dalje on kaze: 

"Da se do�.e�n� �anctum Regnum, drugiш reciшa, znanje i шос 
Mag�, pos�OJ l сеtш neophodna иslova - inteligencjja prosvetljena 
pr�u.cavanJeш, neu.strasivost kоји nista ne шоzе da иkroti 1 .  
k?Ja se ne ��oze sloшitj, шudrost kojo nista ne шоzе da pok��rf� 
шsta �� �р��е. Da se Zn�, da se Usu.dj, da se Носе, da se Cuti _ to 
sи :еtн� 1е�1 М��а . . .  koJe se kasnije шоgн iskoшbinovati na cetiri 
пасша 1 obJasшtt cetiri pu.ta jedna drиgoш.5 

з 
-t Tr�mscendentalna magi;a, prevod А. Е. Vajta, izdan1· e 1 923 str 27 

IЬ1d, str. 14  
. , · · 

5 IЬid, str. 27 
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Elifas Levi је primetio cinjenicu koja је pala и oCi rnnogima koji 

su proucavali Novi Zavet i pre i posle njega, naime, da Carstvo ne

besko ili Carstvo Bozje znaCi ezoterizam, unutrasnji krug cove-
canstva. 

То ne znaci neko Carstvo na Nebu, vec Carstvo pod vlascu Ne

ba, podlozno zakonima Neba. Izraz "Car�tvo N�bes�o" и �dn?su �а 

ezoterijski krug ima potpuno isto znaceщe kao 1 staп zvашсш naz1v 

Kine "Nebeska Imperija" . То nije znaCilo Imperiju na Nebu, vec 

Imperiju pod direktnom vlascu Neba, pod zakon�a Ne?a . . тeolozi 

su iskrivili znacenje Carstva Nebeskog, povezavs1 ga sa IdeJom Ra

ja, "Neba", to jest, mesta ili okoline u koj?j s�, ро njima, duse р�а� 
vednika nadu nakon smrti. Zapravo, sasv1m Jasno moze da se v1d1 

u Jevandeljima da је Hrist u svojim propovedim� go�orio � Ca�.stvu 

Boga na Zemlji, i u Jevandeljima postoje veoma Јаsш pasuSI ko)l po

kazuju da, kako је on uCio, Carstvo Nebesko moze da se dosegne 

tokom zivota. 

Uistinu vam kazem, Bice nekih koji ovde stoje koji песе okusi
ti smrti, dok ne vide Sina covecijeg kako dolazi н svoje carstvo. 

(Matej, 1 6.28) 

Vrlo је interesantno primetiti da Hrist ovde govori о svom "car

stvu", а istovremeno naziva sebe "Sinom Covecijim", to jest, na-

prosto covekom. 

Dalje, Jevandelje ро Marku kaze: 

Uistinн vam kazem, Bice nekih od njih koji ovde stoje, koji ne
ce okнsiti smrti dok ne vide carstvo Bozje da је doslo н sili. 

(Marko, 9. 1)  

А u Jevandelju ро Luki: 

Ali istinu vam kazem, Ьiсе nekih koji stoje ovde koji nece okн

siti smrti dok ne vide carstvo Bozje. 
(Luka, 9.2 7) 
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Ovi pasusi su se shvatali u smislu skorog drugog dolaska. Ali, u 
tom smislu, svo njihovo znacenje је, naravno, izguЬljeno kad su svi 
Hristovi direktni ucenici шшii. Ali, iz perspektive ezoterickog ra
zшnevanja, ti pasusi su u nase vreme sacuvali isto znacenje koje su 
imali i u Hristovo vreme. 

Novi Zavet је uvod u skriveno znanje ili tajnu mudrost. Ima ne
koliko odredenih pravaca misli koji se sasvim jasno mogu videti u 
njemu. Sve sto sledi odnosi se na dva glavna pravca. 

Jedan pravac postavlja principe Carstva nebeskog, ili ezoterij
skog kгнgа i njegovog znanja; taj ргаvас naglasava teskocн i eks
klнzivnost poimanja istine. А drugi plЋVac pokazuje sta ljudi mогаји 
da urade da Ьi se pгiЬlizili istini, i sta ne smejн da urade, to jest, sta 
im moze pomoCi i sta ih moze omesti; metode i pravila proнcava-
nja i rada na seЬi; okllltna i skolska pгavila. 

· 
Pгvom ргаvсн pгipada izгeka da pгisrup istini zahteva iZllzetne 

nараге i izнzetne нslove. Samo se mali Ьгој moze priЬliziti istini. 
Nijedna гecenica nije cesce ponavljana и Novom Zaveru od izгeke 
da samo oni koji imaju usi mogu da cuju. Те reci se ponavljajн devet 
рнtа l1 Jevandeljн i osam рнtа l1 Otkrivenju Jovanovom, нkирnо se
damnaest puta. 

Ideja da је neophodno da se zna kako da se сије i vidi, i da se Ьи
dе и stanju da se cuje i vidi, i da ne moze svako da сије i vidi, tako
de је iznesena и sledeCim pasнsima: 

Zato im ја govorim u pricaшa; jer oni gledajuCi, ne vide; i slu
sajuci ne cuju, пiti razuшeju. 

I u njima је ispunjeno prorocanstvo Isaijino, koji rece Slusajнci 
vi cete cuti, а necete шzuшeti; i осiша cete gledati, i necete vide
ti, пeki sezdesetostruko, пeki tridesetostruko. 

Jer srce tiћ ljнdi је neosetljivo kao vosak, а usi sн iш gluve, а 
oCi imajн zatvoreпe; da ne bi nikad videli svojiш ocima, i culi 
svojiш usiшa, i razuшeli svojiш srcima, i bili preobraceni, i da ih 
ја ne Ьiћ izlecio. 

Ali, Ьlagoslovene su vase oCi, jer one vide; i vase usi, jer one 
снјu. 
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Jer zaista vam kaiem, Da su mnogi proroci i pravednici zeleli 
da vide stvari koje vi vidite, i nisu ih videli; i da cuju te stvari koje 
vi slusate, i nisu ih culi. 

(Mate;, Ј З. 13-1 7) 

Imajuci oCi, zar ne vidite? i imajuci usi, zar ne cujete? i zar se 
ne secate? 

(Marko, 8. 18) 

I on rece, Vama је dato da znate tajne carstva Bozijeg; ali drugi
ma Ьiva u pricama; da videCi mozda nece videti, i slusajuCi mozda 
nece moci da razumeju. 

(Luka, 8. 1 О) 

Zasto ne razumete moju besedu? bas zato sto ne mozete da 
cujete moju rec 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oni koji su od Boga cuse Bozje reCi; vi il1 zato ne cujete, jer niste 
od Boga. 

(Jovan, 8.43,47) 

Imam mnogo stvari da vam kazem, ali ne mozete jos da  ih no
site sada. 

(Jovan, 1 6. 12) 

Svi ti pasusi se odnose na prvi pravac, koji objasnjava znacenje 
Carstva nebeskog kao pripadajuceg samo nekolicini, to jest ideju 
unutrasnjeg kruga covecanstva ili ideju ezoterizma. 

Drugi pravac odnosi se na ucenike. 
Greska uoЬicajenog, crkvenog tumacenja, ј е  da se na ono sto se 

odnosi na "ezoterizam" gleda kao da se to odnosi па buduCi iivot, а 
na ono sto se odnosi na "ucenike" kao da se odnosi na sve ljude. 

Dalje mora da se primeti da sи razliciti pravci misljenja izmesani 
и Jevandeljima. Cesto se jedan isti pasus odnosi na razliCite pravce. 
Drиgi razliCiti pasusi, ili pasиsi razliCito formиlisani, izrazavaju je
dnи ideju, odnose se na jedan isti pravac. Ponekad se pasиsi koji 
slede jedan drиgi i naizgled slede jedan iz drugog, zapravo odnose 
na potpиno razliCite ideje. 
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Iша pasиsa, na primer, "bиdite kao deca", koji imaju na desetine 
пtznih znacenja istovremeno. Nasi шnovi odbijaju da pojme, odЬija
j tt da razиmeju ta znacenja .  Cak i ako zapisemo ta razliCita znacenja 
kad nam �е objasne, ili kad sami dodemo do toga da ih razumemo, 
а posle cttamo beleske nacinjene u razliCitim trenиcima, one nam 
izgledajи hladne i prazne, bez smisla, jer nas um ne moze da isto
vгemeno pojmi vise od dva ili tri znacenja jedne ideje .  

Pored toga, ima mnogo cudnih reCi и Novom Zavetu, Cija znace
пja mi zaista ne znamo, kao sto sи: "vera", "milost", "spasenje", 
"zгtva", "tnolitva", "milostinja", "slepilo", "siromastvo", "zivot", 
"sшrt", "rodenje" i mnoge druge. 

Ako uspemo da razumemo skriveno znacenje tih reci i izraza, 
opsti sadrzaj odjednom postaje jasan i shvatlj iv i cesto potpиno su
!XOtan od onog sto se oЬicno pretpostavlja. 

U daljem izlaganjи, govoricи samo о dva pomenuta pravca mi
s l i .  Zato tumacenja koja cu ovde dati ni na koji nacin ne iscrpljuju 
s va znacenja jevandeljskog исеnја i cilj mi ј е  samo da pokazem mo
' Ltcпost objasnjenja nekih jevandeljskih ideja и vezi sa idejom ezo
tcгizma i "skrivene mиdrosti" . 

Ako Citamo Jevandelja imajиCi na иmu da Carstvo nebesko zna
c i  шшtrasnji krug covecanstva, sve odjednom za nas stice novi smi
sao i znacenje .  

Jovan Кrstitelj kaze: 

Pokajte se: jer carstvo nebesko је Ьlizu. 
(Mate;, 3.2) 

1 odmah nakon toga on kaze da se ljudi ne smeju nadati da се 
1ximiti Carstvo nebesko ostajиCi kakvi jesu, da to ni na koji nacin 
1 t i j c  njihovo pravo, da u stvamosti oni zasluZиju nesto sasvim dru
��acije. 

Ali kad vide mnoge Fariseje i Sadukeje koj i dodose na njego
vo krstenje, on im rece, О porode zmijski, ko vas је upozorio da 
pobegnete od gneva koji dolazi.? 

lznesite zato plodove namenjene pokajanju: 
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1 ne mislite da и seЬi kaiete, Mi imamo Avrama kao svog оса, 
jer ја vam kazem, da је Bog и stanju da od ovog kamenja odgaji 
dеси Avramovи. 

(Matej, З. 7-9) 

Jovan Кrstitelj је sa izuzetnom snagom naglasio ideju da Car
stvo nebesko doseze samo nekolicina koja ga zasluzuje. Za ostatak, 
za one koji ga ne zasluzuju, on ne ostavlja nadu. 

А sada је sekira zarivena u koren drveta; zato је svako drvo ko
je ne rada dobar plod poseceno, i baceno и vatru. 

(Matej, 3. 12) 

I dalje ,  govoreci о Нristu, on izgovara reci koje su zaboravljene 
vise od svih drugih: 

Cija је vijaca и ruci i koji се potpuno poCistiti svoje guvno, i 
skupiti zito и ambar, ali се spaliti plevu nezasitom vatrom. 

(Matej, 3. 12) 

Isus, govoreCi о Carstvu nebeskom, nekoliko puta ukazuje na 
izuzetan znacaj propovedi Jovana Кrstitelja: 

А od vremena Jovana Кrstitelja do sada carstvo nebesko s na
porom se osvaja, i podviznici ga zadoЬijaju. 

(Matej, lJ . 12) 

Zakon i proroci behu do Jovana; od tada, Carstvo Nebesko se 
propoveda i svaki covek vrbuje u njega. 

(Luka, 1 6. 1 6) 

Sam Isus, kad pocinje da propoveda Carstvo Nebesko, koristi 
iste reci koje је izgovarao Jovan: 

• Pokajte se: jer carstvo nebesko је Ьlizu. 
(Matej, 4. 1 7) 
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U Besedi па Gori on kaze: 

Blagosloveni siromasni и duhu; jer njihovo је carstvo nebesko. 
(Matej, 5.3) 

Siromasni и dиhи је veoma zagonetan izraz, koji је uvek Ьiо po
gresno tumacen i dao osnov za najneverovatnija iskrivljavanja Hri
stovih ideja. "Siromasni u duhu" naravno ne znaCi slaЬi duhom, а 
svakako ne znaci siromasni, to jest, oskudni u materijalnom smislu. 
U svom pravom z�acenju ove reci sadrze budisticku ideju о neve
zanosti za stvari. Covek koji snagom svog duha ucini sebe neveza
пim za stvari, kao da је siromasan, to jest, kad stvari za njega imaju 
tako malo znacenja kao i da ih nije irnao i nije znao za njih, Ьiсе si
mmasan и dиhи. 

Nevezanost је neophodan uslov za priЬlizavanje ezoterizmu ili 
Caistvu nebeskom. 

Dalje Isus kaze: 

Blagosloveni oni koji sи progonjeni zarad pravednosti; jer nji
lюvo је carstvo nebesko. 

(Matej, 5. 1 О) 

То је drugi uslov. Нristov ucenik moze da ocekuje da се Ьiti "pro
•oпjen zbog pravednosti." 

LjLJdi "spoljasnjeg kruga" mize i progone ljude "unuuasnjeg kru
ga", posebno one koji dodu da im pomognu. А Isus kaze: 

Blagosloveni ste vi, kad се vas ljudi psovati, i progoniti vas, i 
govoriti svakakva zla protiv vas lazno, zbog mene. 

Radиjte se, i neka vam bude posebno drago; jer velika је za vas 
пagrada na nebu; jer tako behu progonjeni proroci pre vas. 

(Matej, 5. II-12) 

Onaj ko ovaj zivot voli, izgиЬice ga; а onaj koji mrzi svoj zivot 
н ovom svetн zadrzace ga do и zivot vecni. 

(Jovan, 12.25) 
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Ako vas svet mrzi, znajte da је mrzeo mene pre nego sto omr
znu vas. 

Da ste od ovog sveta, svet bi voleo svoje;  ali posto niste od 
ovoga sveta, vec sam vas ја izabrao iz sveta, zato vas svet mrzi. 

Zapamtite reci koje sam vam rekao, Sluga nije veci od svog go
spodara. Ako su progonili mene, takode се progoniti i vas. 

(Jovan, 15. 18-20) 

Isterace vas iz sinagoga; avaj, vrei.ne dode da ko god vas uЬije 
mislice da cini sluzbu Bogu. 

(Jovan, 16.2) 

Ovi pasusi veoma odredeno nagla�avaju nedostupnost ezoterij 
skih ideja vecini, gomili. 

Svi ti pasusi sadr�e veoma odredeno predvidanje rezultata propo
vedanja Нri�canstva. Ali, op�te uzev�i, to је shvaceno kao predvi
danje progona zbog propovedanja Hri�canstva medu neznabo�cima, 
dok је u stvarnosti Isus jasno mislio na progone zbog propovedanja 
ezoterijskog hri�canstva medu pseudohri�canima, ili zbog nastojanja 
da se sa�uva ezoterijska istina usred crkvenog hri�canstva koje је 
sve vi�e i vi�e iskrivljavano. 

U narednom poglavlju Isus govori о znacenju ezoterizma i putu 
do njega, i jasno nagla�ava razliku izmedu ezoterijskih vrednosti i 
zemaljskih vrednosti. 
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Ne gomilajte seЬi Ыаgо na zeпilji, gde ga crvi i rda kvare, i gde 
lopovi provaljuju i kradu; 

Vec gomilajte sebi Ьlago na nebu, gde ga ni crvi ni rda ne kva
re, i gde lopovi ne provaljuju i ne kradu; 

Jer gde је vase Ыаgо, i vasc се srce Ьiti tu. 

Nijedaп covek пе moze da sluzi dva gospodara: jer ili се mrzeti 
jednog, а voleti drugog; ili се se drzati jednog, а prezreti drugog. 
Ne mozete sluziti Bogu i mamonu. 

Ali trazite prvo carstvo Bozje, i njegovu pravednost; i sve te 
stvari Ьiсе vam dodate. 

(Matej, 6. 19-21, 24, 33) 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Ti su pasusi, uop�te, shvaceni veoma upro�ceno, u smislu su
pгotstavljanja oЬi�nih zemaljskih �elja za posedovanjem i moci �е-
1 је za ve�nim spasenjem. Isus је, naravno, Ьiо rnnogo tananiji od toga, 
i L tpozoгavajuci protiv nagomilavanja blaga na zemlji on је svakako 
L t pozoгavao protiv spolja�njih religioznih oblika i spolja�nje pobo�
lюsti i spolja�пjeg sveta�tva, koji su kasnije postali ciljevi crkvenog 
l t г i�canstva. 

U narednom poglavlju Isus govori о neophodnosti da se sа�н
vС�јн ideje ezoterizma i da se ne dајн svima bez razlike, jer ima ljнdi 
koj ima su te ideje н svojoj sн�tini nedostupпe, koji се ih, onako ka
ko шogu da ih shvate, neminovпo iskriviti, pogre�пo ih нpotreЬiti i 
okгeпuti ih protiv onih koji poku�avaju da im daju te ideje .  

Ne dajite ono sto је sveto psima, niti bacajte svoje Ьisel"e pred 
svinje, jer се ill one zgaziti svojim papcima i okrenuti se i rastr
gnuti vas. 

(Matej, 7. 6) 

Ali, odmah паkоп toga Isнs pokazнje da ezoterizam пiје skriven 
щl oпih koji ga zaista tra�e . 

Molite, i Ьiсе vam dato; ttazite i naci cete; kucajte, i Ьiсе vam 
otv01·eno: 

Jer svako ko је molio doЬio је; i ko је trazio, nasao је;  i onom 
ko је kucao, otvoreno је. 

Jer, zar ima nekog medu vama, kome ako sin trazi ЫеЬа, on се 1 
mu dati kamen? 1 

Ili ako trazi riЬu, dace mu zmiju? 
Ako vi takvi, koji ste zli, znate kako da date dobre darove svo

joj deci, koliko се vise vas Otac koji је na nebu dati dobre stvari 
onima koji od пјеgа tl"aze? 

(Matej, 7. ,7-11) 

Potom sledi veoma zпa�ajno нpozorenje. Ideja је da ј Ј bolje da 
sc не stupa па put ezoterizma, bolje da se ne poCinje rad �а нnu
t гa�пjem proCi�cenjн, пеgо da se pocne ра пapнsti, da se pode, ра 
vгati nazad, ili da se po�ne pravim putem, а potom sve iskrivi. 
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Kad је necisti duh izasao iz coveka, on је hodao ро pustinjama, 
trazeCi odшora; i ne nasavsi ga, on rece: Vraticu se mojoj kuci oda
kle sam izasao. 

А kad se vratio, on је nade poCiscenu i ukrasenu. 
Potom ude on, i dode njemu sedam drugih duhova gorih od nje

ga samog; i oni udose, i nastanise se tu; i ovo poslednje stanje tog 
coveka gore је od onog prvog. 

(Luka, 11 .  24-26) 

То se opet moze odnositi na crkveno Њiscanstvo, koje moze 
predstavljati oCiscenu i ukrasenu kucu. 

Dalje Isus govori о teskoCi puta i moguCim greskama. 

Udite na usku kapiju: jer velika је kapija i sirok је put koji vodi 
unistenju, i mnogih се Ьiti koj i се krenuti tuda; 

Jer uska је kapija i uzak је put koji vodi u zivot, i malo се ih naci. 
Nece svako ko mi kaze Gospode, Gospode, uci u carstvo nebe

sko; vec oni koji ispunjavaju volju mog Оса koji је na nebu. 
(Matej, 7. 1 3) 

Ezoterizam se ovde naziva "zivot". То је posebno interesantno u 
poredenju sa ostalim pasusima, koji о oЬicnom zivotu govore kao о 
"srnrti", а о ljudima kao о "rnrtvim". 

U tim pasusima covek moze da vidi odnos izmedu unutrasnjeg 
kruga i spoljasnjeg kruga, to jest, koliko је veliki jedan, spoljasnji, 
а koliko је mali drugi, unutrasnji. Na drugom mestu Isus kaze da 
"mali" moze Ьiti veCi od "velikog". 
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1 on rece, Sa Cime cemo uporediti carstvo Bozje? ili kakvim po
redenjem cemo ga porediti? 

Ono је kao zrno slaCice, koje, kad је posejano u zemlju, manje 
је od svog semenja na zemlji ;  

Ali kad se poseje, ono iznikne, i postaje vece od svih trava, i si
ri velike grane; tako da se ptice nebeske mogu ugnezditi u nje
govoj senci. 

(Marko, 4. 30-32) 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Naredno poglavlje govori о teskocama u priЫizavanju ezote
гizmu i cinjenici da ezoterizam ne daje zemaljske Ыagoslove, а po
пckad cak i protivreci svetovnim formama i obavezama. 

1 dode neki pisar, i rece mu, UCitelju, sledicu te ma kuda da po
des. 

А lsus mu rece, Lisice imaju rupe, i ptice nebeske imaju gнe-
zda; а sin coveCij i nema gde glavu da polozi. 

А jedan drugi njegov ucenik mu rece, 
Gospode, pusti ше prvo da odem i sahranim svog оса. 
Ali, lsus mu rece, Sledi me, i pusti da mrtvi pokopavaju svoje 

mrtve. 
(Matej, 8. 1 9-22) 

А na kraju narednog poglavlja spomenuto је koliko је rnnogo 
ljudima potrebna pomoc od urшtrasnjeg kruga, i о tome kako је te
sko da im se pomogne. 

Ali kad vide mnostvo, dirnu ga samilost prema njima, jer su sma
laksali i rasuli se unaokolo kao ovce bez pastira. 

Onda on rece svojim ucenicima, Zetva је zaista оЬilна, ali ra
dnika је malo; 

Molite se zato Gospodu zetve, da posalje radnike на svojн ze
tvн. 

(Matej, 9. 36-38) 

U narednom poglavlju data su uputstva ucenicima u pogledu to
ga od cega mora da se sastoji njihov rad. 

1 kako idete, propovedajte govoreCi, Carstvo нebesko је на do
llvat ruke. 

(Matej, Ј О. 7) 

Ali odmah za tim Isus kaze da се propovedanje ezoterizma dati 
1·czultate sasvim drugaCije od onih koje Ьi, iz perspektive oЬicnog 
z. ivota, ucenici mogli da ocekuju. Isus objasnjava da је propoveda-
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нјеш ezoterijske doktriнe dонео ljиdima sve drиgo, samo не mir i 
spokoj , i da ta istiнa deli ljиde vi�e nego bilo �ta drиgo, opet zbog 
toga �to sашо нekoliciнa moze da primi istinи. 

Ne шislite da sаш dosao da posaljeш шir na zeшlju. Nisaш 
dosao da posaljeш шir, vec шас. 

Jer dosao sаш da zavadiш coveka sa njegoviш осеш, i cerku sa 
шајkош, i snahu sa svekrvoш. 

1 covekovi neprijatelji bice njegovi doшaCi. 
Овај ko voli оса ili шajku vise od шеnе ne zavredнje ше. 

(Matei, 1 0. 34-3 7) 

Poslednji stih је  opet bиdisticka ideja da covek ne sше Ьiti "ve
zaн" 11i za koga i 11i za �ta. ("veza11ost" и ovom slисаји svakako 11е 
z11aCi "simpatijи" ili "ljиbav" и smis1и и kom se te reci koriste и sa
vreшe11im jezicima). "Vezanost" и bиdistickom (i jevandeljskom) smi
slи z11aci sit11o, seЬic11o i ropsko ose6a11je .  То иор�tе 11ije "ljиbav", 
jer covek moze da шrzi 0110 za �ta је veza11, moze da poku�ava da 
se oslobodi, а шoZda to 11ije и sta11jи da иcini. "Vezaнost" za stvari, 
za ljиde, cak i za svog оса i majku, glav11a је pгepreka 11а pиtu ka 
ezoterizmи. 

Dalje ј е  ova ideja јо� vi�e 11agla�ena. 

Роtош шн dodose njegova шајkа i njegova braca, i 11е шogose 
шн prici od gнzve. 

1 neko шн rece, Tvoja шајkа i tvoja braca stoje napoljн i zele 
da te vide. 

А оп odgovori i rece iш, Моја шајkа i шоја braca sн oni koj i 
снјн rec Воzјн, i izvrsavajн је .  

(Luka, 8. 1 9-21 )  

Nako11 toga Isиs poci11je da  govoгi о Carstvu 11ebeskom и рага
Ьоlаша. Ргvа је о sејаси. 
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1 on iш rece шnoge stvari н pricaшa, govoreci, Gle, sejac pode 
da seje; 

А kad је posejao, neko seшenje pade pored рнtа, i dodose ptice 
i pojedose ga; 

H1·iscanstvo i Novi Zavet 

Drugo pade na kaшenita шesta, gde ne bese шnogo zemlje; i 
sшesta ono izniknн, jer ne b(;se zeшlja dнboka; 

А kad sнnce izade, bese sprzeno; i posto ne iшase korena, нvе
пн. 

А neka padose шеdн tmje; i tmje izniknu i ugusi Љ. 
Ali, ostala padose na dobru zешlјн, i donesose plodove, neke 

stostruko, neke sezdesetostruko, neke tridesetostrнko. 
Ко iша нsi da снје, neka cuje. 

(Matei. Ј З. 3-9) 

Ova parabola, koja sadгzi роtри11 i egzakta11 opis propoveda11ja 
czoteгizma i svih mogи6ih rezиltata toga, i direkt11o se odnosi i 11а 
pгopovedanje samog Hrista, gotovo da је ce11tral11a medи svim pa
гabolama. 

Z11ace11je ove parabole savr�e11o је jas11o. О11о se odnosi, 11a
r-av11o, 11а ezoteгijske ideje, 11а ideje "Caгstva 11ebeskog", koje pri-
11vata i razиme samo veoma mali broj ljиdi, а za ogromnи vecinи 
one 11estajи, 11е ostaviv�i 11ikakvog traga. 

1 ta рагаЬоlа se opet zavг�ava гecima "ko ima и�i da сије, 11eka 
cuje." 

U sledecem гazgovoru sa иce11icima Isиs иkаzије 11а razliku iz
rпedи иce11ika i drиgih ljиdi. 

А нce11ici dodose, i rekose шн, Zasto si iш govorio u pricaшa? 
А 011 iш odgovori, Zato sto је vаша dato da znate taj11e carstva 

nebeskog, ali njiшa nije dato. 
(Matei, 1 3. 10-11) 

То је pocetak оЬја�11је11ја koje se od11osi 11а "�kole" i "�kolske 
rnetode". Као �to се se videti kas11ije, mnogo toga �to је rece11o и 
.l cva11deljima 11amenje11o је samo ucenicima, i ima z11ace11ja samo и 
� koli, i samo и vezi sa dгugim �kolskim шetodima i zahtevima. 

Poveza11o sa tim, Isиs gov01·i о psiholo�koш, а moZda cak i 
kosmickom zako11и, koji se ci11i 11erazиmljiv bez оЬја�11је11ја, ali 
оЬја�11је11ја 11isи dostup11a и Jeva11deljima, iako sи, 11агаv11о, data 
L1ce11icima. 
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Jer ko god ima, Ьiсе mu dato, i imace vece oЬilje; ali, ko god 
nema, od njega се se uzeti cak i to sto ima. 

(Matej, 1 3. 12) 

Potom se Isus vraca parabolama, to jest, ideji parabola. 

Zato im govorim u pricama; jer gledajuCi, oni ne vide; i slusa
juCi oni ne cuju, пiti razumeju. 

(Matej, 13 . 1  З) 

I isto kod Luke: 

Vama је dato da znate tajne carstva Bozijeg; ali drugima u pri
cama; koji gledajuci mogu da ne vide, а slusajuCi mogu da пе ra
zumeju. 

(Luka, 8. 1 0) 

On је zaslepio njihove oCi i otvrdnuo njihova srca; da oni ne vi
de svojim oCima, niti razumeju svojim srcem, i da ne budu preo
brazeni, i da ih ја ne izleCim. 

(Isaiia, 6. 1 О, Jovan, 12.40) 

Jer srce tih ljudi је neosetljivo kao vosak, i tvrdi su na usima 
а oci su im zatvorene. . .  

' 

Ali, Ыagoslovene vase oci, jer one vide; i vase usi, jer one cuju. 
Jer нistinu vam kazem, Mnogi su proroci i pravednici zeleli da 

vide stvari koje vi vidite, i nisu ih videli; i da cuju stvari koje vi 
slusate, i nisu ih culi. 

(Matei, 13. 15-1 7) 

Ucenje u parabolama Ьilo је najkarakteristicnije za Hrista. Re
nan је utvrdio da u judaistickoj literaturi nema niceg sto Ьi moglo 
poslиziti kao model za taj oЫik. 

Renan pise: 

Ucitelj је Ьiо izvrstan posebno н parabolama. Nista mu u juda
izmu nije dalo model za ovu izvrsnu formu. On ju је stvorio.6 

6 Vie de Jesus (Zivot !susov), Е. Reнan, Nelsoп Editeurs, str. 1 1 6. 
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Kasnije, sa zapanjиjиcom nedoslednoscu koja је karakteristicna 
za svu "pozitivisticku" misao 1 9. veka, а posebno za samog Rena-
1 1 a ,  on dodaje :  

Istina је da se u budistickim knjigama nalaze parabole potpuno 
istog tona i iste kompozicije kao sto su parabole iz Jevandelja. Ali 
tesko је dopustiti da је tu izvrsen budisticki uticaj. 

U stvari, bиdisticki uticaj u parabolama је van svake sиmnje. А 
рагаЬоlе, vise od sveg drugog, pokazuju da је Hrist Ьiо иpoznat sa 
i stocnim uctшjima, posebno sa bиdizmom. Renan, иopste, pokusa
va da predstavi Hrista kao veoma naivnog coveka, koj i је mnogo 
osecao, ali malo razmisljao i malo znao. Renan је Ьiо samo izraz svog 
vгcmena i pogleda svoje epohe. Karakteristicna osobina evropske 
1 11 isli је da mi mozemo da mislimo samo и ekstremima. Ili је Hrist 
Bog, ili је Hrist naivni covek. Bas iz tog razloga mi ne иspevamo 
Lla primetimo tananosti psiholoskog razlikovanja koje Hrist иnosi и 
svoje parabole i njihova objasnjenja. 

Та objasnjenja parabola koja Нrist daje svojim иcnicima nisи 
1 11anje zanimljiva od samih parabola. 

Cujte dakle pricu о sejacu. 
Kad neko cuje rec о carstvu, а ne razume је, dolazi zli i odnosi 

ono sto је Ьilo posejano и njegovom srcи. То је onaj koj i је doЬio 
seme pored риtа. 

Ali, onaj ko је primio seme na kamenito tlo, isti је kao onaj koji 
сије rec, i odmah је primi sa radoscи; 

lpak on nema korena и sebi, ali neko vreme traje; jer kad se 
mнcenje ili progonjenje zbog reCi javi, ubrzo se иvredi. 

Onaj ko је primio seme medи tmje је onaj ko је сио rec; а briga 
za ovaj svet, i zavodljivost bogatstva, ugиse rec, i on postaje ne
plodan. 

(Matei, Ј З. 18-22) 

Potom dolazi parabola о grahoricama: 

Jos jednи pricи im on isprica, rekavsi, Carstvo nebesko је nalik 
covekи koji је posejao dobro seme na svom роlји; 
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Ali, dok је covek spavao, njegov neprijatelj dode i poseja 
grahoricu medu zitom, i ode. 

I kad su vlati iznikle i donele plod, pojavila se i grahorica. 
Tako domacinove sluge dodose i rekose mu, Gospodine, zar ni

si posejao dobro seme u tvom polju? odakle grahorica? 
On im rece, Neprijatelj је to ucinio. Sluge mu rekose, Zar ih ne

ces iscupati? Ali on rece, Ne; jer dok cupam grahoricu, iscupacu i 
zito sa njom. 

Neka оЬоје rastu do zetve; а u vreme zetve reCi cu zeteociшa, 
Pozanjite najpre grahoricu, i vezite је н snopove da је spalite; а zi
to sakupite u шој ambar. 

(Matej, Ј З. 24-30) 

Parabola о sejacu i grahoricama ima mnogo razliCitih znacenja .  
Prvo је, naravno, kontrastiranje Cisto ezoterij skih ideja sa idejama · 
pome�anim sa "grahoricama" koje је posejao davo. U tom slucaju 
:Ыо ili seme znaci ideje. 

Na jednom mestu Hrist kaze : 

Sejac poseja rec. 
(Marko, 4. 14) 

U drugim slucajevima seme ili zito s imbolizuje coveka. 
"Zito" је igralo veoma vaznн ulogu u drevnim Misterijama. Ide

ja о "sahranjivanju" zita u zemlju, njegovoj "smrti" i "vaskrsnucu" 
u oЬliku zelenog izdanka simbolizuje Citavu ideju Misterija. Ima 
mnogo naivnih pseudonaucnih poku�aja da se Misterije objasne kao 
"poljoprivredni mit", to jest, kao ostatak drevnih "paganskih" ritua
la primitivnih ratara. U stvarnosti је ta ideja, naravno, bila beskraj
no �ira i duЬlja, i svakako da је nisu zamislili primitivni narodi, vec 
jedna od davno nestalih praistorijskih civilizacija. Zito је simboli
cno predstavljalo "coveka". U Eleusinskim Misterijama svaki kan
didat za inicijaciju nosio је  u posebnoj procesij i zrna p�enice u 
sicu�nom zemljanom cupu. Tajna koja је  coveku otkrivana pri ini
cijaciji sadrzala је ideju da covek moze da naprosto umre kao zrno, 
ili moze da opet ustane u neki novi zivot. То је Ьila glavna ideja 
Misterija, koja је Ьila izrazena pomocu rnnogo razlicitih simbola. 
Њist cesto koristi istu ideju, i u njoj је ogrornna moc. Ideja sadrzi 
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biolo�ko obja�njenje Citavog niza zamrsenih i slozenih zivotnih pro
blema. Priroda је izuzetno velikodu�na, gotovo rasipna, u svojim 
metodima. Ona ·stvara ogroman broj semenki da Ьi samo nekoliko 
пjih moglo da proklija i dalje nastavi zivot. Ako se na coveka gle�a 
kao na zito, "okrutni" zakon koji se stalno nagla�ava u JevandelJI
ma postaje razumljiv: da је najveci deo covecanstva samo "pleva" 
koja се Ьiti spaljena. 

Hrist se veoma cesto vraca toj ideji, koja u njegovom obja�nje
пju guЬi svoju okrutnost, jer postaje jasno da u "spasenju" ili "gu
Ьitku" svakog pojedinacnog coveka nema niceg predodredenog ili 
пeizbeznog; da i jedno i drugo zavisi od samog coveka, od njego
vog sopstvenog stava prema samom seЬi, prema drugim ljudima i 
prema ideji Carstva nebeskog. 

U nizu parabola Hrist opet nagla�ava ideju i znacenje ezoteri
zma u odnosu na zivot, malu spolja�nju velicinu ezoterizma u pore
denju sa zivotom, а ipak ogromne mogucnosti i ogroman znacaj 
czoterizma i posebne osoЬine ezoterijskih ideja: da se one priЬliza
vaju onom ko razume i ceni njihovo znacenje. 

Ove kratke parabole о Carstvu nebeskom, od koj ih svaka sadrzi 
citav sadrzaj jevandeljskog ucenja, izuzetne su cak i samo kao ume
tnicka dela. 

Jos jednu pricu im on isprica, rekavsi: Carstvo Nebesko је kao 
zmo semena gorusice, koje је covek нzео i posejao u svom роlјн: 

Које је zaista najшanje od sешенја; ali kad poraste, najvece је  
medн travaшa, i postaje drvo, tako da  ptice нebeske potom dolaze 
i gnezde se и njegoviш granama. 

Jos jednи pricu im on isprica: Carstvo nebesko је kao kvasac, 
koji је иzela zena, i metnиla ga u tri mere brasna, dok sve nije 
иskislo. 

Sve te stvari rece Isus и mnogo prica; i bez prica nije im 
govorio. 

Opet, carstvo nebesko је kao Ьlago sakriveno и роlји; koje kad 
је covek nasao, on ga sakri, i 1-аdијисi se zbog toga ode i prodade 
sve sto је imao, i kиpi to polje. 

Opet, carstvo nebesko је nalik na prodavca, koji је trazio dobre 
Ьisere: 
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Koji , kad је nasao jedan skиpocen biser, pode i prodade sve sto 
је imao, i kиpi ga; 

Opet, carstvo nebesko је kao mreza, koja је bacena и шоrе, i 
skиpila svega; 

Који, kad је bila риnа, izvиkose па оЬаlи, i dobro sakиpise и 
sиdove, а lose bacise. 

(Matei, Ј З. ЗЈ -З4, 44-48) 

U poslednjoj paraboli tu је opet ideja о odvajanju, ideja о izboru. 
Dalje Hrist kaze : 

Tako се to biti na krajи sveta: aпdeli се doCi i odvojiti zle od 
dobrih, 

1 bacice ih и рес рlашепи; tu се biti plac i skrgиt zиЬа. 
lsиs iш rece, Jeste li razиmeli sve te stvari? Oni ши rekose, Da 

Gospode. 
(Matei, Ј З. 49-5 Ј) 

Ali, ocigledno ucenici nisu sasvim razumeli, ili su ne�to razu
meli pogre�no, me�ajuci nova tшnacenja sa starim, jer im је Hrist 
potom rekao : 

Zato је svaki pisar koji је роисеn carstvи пеЬеskош kao covek 
koji је doшaCin, koji је izvadio iz svoje riznice stvari stare i nove. 

(Matei, Ј З.52) 

То se odnosi na intelektualtи proucavanje jevandeljskog ucenja, 
na poku�aje racionalistickog tumacenja, u kojima su elemeпti ezo
terijskih ideja pome�ani sa jalovom sholastickom dijalektikom, no
vo sa starim. 

Naredne parabole i poduke sadrze razvoj iste ideje о izboru i 
proЬi; samo covek koji uпutar sebe stvori Carstvo nebesko sa svim 
пjegovim pravilima i zakoпima moze da ude u Hristovo Carstvo 
пebesko. 
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Zato је carstvo пebesko nalik па jedпog kralja, koji је zatrazio 
od svojih slнgи da ши poloze гасиnе. 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

1 kad је росео da racиna, dovedose ши jedпog koji ши је dиgo
vao deset hiljada talanata. 

Ali, kako nije iшао da plltti, пjegov gospodar naredi da se on 
proda, i njegova zena, i sve sto је iшао, i da se plati. 

Slиga kleknи i preklinjase ga, govoreci, Gospodaru, iшај str
pljenja, ја си ti sve platiti. 

Tad gospodara tog slиge оЬиzе saшilost, i pиsti ga, i oprosti ши 
dиg. 

Ali isti slиga izade пароlје i nade jednog od svojih drugova slи
gи, koji ши је dиgovao sto novCica; i иhvati ga za gиsи, rekavsi, 
Plati шi sto dиgиjes. 

А njegov Ыizпji slиga pade pred njegova stopala, i шoljase ga, 
rekavsi, Pricekaj ше, platicи ti sve. 

А on не htede, vec ga baci и taшnicи, dok ne plati dиg. 
1 kad пjegovi Ыiznji, slиge, videse sta је иCinio, bese iш krivo, 

i odose i rekose svoш gospodaru sve sto se desilo. 
Onda ши njegov gospodar, posto ga је pozvao, rece, О ti zli 

slиgo, ја sаш ti oprostio sve dиgove, jer si шi to trazio; 
Zar nije trebalo da i ti iшas saosecanja рrеша tvoш Ыiznjeш 

slиzi, kao sto sаш se i ја sшilovao tebi? 
1 gospodar se razbesne, i predade ga шиCiteljiшa, dok ne plati 

sve sto ши је dиgovao. 
(Mate;, Ј8. 2З-З4) 

Sledeca је prica о bogatom mladicu, о te�kocama i isku�eпjima, 
о preprekama koje stvara zivot, о moCi zivota nad ljudima, pose
bno паd onima koii ima;u veliko bogatstvo. 

Mladic ши rece, Sve te stvari dobio sаш od шladosti; sta шi 
ipak nedostaje? 

lsиs ши rece, Ako ces da bиdes savrsen, idi i prodaj sve sto 
iшas, i daj to sirotinj i, i iшaces Ыаgо na nеЬи: i dodi i sledi ше . .  

Ali, kad шladic to си, on ode, zalostan, jer је iшао velikи iшо
vши. 

Onda rece lsиs иceniciшa, Zaista vаш kazeш, Da се bogatas 
tesko иСi и carstvo nebesko. 

1 opet vаш kazeш, lakse је kaшili proCi kroz iglene иsi, nego 
bogatasи иСi и carstvo Bozije. 

(Matei, Ј9. 20-24) 
• 
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Ret "bogat" opet, naravno, ima mnogo razliCitih znacenja .  Pre 
svega, ona sadrzi idejи vezanosti, ponekad idejи velikog znanja, ve
likog иmа, velikog talenta, polozaja, slave - sve sи to "bogatstva" 
koja zatvarajи иlaz и Carstvo nebesko. Vezanost za crkvenи religi
jи је takode 'Ъogatstvo". Samo ako "bogatas" postane "siromasan 
и dиhи",  Carstvo Nebesko ти se otvara. 

Pasиsi koji slede и Jevandeljи ро Маtеји odnose se na razliCite 
stavove prema ezoterijskim idejama. 

Neki ljиdi ih prihvate, ali ih brzo napиste; drugi im se isprva opi
ru, ali ih potom иzmи ozbiljno. Ima dva tipa ljиdi. Jedan tip је co
vek koji је rekao da Ьi isao, а ne pode, i drugi koji kaze da ne Ьi 
isao, i pode. Potom, ponekad, ljиdi koji Ьilo da sи neиspesni и zi
votu, Ьilo da imajи veoma nizak polozaj и zivotu, ljиdi koji sи sa 
gledista oЬicnog morala cak kгiminalni, "carinici i Ьlиdnice", ро- . 
kazи da sи, sa gledista Carstva nebeskog bolji od pravednika koji se 
роиzdаји и sebe. 

Ali, sta vi mislite? Neki covek imase dva sina; i pode prvom i 
rece mu Sine, idi danas da radis u mom vinogradu. 

On odgovori i rece, Necu; ali se kasnije pokaja i ode. 
I on pode drugom i rece isto. А on odgovori i rece, Poci cu, go

spodine; i ne ode. 
Koji је od njih izvrsio ocevu volju? Oni mu rekose, Prvi. Isus 

im rece, Zaista vam kazem, da carinici i Ьludnice idu u Carstvo 
Bozje pre vas. 

Jer Jovan vam dode na pravedan nacin, i vi mu ne verovaste; 
afi mu carinici i Ьludnice verovase; а vi, kad ste to videli, ne poka
jaste se kasnije, da mozete da mu verujete. 

(Mate;, 21 .  28-32) 

Sledi parabola о ratarima i objasnjenje, и kome se оsесаји ve1ike 
ideje kosmickog reda, koje se, mogиce, odnose na s1ed cik1иsa, to 
jest, zamenи jednog neиspe1og eksperimenta drugim8 . Та parabo1a 
m9ze da se odnosi na citavo covecanstvo i na odnos izmedи иnи
trasnjeg kruga i spo1jasnjeg kruga covecanstva. 

8 U ovoj knjizi, Poglavlje I, str. 7 1 .  

2 1 0  
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Cujte jos jednu pricu: Bio jedan gazda, koji је posadio vino
grad, i ogradio ga, i iskopao muljacu za vion u njemu, i sagradio 
kulu, i prepustio to ratarima i otisao u daleku zemlju: 

А kad se vreme ploda priЬlizilo, on posla svoje sluge ratarima, 
da pokupe plodove. 

А ratari uhvatise njegove sluge, i jednog istukose, drugog ubi
se, treceg kamenovase. 

I opet on posla jos vise drugih slugu; i oni im ucinise isto. 
Ali, poslednjeg im on posla svog sina, rekavsi, Imace posto

vanja prema mom sinu. 
Ali, kad ratari videse sina, oni rekose jedni drugima, Ovo је na

slednik; hajde da ga ubijemo, i prigrabimo njegovo naslede. 
I oni ga uhvatise, i izvedose iz vinograda, i ubise ga. 
Kad potom dode gospodar vinograda, sta се uraditi tim ratari

ma? 
Oni mu rekose, Potpuno се unistiti te zle ljude, i dace vinograd 

drugim ratarima, koji се mu davati plodove kad dospeju. 
(Matei, 21 33-41) 

S1edeca do1azi ista ideja о izborи i о raz1iCitim stavovima 1jиdi 
ргеmа ideji Caгstva nebeskog. 

Carsto nebesko је kao jedan kralj, koji је spremio svadbu za 
svog sina. 

1 posla svoje sluge da poznvu one koji su pozvani na vencanje, 
а oni ne htedose da dodu. 

Opet on posla druge sluge, rekavsi, Recite onima koji su po
zvani, Gle, spremio sam veceru; moji volovi i moji tovljenici su 
zaklani, i sve је spremljeno; dodite na svadbu. 

Ali oni to olako shvatise, i odose svojim putem, jedan na svoje 
imanje, drugi u svoju trgovinu: 

А ostatak dohvati njegove sluge, i zlobno ih mucise, i ubise ih. 
Ali kad kralj za to cu, razbesne se: i posla svoje vojske, i unisti 

te uЬice i spali njihov grad. 
(Mate;, 32. 2- 7) 

Potom s1edi parabo1a о ljиdima koji sи spremni i koji nisи spre
mпi za ezoterizam. 
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Onda on rece svojijm slugama, Svadba је sprernna, ali oni koji 
su pozvani ne behu dostojni. ldite zato na drumove, i sve koje na
dete, pozovite na svadbu. 

Tako te sluge odose na drumove, i skupise koliko god su nasli, 
i dobre i lose; i svadba Ьi puna gostiju. 

А kad kralj dode da vidi goste, on vide coveka koji nije Ьiо u 
svadbenom odelu: 

1 on mu rece, Prijatelju, kako dode ovamo, а da nemas svadbe
no odelo? А on cutase. 

Onda kralj rece slugama, Vezite mu ruke i noge, i odvedite ga, 
i bacite ga u tamu krajnju; tu се Ьiti plac i skrgut zuba. 

Jer mnogi su zvani, ali је malo odabranih. 
(Matej, 22. 8-14) 

Sledeca је jedna od najpoznatijih parabola, ona о talantima. 

Jer carstvo nebesko је kao covek koji putuje u daleku zemlju, 
koji је pozvao svoje sluge, i predao im svoja dobra. 

Jednom је dao pet talanata,. drugom dva, а trecem jedan, sva
kom coveku prema njegovim raznim sposobnostima; i smesta kre
nuo na put. 

Tada је onaj koji је doЬio pet talanata posao i trgovao s njima, 
i doЬio jos pet talanata. 

lsto tako, onaj koji је doЬio dva, takode је stekao jos dva. 
Ali, onaj koji је doЬio jedan, ode i iskopa rupu i sakri novac 

svog gospodara. 
Nakon dugog vremena, dode gospodar tih slugu i napravi obra

cun s njima. 
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1 onaj koji ј е  doЬio pet talanata dode i donese jos pet talanata, 
rti:kavsi, Gospodaru, ti si mi dao pet talanata; gle, pored njih doЬio 
sam jos pet talanata. 

Njegov gospodar mu rece, Dobro si ucinio, ti si dobar i veran 
sluga; Ьiо si veran u nekoliko stvari, ја cu te uCiniti vladarem nad 
rnnogim stvarima: udi u radost tvoga gospoda. 

Onaj koji је doЬio dva talanta dode i rece, Gospodaru, ti si mi 
dao dva talanta; gle, pored njih sam doЬio jos dva talanta. 

Njegov gospodar mu rece, Dobro si ucinio, dobri i vemi slugo; 
Ьiо si veran u nekolikim stvarima, ја cu te uCiniti vladarem nad 
rnnogim stvarima: udi u radost svog gospoda. 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Tad onaj koji је doЬio jedan talanat dode i rece, Gospodaru, ја  
znam da si t i  skrt covek, zanjes gde nisi posejao, i skupljas sto nisi 
poznjeo: 

1 ја  sam se uplasio i posao i sakrio tvoj talanat u zemlju; gle, 
evo imas sto је tvoje. 

Njegov gospodar mu odgovori i rece mu, Тi zli i lenji slugo, ti 
znas da sam ја poznjeo gde nisam posejao, i sakupljam gde nisam 
poznjeo. 

Trebalo је zato da das moj novac bankarima, i kad dodem, tre
balo је da doЬijem novac sa kamatom. 

Uzmite zato taj talanat od njega, i dajte ga onom ko ima deset 
talanata. 

Jer onom ko ima Ьiсе dato, i imace oЬilje: ali od onog ko nema 
Ьiсе uzeto cak i ono sto ima. 

1 bacite beskorisnog slugu u tamu krajnju: tamo се Ьiti plac i 
skrgut zuba. 

(Matej, 25. 1 4-30) 

Та parabola sadrzi sve ideje povezane za parabolom о sejacu, а 
pored toga ideju о smeni ciklusa i unistenju loseg materijala. 

U Jevandelju ро Marku ima jedna interesantna parabola koja 
objasnjava zakone pod kojima se uticaj unutrasnjeg kruga vrsi na 
covecanstvo. 

1 on rece, Takvo је carstvo Bozje, kao da covek treba da pose
je seme u zemlju; 

1 treba da spava, i ustaje nocu i danju, а seme treba da proklija 
i raste, on ne zna kako. 

Jer zemlja donosi plodovc sama od sebe; najpre vlati, potom 
staЫjiku, а potom sva zma na staЫjici. 

Ali, kad plod sazre, smesta on sprema srp, jer zetva dolazi . 
(Marko, 4. 26-39) 

I mnogim takvim pricama on im govorase rec, kao da su oni u 
stanju da је cuju 

Ali bez prica im on ne govorase; i kad su Ьili sami, on protu
maCi sve stvari svojim ucenicima. 

(Marko, 4. 33-34) 
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Nastavak te ideje о "�etvi" nalazi se u Jevandelju ро Luki. 

Zetva је zaista velika, ali radnika је malo; molite se zato Go
spodu zetve, da posalje radnike na svoju zetvu. 

(Luka, 1 0. 2) 

U Jevandelju ро Jovanu ista ideja је razvijena na jos interesant
niji nacin. 

I oni koji su znjeli dobise plate, i sakupise u zivot vecni; da i 
oni koji su sejali i oni koji su znjeli mogu da se zajedno raduju. 

I zato је istinita izreka, Jedan poseja, а drugi poznje. 
Poslah vas da zanjete to u sta niste ulagali trud; drugi ljudi su 

radili, а vi udoste u njihove radove. 
(Jovan, 4. 36-38) 

U gomjim pasusima, uv vezi sa idejom �etve, dotaknuto је neko
liko kosmickih zakona. "Zetva" se mo�e odigrati samo u odredeno 
vreme, kad је zrno sazrelo, i Isus naglasava posebnu osoЬinu vre
mena �etve, а takode i opstu ideju da se ne mo�e sve odigrati u sva
ko vreme. Za ezoterijski proces potrebno је vreme. RazliCiti trenuci 
zahtevaju razliCito delovanje u odnosu na njih. 

Onda mu dodose ucenici Jovanovi, rekavsi, Zasto mi i fariseji 
postimo, а tvoji ucenici ne poste? 

А Isus im rece, Zar се deca na svadЬi zaliti dok је mladozenja 
sa njima? ali doCi се dani kad се im mladozenja Ьiti oduzet, i onda 
се oni postiti. 

(Matej, 9. 14-15) 

Ista ideja о razliCitom znacenju raznih momenata i о odredenom 
ezoterijskom radu koji је moguc samo u odredeno vreme nalazi se 
u Jevandelju ро Jovanu. 
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Moram obaviti poslove onog ko me је poslao dok је dan: dolazi 
пос kad nijedan covek ne moze da radi. 

(Jovan, 9.4) 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Dalje sledi opozicija izmedu oЬicnog �ivota i ezoterijskog puta. 
Zivot dr�i coveka. Ali, oni koji krenu putem ezoterizma, moraju da 
zaborave sve ostalo. 

А drugi takode rece, Gospode, ја cu te slediti; ali pusti me prvo 
da se pozdravim sa шojim ukucaniшa. 

А Isus mu rece, Nijedan covek, koji stavi ruke na plug, а gleda 
nazad, nije podoban za carstvo Bozje. 

(Luka, 9. 61-62) 

Dalje је ista ideja razvijena u jednom sasvim odredenom smislu. 
U najvecem broju slucajeva, �ivot pobeduje .  Sredstva postaju cilj . 
Ljudi se odricu svojih velikih mogucnosti zarad male sadasnjosti. 

Jedan covek napravi veceru, i pozva mnoge: 
I pozva svoje sluge u vreшe vecere da kazu zvanicama, Dodite, 

jer је sve sada spremno. 
А oni svi uglas pocese da se izvinjavaju. Prvi mu rece, Kupio 

sam komad zemlje, i moram da idem da ga obidem; Moliш te da 
ше izvines. 

А drugi rece, kupio sam pet pari jarmova za volove, i idem da 
ih isprobam; molim te da me izvines. 

А treCi rece, ozenio sаш se, i zato ne шogu da dodeш. 
(Luka, 14. 1 6-20) 

U Jevandelju ро Jovanu ideja "novog rodenja" uvedena је u ob
jasnjenje principa ezoterizma. 

Osiш ako se ponovo ne rodi, covek ne шоzе videti carstvo 
Bozje. 

(Jovan, 3 .3) 

Potom sledi ideja о vaskrsnucu, o�ivljavanju. Na �ivot bez ideje 
L:zoterizma se gleda kao na srnrt. 

Jer kao sto otac podize шrtve, i ozive ih; tako се i Sin oziveti 
koga zeli. 

(Jovan, 5.21) 
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Zaista, zaista vam kazem, Cas dolazi, i sad jeste, kad се mrtvi 
cuti glas Sina Bozjeg: i oni koji cuju се ziveti . . .  

Ne cudite s e  tome: jer cas dolazi, u kom се  svi koji su u gro
bovima cuti njegov glas. 

(Jovan, 5.25-28) 

Zaista, zaista vam kazem, ako se covek drzi mojih reCi, nikad 
nece videti smrt. 

(Jovan, 8. 51)  

Ovi poslednji pasusi su svakako sasvim pogre�no protumaceni u 
postojeCim pseudohri�canskim ucenjima. 

"Oni koji su u grobovima" ne znaCi mrtve ljude koji su pokopani 
u zemlju, vec, naprotiv, one koji zive u obicnom smislu, ali mrtve 
iz perspektive ezoterizma. 

Та ideja, gde se ljudi porede sa grobnicama ili grobovima, srece 
se nekoliko puta u Jevandeljima. Ista ideja izrazena је u cudesnoj 
uskr�njoj himni pravo'slavne crkve, koja је ranije pomenuta.9 

Hrist se digao iz mrtvih. 
Smrcu је pobedio smrt, 
1 dao zivot onima koji behu u grobovima. 

"Oni u grobovima" su upravo oni koje smatramo zivima. Та ide
ja је sasvim jasno izrazena u Otkrivenju: 

Kaze se da si ziv, а mrtav si. 
( Otkrivenie, 3. 1 )  

Poredenje ljudi sa grobnicama ili grobovima nekoliko puta se  
srece u Jevandeljima р о  Mateju i Luki: 

Јао vama pisari i fariseji, licemeri! jer vi ste kao okreceni gro
bovi, koji zaista izgledaju lepo spolja, ali su iznutra puni mrtva
ckih kostiju i svakakve necistote. 

(Mate;, 23.27) 

9 Poglavlje I 
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Јао vama, pisari i fariseji, licemeri! jer vi ste kao grobovi koji 
nisu obelezeni, i ljudi hodaju preko njih i nisu ih svesni. 

(Luka, 11 . 14) 

Ista ideja је dalje razvijena u Otkrivenju. Ezoterizam daje zivot. 
U ezoterijskom krugu nema s1mti. 

Onaj ko ima uho, neka cuje sta Duh rece crkvama. Onom ko 
pobedi dacu da jede od drveta zivota, koje је usred raja Bozijeg . . .  

Onaj ko ima uho, neka cuje sta Duh rece crkvama, Onaj ko po
bedi, nece ga snaCi druga smrt. 

(Otkriven;e, 2. 7, 11) 

Na to se takode odnose reCi u Jevandelju ро Jovanu koje povezu
ju ucenje Jevandelja sa ucenjem Misterija. 

Zaista, zaista vam kazem, Ukoliko zmo zita ne padne na zemlju 
i ne umre, ono ostaje samo; ali ako umre, ono donosi mnogo plo
dova. 

(Jovan, 12. 24) 

U Otkrivenju ima nekih izuzetnih reci u trecem poglavlju koje 
sticu posebno znacenje u vezi sa znacenjem koje је sam Isus uvek 
vezivao za reCi "bogat" i "siroma�an", "slep" i "onaj ko vidi". 

Zatb sto kazes, Ја sam bogat, i imam puno stvari, i ne treba mi 
nista; а ne znas da si bedan, i siromasan, i slep, i nag. 

Savetujem ti da od mene kupis zlato kaljeno u vatri, da mozes 
da budes bogat, i belu odecu, da mozes da budes odeven, i da se 
sramota tvoje nagosti ne pojavi; i namazi oci svoje mascu za oCi, 
da mozes da vidis. 

(Otkriven;e, З. 1 7-18) 

О "slepima" i "onima koji mogu da vide" Hrist govori u Jevan
delju ро Jovanu. 
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Radi suda sam dosao na ovaj svet, da oni koji ne vide mogu da 
vide; а da oni koji vide mogu da budu oslepljeni. 

А neki od fariseja koji behu s nji1iш cuse te reCi, i rekose mu 
Jesmo li i mi slepi? 

' 

Isus im rece, da ste slepi, ne biste imali grella: ali sad vi kazete 
Mi vidimo, zato vas grell ostaje. 

' 

(Jovan, 9. 39-41)  

Izrazi "slep" i "slepilo" iшаји nekoliko znacenja и Novoш za
ve�. 

_
I ne_opho��o је da se 

_
razuшe da slepilo шоzе da Ьиdе spolja

�nJe 1 fi�1cko, Il1 tшиtra��Je slepilo, Ьа� kao �to шоgи da postoje 
иn�tra�nJa lepra, unиtra�щa ыmt, - koje sи шnogo gore od spolja
�Щih. 

. То n�s dovo�i d? pit�nja_"cиda". Sv� "сиdа" - izlecenje slepih, 
ос��се�Ј.е gиbav1h, I�teпvanJe davola, d1zanje iz 1mtvih - шogu se 
obJasшti �а dva nасш� ak? se j evandeljska terшinologija ispravno 
razш�e, bilo ka� spolJa�nJa fizicka сиdа, ili kao иnиtra�nja сиdа, 
lесеще иnиtra�nJeg slepila, иnиtrasnje proCi�cenje i иnиtra�nje иs
krsnиce. 

Covek koji је roden slep, koga Isиs leCi, koristi izuzetne reCi kad 
sи fariseji i sadиkeji pokиsali da ga иЬеdе da iz njihove perspektive 
Isиs nije iшао prava da ga leCi . 

Oni opet pozvase coveka koji је bio slep, i rekose mu, Slavi 
Boga, mi znamo da је taj covek gresnik. 

Оп odgovori i rece, Da li је giesпik ili nije, ја ne zпam: jednu 
stvar znam, da dok sam ranije bio slep, sada vidim. 

(Jovan, 9. 24-25) 

. Ideja о иnиtrasnjeш cudн i нnнtrasnje иbedenje н cudo vеоша sн 
?lisko povezane sa Hristoviш jasniш reCiшa iz sledeceg pasнsa ko
Je se odnose na znacenje Carstva nebeskog: 
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. А kad ga _f�riseji zapitase, kad treba da dode carstvo Bozije, 011 
Im o

_
dgovoп 1 rece, Carstvo Bozije ne dolazi sa pгidrzavaпjem 

proptsa: 

. 
Niti се reci, Gledaj ovamo ! gledaj tamo! jer, gle, carstvo Bozije 

Је uлutar vas. 
(Luka, 1 7. 20-21) 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Sve �to је dosad receno i svi pasнsi koji sи navedeni pripadajи 
jednoш pravcи шisli, koji se џovlaci kroz Citavo jevandeljsko исе
nје, naiшe pravcн koji razvija idejи о znacenjн ezoterizшa i Carstva 
nebeskog. 

Drнgi pravac koj i se takode provlaCi kroz sva Jevandelja odnosi 
se na шetode okllltnog ili skolskog rada. Pre svega, on pokazuje 
znacenje okиltnog rada н odnosи na zivot. 

Sledite me, i ја cu vas naCiпiti riЬarima ljudi. 
(Mate;, 4. 19) 

Ove reCi pokazujн da covek koji stupi na рнt ezoterizшa шоrа da 
iша и vidи da treba da radi za ezoterizaш, i to da radi ll vеоша od
гedenoш sшislн, to jest, da nade ljude pogodne za ezoterijski гаd i 
pripreшi ih za njega. Ljнdi se ne гadaju н "нnнtrasnjeш krиgu". 
Unнtгasnji krнg se hrani spoljasnjiш krиgoш. Ali, sашо је vеоша 
шali Ьгој ljнdi spoljasnjeg kruga pogodan za ezoteгizaш. Zbog toga 
је rad na pripreшanjи ljиdi za иnиtrasnj i krиg, гаd "гiЬага ljиdi", 
vеоша vazan deo ezoteгij skog rada. 

Те гесi, "Sledite ше i ја си Yas naciniti гiЬагiша ljнdi", kao i шno
ge dшge, svakako se ne шogu odnositi na sve ljude. 

I oni smesta ostavise svoje mreze, i sledise ga. 
(Mate;, 4.20) 

Dalje Isus kaze, opet se obracajuCi sашо uceniciшa i objasnjava
j �Jci znacenje ezoterizшa i иlogu i шesto ljиdi koji pripadajи еzоtе
пzши: 

Vi ste so zemlje; а kad bi so izgubila svoj ukus, Cime bi опdа 
ona bila posoljena? опа tad пiје dobra nizasta, vec da se baci, i da 
se zgazi pod nogama ljudi. 

Vi ste svetlost sveta. Grad koji stoji па brdu ne moze se sakri
ti. 

Niti covek pali svecu i stavlja је pod kofu, vec па svecnjak; i 
ona daje svetlost svima koji sн н kнci. 

Neka vasa svetlost sija pred ljudima, da oni mogн da vide vasa 
dobra dela, i slave vaseg Оса koji је na пеЬн. 

(Mate;, 5. 13-16) 

2 1 9  



NOVI MODEL UNIVERZUМA 

Posle toga, on obja�njava zahteve koji se postavljaju pre nego 
�to se ljudi priЫize ezoterizmu. 

Jer kazeш vаш, da ukoliko vasa pravednost ne nadшasi pra
vednost pisara i fariseja, nikako necete uCi u Carstvo nebesko. 

(Matej, 5.20) 

U uoЬicajenom tumacenju Jevandelja, ovaj drugi pravac, koji se 
odnosi samo na ucenike, pogre�eno је shvacen, kao i onaj prvi, koji 
se odnosi na Carstvo Nebesko ili ezoterizam. Sve �to је sadrzano u 
prvom pravcu misli uzeto је, и uoЬicajenom tumacenju, kao da se 
odnosi na buduCi zivot. Sve �to је sadrzano u drugom pravcu misli 
uzeto је kao moralno ucenje, koje se odnosi na sve ljude uop�te. U 
stvamosti, to su pravila za ucenike. 

Na ucenike se, takode, odnosi sve �to је receno о budnosti, to 
jest, о stalnoj paznji i posmatranju koje se od njih traze. 

Та ideja se prvi put srece u paraboli о deset devica. 

Tada се carstvo nebesko biti nalik na deset devica, koje su uze
le svoje lашре i posle da docekaju шladozenju. 

А pet od njih sн bile шнdrе, а pet sн bile budalaste. 
One koje sн bile bнdalaste нzese svoje lашре, а ne uzese нlја 

sa njiшa: 
Ali шudre uzese ulja и svojiш роsиdаша sa lашраша. 
Dok је шladozenja kasnio, sve sи one dreшale i spavale. 
А и ponoc си se vika, Gle, шladozenja је stigao: izadite napolje 

da ga docekate. 
Tad se sve device digose, i spreшise svoje lашре. 
А budalaste rekose шиdriша, Dajte nаш шаlо svog иlја; jer је 

и nasiш lашраша izgorelo. 
Ali шнdrе odgovorise, rekavsi: Ne, jer nece biti dovoljno ni za 

vas; bolje podite oniшa sto prodaju нlје i kupite za sebe. 
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1 dok sн one otisle da kнре, шladozenja dode; i one koje sи bile 
sprernne, podose sa njiш и loznicн; i vrata behu zatvorena. 

Kasnije dodose i ostale device, govoreCi: Gospodaru, Gospoda
ru, otvori nаш. 

Ali on odgovori i rece, Zaista vаш kazeш, ја vas ne poznajeш. 
Bdite zato, jer ne znate ni dan ni cas н koji Sin coveCiji dolazi. 

(Matej, 25. 1-1 З) 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Ideja da ucenici ne mogu da znaju kad се se od njih traziti akti
van rad i da moraju da budu spremni u svakom trenutku nagla�ena 
је u sledecim �eCima. 

Zato bdite, jer ne znate н koji cas vas Gospod dolazi. 
Ali znajte ovo, da је doшaCin kuce znao и koji се cas lopov do

Ci, on bi bdeo, i ne Ьi dopustio da шu kuca bude opljackana. 
Zato vi takode bнdite spreшni: jer u taj cas kad vi ne шislite Sin 

coveCiji dolazi. 
(Matej, 24. 42-44) 

Kasnije је spomenut rad samog uCitelja i Cinjenica da on doЬija 
veoma malo pomo6i, cak i od svojih ucenika. 

Tad iш on rece, Моја dнsa је izиzetno tuzna, cak nasrnrt; cekaj
te ovde, i bdite sa rnnoш. 

I on dode svojiш иceniciшa, i nade ih zaspale, i rece Petru, Sta, 
zar niste шogli da bdite sa rnnoш jedan sat? 

Bdite i шolite se, da ne udete и iskиsenje; duh је zaista voljan, 
ali је шеsо slabo. 

Роtош on dode svojiш иceniciшa i rece iш, Spavajte sad, i od
шorite se: gle, cas se priшakao, i Sin coveCiji је predat и ruke gre
snika. 

(Matej, 26. 38, 40-41, 45) 

Velika је vaznost ocigledno vezana za ideju "bdenja" . Ona је po
novljena mnogo puta u svim Jevandeljima. 

Ро Marku: 

Pazite, bdite i шolite se; jer vi ne znate kad је vreшe, 
Jer Sin coveCiji је kao covek koji polazi na dиg put, koji је 

ostavio svojи kиси, i dao vlast svojiш slugaшa, i svakoш coveku 
njegov posao, i naredio vrataru da bdi. 

Zato bdite; jer vi ne znate kad се gospodar kuce doCi, u podne, 
ili и ponoc, ili kad zapevajи petli, ili ujнtru. 
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Da vas, dosavsi iznenada, ne zatekne kako spavate. 
I ono sto kazem vama, kazem svima, Bdite. 

(Marko, 1 З. 33-37) 

Kod Lиke је opet naglasena neophodnost da se Ьиdе spreшan и 
svakoш trenиtk;u i neшogucnost da se zna unapred. 

Budite pripravni, а svetla neka gore. 

Blagoslovene one sluge koje gospodar, kad dode, zatekne kako 
bdiju; zaista vam kazem, da се on sam zasukati rukave, i uCiniti 
da sednu za trpezu, i doci се i sluziti ih. 

А ako dode na drugo bdenje, ili dode na trece bdenje, i nade iћ 
tako, Ьlagoslovene te sluge. 

А ovo znajte, da ako bi staresina kuce znao u koji се cas lopov 
doCi, on bi bdeo, i ne bi dopustio da mu kнса Ьнdе provaljena. 

Bнdite zato i vi takode spremni: jer Sin coveciji dolazi u cas 
koj i vi ne mislite. 

(Luka, 12. 35, 3 7-40) 

I dalje :  

Zato bdite, i uvek se  molite, da mozete biti smatrani dostojnim 
da izbegnete sve te stval"i koje се se dogoditi i da stanete pred Sina 
covecijeg. 

(Luka, 21 . 36) 

Svi prethodni pasиsi odnose se na "bиdnost". Ali, ta rec iша шno
go razliCitil1 znacenja. Sasviш је nedovoljno razuшeti је и jedno
stavnoш ili svakodnevnoш sшislи - Ьiti spreman . Rec "bиdnost" 
sadrzi Citavu doktrinи ezoterijske psil1ologije koja se objasnjava sа
шо и okultniш skolaшa. 

Нristovi propisi bиdnosti vеоша sи slicni Bиdiniш propisiшa ko
ji se odnose na isti predшet. Ali, и Bиdinoш исеnји sи svrha i znacaj 
bиdnosti jos j asnij i . Sav иnиtrasnji rad "шonaha" Виdа svodi na bи
dnost i иkаzије na neophodnost neprekidnog vezbanja bиdnosti radi 
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poslizaпja Ciste svesti, radi prevazilazenja patnje i postizanja oslo
lюdcпja. 10  

Nastavljajиci se na to, drиgi vazan zahtev "okultnih pravila" је 
lla se zna i Ьиdе sposoban da se сиvаји tajne, to jest, znanje i spo
sobпost da se cиti. 

Hrist tоше daje poseban znacaj , i zahtev za сиtаnјеш је ponov
ljcn и Jevandeljiшa i и bнkvalnoш oЬliku sedaшnaest риtа (kao i 
1·cci: samo oni koji imaju usi mogu da cuju) .  

I smesta njegova gнЬа bi oCiscena. 
I Isus mu rece, Gledaj da ne kazes nikome. 

(Matej, 8. 3-4) 

I njihove oCi Ьећu otvorene; i Isus im smesta zapovedi, rekavsi 
Gledajte da niko ne sazna. 

(Matej, 1 7. 9) 

А kad sidose s planine, Isus im zapovedi, rekavsi, Nikom ne 
pricajte о viziji. 

(Marko, 9 .9) 

I u sinagogi bese covek sa neCistim dulюm; i on povika 
Rekavsi, Pusti nas na miru; sta mi imamo s tobom, ti Isuse iz 

Nazareta? jesi li dosao da nas unistis? Znam te ko si, Sveti od 
Boga. 

А lsus Љ ukori, rekavsi, Cuti, i izadi iz njega. 
(Marko, 1. 23-35; Luka, 4. 32-35) 

1 on izleCi mnoge koji Ьејш bolesni od raznЉ bolesti, i istera 
mnoge davole; i ne dade davolima da govore, jer sн ga oni znali. 

(Marko, 1 . 34; Luka, 4.41) 

Cim је to izrekao, smesta ga guba napusti, i on bese ociscen. 
1 on mu odmaћ nalozi, i posla ga dalje 

10 
Die Reden Gotamo Buddhos aus der mittleren Sammlung Majjhimanikayo 

cles Pali-Kanons, prevod von Karl Eugen Neuman, Izdanje R. Piper & Со, 
Minhen, 1 922. ,  Knjiga I, stг. 1 2- 1 23 i 634-635.  
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I rece mu, Gledaj da ne kazes nikome, vec idi svojim putem. 
(Marko, Ј. 42-44; Luka, 5. 1 3-14) 

А neCisti duhovi, kad ga videse, prostrese se pred njim i pla
kahu, govoreci Тi si sin Boziji. 

А on im smesta zapovedi da ga ne odaju. 
(Marko, 3. 11-13) 

I smesta gospa ustade, i odseta . . .  
А on im smesta zapovedi dcl нiko z a  to ne treba d a  zna. 

(Marko, 5. 42-43) 

I smesta mu usi behu otvoreнe, i uzica на jeziku olabavljeнa, i 
он progovori Cisto. I on im zapovedi da нikome не kazu. 

(Marko, 7. 35-36) 

Posle toga, он stavi rнke opet на njegove oCi, i uCini da pogle
da navise i on Ьi povraceн, i vide svekog coveka јаsно. 

I on ga posla kuCi, rekavsi, Niti idi u grad, нi ne reci nikom u 
gradu. 

(Marko, 8. 25-26) 

I on im rece, Sta vi kazete, ko sam ја? А Petar odgovori i rece 
шu, Ti si Mesija. 

I он im zapovedi da ne kazu нikome. 
(Marko, 8. 29-30; Luka, 9. 20-21; Matej, 1 6.20) 

Ideja о cuvanju tajni је u ezoterizшu povezana sa �dејош о s�la
distenju energije .  Cutanje, tajnost, stvaraju zatvoreш krug, �о Jest, 
jedan "akuшulator". Та ideja se provlaCi kroz sve okultne S1s.teшe. 
Sposobnost da se odr�i cutanje ili da se ka�e sашо ono sto Је ne
ophodno i kad је neophodno, prvi је stepen saшokontrole . .И sko
lskoш radu sposobnost da se cuti је odredeni stepen do�.tlgnuca. 
Sposobnost da se cuti ukljucuje vestinu da se co:re.k .sakr1Je, da s� 
ne pokazuje .  "Inicirani" је uvek sakriven od ·:n�н:н.clГanog", c�k .1 
ako neiniciraпi шо�е da оЬшапјuје sebe da v1d1, ll1 пю�е da v1d1, 

224 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

t пotive i dela "iniciraнog". "Iniciraнi", u skladu sa ezoterijskiш pravi
l i ma, пеша pravo i ne sше da otkrije pozitivnu straпu svog delovanja 
i 1 i saшog sebe Ьilo kоше, osiш oniшa Cij i  је nivo Ьlizak njegovoш 
sopstvenoш, koji su vec polo�ili test, i pokazali da su njihov stav i 
п ј i lюvo razuшevanje ispravni. 

Pazite da ne cinite milosrde pred ljudima, da vas oni vide; jer 
inace несеtе imati nagradu od vaseg Оса koji је na nebu. 

Zbog toga, kad cinis svoje milosrde, ne trнЬi u trнbu, kao sto 
licemeri cine u sinagogama i na ulici, da Ьi dobili slavu od ljudi. 
Zaista vam kazem, Oni imaju svoju nagradu. 

Vec kad Cinis milosrde, neka tvoja leva rнka ne zna sta cini 
desna: 

da tvoje milosrde moze Ьiti tajno: а tvoj Otac koji u tajнosti 
vidi, sam се te otvoreno нagraditi. 

А kad se molis, не budi kao licemeri: jer oni vole da se mole 
stojeCi u siнagogama i na uglovima ulica, da ljudi mogu da ih 
vide. Zaista vam kazem, Oni imaju svoju nagradu. 

Vec kad se molis, udi u celiju, i kad zatvoris vrata, moli se tvom 
Ocu koji је u tajнosti; i Otac tvoj koji u tajnosti vidi, otvoreno се 
te nagraditi. 

Ali, kad se molite, ne ponavljajte uprazno, kao sto pagani rade: 
jer OHi misle da се ih cuti zato StO mnogo reCi izgovore. 

(Matej, 6. 1 -7) 

Jedno od glavnih okultnih pravila, jedan od prvih principa 
ezoterij skog rada ko)i uceпici шoraju da паuсе, otelovljen је u Hri
stoviш reCiшa: 

"Neka tvoja leva ruka ne zna sta Cini desna. " 

Proucavaпje teorijskog i prakticnog znacenja ovog principa cini 
jedan od пajva�пijih delova skolskog rada u sviш ezoterijskiш sko
laшa bez izuzetka. Тај еlешепt tajnosti bio је vеоша sna�an u hri
scanskiш zajedпicaшa prvih vekova. А zahtev za tajпoscu nije Ьiо 
zasпovan па strahu od progoпa, kao sto se sada uglavnoш шisli, vec 
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na jos иvek postojecoj tradicij i ezoterijskih skola, sa kojima sн hri
scanske zajednice nesиrnnj ivo bile povezane и pocetku. н 

Nakon toga dolazi razgovor sa иcenicima и kome se ono sto 
Нrist kaze odnosi samo na нcenike i ne moze se odnositi na druge 
ljиde. 

Tad odgovori Petar i rece mu, Gle, ostavili smo sve i sledili te; 
sta cemo zato imati? 

А Isus mu rece, Zaista vam kazem, oni koji su me sledili, u du
hovnom preporodu kad Sin coveCiji bude sedeo na prestolн svoje 
slave, vi cete takode sedeti na dvariaest prestola, sudeci nad dva
naest plemena Izraela. 

I svaki koji је ostavio kuce, ili bracu, ili sestre, ili оса, ili maj-
ku ili zenu ili decu zarad mog imena, stostruko се dobiti i steci ' ' ' 
zivot vecni. 

Ali, mnogi koji sн prvi, bice poslednji ;  а poslednji се biti prvi. 
(Matei, 19. 2 7-30) 

Pocetak narednog poglavlja, to jest, parabola о radnicima и vi
nogradи, takode se odnosi na иcenike . Та parabola gиbi sav smisao 
ako se primeni na sve ljиde . 

Jer carstvo nebesko је kao covek gazda, koji је rano ujutru po
sao da unajmi radnike za svoj vinograd. 

I kad se pogodio sa radnicima za dnevnu platu, poslao ih је u 
svoj vinograd. 

I oko tri sata је izasao, i video ostale kako stoje dokoni na pi-
jaci, 

11 Nista ne moze biti sn!!Znije od jezika crkvenih otaca do petog veka koji govo
re о p!!Znji sa kojom osnov vere nюra da se cuva u tajnosti. On је mora� d� se c_uva 
samo u pamcenju. Za to је koriscena rec Simbol (Symbolum), za koJU Је naJVe� 
rovatnije objasnjenje da је ona znacila lozinku kojom su briscani prepoznava\1 
jedni drћge. Sveti Avgustin kaze: "Ne smete nista da pisete о osnovu vere, jer Је  
Bog rekao: 'Stavicu svoj zakon u vasa srca i u vasim umovima cu ga zapisati . '  Za
to se osnov vere uci slusajuCi i nije zapisan na taЬ\ici niti bilo kojoj drugoj mate
rijalnoj supstanci, vec u srcu." 

"Zato nije cudno da nema primeraka osnova vere sve do kraja drugog veka, а 
zaista najstariji javno zapisani osnov Yere potice otprilike iz trecag veka." (Iz "!s
toriie Molitvi ", Ј. R. Lumby, Deighton Bell & Со. 1 887., str. 2 i З) 
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I rekao im, Idite i vi н vinograd, i sto је pravo, dacu vam. I oni 
podose. 

Opet on izade н sesti i deveti sat, i нcini isto. 
А u jedanaesti sat on izade, i nade druge kako stoje dokoni, i 

rece im, Zasto ovde stojite dokoni с;ео dan? 
Oni mu rekose, Zato sto nas niko nije unajmio. On im rece, Idi

te i vi u vinograd, i sto је posteno, dobicete. 
I kad је podne doslo, gazda vinograda rece svom slugi, Zovi ra

dnike i daj im njihovu platu, pocev od poslednjih ра do prvih. 
I kad dodose oni koji su bili iznajmljeni u jedanaest sati, svaki 

dobise ро novcic. 
Ali, kad prvi dodose, oni su pretpostavljali da се dobiti vise, ali 

isto tako svaki dobi ро novCic. 
А kad sн ga dobili, pocese da gundaju protiv domacina 
Rekavsi, Ovi poslednji su radili samo jedan sat, а ti si ih izje

dnaCio sa nаша, koji smo trpeli teret i vrucinu сео dan. 
Ali on odgovori jednom od njih, i rece, Prijatelju, nisam ti uCi

nio krivo: zar se nisi sa mnom pogodio za novCic? 
Uzmi sto је tvoje i idi svojim putem: ја cu dati ovom posle

dnjem isto kao i tebi. 
Nije li zakonito da radiш sta hocu sa oniш sto је moje? Zar 

gledas popreko zato sto sаш ја dobar? 
Tako се poslednji biti prvi, а prvi poslednji: jer mnogi su zvani, 

ali шаlо је odabranih. 
(Matej, 20. 1-1 6) 

Dalje, postoji interesantan pasиs и Jevandeljи ро Lиki koji obja
snjava da иcenici ne treba da ocekujи nikakvu nagradи za ono sto 
гаdе. Njihova је duznost da to cine. 

Ali koji се od vas, iшajuCi slugu koji ore ili hrani stoku, da mu 
kaze kad dode s polja, Idi i sedi da jedes 

Zar шu necete reci, Spreшi sve sto ima za veceru, i zasuCi ru
kave, i sluzi ше dok ne jedem i ne pijem; а potom ces ti jesti i piti. 

Zar се zahvaliti tош sluzi sto је ucinio stvari koje su mu za� 
povedene? Verujeш da nece. 

Tako i vi, kad uradite sve stvari koje su vam zapovedene, recite, 
Mi sшо sluge koje ne traze nagradu; ucinili smo sto nam је bila 
dнznost da ucini:riю. 

(Luka, 1 7. 7-1 0) 
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Svi ti pasusi odnose se samo na "иcenik�": Obja�nivsi korr:e se 
obraca, Isиs и narednim pasиsima иstanovlJUJe svoJ s?pstveш .. po
lozaj и odnosи na "Zakon", odnosno principe ezoteпzma koJI sи 
vec bili ponati pre njega iz исеnја proroka: 

Ne mislite da sam dosao da unistim zakon ili proroke: ја nisam 
dosao da unistim, vec da ispunim. 

(Mate;, 5. 1 7) 

Ove reci imajи jos jedno znacenje. Нrist је veoma odтedeno nagla� 
sio da on nije socijalni reformator i da njegov cilj ?ije d� �romeш 
zakone ili da иkaze na njihove slabe strane. Naprotlv, on ih Је cesto 
naglasavao i pojacavao, to jest, tvrdio da s.и za.htevi iz Starog Zaveta 
nedovoljni, kada se odnose samo na spolJasщи stranи. 

. 
U nekim slиcajevima pravila za иcenike bila sи stvarana na tщ , 

nacin. Takvi sи, na primer, pasиsi: 

Culi ste sta su oni rekli u stara vremena, Ne Cini preljubu: 

Ali ја vam kazeш, Ко god pogleda zenu sa zeljom, vec је poCi
nio preljubu u svom srcu. 

(Matei, 5. 27, 28) 

То naravno, znaCi da иcenici nikad ne treba da se opravdavajи 

time �to sи formalno nedиzni н necemи za sta sн iznнtra krivi. 

U dтиgim slиcajevima је Isнs, komentarisнCi stare zakone, je

dnostavno ponovio ili naglasio zivotne propi.se, k�o sto је ?-а pri�er 

propis о razvodи, koji zaista nema veze �а ?J�go�Im иcenJ.em, os1m 

kao нkazivanje na neophodnost unиtrasщe 1stшe 1 nedovolJnost spo-

ljasnje istine. 

Receno је, Ко god otera svoju zenu, neka јој da papir о razvo
du: 

Ali ја vam kazem, onaj ko otera svoju zenu, osim zbog pre
ljube, navodi је da Cini preljнbu; i ko god se ozeni onom koja је 
razvedena, poCinio је preljubн. 

(Matei, 5. 31-32) 
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Cilj је  н ovom slнсајн da se od ovih propisa, zajedno sa pravili
ma za иcenike, stvori "kontekst" koji Ьi Isнsи dozvolio da kaze ono 
sto namerava, а sto se ne Ьi moglo reCi bez odтedenog нvoda. Zbog 
toga sн pasиsi koji sи navedeni, i oni koji иstanovljиjи pravilo za 
нcenike i oni koji иstanovljиjи propis koji se tice razvoda, neopho
dni и Jevandeljн samo da Ьi нyeli dva naredna stiha, а istovremeno 
delimicno skrenнli paznjи sa ta dva stiha. 

I ako se tvoje desno oko ogresi о tebe, iskopaj ga i odbaci od 
sebe: jer ti је bolje da jedan od delova tvog tela nestane, nego da 
celo tvoje telo bude baceno u pakao. 

I ako se tvoja desna ruka ogresi о tebe, odseci је i baci od sebe: 
jer ti је bolje da jedan deo tvog tela nestane, nego da celo tvoje te
lo bude baceno u pakao. 

(Mate;, 5. 29�30) 

Ova dva stiha, zajedno sa jednim stihom iz 1 9. poglavlja Jevan
delja ро Маtеји, verovatno sн stvorila vise nerazиmevanja nego sva 
Javandelja иzeta zajedno. I oni, zapravo, sadтze desetine mogиcno
sti za pogresno tumacenje. Jer, da Ьi se oni ispravno psiholoski razu
meli, oni se morajн pre svega potpиno odvojiti od tela i od polnosti. 
Ona se odnose na razliCita "Ја", na covekove razlicite licnosti. А 
istovremeno, oni imajн jos jedno, okultno ili ezoterijsko znacenje, 
о kome си govoriti kasnije н poglavljн "Polnost i evolнcija". Uceni
ci sн mogli razumeti znacenje ovih reCi .  Ali, и Jevandeljн sн one 
svakako ostale potpнno nerazнmljive. Prisнstvo propisa о razvodн 
н Jevandeljи, takode nikad nije Ьilo shvaceno. Тi propisi нsli sн н 
tekst Novog Zaveta i izazvali brojne komentare, kao izvorne Hri
stove reci. Apostol Pavle i naredni propovednici nove religije za
snovali sн citave kodekse na tim pasнsima, potpнno odЬijajнCi da 
vide da sн ti pasнsi Ьili samo paravan i da ne mogи imati nezavisno 
znacenje н Нristovom исеnји. 

Istovremeno, Нrist kaze da za нcenike nije dovoljno da ispune 
zakon. Oni sн podvrgnнti mnogo stгozijoj disciplini, zasnovanoj na 
daleko sнptilnij im principima. 

Ukoliko vasa pravednost ne nadmasi pгavednost pisara i fari
seja, niposto necete uCi u carstvo nebesko. 
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Culi ste sta su rekli u starim vremenima, Ne ubij ; i ko god 

ubije, u opasnosti је da bude osuden: 
Ali ја vam kazem, Da се, ko god је ljut na svoga brata bez ra

zloga, biti u opasnosti da bude osuden: i ko god svom bratu kaze 

"Raka", bice u opasnosti od suda: ali ko god kaze, Ti budalo, bice 
u opasnosti od vatre pakla. 

Zbog toga, ako doneses svoj dar na oltar, а znas da tvoj brat ima 

nesto protiv tebe, 
Ostavi svoj dar pred oltaroш i idi svojim putem: najpre se po

miri sa svojim bratom, ра tek onda dodi i ponudi svoj dar. 
(Matej, 5. 20-24) 

Nakon ovoga slede najkomplikovaniji i najtezi pasиsi и Jevan
deljи, jer se ti pasиsi mogи ispravno razиmeti samo и vezi sa ezote
rijskom idejom. Ali, oni se иоЬiсајеnо razиmejи kao op�ta moralna 
pravila, koja stvarajи ono �to se smatra hriscanskom moralno�cи i 
hri�canskom vrlinom. Istovremeno, pona�anje svih ljиdi protivreCi' 
tim pravilima. Ljиdi ta pravila ne mogи da ispиne, ра cak ni da ih 
razumejи. То rezultira ogromnom kolicinom obmane i samoobmane. 
Нri�canska исеnја zasnovana sи na Jevandeljima, ali Citav poredak i 
struktura zivota hri�canskih naroda sиprotstavljajи se Jevandeljima. 

А karakteristicno је za taj slиcaj da је svo to licemerstvo i svo to 
laganje sasvim beskorisno. Hrist nikad nije исiо sve ljude da se ne 
odиpiru zlи, da okrenи levi obraz kad ih иdare ро desnom, i da dаји 
i kо�иlји onom ko hoce da im иzme kapиt. Тi pasиsi ni na koji nacin 
ne sacinjavajи op�ta moralna pravila i oni nisи kodeks hriscanskih 
vrlina. То sи pravila za ucenike, а ne op�ta pravila pona�anja. Pravo 
znacenje tih pravila moze se objasniti samo и nekoj okultnoj �koli. 
А kljиc tog znacenja sи reCi: 

Budite stoga savrseni, kao sto је vas Otac na nebu savrsen. 
(Matej, 5.48) 

Dalje sledi obja�njenje: 

Culi ste sta је receno, Oko za oko, zub za zub: 
Ali ја vam kazem, Ne odupirite se zlu: vec ko god vas osamari 

ро desnom obrazu, okrenite mu i drugi. 
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А ako te neko tuZi sudu, i uzme ti kaput, pusti ga da ima i tvoju 
kosulju. 

Daj onom ko od tebe trazl, i ne okreci se od onoga ko bi hteo 
da pozajmi od tebe. 

. 
C�li ste sta је receno, Voli svoga Ыiznjega, а mrzi svoga nepri

JatelJa. 
�li ја vam kazem, Volite svoje neprijatelje, Ыagosiljajte one 

koJI vas proklinju, Cinite im dobro onima koji vas mrze i molite 
se za one koji zlobno prema vama postupaju i progone �as; 

. Tad mozete Ьiti deca Оса vaseg koji је na nebu; jer on Cini da 
nJegovo sunce sija i na zle i na dobre, 'i salje kisu i na pravedne i 
na nepravedne. 

. _Jer ako :'�lite one koji vas vole, kakvu cete nagradu imati? nisu 
l1 1 porezшc1 takvi? 

Budite zato savrseni, kao sto је i vas Otac na nebu savrsen. 
(Matej, 5. 38�40, 42-46, 48) 

Svak� od tih ра�иsа sadrzi specijalno, s lozeno i prakticno исеnје .  
Та

_ 
p�aktlcna исеща, иzeta zajedno, sacinjavajи okultni ili ezoterij

skr srstem samoobиke i samoobrazovanja zasnovan na principima 
nepoznatim van okultnih skola. 

Nista n� moze Ьiti beskorisnije i naivnije od pokusaja da se nji
lюv sadrzaJ razume bez odgovarajиcih иpиtstava. 

Na��n toga �olazi molitva kоји је  dao Нrist, koja sazima Citav 
sadrzaJ J evandelJskog исеnја i na kоји se moze gledati kao na si
пopsis molitve Осе naS. Iskrivljavanja и tekstu te molitve vec sи 
spomenиta. Poreklo molitve је nepoznato, ali и Platonovom "Dru
gor:z

_
All�Ьijadu ", .�okrat citira molitvu koja veoma podseca na Осе 

nas 1 naJverovatnчe predstavlja izvomi oЬlik molitve Осе nas. Mi
sli se da је ta molitva pitagorejskog porekla. 

1 2  

Zevse kralju, daj nam sve sto је dobro, bilo da to trazimo ili ne 
а zapovedi svemu sto је zlo, cak i ako ga trazimo od tebe da na� 
napusti. 12 ' 

• �Eu PQ:�tЛE? '� f.Le� Е:аел_&, Ф11аt, JCQ:t Euxof.L€vot> JCQ:t Q:VEuкco &f.Lf.L t, Ыооu, 
CQ: ое oEtva каt EUXOf.LEVOt'> a11:aЛe�EtV lCEAEUEt (Platon, "Alkibljad" П, 1 43А). 
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Slicnost ј е  toliko oCigledna da ne zahteva komentar. 
Molitva koju citira Sokrat obja�njava jedno neobja�njivo mesto 

u molitvi Осе nas, naime, rec "vec" nakon reCi "ne navedi nas u is
ku�enje, vec nas izbavi od zla". Ovo vec ukazuje na nastavak re
cenice koja је  ranije postojala, ali koja sad nedostaje u jevandeljskoj 
molitvi. Тај izostavljeni nastavak, "cak i ako ih trazimo od tebe (zle 
stvari)", obja�njava "vec" u prethodnoj recenici. 

Nakon toga slede unutra�nja pravila, opet za ucenike, pravila ko
ja se ne mogu odnositi na sve ljude. 

Zato vam kazem, Ne brinite se za svoj zivot, sta cete jesti, ili 
sta cete piti, niti za svoje telo, sta cete obuci. Nije li zivot nesto vi
se od mesa, а telo nesto vise od odela? 

Gledajte ptice nebeske: one ne seju i ne zanju, niti skupljaju u 
ambare; ра opet ih vas Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo bo
lji od njih? 

Ко od vas brinuCi se moze da uveca svoj rast i za pedalj? 
1 zasto rnislite о odeCi? Pogledajte ljiljane u polju, kako rastu. 

Oni ne pletu niti predu: 
А opet vam kazem, Da cak ni Solomon u svoj svojoj slavi nije 

bio tako ukrasen kao oni. 
Zato, ako Bog tako оЫаСi travu u polju, koja danas jeste, а su

tra se Ьаса u vatru, zar nece mnogo vise odenuti vas, О vi malo-
verni? . 

Zbog toga ne brinite, govoreci, Sta cemo jesti? ili Sta cemo pi
ti? ili Sta cemo obuci? 

(Jer nakon svega te stvari pagani traze) jer vas Otac zna da va
ma sve te stvari trebaju . 

Vec trazite pre svega carstvo Bozije, i njegovu pravednost, i sve 
te stvari се vam biti dodate. 

Ne brinite se zato za sutra: jer се se sutra samo brinuti za stvari 
za sebe. Dovoljno је svakom danu svog zla. 

(Matej, б. 25-34) 

Dalje slede pravila koja reguli�u odnos "ucenika" jednog prema 
drugom, nemajuci opet nikakve veze sa svim ljudima. 
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Ne sudi, da ti  se ne sudi. 
Jer kakvim sudom sudis, takvim се ti se i suditi : i kakvom 

merom meris, takva се se i na tebe primeniti . 
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1 zasto vidis trun u oku brata svoga, а ne vidis dеЫо и svom 
sopstvenom oku? 

Ili, kako ces reci tvom bratu: Daj da ti izvadim trun iz oka; а 
gle, u tvom sopstvenom oku је dеЫо? 

Тi licemere, prvo izvadi dеЫо iz svog sopstvenog oka; а onda 
ces videti jasno da izvadis trun iz oka svog brata. 

(Matej, 7. 1-5) 

Op�ta sklonost uobicajenog tumacenja је, opet, da se na te pasu
se gleda kao na pravila hri�canske moralnosti, а da se istovremeno 
uzimaju kao nedostizni ideal. 

Ali, Hrist је Ьiо mnogo prakticnij i; on nije poducavao nepra
kticnim stvarima. Pravila koja је on dao Ьila su namenjena da se 
po�tuju, ali ne od svih, vec samo od onih kojima pridrzavanje tih 
pravila moze doneti dobro i koji su Ьili и stanju da ih se pridrza
vaju. 

Postoji zanimljiva slicnost izmedu izvesnih veoma dobro pozna
tih pasusa u Jevandeljima i izvesnih pasusa u budistickim knjigama. 

Na primer, u "Budistickom katehizisu " postoje sledece reci : 

Greske drugih se lako opazaju, ali sopstvene se tesko opazaju; 
covek prosejava greske svojih suseda kao plevu, ali svoje sopstve
ne greske on krije, kao sto varalica krije namestenu kocku od 
kockara. 13 

U 9 .  poglavlju Jevandelja ро Mateju govori se о op�tem pravcu 
okultnog rada i njegovim osnovnim principima. Prvi od njih је  da 
sami ljudi moraju postati svesni �ta im treba. Dok ljudi ne osete 
potrebu za ezoterizmom, on im ne moze koristiti i za njih ne moze 
postojati. 

Onima koji su zdravi ne treba lekar, vec onima koji su bolesni. 
(Matej, 9. 12) 

Potom slede veoma znacajne reCi: 

13 "Budisticki kateblzam ", ( 1 9 1 5) str. 49, Непrу S. Olcott. 
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Vec idite i naиCite sta to znaci, Imacи milost, а ne zrtvu, jer ni
sam dosao da pozovem pravedne, vec gresnike na pokajanje. 

(Matej, 9. 1 3) 

А na drиgom mestu Isиs kai:e : 

Ali, kad Ьiste znali sta to znaci, Imacи milost, а ne zrtvu, ne Ьi
ste osиdivali one koji nisи krivi. 

(Matej, 12. 7) 

UoЬicajena tumacenja sи veoma daleko od pravog znacenja ovil1 
pasиsa. Uzrok tome је �to mi ne razиmemo �ta znaci "milost", to 
jest, mi ne razиmemo �ta znaCi rec koja је na evropske jezike preve
dena kao "mercy", "rnisericorde", "Barmherzigkeit" . Та rec ima iz
vesno sasvim drugaCije znacenje koje nas zavarava. Ali, etiшologija 
rиske reCi "милость", ako је izvedemo iz reCi "милый" (kao 
"слабость" iz "слабый", i "хилость" iz "хилый") daje neku pred- . 
stavu о mogиcem tacnom znacenjи te reci i pasиsa и kome se ona 
pojavljиje. Rec "милый" ne moze se potpиno prevesti na engleski . 
Veoma cesto ona znaCi "dragi " ( "darling ") .  Ako Ьismo skovali rec 
"dragost" ( "darlingness "), to Ьi Ьilo veoma Ьlisko "милость", to jest 
reci prevedenoj kao mercylmilost . Dalje, sledeCi pasиsi se odnose 
rid okнltna pravila: 

Istovremeno dodose иcenici Isиsи govoreCi, Ко је najveCi и car
stvи nebeskom? 

А Isиs pozva malo dete k seЬi, i postavi ga medи njih. 
I rece, Zaista vam kazem, Ukoliko se ne preobratite i ne posta

nete kao mala deca, necete иСi и carstvo пebesko. 
(Mate;, 18. 1 -3) 

Naredni pasиsi imajи veoma veliko okultno znacenje. Ali, oni se 
odnose na principe, ne na pravila: 

Onda mи dovedose malи dеси, da polozi svoje ruke na njill i 
moli se: а иcenici ih izgrdise. 
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Ali, Isиs rece, Pиstite malи dеси, i ne branite im da dodи k 
шeni: jer od takvill је carstvo nebesko. 

(Matej, 1 9. 1 3-14) 
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Pasнsi koji se odnose na dеси ponavljajи se i и drugim Jevan
deljima: 

I on sede i pozva dvanaestoricи, i rece im, ako Ьilo koji covek 
zeli da Ьиdе prvi, taj се Ьiti poslednji od svih i slиga svima. 

I on uze dete i postavi ga medи njih: i kad ga је иzео и svoje 
ruke, on im rece, 

Ко god primi jedno od ovakve dece и moje ime, primio је me
ne: а ko god primi mene, nije primio mene, vec onog ko me је po
slao. 

(Marko, 9. 35-3 7) 

I oni ши takode dovedose dеси, da ih dodime: ali kad ih иcenici 
videse, izgrdise ih. 

Ali, Isиs ih pozva, i rece, Pиstite malи dеси da dodи k meni, i 
пе branite im: jer od takvih је carstvo Bozje. Zaista vam kazem, 
ko god ne prirni carstvo Bozje kao dete, nikako и njega nece исi. 

(Luka, 18.  1 5-1 7) 

Svi ti pasиsi pиni sи najdиЬljeg znacenja, ali opet sи oni name
njeni samo нcenicima. Na pиtu �kolskog rada odrastao covek, bogat 
iskustvom, mora veoma brzo da postane kao dete . On mora da pri
hvati aиtoritet drugih ljиdi koji znajи vi�e od njega. On mora da im 
veruje i slи�a ih, i nada se и njihovu pomoc. On mora da razиme da 
sam, bez njihovog vodstva, ne moze da иCini ni�ta. U odnosи na 
njih mora da se oseca kao dete. Mora da im kaze сеlи istinн i da ni
kad od njih ni�ta ne sakriva. Mora da razиme da ne sme da ih pro
sнdиje .  I mora da koristi sve svoje moCi i sva nastojanja da Ьиdе и 
stanjн da im pomogne. Ukoliko covek ne prode kroz taj stadijиm, 
иkoliko privremeno ne postane kao dete, иkoliko ne zrtvuje rezиl
tate svog zivotnog iskustva, on nikad nece иСi и иnиtra�nji krиg, to 
jest, "Carstvo Nebesko." Za Hrista је  "dete" Ьilo simbol ucenika. 

Odnos иcenika prema пCitelju је odnos sina prema оси i deteta 
prema odraslom covelш. Povezana sa tim, cinjenica da је Hrist sebe 
иvek nazivao sinom, а Boga zvao svojiш ocem stice novo znacenje .  

Isusovi ucenici sи se cesto medиsobno raspravljali. Jedan od stal
nih predmeta njihovih гazgovora Ьiо је :  koji је od njih najveCi, i 
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lsиs је иvek osиdivao takve razgovore iz perspektive okultnih prin
cipa i pravila. 

Vi znate da princevi pagana imajи vlast nad njima, i опi koji sи 
veliki imajи vlast nad njima. 

Ali, песе biti tako medи vama: vec ko god се biti veliki medи 
vama, neka Ьиdе vas slиga. 

(Matej, 20. 25-26) 

Ponekad sи te rasprave о tome ko је najveCi poprimale stvarno 
tragican karakter. Jednom је Isиs govorio иcenicima о njegovoj pred
stojecoj smrti i vaskrsnиcи. 

1 oni otpиtovase otud, i prodose kroz Galilejи, i on ne dade da 
iko za to zna. 

Jer је иСiо svoje исепikе, i rekao iш, Sin coveCij i izrucen је и 
ruke ljиdi, i oni се ga иbiti; а nakon sto Ьиdе иbijen, treceg dапа 
се иstati. 

Ali oni пisи razшneli te reCi, i plasili sи se da ga pitajи. 
1 on dode и Kapemaum: i ЬиdиСi и kиCi, оп ih zapita, О сеmи 

ste medи sobom raspravljali pиtem? 
Ali oni сиtаhи: jer pиtem se raspravljahн medи sоЬош, ko treba 

da Ьнdе najveci. 
(Marko, 9. 30-34) 

U tim poslednjim recima oscca se najtragicnija crta jevandeljske 
drame, Ьilo da је Ьila odglиmljena ili stvarna - nesposobnost иce
nika da razиmejи Isиsa, njihovo naivno pona�anje и odnosи na nje
ga i njihov "sиvi�e ljиdski" medиsobni stav, "Ко је najve6i?" 

U Jevandeljи ро Lиki postoji interesantno obja�njenje reCi "Ьli:Znji" 
koja је риnа okultnog znacenja. Та rec se oЬicno иziша и pogre
�nom znacenjи, kao Ьilo koji covek, ili kao neko sa kiш шоrашо da 
iшашо posla. То sentiшentalno tuшacenje reCi "Ыiznji" vеоша ј е  
daleko o d  jevandeljskog znacenja. 
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I gle, neki pravnik иstade, i iskиsa ga, rekavsi, UCiteljи, sta ја 
da uradiш da stekпeш vecni zivot? 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

On IШI rece, Sta је пapisano н zаkопи? Kako si to razшneo? 
А on odgovori rekavsi, Voli Gospoda Boga svoga svim srceш 

svojiш, i svom dиsош svojoш, i svoш sпаgош svojoш, i svim svo
jiш ншош; 'i Ьlizпjega kao samog sebe. 

А on ши rece, lspravno si odgovorio: cini tako, i ziveces. 
А on, zeljan da se opravda, rece lsиsи, А ko је moj Ьliznji? 
А lsнs odgovarajнCi rece, Neki covek pode iz Jerиsalima и 

Jerihon, i ираdе mdи razbojnike, koji шu skidose odelo, i ranise 
ga, i odose ostavljajиCi ga polишrtvog. 

1 slнсајпо tuda prode neki svestenik: i kad ga vide, prede na 
drugи stranu. 

Slicno tоше, Levit, kad dode na to шesto, pride i pogleda ga, i 
prede na drugu stranu. 

Ali, neki Saшaricaniп, риtијиСi, dode na to шesto; i kad ga vi
de, sшilova ши se, 

1 pride шu, i previ шu rane, sipajнCi иlје i vino, i posadi ga na 
sopstvenog konja, i dovede ga н gostioпicи, i роЬriпи se za njega. 

А sиtradan kad је odlazio, uze dva novcica i dade ih gostioпi
caru, i rece ши, Brini se о nј�ши; i sve sto vise potrosis, kad opet 
dodeш, platicн ti. 

Koji је od ove trojice, sta mislis, Ыо bblnji опот ko је zapao 
medu razbojnike? 

А on rece, Onaj ko se smilovao па njega. Tad mu isнs rece, ldi, 
i tako cini. 

(Luka, 1 0. 25-3 7) 

Parabola о "dobroш Saшaricaninи" pokazuje da "Ьli:Znji" nije "sva
ki covek" kako se to иоЬiсајеnо tumaci и sentimentalnoш Hri�can
stvи. Lopovi koji sи ga opljackali i ranili, sve�tenik koj i је, videv�i 
ga, pre�ao na drugu stranи, Levit koji је do�ao, pogledao ga i takode 
pre�ao na drugu stranи, svakako nisи "Ьli:Znji" coveku kome је ро
шоgао Saшaricanin. Samaricanin је postao njegov bblnji pomogav
si ти. Da је i on takode, kao i ostali, pro�ao tuda, ne Ьi Ьiо njegov 
Ьli:Znji. Iz eziterijske perspektive, covekovi bli:Znji sи oni koji ши po
mazи ili ши шоgи рошосi и njegovoш streшljenjи da ili sazna ezo
terijsku istinи, ili da se priЬlizi ezoterijskoш radи. 

Rame иz rаше sa pravcem okultnih pravila и Novoш Zavetu mo
ze se prepoznati i pravac neшilosrdne osиde pseиdoreligije .  
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Vi licemeri, dobro vam је rekao lsaija, govoreCi, Тi ljudi pri
Ыizavaju mi se svojim ustima, i hvale me svojim usnama; ali је 
пjihovo srce daleko od mene. 

(Matei, 15. 7-8) 

Роtош sledi nekoliko zajedlj ivih i sarkasticnih priшedЬi koje su, 
na nesrecu, i d�шas isto tako aktuelne kao sto su Ьile u Њistovo vreшe: 

Pustite ih na miru; neka slepac vodi slepe. А ako slepac vodi 
slepe, оЬоје се upasti u jamu. 

(Matej, 15. 14) 

Nakon vеоша jetkog razgovora sa farisej iшa i sadukejiшa Isus 
kaze : 

Cuvajte se i pazite kvasca fiпiseja i sadukeja. 
(Matej, 1 6. б) 

Ali, to upozorenje је zaboravljeno gotovo odшah n�kon Hris�o
ve sшrti. U Jevandelju ро Luki dato је isto upozorellJe, sашо JOS 
jasnije:  

Cuvajte se kvasca fariseja, а to је licemerstvo. 
(Luka, 12. 1 )  

Zatiш sledi citavo poglavlje о pseudoreligiji koje pokazuje sve 
njene osoЬine, ispoljavanja, posledice i rezultate . 

Potom se Isus obrati masi, i svojim ucenicima, rekavsi, pisari i 
fariseji sede na Mojsijevom sedistu: 1 zbog toga sve sto traze da 
poslusate, vi slusate: ali ne Cinite ро njihovim delima, jer oni ka
zu, а ne cine. 

Jer oni vezuju teske terete i nedace koje се se natovariti na ljud
ska pleca, ali ih oni sami nece maCi ni jednim od svojih prstiju .  
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Ali sva svoja dela oni сiпе da bi ih ljudi videli; oni cine sirokim 
svoje molitveno remeпje i uvecavaju rubove svojih odezdi, 

1 vole najvise sobe na gozbama, i glavna sedista u siпagogama, 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

1 pozd!Ћvljanje na pijaci, i da ih ljudi zovu RaЬi, RaЬi. 
Ali пemojte da vas zovu RaЬi; jer jedan је vas Ucitelj, cak i 

Mesiji; svi ste vi braca. 
Ali onaj ko је najveCi medu vama Ьiсе vam slнga. 
1 ko god se uznese, Ьiсе ponizen; а ko god se ponizi, Ьiсе нz

пesen. 
Ali, tesko vama, pisari i fariseji, licemeri! jer vi zatvarate car

stvo пebesko ljudima: jer niti vi н njega ulazite, niti dopustate oni
ma koji ulaze da udu. 

Tesko vama, pisari i fariseji, licemeri! j er vi prozdirete kнсе 
udovica i u izgovor pravite duge molitve; zato cete doЬiti najvece 
prokletstvo. 

Tesko vama, pisari i fariseji, licemeri! jer mi prelazimo mora i 
zemlju da ucinimo ljude sledbenicima, а kad to postanu, vi ih Cini
te duplo vecom decom pakla nego sto ste vi sami. 

Tesko vama, pisari i fariseji, jer vi placate desetinu н novcu i 
anisu i kimu, а izostavili ste vaznije stvari u zakoпu, sud, milost 
i veru; to ste vi trebali da uradite, а пе da ostavite drugo neura
deno. 

Vi slepi vodiCi, koji se mrstite na jarca, а prozdirete kamilu. 
Tesko vama, pisari i fariseji, licemeri ! jer vi spolja Cistite pehar 

i tanjir, ali iznutra su oni puni prljavstine. 
Vi slepi fariseji, oCistite najpre ono sto је unutar pehara i ta

njira, da Ьi mogli da i spolja budu Cisti. 
Tesko vama, pisari i fariseji, licemeri ! jer vi ste kao okreceni 

grobovi, koji zaista spolja iz!jledajн divno, ali sн iznutra рнпi mr
tvackih kostiju i svakave neCistoce. 

lsto tako vi spolja ljнdima izgledate pravedni, ali ste iznнtra pu
ni licemerstva i nepravednosti. 

Tesko vama, pisari i fariseji, licemeri ! jer vi gradite spomenike 
prorocima i ukrasavate grobove pravednika, 

1 kazete, da smo se rodili u danima nasih otaca, mi ne Ьismo s 
njima ucestvovali u prolivanjн krvi proroka. 

Zato budite svedoci sami seЬi, da ste vi deca onih koji su poЬili 
proroke. 

Ispunite onda meru vasih otaca. 
Vi zmije, vi porode otrovnica, kako cete izbeCi prokletstvo pa

kla? 
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Zato, gle, ја vam saljem proroke, i mudre ljude, i ucenjake; i 
neke od njih vi cete ubiti i razapeti; а neke cete siЬati u vasim si
nagogama, i progoniti ih od grada do grada. 

(Matej, 23. 1 -15, 23-24) 

Na drugom mestu stoje druge znacajne reCi povezane sa ovim: 

Tesko vama, pravnici! jer vi ste odneli kljuc znanja: niste sami 
usli, а one koji su ulazili, vi ste spreCili! 

(Luka, 11 .52) 

Ono sto ј е  naj sokantnije u prici о Isusu је da је njegovo ucenje, 
nakon svega sto је rekao, imalo da postane, kao i sva druga ucenja 
na svetu, izvor pseudoreligija. 

"Pisari" i "Fariseji" prisvoj ili su njegovo ucenje i u njegovo ime . 
nastavili da rade isto ono sto su radili i ranije. 

Raspece Hrista је  simbol. Ono se neprestano pojavljuj e uvek i 
svuda. Ono Ьi trebalo da se smatra najtragicnijim delom price о Hri
stu, da nije moguce da se pretpostavi da је ono takode uslo u opsti 
plan, i da је sposobnost ljudi da sve iskrive i prilagode svom nivou 
Ьila proracunata i odmerena. 

О tom iskrivljavanju ucenja govori se u Jevandelju. U jevandelj 
skoj terminologiji, to se zove "uvreda" . 

Ali oni koji uvrede i jednog od ovih malih koji mi veruju, bolje 
bi im bilo da im se veze kamen oko vrata i da se Ьасе u morske 
dubine. 

Tesko ovom svetu zbog uvreda! jer mora Ьiti tako da do uvrede 
dode; ali tesko onim ljudima od kojih uvredivanje dode. 

(Matej, 18. 6- 7)14 

14 Rec "uvreda" је prevod grcke reCi ак&vоа.Л.оv ;  u crkvenoslovenskoш i u ru

skoш ta rec se prevodi kao "zavodenje", sto је Ьlize znacenju grcke reci. Drugi 

шoguci prevodi su "kvarenje", "vodenje na stranputicu", "zavodenje". Zato, da b i  

se  razuшeo eпgleski tekst, neophodno је da  se  rec "uvreda" zaшeni recju "za

vodenje" i li "kvarenje", а "uvrediti" SR "zavesti" i l i  "pokvariti". Sшisao tad posta-

je јаsап. 
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. 
"
_
U�тeda" to jest, "zavodenje" ili "kvarenje" је svakako pre svega 

1 skпvlJayanje ezot�rijskih istina, iskrivljavanje ucenja datih ljudi
ma, protlv cega se 1znad svega Hrist bunio i protiv cega se naroCito 
borio. 

Mnoga pitanja i mnogi nesporazumi se oЬicno javljaju iz para
bole о nepravednom sluzi, u 1 6 . poglavlju Jevandelja ро Luki. 

I on rece svojim ucenicima, Bio jedan bogata§, koji је imao 
upravitelja; i taj је Ьiо optuzen da је protraCio njegovu imovinu. 

I on ga pozva i rece mu, Kako to da cujem takvu stvar о teЬi? po
lozi racune о svom upravljanju, је� moze Ьiti da ne budes viSe sluga. 

Onda upravitelj rece u seЬi, Sta da radim? jer moj gospodar 
nece da mu vise budem upravitelj . Ne mogu da zabusim· stidim se 
da molim. 

' 

Resen sam s�a da uradim, da, kad me razresi upraviteljstva, oni 
mogu da me рпmе u svoje kuce. 

1 on pozva k seЬi sve duznike njegovog gospodara, i rece pr
vom, Koliko dugujes mom gospodaru? 

А on rece Sto mera ulja. А on mu rece, uzmi svoj racun, i brzo 
sedi i napisi pedeset. 

Onda rece drugom, А koliko ti dugujes? А on rece, Sto mera zi
ta. А on mu rece, uzmi svoj racun i napisi cetrdeset. 

1 gospodar pohvali nepravednog upravitelja, jer је ucinio mu
dro; jer su deca ovog sveta u svm rodu mudrija od dece svetlosti. 

! ја vam kazem, UCinite
_ 
od poblepnih i nepravednih svoje prija

telJe, da kad ne uspete, ош mogu da vas prime u vecna boravista. 
Onaj ko је veran u onom sto је malo, veran је takode i u velikom· 

а onaj ko је nepravedan u malom, nepravedan је takode i u velikom: 
Ako niste Ьili verni u nepravednom bogatstvu, ko се vam po-

veriti pravo Ьlago? . 
I ako niste Ьili verni u onom sto је tude, ko се vam dati ono sto 

је vase sopstveno? 
(Luka, 16. 1-2) 

Kako da se razume ova parabola? Ovo pitanje izaziva Citav niz 
drugih pitanja u pogledu tumacenja Jevandelja u celini. Ne ulazeCi 
u detalje, moze se reci da razumevanje teskih pasusa moze ponekad 
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biti zasnovano na pasиsima koji sи im pridruzeni, ili na pasиsima 
koji sи im Ьliski ро znacenjи, iako sи postavljeni daleko od njih и 
tekstu; ponekad na razumevanjи "pravca misli" kome pripadajи; а 
ponekad na pasиsima koji izrazavajи sиprotnи stranи te ideje i cesto 
izgledajи kao da nemajи logicke veze sa njima. 

U ovom slисаји, sto se tice parabole о nepravednom иpraviteljи, 
odmah se moze reCi da se ona odnosi na okиltne principe, to jest, na 
pravila ezoterijskog rada. Ali, to nije dovoljno da se ona razиme . 
Ima neceg cиdnog и tom zahtevu za lazi, zahtevu za obmanom. 

Тај zahtev pocinje da biva razиmlj iv samo kad иzmemo и obzir 
prirodи neistine koja se trazi. Upravitelj smanjuje dugove dиznika 
svog gospodara, "oprasta" im deo njihovih dиgova, i zbog toga ga 
njegov gospodar nakon toga hvali. 

Zar to nije oprastanje grehova? U раsиsи koji sledi odmah na
kon molitve Осе nas, Isиs kaze: 

Jer ako oprostite ljudima njihve prestupe, vas nebeski Otac ta
kode се oprostiti vama: 

Ali, ako ne oprostite ljudima njihove prestupe, ni vas Otac nece 
oprostiti vama. 

(Matej, 6. 14-15) 

OЬicno se ovi pasиsi razumejи kao savet ljиdima da oproste 
onima koji sи se ogresili о njih. Ali, to zapravo иopste nije receno . 
Ono sto ј е  receno је naprosto "oprostite ljиdima njihove grehove". 
I ako иzmemo taj pasus bиkvalno kako је napisan, parabola о ne
pravednom иpraviteljи poeinje da Ьiva razumljivija. U toj paraboli 
se preporucиje da ljиdima oprostiшo njihove grehove, ne protiv 
nas, vec njihove grehove иopste, ma kakvi oni Ьili. 

Moze se javiti pitanje kako mozemo da oprostimo grehove drи
gih ljиdi, grehove koji nemajи veze sa nama. Parabola о neprave
dnom иpraviteljи daje odgovor na to. 

Mi to mozemo da uradimo odredenim nezakonitim postupkom, 
falsifikovanjem "racиna", to jest, izvesnim namemim menjanjem 
onog sto vidimo. Drиgim recima, tako reci, oprostiti drugim ljиdi
ma njihove grehe znaci predstaviti ih seЬi boljim nego sto sи zaista. 
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То ј е  ob
_
lik neist�ne koji ne samo da ј е  pohvaljen, vec ј е  zapravo 

odobren и J evandeljskom исеnји. Takvom neistinom se covek osi
gll�a�a. od izve�nih opasnos

_
ti, "stice prijatelje", i zahvaljujuCi toj 

nezstzm dokazщe da zaslиfuJe poverenje. 
Veoma interesantan ra�voj

_ 
iste ideje, iak� nije и vezi sa parabo

lom о neprav��om иpravitelJи, moze se na61 и poslanicama Svetog 
�)a�la. U sиs�ш1 sи nшoge о� njegovih paradoksalnih izjava izraz te 
1deje .  Pavle Је razиmeo da oprastanje grehova" nece doneti nika
kvll dobroЬit "gospodarevim dиznicima", iako ono donosi dobroЬit 
<.mo�e k� _

im iskreno oprasta. Na potpиno isti nacin "ljиbav prema 
1 1Cprljatelj lma" nece doneti dobroЬit neprijateljima vec се napro-
t iv, Ьiti najokrutnija osveta. 

' ' 

_Zato, ak� _je �ој neprijatelj gladan, nahrani ga; ako је zedan, 
daJ mu da piJe: Jer tako CineCi bacices zeravicu na njegovu glavu. 

(Rimljanima, 12.20) 

Teskoca ј е  и tome sto to mora Ьiti iskren� ljиbav. Ako covek 
"voli svo�e. neprij�telje" da Ьi im bacio zeravicи na glavu, on се sva
kalco bac1t1 zerav1cи na svojи sopstvenи glavu. 

Ideja parabole о nepravednom slиzi, to jest, ideja о dobroЬiti od 
loga da se stvari vide bolje nego sto јеsи, takode иlazi и Pavlovu 
<.lobro poznatu afirmacijи koja se tice "moCi" i "vladara". 

Neka svaka dusa bude potcinjena visim mocima. Jer nema dru
ge moCi osim Bozije:  moci koje jesu odredene su od Boga. 

. К:о s�� prema t?me, odupire moCi, odupire se Bozijoj naredЬi: 
1 ош kOJI se odup1ru navuci се na sebe prokletstvo. 

Jer vladaoci nisu strah dobrim delima, vec zlu. Zar ces se onda 
plasiti od moCi? Cini ono sto је dobro, i imaces hvalu od istih: 

Jer on је sluga Boziji za tebe zauvek. Ali, ako Cinis ono sto је 
lose,_ plasi 

_
se; j�r on ne nosi mac uzalud; jer on је sluga Boziji, os

vctшk da 1zvr!'a kaznu nad onim ko Cini zlo. 
Zbog toga moramo Ьiti podanici, ne samo iz straha vec i zarad . . ' 

savest1 . 
1 �ato takode i vi odajte pocast: jer oni su Bozije sluge, koji ne

pп.:k l dпo sluze bas toj stvari. 
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Dajte im zato ono sto ste im duzni; doprinesite im sto morate 
doprineti; platite onom ko carini; plasite se koga se је plasiti; odaj
te pocast onom kome se odaje pocast. 

(Rimljanima, 1 3. 1 -7) 

Isиs ј е  takode jednom rekao: "Dajte zato caru stvari �ој� sи ca
reve". Ali, on nikad nije rekao da је car od Boga. Ти razllka 1zmedи 
Нrista i Pavla, izmedи onog sto ј е  ezoterijsko i onog sto је, iako ve
oma visoko, ipak ljudsko, postaje posebno jasna. U ideji parab?le о 
nepravednom иpraviteljи nema sugerisanja seЬi. Pavle иvod1 sи
gerisanje sebi; od njegovih sledbenika se ocekuje da verujи и "falsi
fikovane racune". 

Znacenje parabole о nepravednom иpravitelju postaje jos jasnije 
ako nademo pasиse и kojima se govori о sиprotnoj strani iste ideje . . 

То sи pasusi koji govore о bogohиljenjи protiv Svetog Dиha. Ti 
pasиsi иklјисији obmиtu stranи ideje izrazene и paraboli о nepra� 
vednom sluzi, jer oni ne govore о onom sto ljиdi mogи steCi, vec о 
onom sto mogu izguЬiti, i na koji nacin. 

Zato vam kazem, Svi се gresi biti oprosteni sinovima cove
cijim, i huljenje na sve sto su hulili, 

Ali oni koji се huliti protiv Svetog Duha nikad nece imati opro
staj, vec се biti u opasnosti od vecnog prokletstva. 

(Marko, З. 28-29) 

1 ko god bude govorio protiv Sina coveCijeg, Ьiсе mu oproste
no; ali onom ko је hulio protiv Svetog Duha nece Ьiti oprosteno. 

(Luka, 12. 1 0) 

Dobar covek od dobrog Ьlaga srca iznece dobre stvari; а zao 
covek od losih Ьlaga iznece zle stvari. 

Ali ја vam ka:lem, Za svaku praznu rec koju се ljudi izreCi, 
polozice ra�un kad dode dan suda. 

(Matej, 12 35-36) 

Kakva ј е  veza izmedи tih pasиsa i parabole о nepravednom slи
zi? Sta znaCi hиljenje protiv Svetog Dиha? Zasto to hиljenje nece 
biti oprosteno, i sta је Sveti Duh? 
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S vcti Duh је ono sto је dobro и svemи. U svakom predmetu, и 
.o.; va kom coveku, и svakom dogadajи, ima nesto dobro, ne и filozof
skom i ne и mistickom smislи, vec и najjednostavnijem, psiholo
.'> kom i svakodnevnom smislи. Ako covek ne vidi to dobro, ako sve 
1 \S l tLI Ltj e пeopozivo, ako trazi i vidi samo lose, ako nije sposoban da 
v i l l i  c lobro и stvarima i ljиdiщa - onda је to hиljenje protiv Svetog 
1 L t l la .  Iша razliCitih tipova ljиdi. Neki sи sposobni da vide dobro 
Снk i kada ga ima veoma malo. Oni sи cak skloni da ga samima sebi 
t t vc l i cavajи. Drugi sи, naprotiv, skloni da sve vide gore nego sto ј е  
L l  s tvaгnosti i nesposobni sи  da vide ista dobro. Pre svega, иvek i и 
s vcmн, oni nadи nesto lose, иvek pocinjи sa sиmnjom, sa optu
J. i vaпjem, sa ocrnjivanjem. То је hиljenje protiv Svetog Duha. То 
l н r l jcпje nije oprosteno; to znaci da ono ostavlja veoma dиbok trag 
' " '  L tпнtrasnju prirodи samog coveka . .  

Obicno и zivotu ljиdi иzimajи klevetu sиvise olako, sиvise olako 
щt laze izvinj enj а za n ји и sebi i drugima. Кleveta sacinjava pola nji
lюvi l1 zivota, ispиnjava polovinи njihovih interesa. Ljиdi klevecи, ne 
pгimccujиCi sta oni sami rade, i aиtomatski od drugih ocekujи samo 
k lcvctu. Oni odgovaraju na klevete drugih klevetom i teze jedino da 
i l t  пadmase. Posebno primetna sklonost klevetanjи naziva se ili kri-
1 ick i шn ili duhovitost. Ljudi ne razumejи da је, cak i иobicajeno 
svнkodnevno klevetanje, pocetak hиljenja protiv Svetog Duha. Ne 
;ласi Davo uzalиd klevetnik. Pasиs и Jevandeljи, da се se poloziti 
J'acL tп za svaku praznи rec na dan sиda, zvuci ljиdiшa veoma cиdno 
i пcгazшnljivo, jer oni ne razumejи da је cak i mala kleveta pocetak 
l t t t l jcпja protiv Svetog Dиha. Oni ne razumejи da cak i svaka prazna 
t·cc ostaje,  i da klevecuCi sve oko sebe mogи da i nenamerno dodir
t t l t  пcsto sto pripada drugacijem redu stvari i da se tako nadи vezani 
'lt t  tocak vecnosti u иlozi malog i nemocnog klevetnika. 

Zato se ideja о kleveti koja nece Ьiti oprostena ljиdiшa odnosi 
i'a k  i па obicni zivot. Klevetanje ostavlja dиЬlji trag na ljиdima ne
! '.o sto oni misle. 

Л l i ,  kleveta ima posebno znacenje и ezoterijskom radи i Нrist ј е  
l l k a;.ao na to znacenje. 

1 ko god kaze rec protiv Sina coveCijeg, Ьiсе mu oprosteno: ali 
ko god govori protiv Svetog Duha nece mu Ьiti oprosteno, ni u 
( ) vom svetu, ni u svetu koji се doci. 
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Ove zna�ajne re�e zna�e da ocmjivanje i kleveta direktno protiv 
Hrista licno mogи Ьiti oprostene. Ali, kao voda skole, kao иCitelj 
skole, on ne Ьi mogao da oprosti klevetu иsmerenи protiv skole, 
protiv ideje skolskog rada, protiv ideje ezoterizma. 

Та vrsta huljenja protiv Svetog Duha ostaje sa ljиdirna zaиvek. 
Parabola о nepravednom иpraviteljи odnosi se na stvaranje drи

ge, sиprotne sklonosti, to се reCi, sklonosti da se vidi s:тeti �иh ili 
"dobro" �ak i tamo gde ga irna veoma malo, i da se na taJ na�m иvе
са dobro и seЬi i oslobodi od greha, to jest od "zla". 

Covek nalazi ono sto trazi. Onaj ko trazi zlo, nalazi zlo; ko trazi 
dobro, nalazi dobro. 

Dobar covek od dobrog Ьlaga srca iznosi dobre stvari; а zao 
covek od zlog Ьlaga iznosi zle stvari. 

Istovremeno, nista nije opasnije nego razumeti tu Њistovu idejи 
и bиkvalnom ili sentirnentalnom smislи, i po�eti gledati "dobro" ta
mo gde ga иopste nema. 

Ideja da и svakom predmetu, и svakom �oveku i svakom doga
dajи irna nesto dobro је ispravna samo и odnosи na normalna i pri
rodna ispoljavanja. Та ideja ne moze Ьiti podjednako ta�na и odnosи 
na abnormalna i neprirodna ispoljavanja. Ne moze Ьiti Svetog Duha 
и hиljenjи protiv Svetog Dиha; i postoje stvari, ljиdi i dogadaji koji 
sи ро samoj svojoj prirodi hиljenje protiv Svetog Duha. Njihovo 
opravdavanje је hиljenje protiv Svetog Dиha. 

Velika koliCina zla и zivotu se pojavljиje zato sto ljиdi, и strahи 
da ne poCine greh ili и strahи da se ne pokazи dovoljno milosrdni
ma ili dovoljno slobodoumnima, opravdavajи ono sto ne zaslиzиje 
opravdanje .  Hrist nije Ьiо sentimentalan, on se nikad nije plasio da 
kaze neprijatnи istinи, i nije se plasio da delиj e. Isterivanje menjaca 
novca iz hrama је krajnje znaca.jna alegorija, koja pokazuje Hristov 
stav prema "zivotu", koji pokusava da cak i hram preokrene и svoje 
ciljeve. 
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I Isus pode u hram Bozji, i izbaci iz njega sve koji su prodavali 
i kupovali u hramu, i prevmu stolove menjaca novca, i sedista 
оnЉ koji su prodavali golubove, 

Hriscanstvo i Novi Zavet 

Ј rece im, Zapisano је, Моја kuca се se zvati kucoш molitve; 
a l i  vi ste је naCinili razbojnickoш peCinom. 

(Matej, 21.  12-13) 

Ostaje da se spomenи dve ideje, koje se cesto роvеzији sa je
vaпdeljskim и�enjem i koje Ь'асаји podjednako pogresnи svetlost i 
па pгincipe i na samog Hrista. 

Prva ideja ј е  da se jevandeljsko и�еnје ne odnosi na zemaljski 
J.j vot, da Hrist nije gradio nista na zemlj i, da је �itava ideja Hri
scaпstva da coveka pripremi za vecni zivot, za zivot s оnи stranи 
v r·ata smrti. 

А druga ideja је da је hriscansko исеnје sиvise idealno za ljиde 
ј zbog toga neprakticno, da је Hrist Ь}о pesnik i filozof и svojim 
sпovima, ali da se trezvena stvarnost ne moze zadrzavati na tim 
s пovima i ne moze ih ozЬiljno иzeti и obzir. 

ОЬе te ideje sи pogresne. Hrist nije иСiо za smrt, vec za zivot, ali 
п jcgovo исеnје nikad ne иklјисије niti moze da иkljиci Citav zivot. 

пjegovim reCima, posebno и parabolama, stalno se ројаvlјији 
rппogi ljиdi koji stoje potpиno izvan njegovih ideja: kraljevi, boga
l нs j ,  lopovi, svestenici, Leviti, slиge bogatih, trgovci, pisari i farise
j ј ј tako dalje. 1 taj ogromni, apsurdni zivot sa kojim njegovo и�еnје 
r 1crna veze, bio ј е  и njegovim ocima mamon koga covek ne moze 
s i L r� i t i  istovremeno kad i Boga. 

1 Hrist nikad nije Ьiо neprakticni "pesnik" ili "filozof' .  Njegovo 
1 rсспје nije za sve, ali је strogo prakti�no и svim svojim detaljima. 
Ono је prakticno pre svega zato sto nije za sve. Мnogi ljиdi sи ne
s posobni da od njegovog исеnја иsvoje Ьilo sta osim laznih ideja, i 
1 1  ј ј rna Hrist nema sta da kaze. 

1 9 1 1 - 1 929. 
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Poglavlje V 

SIМВOLIZAM TAROTA 

1 

U okultnoj ili simboli�koj literaturi, to jest, literaturi zasnovanoj 
na priznavanju postojanja skrivenog znanja, postoji jedna pojava od 
velikog zna�aja. 

То је Tarot. 
Tarot је paklo karata koje se јо� uvek koristi u Juznoj Evropi za 

igru i proricanje. Ono se veoma malo razlikuje od oЬi�nih karata za 
igru, koje predstavljaju.redukovano paklo Tarota. Ono ima iste kra
ljeve, kraljice, asove, desetke i tako dalje.  

Tarot karte su poznate od kraja �etrnaestog veka, kad su vec po
stojale medu �panskim Ciganima. То su Ьile prve karte koje su se 
pojavile u Evropi. 

Postoji nekoliko varijacija Tarota, koje se sastoje od razli�itog 
broja karata. Smatra se da је najta�nija reprodukcija najstarijeg Ta
rota, takozvani "Marseljski Tarot". 

То paklo se sastoji od 78  karata. Od njih, 52 su oЬi�ne karte za 
igru, sa dodatkom jedne karte sa slikom u svakom nizu, ро imenu 
"Vitez'', koji је sme�ten imedu kralj ice i zandara. То �ini 56_, karata 
podeljenih u �etiri vrste, dve crne i dve crvene, nazvane Stapovi 
(tref), Pehari (herc), Ma�evi (pik) i Pentagrami ili Diskovi (karo). 

Postoje ј о� 22 karte sa posebnim imenima koje su izvan ta �etiri niza. 
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1 .  Zongler 
2. Prvosve�tenica 
З .  Carica 

1 2. Obe�eni �ovek 
1 3 .  Smrt 
14 .  Vreme (Umerenost) 

1 
4. Car 
5 .  Hierofant 
б. Isku�enje 
7 .  KoCija 
8. Pravda 

Simbolizam Tarota 

1 5 . Davo 
1 6. Toranj 
1 7 . Zvezda 
1 8 . Mesec 
1 9 . Sunce 

9. Pustinjak 20. Sudnji dan 
10 .  To�ak srece 
1 1 .  Snaga 

2 1 .  Svet 
О. Luda 

Paklo Tarot karata, ро legendi, predstavlja egipatsku knjigu hije
гoglifa, koja se sastoji od 78 taЬlica, koje su do nas dospele na �ude
san na�in. 

Poznato је da је u Aleksandrijskoj ЬiЬlioteci, pored papirusa i 
pergamenata, Ьilo mnogo takvih knjiga, koje su se �esto sastoja1e 
od velikog broja glinenih ili drvenih taЬlica. 

Sto se ti�e da1je istorije Tarot karata, re�eno је da su one u po
cetku Ьile medaljoni sa utisnutim crtezima i brojevima, kasnije me
tнlne plo�e, potom kozne karte, i na kraju papirne karte. 

Spolja је Tarot paklo karata, a1i u svom unutra�njem zna�enju on 
је ne�to sasvim drugaCije. То је "knjiga" filozofskog i psiho1o�kog 
sadrzaja, koja se moze Citati na mnogo raz1i�itih naCiџa. 

Dacu jedan primer filozofske interpretacije �itave ideje, ili op
�teg sadrzaja Knjige Tarota, njen metafizi�ki naziv, tako reci, koji 
се jasno pokazati Citaocu da tu knjigu nisu mog1i izmisliti nepisme
пi Cigani 14 .  veka. 

Tarot је pode1jen na tri de1a 

1 .  deo - 2 1  numerisana karta, od 1 do 2 1  
2 .  deo - jedna karta obelezena s a  О 
З .  deo - 56 karata, to jest, �etiri niza svaki od ро 14 karata 

Drugi deo је karika izmedu prvog i treceg, jer se svih 56 karata 
tгeceg dela zajedno smatraju jednakim karti obe1ezenoj sa nula.1 

1 Francuski filozof i mistik 1 8. veka, Sent Marten (Saint Martin) ( "Nepoznata 
/ilozofi;a "), nazyao је  svoju glavnu knjigu "Prirodna tabela odnosa ko;i posto;e 
izmedu Boga, Coveka i Univerzuma ". Та knjiga sastoji se od 22 poglavlja koja 
pt·edstavljaju komentare na 22 glavne Tarot karte. 
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Zaшisliшo 2 1  kartu prvog dela poredanu u oЬliku trougla, sa 
scdaш karti sa svake strane; u centru trougla је  tacka predstavljena 
kагtош sa nuloш (iz drugog dela), а trougao ј е  okгuzen kvadratoш 

Slika 4. 
koji se sastoji od 56 karata (treCi deo ), 14 sa svake strane. Sad iша
шо шetazfizicki prikaz odnosa izшedu Boga, Coveka i Univer
zuma, ili izшedu ( 1 )  noumenalnog sveta (ili objektivnog sveta), (2) 
psihickog sveta coveka, i (З) pojavnog sveta (ili subjektivnog sve
ta), to jest fizickog sveta. 

Trougao је Bog (Trojstvo) ili svet nоишеnа* . 
Kvadrat (cetiri eleшenta) је vidlj ivi, fizicki ili pojavni svet. 
Tacka је covekova dusa, i оса sveta se odrazavajи и dusi coveka. 
Kvadrat је jednak tacki. То znaCi da sav vidljivi svet sadrzan и 

covekovoj svesti, to j est, stvoren и covekovoj dиsi, predstavlja nje
gov prikaz. А covekova dusa је  tacka koja nеша diшenzija и centru 
troиgla objektivnog sveta. 

Jasno је da se takva j edna ideja nije шogla pojaviti шеdи neиkiш 
ljиdiшa, i jasno је da је Tarot vise od pakla karata za igranje i gatanje .  

* Noumen, i l i  noumenon - (grc. voOUf:!EVOV ) - stvar koja (ili bice koje) se  ne  
moze culima opaziti, vec samo razumom zamisliti (ovde - objektivni svet); 
supгot. od f'enomen - (gl'c. qнxt VOIJEvov = pojava) (ovde - subjektivni svet). 
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Моgисе је da se ideja Tarota izrazi takode i и oЫiku troиgla u 
koji је иkljиcen kvadrat (шaterijalni иniverzuш), и koji је иkljиcena 
tacka (covek). 

Slika 5 .  

Vеоша је interesantno da se  odredi cilj, svrha i priщena knjige 
Tarota. 

Pre svega је neophodno da se zapazi da је Tarot "filozofska шa
sina", koja ро svoш sшislи i шogucoj priшeni iша шnogo zajedni
ckog sa filozofskiш шasinaшa za kojiшa sи srednjevekovni filozofi 
tragali i pokusavali da ih izишеји. 

Postoji hipoteza ро kojoj se pronalazak Tarota pripisиje Rејшо
nи Lilijи (Rayшond Lиlly), filozofu i alheшicaru 1 3 .  veka i aиtoru 
шnogih шistickih i okultnih knjiga, koji је  zapravo и svojoj knjizi 
"Ars Magna "  postavio sеши "filozofske шasine". Ротоси te шa
sine Ьilo ј е  шоgисе postavljati pitanja i doЬijati odgovore na njih. 
Та шasina se sastojala od koncentricnih krugova sa reciшa koje sи 
oznacavale ideje razliCitih svetova, poredane и tiш kгиgoviшa ро 
izvesnoш redu. Kada Ьi se pojedine reCi postavile и шedusobni od
rюs radi forшiranja pitanja, drиge reCi Ьi davale odgovor. 

Tarot iша шnogo zajednickog sa оvош "шasinoш". Ро svojoj 
.-> v гsi on је neka vrsta filozofske racиnaljke. 
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(а) On daje шogиcnost da se postave и razlicitiш grafickiш ob
l iciшa (kao poшenиti troиgao, tacka i k:vadrat) ideje koje је tesko, 
ako пе i neшoguce, izraziti reCiшa. 

(Ь) Оп је neka vrsta instruшeпta иша, iпstruшeпta koji шо�е da 
s lu�i za obиku sposobпosti za koшЬinovaпje i tako dalje .  

(с) Оп је sprava za иvе�Ьаvапје иша, za njegovo пavikavaпje па 
nove i sire zaшisli, za шisljenje о svetu visih diшenzija i za razшne
vaпje siшbola. 

Sisteш Tarota и svoш duЫјеш, sireш i raznovrsnijeш znacenjи 
stoji u istoш оdпоsи рrеша шetafizici i шisticizши kao sto sisteш be
le�enja cifara, deciшala i drugo, stoji u оdпоsи рrеша шateшatici. 
Tarot је  шоМа sашо pokusaj da se stvori ј еdап takav sisteш, ali cak 
i sаш pokusaj је iпteresaпtan. 

Da Ьisшо se upozпali sa Tarotoш, пеорhоdпо је da se ироznащо 
sa idejoш Kabale, Alheшije, Magije i Astrologije .  

Ро шisljenju raznih koшeпtatora Tarota, koje је  vеоша verova
tno, on predstavlja sinopsis heпnetickih паиkа sa njihoviш razniш 
podpodelaшa, ili pokusaj da se napravi takav siпopsis. 

Sve te паиkе saCiпj avaju jediпstveni sisteш psiholoskog рrои
саvапја coveka и njegovoш odnosu рrеша svetu nоuшепа (рrеша 
Воgи, svetu dиha) i рrеша svetu fеnошепа (vidljivoш fizickoш 
svetu) . 

Slova jevrejske azbuke i razne alegorije Kabale; iшena шetala, 
kiselina i soli u alheшiji; iшena planeta i sazveMa и astrologij i; 
iшena bogova i zlih duhova и шagiji - sve је  to sашо konvencio
nalni skriveni jezik za psiholoske ideje .  

Otvoreno proиcavanje psihologije, posebno u sireш sшislи, Ьilo 
је neшoguce.  Mucenje i lошаса cekale su istra�ivace . 

Ako pogledaшo jos dalje и prosla stoleca, videceшo jos vise 
straha od svih pokusaja da se ршиСi covek. Kako је Ьilo шoguce da 
se пsred sveg 1maka, neznanja i praznoverica tih Yreшena govori i 
delпje otvoreno? Otvoreno proиcavanje psihologije је sишnjivo cak 
i и nase vreшe, koje se sшatra prosveceniш. 

Prava sustiпa herшetickih naиka Ьila је zato skrivena iza siшbo
la Alheшije ,  Astrologije i Kabale. Od njih, Alheшija је иzela oЫik 
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pravljenja zlata, ili pronala�enja eliksira �ivota; Astrologija i Kabala, 
predvidanja; а шagija potciпjavanja duhova. Ali, kad је pravi alhe
шicar govorio о- zlatu, on је govorio о potrazi za zlatoш и coveko
voj dиsi .  А kad је govorio о eliksiru �ivota, on је govorio о potrazi 
za vecniш �ivotoш i pпteviшa ka beSlmtnosti. U tiш slиcajeviшa on 
је nazivao "zlatom " ono sto se и Jevandelj iшa naziva Carstvo Ne
besko, i sto se и Виdizши naziva Nirvana. Kad је pravi astrolog go
vorio о sazveMiшa i planetaшa, on је govorio о sazveZdiшa i plane
taшa и covekovoj dиsi, to jest, о osoЬinaшa ljиdske dиse i njenoш 
оdпоsи рrеша Воgи i svetu. Kad је pravi kabalist govorio о ВоЩет 
lmenu, on је tra�io to Iше п dиsi coveka i и Prirodi, а ne и rnrtviш 
knjigaшa, ne и ЬiЫijskoш tekstu, kao sto sи radili sholasticki kabali
sti. Kad ј е  pravi шаg govorio о potciпjavanjп "duhova", eleшenata i 
slicnog covekovoj volji, on је pod tiш potciпjavanjeш podrazuшevao 
potciпjavanje јеdпој jediпoj volji razliCitih covekovih "Ја", njegovih 
razliCitih �elja i sklonosti. Kabala, Alheшija, Astrologija i Magija sи 
paralelni siшbolicki sisteшi psihologije i шetafizike. 

Osvald Virt (Oswald Wirth) na vеоша interesantan naciп govori 
о Alheшiji и јеdпој od svojih knjiga.2 

Alhemija zapravo proucava metafizicku metalurgiju, tj. delo
vanje koje Priroda vrsi u zivim bicima; najduЫja nauka о iivotu 
Ьila је skriYena pod cudnim simbolima . . .  

Ali, takve ogromne ideje sagorele Ь i  umove koji su  suvise uski. 
Nisu svi alhemicari Ьili ingeniozni. Pohlepa је privlaCila alhemi
ji ljude koji su trazili zlato, koji su Ьili strani svakom ezoterizmu; 
oni su sve razшneli bukvalno, i njihova ludovanja cesto nisu imala 
granica. 

Iz te fantasticne kuhinje vulgamih sarlatana rodila se savreme
na hemija. Ali, pravi filozofi, dostojni tog imena, zaljuЫjenici u 
mudrost, pazljivo su radvajali suptilno od grubog, sa oprezom i 
promiЩenoscu, kao sto је trazila Smaragdna TaЬlica Hermesa Тris
inegistusa; odnosno, odbacivali su znacenje koje је pripadalo mr
tvim slovima i ostavljali za sebe samo unпtrasnji dul1 doktrine.  

U nase vreme mi brkamo mпdre sa ludima i potpпno odbacuje
mo sve sto ne nosi zvanicni pecat. 

2 "Polagan;e ruku i filozo{ska medicina ", Pariz 1 897., str. 146-7. 
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Proucavanje Imena Boga u rijegovim ispoljavanjima cini osnovu 
Kabale. "Jehova" se u hebrejskom pi�e sa cetiri slova, Jod, Не, Vau 
i Не. Tim cetirima slovima Ьilo је davano simbolicko znacenje. Pr
vo slovo izrazava aktivni princip, pokretaca; drugo, pasivni princip, 
inerciju; trece, ravnotefu, "oЫik"; i cetvrto, rezultat ili skrivenu 
energiju. Kabalisti tvrde da se svaka pojava i svaki objekt sasto�e od 
ta cetiri principa, to jest, da se svaki objekt i svaka pojav;a sastoJe od 
Bozijeg Imena. Proucavanje tog imena (u Grckom Te.tr�gram�to�� ili rec od cetiri slova) i njegovo nalazenje u svemu с1ш glavш cllJ 
kabalisticke filozofije .  

Sta је pravo znacenje toga? 
Ро kabalistima, ta cetiri principa prozimaju i sacinjavaju sva

ku stvar. Zato, nalazeCi ta cetiri principa u stvarima i pojavama 
sasvim razliCitih kategorija, medu kojima ranije nismo videli ni�ta 
zajednicko, covek pocinje da v�di analogiju me�u . tim stvarima.,I 
postepeno on postaje ubeden da Је  sve u svetu sac1щeno u sklad� sa 
istim zakonima, u skladu sa istim planom. Iz odredene perspekt1ve, 
obogacivanje intelekta i njegov rast sastoje se. od �irenja nje.gove 
sposobnosti za nalazenje analogija: .Prou�avanJe z�ko�a сеtш. slo
va, ili Imena Jehove, tako moze Ь1ћ nасш za pro�lfenJe svesћ. Та 
ideja је sasvim jasna. Ako је Ime Boga zaista u svemu, (ako је Bog 
prisutan u svemu), onda Ьi sve trebalo da bude analo�n? svemu dru
gom, najmanj i deo Ьi trebalo da bude analo�,an сеl�ш, zrno pes�a 
analogno univerzumu, а sve analogno Bogu. Kako Је gore, tako Је 
i dole." 

Spekulativna filozofija dolazi do zakljucka da svet ne.sumnjivo 
postoji, ali da је na�a predstava о svetu pogre.�na. !о z�ac1 da uzro
ci na§ih oseta koji leze van nas zaista postoJe, al1 da Је nasa kon
cepcija tih uzroka pogresna. Ili, da to drugaCije ka�em?, to znaci da 
svet и sebl, to jest, svet ро seЬi, bez nase percepc1Je щеgа sam?�a, 
postoji, ali mi ga ne poznajemo i nikad �а ne �oze�o dosegnuћ.' Jer је sve to nedostupno na�em proucavaщu, to Jest, c1�av svet poJav� 
ili ispoljavanja samo је nasa predstava о svetu. М1 smo okruzeш 
zidoш nasih sopstvenih predstava i nismo u stanju da pogledamo 
preko tog zida u stvami svet. 

Kabala cilja na proucavanje sveta kakav jeste, to jest, sveta ро 
seЬi. Predmet drugih "mistickih" nauka potpuno је isti. 
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U Alhemiji se cetiri principa od kojih se sastoj i svet zovu cetiri 
L: l cmenta. То su vatra, voda, vazduh i zemlja, kojima ро svom zna
ccпju tacno odgovaraju cetiri slova Jehovinog imena. 

U Magiji, cetiri elementa odgovaraju cetirima kl�sama d�o.va --:
<. I LI Iюvi vatre, vode, vazduha i zemlje (elfi, vodeш duhov1, sllfi 1 
gпошi). 

U Astrologij i, cetirima elementima odgovaraju, veoma udaljeno, 
cctiгi kardinalne tacke, istok, jug, zapad i sever, koje, sa svoje stra-
1 1C ,  sluze da oznace razlicite podele ljudskog Ьiса. 

U "Apokalipsi " postoje cetiri zveri, jedna sa glavom Ьika, druga 
s · 1  glavom lava, treca sa glavom orla, i cetvrta sa glavom coveka. 

I svi oni zajedno jesu Sfшga, s lika cetiri principa stopljena u 
јсdно. 

Tarot је, tako reci, kombinacija Kabale, Alhemije, Magije i As
t .гologije .  

Cetirima principima - cetiri slova Imena Boga, i l i  cetiri alhemij
s ka elementa, ili cetiri klase duhova, ili cetiri podele coveka, (cetiri 
zveri Apokalipse) odgovaraju cetiri niza Tarota: stapovi, pehari, ma
ccvi i pentagrami. 

Svaki niz, svaka strana kvadrata koji је kao celina jednak ta�ki, 
prcdstavlja j edan od elemenata, ili vladara jedne klase duhova. Sta
povi su vatra ili elfi, pehari su voda ili vodeni duhovi, macevi su 
v<:�zduh ili silfi, i pentagrami zemlja ili gnomi. 

Stavise, u svakom nizu, kralj predstavlja prvi princip ili vatru, 
k raljica drugi princip ili vodu, vitez treCi princip ili vazuh i paz ce
t vrti princip ili zemlju. 

Кес opet oznacava vatru, dvojka - vodu, trojka - vazduh, а ce
t vorka - zemlju. Potom cetvrti princip, kombinujuci u seЬi prva tri, 
postaje pocetak novog kvadrata. Cetvorka postaje prvi princip, peti
ca - drugi, sestica - treCi i sedmica - cetvrti. Dalje, sedmica је opet 
pivi princip, osmica - drugi, devetka - treci i desetka - cetvrti, kom
pletirajuci tako poslednji kvadrat. 

Dalje, crni znaci (stapovi i macevi) izrazavaju aktivne osoЬine, 
cпergiju, volju, inicijativu, а crveni znaci (pehari i pentagrami) izra
�avaju pasivne osobine i inerciju. Prva dva niza znakova, §tapovi i 
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pehari, ozna�avajи dobre, to jest, po�e1jne okolnosti ili prijateljske 
odnose, а druga dva, ma�evi i pentagrami, ozna�avajи zlo, to jest 
nepo�eljne okolnosti ili neprijateljske odnose.  

Na taj na�in, svaka od 56 karata ozna�ava ne�to aktivno i l i  pa
sivno, dobro l.li zlo, �to se javlja ili iz �ovekove volje ili ти dolazi 
spolja. Da1je, zna�enja raznih karata иslo�njena sи na razne na�ine 
komblnacijom simboli�kih zna�enja znakova i brojeva. Sve zaje
dno, 56 karata predstavljajи, tako reCi, sliku svih mogиcnosti и �i
votu �oveka. То је princip na kome је zasnovana иpotreba Tarota za 
proricanje .  

Ali, filozofsko zna�enje Tarota је nepotpuno bez 22 karte "Veli
ke Arkane". Те karte imajи, najpre numeri�ko zna�enje, а potom 
veoma slo�eno simboli�ko zna�enje. Uzete и svom numeri�kom 
aspektu, te karte formirajи jednakostrani�e troиglove, kvadrate i sli
�ne figure, koje imajи razliCita zna�enja, и skladи sa kartama koje 
ih saCinjavajи. 

Literatura posvecena Tarotu sastoji se vecim delom od tuma�e
nja simboli�kih slika 22 karte . Мnogi aиtori misti�kih knjiga иoЬli
�ili sи svoja dela ро planи Tarota. Ali, njihovi Citaoci �esto иор�tе 
na to i ne роmШјаји, po�to Tarot nije иvek spomenиt. 

Vec sam pomenиo knjigu od "Nepoznatog Filozofa", Sent Mar
tena, Prirodna Tabela Odnosa izmedu Boga, Coveka i Univerzuma. 

Upravo је u Tarotu, kaze jedan od savremenih sledbenik:a Sent 
Martena, Nepoznati Filozof nasao misterioznu kariku koja spaja 
Boga, Coveka i Univerzum. 

"Dogma i ritual visoke magije " od Elifasa Levija ( 1 853)3,takode 
је napisana na osnovu plana Tarota. Svakoj od 22 karte Elifas Levi 
posvetio је dva poglavlja, jedno poglavlje и prvom delи i jedno po
glavlje и drиgom delи. Elifas Levi govori о Tarotu i и svojim dru
gim knjigama, "Istorija magije ", "Kljuc velikih Misterija ", " Velika 
Arkana " itd. 

3 Transcendentalna magiia, п;епа doktrina i ritual, od Elifasa Levija, prevod i 
komentari Artur Edvard Vejt (Arthur Edward Waite), izdavac William Rider & 
Son, London, 1 923. 
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Komentatori Tarota иvek se pozivajи na "Istoriju Magije ", od 
Kгistijana (и Francиskoj , 1 854). Та knjiga daje astrolo�ko tuma
tcвje 56 karata. 

Dalje, tu sи knjige Gvaite (Gиaita) sa �иdnim alegorijskim na
s lovima: "Na pragu tajne ", "Satanin hram ", i "Кljuc crne magije ". 
rrva od tih knjiga је иvod, druga је posvecena zna�enjи prvih sedam 
karata od 1 do 7 ( od 22), trecг drugih sedam karata, dok se �etvrta, 
\соја је trebalo da иpotpuni taj detaljni komentar Tarota, nije pojavila. 

Iвteresantaв materijal za proи�avanje Tarota dat је и delima Os
valda Virta, koji је obnovio Tarot karte i pored toga objavio neko
l i ko knjiga posvecenih hermeti�kom i masonskom simbolizmи. 

Na engleskom postoje knjige А. Vejta (Waite), koji daje kratke 
komentare na paklo Tarota kakvo је  �tampano и Engleskoj i daje 
mali ЬiЬliografski indeks dela о Tarotu. Dalje sи izvesni materijal 
za proи�avanje Tarota dali Bur�e (Burgeat), Dekresp (Decrespe ), 
P i kar (Pickard) i engleski prevodilac Kabale, Mek Gregor Maters 
( MacGregor Mathers) .  

Francиski okultista, "Dr Papus", ima dve knjige posebno posve-
6cne Tarotu ( "Bohemijski Tarot "  i "Bozanstveni Tarot") А и njegovim 
l l гt1gim knjigama takode sи brojne reference i иkazivanja na Tarot, 
i a ko sи velikim delom pomra�ene jeftinom fantazijom i pseиdomi
s t icizшom. 

Ovaj spisak, naravno, ne иk1ји�ије svu literaturu koja se odnosi 
1 1 < 1  Tarot. Mora se takode primetiti da ЬiЬliografija Tarota nikad ne 
1 1 102е Ьiti potpиna, po�to se najvrednije informacije i kljи�evi za ra
z.шлcvanje Tarota nalaze и delima Alhemije, Astrologije i Mistici
zma uop§te, �iji aиtori шо�dа иор�tе nisи mislili na Tarot ili ga nisи 
pominjali. Tako је, na primer, za razumevanje slike �oveka, kako ј е  
p1·cdstavlja Tarot, mnogo dato и Gihtelovoj knj izi "Teosophia Pra
r ·t ica " ( 1 7 .  vek), а posebno crte�ima и njegovoj knjizi. Pиasonova 
( Poisson) knjiga "Teorija i simboli alhemicara " korisna је za razu
I J J cvaвje �etiri siшbola Tarota. 

Postoje reference na Tarot и knjigama Helene Blavacke, i u 
' " Ј 'пјпој doktrini "  i и "Razotkrivenoj lzidi ", i ima razloga da se verq
I C  tla је B lavacka pridavala veliki zna�aj Tarotu. U teozofskim pиЬli
lшt:i jama koje sи se pojavile tokom �ivota Blavacke ( "Teozo(Ska 
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istrazivanja ") Ьila su dva nepotpisana clanka u kojima је mnogo 
naglaska stavljeno na falicki element sadrzan u Tarotu. 

Ali, uop�teno govoreCi о literaturi о Tarotu, upoznavanje sa njom 
је krajnje razocaravajuce, kao i upoznavanje sa okultnom, а pose
bno teozofskom literaturom, jer sva ta literatura obecava isuvi�e 
mnogo u poredenju sa onim �to daje.  

Svaka od pomenutih knjiga sadrzi ne�to interesantno о Tarotu. 
Ali, uporedo sa vrednim i inte1·esantnim materijalom, one sadrze i 
mnogo toga bezvrednog, koje је karakteristicno za svu "okultnu" lite
raturu uop�te. Naime, tu је najpre cisto sholasticka potraga za zna
cenjem reei, drugo, prenagljeni zakljucci, pokriveni reeima koje sam 
autor nije  razumeo, preskakanje te�kih problema, nedovr�ena raz
mi�ljanja, i trece, nepotrebna komplikovanost i nesimetricne konstru
kcije. Кnjige "Dr Papusa", koji је u svoje vreme Ьiо najpopulamiji 
komentator Tarota, posebno su bogate svim tim stvarima. 

Ра ipak, sam Papus kaze da sva ta slozenost ukazuje na nesa
vr�enost sistema. On kaze: "Priroda је veoma sinteticna u njenim 
ispoljavanj ima i jednostavnost lezi u osnovi svih njenih spolja naj
slozenijih fenomena." То је svakako sasvim tacno, ali Ьа� ta j edno
stavnost nedostaje u svim obja�njenjima sistema Tarota. 

Iz tog razloga cak i dovoljno potpuno proucavanje svih tih dela 
ne vodi citaoca daleko prema razumevanju sistema i simbolizma 
Tarota i uop�te ne ukazuje na prakticnu primenu Tarota kao kljuca 
za metafiziku ili psihologiju. Svi autori koji su pisali о Tarotu uz
nosili su svoj sistem i zvali ga Univerzalnim Kljucem, ali nisu po
kazali kako se taj kljuc koristi. 

Ovde cu navesti nekoliko citata iz dela autora koj i su poku�ali da 
objasne i tumace Tarot i njegovu ideju. 

Elifas Levi kaze u svojoj knjizi "Dogma i ritual "4: 

Univerzalni kljuc magijskih dela је onaj kljuc najdrevnijih reli
gioznih dogmi - kljuc Kabale i BiЫije, Mali Solomonov Кljuc. 

Sad, taj kljuc, za koji se stoleCima smatralo da је izguЫjen, шi 
sшо obnovili, i Ьili sшо u stanju da otvoriшo grobnice drevnog 

4 "Transcendentalna magi;a, п;епа doktrina i ritual", str. 462, 479, 480. 
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sveta, da uCiniшo da шrtvi govore, da vidimo spoшenike proslosti 
u svom njihovom sjaju, da razuшemo zagonetku svake sfinge i da 
prodreшo u sve svetinje. 

Medu stariш narodiшa, upotreba tog kljuca Ьila је dozvoljena 
sашо visokiш svesteniciшa, ра cak i tada ona је Ьila ogranicena 
sашо na cvet iniciranih . . .  

А ovo је Ьiо kljuc о kоше se  radi: hijeroglifski i nuшericki alfa
bet, koji svojim karakteroш i cifraшa izrazava niz univerzalnih i 
apsolutnih ideja . . .  

Siшbolicka tetrada, predstavljena u Misterijaшa Memfisa i ТеЬе 
kroz cetiri oblika sfinge - covek, orao, lav i bik - odgovarala је 
cetiriшa eleшentiшa starog sveta (voda, vazduh, vatra i zemlja) . . .  

Sad, ta cetiri znaka, sa  sviш svojim analogijaшa, objasnjavaju 
jednu rec skrivenu u svim svetinjaшa . . .  Stavise, sveta rec nije iz
govarana: ona је spelovana, i izrazena u cetiri reCi, koje su cetiri 
svete reCi - Jod Не Vau Не. 

Tarot је zaista filozofska шasina, koja cuva um od lutanja, os
tavljajuci шu inicijativu i slobodu; to је шateшatika priшenjena 
па Apsolut, sprega pozitivnog i idealnog, lutrija шisli isto tako eg
zaktnih kao sto su i brojevi, шoZda najjednostavnija i najveca kon
cepcija ljudskog genija. 

Covek u zatvoru, koji iша sашо knjigu Tarota, ako Ьi znao ka
ko da је koristi, za nekoliko godina stekao bi univerzalno znanje i 
bio Ьi u stanju da govori о sviш predшetima sa neuporedivoш uce
пoscu i neiscrpnoш elokvencijoш. 

Р. Кristijan (Christian) u svojoj "Istoriji magije "5 opisuje ritual 
i п ic i jacij e u egipatske Misterije u kome su uloge Ьile igrane ро sli
kama slicnim onim dvadeset dvema iz Arkane Tarota. 

Inicijant vidi veliku galeriju, koju podupiru karijatide u obliku 
clvadeset cetiri sfinge, dvanaest sa svake strane. Na svakoj strani 
zida izшedu dve sfinge nalaze se freske koje predstavljaju misti
cke figure i siшbole. Те dvadeset dve slike gledaju jedna na drugu 
ll parovtшa . . .  

Kako prolazi pored dvadeset dve slike te galerije, inicijant do
Ьija uputstva od svestenika . . .  

"lstoгiia magiie natprirodnog sveta i sudhine kroz vremena i narode ", Р. 
< ' l 1 1 i s t i aп , Pariz, Fume, Juvet & Cle, str. 1 12- 1 1 3 .  
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Svaka arkana, ucinjena vidljivom i opipljivom pomocu svake 
od tih slika, jeste formula zakona ljudskog delovanja u njegovom 
odnosu prema duhovnim i materijalnim silama, Cije komЬinova
nje proizvodi zivotne fenomene. 

U vezi sa pomenutim, moram da ukazem da u egipatskom sim
bolizmu koji је dostupan proucavanju zapravo пета tragova 22 
Tarot karte. BuduCi da је tako, moramo da prihvatimo Кristijanovu 
pretpostavku na veru i da pretpostavimo da se, kako on kaze, ona 
odnosi na "tajne kripte u Ozirisovoni hramu" od kojih nije ostalo 
nikakvog traga i koje imaju malo toga zajednickog sa egipatskim 
spomenicima koji su ocuvani. 

Isto se moze reCi о Indiji. Ncma traga 22 Tarot karte, to jest, Ve
like Arkane, u indijskom slikarstvu i vajarstvu. 

. 
�sv�ld Virt, u svojoj knjizi "Hermeticki simbolizam "6, govoti о 

Jeziku silllbola na veoma interesantan nacin: 

Simbol se uvek moze proucavati iz beskrajnog broja uglova gle
danja; i svaki misblac ima prava da otkrije u simbolu novo zna
cenje koje odgovara logici njegovih sopstvenih koncepcija. 

Zapravo, simboli su upravo i namenjeni da probude ideje koje 
spavaju u nasoj svesti. Oni izazivaju misao putem sugestije i to 
uzrokuje da se istina koja lezi skrivena u duЬinama naseg duha ot
krije.  

Da Ьi simboli mogli da govore, sustinsko је da u seЬi imamo 
zametke ideja, otkrovenja od kojih se sastoji zadatak simbola. Ali 
nikakvo otkrovenje nije moguce ako је um prazan, neplodan i len/ 

Iz to� razloga, simboli ne privlace svakog, ne mogu da govore svi
ma. Oni posebno zavaravaju umove koji izjavljuju da su pozitivni 
i koji svoje razmisljanje zasniYaju samo na inertnim naucnim i do
gma�kim formulama. Prakticna vrednost tih formula ne moze se 
poreci, ali iz filozofske perspektive one predstavljaju samo za
mrznutu misao, vestacki ogranicenu, koja је u toj meri uCinjena 
nepokretnom da izgleda mrtva u poredenju sa zivom mislju, bes
krajnoщ slo�enom i pokretnom, koja se ogleda u simbolima. 

6 "Hermeticki simbolizam ", О. Wirth str. 38-40 i 83. 
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Savrseno је jasno da ti simboli nisu stvoreni da izloze ono sto 
se zove naucnim istinama. 

Ро samoj svojoj prirodi ti simboli moraju ostati elastiCni, ne
odredeni i amЬivalentni, kao 'izreke nekog prorociSta. Njihova ulo
ga је da otkriju misterije, ostavljajuci umu svu njegovu slobodu. 

Za razliku od despotske pravovemosti, simbol favorizuje neza
visnost. Samo simbol moze izbaviti coveka od robovanja recima i 
formulama i omoguCiti mu da postigne sposobnost da slobodno 
misli. Nemoguce је izbeCi upotrebu simbola ako covek zeli da pro
nikne u tajne (misterije), odnosno u one istine koje se tako lako 
mogu pretvoriti u monstruozne obmane cim ljudi pokusaju da ih 
izraze direktnim jezikom bez pomoci 'simbolickih alegorija: Cu
tanje koje se namece iniciranima nalazi opravdanje u tome. Okul
tne tajne zahtevaju, da Ьi se razumele, napor uma, one mogu da 
iznutra prosvetle um, ali ne mogu da slпZe kao teme za retoricke 
rasprave. Okultno znanje ne moze se preneti ni usmeno ni pisme
no. Ono se moze steCi jedino dubokom meditacijom. Neophodno 
је da se prodre duboko u sebe da Ьi se ono otkrilo. А oni koji ga 
traze izvan sebe na pogresnom su putu. U tom smislu se moraju 
razumeti Sokratove reCi: "Spoznaj sebe." 

U oЬlasti simbolizma covek ne sme da pokuSava da bude su
vise egzaktan. Simboli odgovaraju idejama koje је ро samoj nji
hovoj prirodi tesko obuhvatiti, i koje је potpuno nemoguce svesti 
na sholasticke definicije. 

Sholastika podvrgava krajдjoj analizi samo reci, to се reci, ne
sto potpuno vestacko. Ро samoj svojoj prirodi rec је instrument 
paradoksa. Svaka tema moze se braniti raspravljanjem. То је zato 
sto svaka disciplina ne operise samo stvamostima koje dosefu 
nasu svest same ро seЬi, vec samo njihovim usmenirn predstava
ma, fantazijama naseg duha koje cesto seЬi dopustaju da budu ob
manute tim laznim novciCima nase misli. 

Hermeticka filozofija se odlikuje time sto је u stanju da se od
voji od reCi i da se utopi u kontempjggju о stvarima uzetim ро 
seЬi, u njihovoj sopstvenoj sustini. 

-

1 nema niceg iznenadujuceg u cinjenici da se pod takvim us
lovima filozofija podelila na dve struje. Jedna је imala izvor u Ari
stotelovoj logici i zadrzava mogucnost da se do istine dode putem 
rezonovanja zasnovanog na pretpostavkama koje se smatraju ne
ospomim. 
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То је bila zvanicna filozofija koja se ucila u ( oЬicnim) skolama, 
odatle termin "sholasticka". 

Druga filozofija sledila је drugi pravac, uvek manje ili vise 
okultni, u smislu da је uvek Ьila ogmuta misterijom i predavala 
svoja ucenja samo pod pokrivacem zagonetki, alegorija i simbola. 
Кroz Platona i Pitagoru, ta filozofija tvrdi da је dosla od egipat
skih svestenika i od samog osnivaca njihove nauke, Hermesa Tris
megistusa, odatle naziv "hermeticka". 

Hermesov ucenik је cutao, on nikad nije vodio rasprave ili po
kusavao da Ьilo koga ubedi u Ьilo sta. Zatvoren u sebe, on је uto
nuo u duboku meditaciju i konacno na taj nacin prodro u tajne 
Prirode. On је stekao poverenje Izide i stupio u odnos sa pravim 
inicijantima. Spoznaja mu је otvorila principe svetih drevnih na
uka, od kojih su postepeno nastajale Astrologija, Magija i Ka
bala. 

Те nauke, koje se zvanicno nazivaju "mrtvim", sve se odnose 
na isti predmet, na otkrice skrivenih zakona koji vladaju svemi
rom. 1 one se razlikuju od zvanicne fizike ро svom tajanstvenom 
i transcendentalnom karakteru. Те nauke sacinjavaju Hermeticku 
filozofiju.  

Та filozofija se dalje odlikuje Cinjenicom da se ona nikad nije 
smatrala Cisto spekulativnom (teorijskom). Zapravo, ona је uvek 
sledila prakticni cilj, trazeCi stvame rezultate; njen proЬlem је uvek 
Ьiо u vezi sa onim sto se naziva Ostvarenje Velikog Dela. 

U knjizi koju sam vec pomenuo ( "Polaganje ruku ", str. 140- 14 1 )  
Osvald Virt pi�e о istom predmetu: 

Jedan poseban razlog objasnjava zasto su teorije koje su Ьile 
tako cuvene u srednjem veku ра sve do 1 8 .  veka, izguЬile pove
renje u nasim oCima. Mi smo izguЬili kljuc za jezik kojim su te 
teorije izrazavane. Mi imamo sasvim drugaCiji naCin govora. U 
stara vremena se ljudi nisu pretvarali da uzimaju strogo egzaktne 
termine о svemu. Oni su smatrali da su aproksimacije sasvim 
dovoljne, jer је cista istina fatalno neizraziva. Idealna istina ne Ьi 
seЬi dopustila da bude okovana nikakvom formulom. Iz toga sledi 
da је u odredenom smislu svaka rec laz. Unutrasnja strana misli, 
njen fundamentalni duh, izmice nam. То је Bozanstvo, koje 
neprekidno otkriva samo sebe, i koje, medutim, dopusta da bude 
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videno samo u svojim odrazima. Iz tih razloga Mojsije nije mo
gao da vidi lice Jehove. 

Iz toga sledi da је, kad је neophodno da se izraze transcenden
talne ideje, covek primoran da priЬegne figurativnom jeziku. Ne
moguce је to uCiniti bez alegorija i simbola. То uopste nije stvar 
izbora, vrlo cesto nema drugog naCina da sami seЬi uCinimo ra
zumljivom jednu takvu ideju. 

Cista misao ne moze se preneti, neophodno је da је necim uvi
jemo. Ali, ta odeca је uvek providna za nekog ko zna kako da vidi. 

Zato se llermetizam obraca onim misliocima koji su od strane 
unutrasnjeg glasa prisiljeni da udu u duЬine svill stvari i ostanu 
nerazшnljivi onima koji se zaustavljaju na spoljasnjem znacenju 
reCi. 

S. Gvaita kaze u svojoj knjizi "Na .pragu tajne ": 

Obuhvatiti sve te istine govornim jezikom, izraziti najvise okultne 
misterije apstraktnim stilom, to ne samo da Ьi Ьilo beskorisno, 
opasno i svetogrdno, vec i nemoguce. Postoje istine tanane, sinte
ticke i bozanske prirode, koje је ljudski jezik nesposoban da izrazi 
u njilюvoj nenarusenoj potpunosti. Samo muzika moze ponekad 
da navede dusu da ih oseti, samo ekstaza moze da ih pokaze u ap
solutnoj viziji, i samo ezoterijski simbolizam moze da ih otkrije 
duhu na konkretan naCin. 7 

IspitujuCi 22 karte Tarota u шzlicitim kombinacijama i poku�a
vajuCi da ustanovimo moguce i trajne odnose koji postoje medu 
njima, na�li smo da је moguce postaviti te karte u parovima, posle
dnju sa prvom, drugu sa pretposlednjom i tako dalje .  I vidimo da 
karte, kad se postave na taj nacin, doЬijaju veoma interesantno zna
cenje .  

Mogucnost takvog rasporeda Tarot karata pokazana је poretkom 
Tarot slika u galerij i mitskog "hrama inicijacije" о kome govori Кri
stijan. 

Karte su poredane ovako : 

7 "Na pragu taine ", Stanislas Gvaita, Georges Сапе, Paris, 1 890., str. 1 76- 1 77. 
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1 - о 
2 - 2 1  
3 - 20 
4 - 1 9 
5 - 1 8 

6 - 1 7 
7 - 1 6 
8 - 1 5 
9 - 14 

1 0 - 1 3  
1 1 - 12 

Kad se rasporede na ovaj ш:cin, jedna karta obja�njava drиgu, i 
�to је najvaZпije, pokazuje se da one mogu Ьiti obja�njene samo 
zajedno i nikad se ne mogu objasniti odvojeno (kao �to је и s1исаји 
karata 1 i О) 

Proиcavajи6i ove parove karata, ит se navikava da vidi jedin
stvo и dvojnosti. 

1 .  Zong1er 
2. Prvove�tenica 
З .  Carica 
4. Car 
5 .  Hijerofant 
6. Isku�enje 
7 .  KoCija 
8. Pravda 
9. Pиstinjak 

1 О. Tocak srece 
1 1 .  Snaga 

О. Lиda 
2 1 .  Svet 
20. Sиdnji dan 
1 9. Sunce 
1 8 . Mesec 
1 7 . Zvezda 
1 6 . Toranj 
1 5 .  Davo 
14 .  Vreme (Umerenost) 
1 3 .  Smrt 
12 .  Obe�eni covek 

Prva karta, "Zongler", oslikava Nadcoveka, ili covecanstvo kao 
celinи koja povezиje nebo i zemljи. Njena sиprotnost је "Lиda", 
karta О. То је pojedinac, slaЬi covek. Те dve karte zajedno predstav
ljajи dva pola, pocetak i kraj . 

Druga karta, "Prvosve�tenica", је  Izida, ili Skriveno Znanje .  
Njena sиprotnost је karta 2 1 ,  "Svet", и krugи Vremena, иsred cetiri 
principa, to jest objekt znanja. 
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Treca karta, "Carica", је Priroda. Njena sиprotnost је  karta 20, 
"Sиdnji dan" ili "Uskrsnиce mrtvih". То је priroda, и vecno regene
ri�иcoj i nanovo o�iv1javajиcoj aktivnosti. 

Cetvrta karta, "Car", је Zakon Cetvorke, �ivotonosni princip, а 
njena sиprotnost је karta 1 9, "Sиnce", kao pravi izraz tog zakona i 
vidljivi izvor �ivota. 

Peta karta, "Hijerofant", је Religija, а njena sиprotnost је karta 
1 8, "Mesec", koji se mo�e razиmeti kao suprotstavljeni princip, ne
prijateljski prema religij i, ili kao "Astrologija", to jest kao osnova 
religije .  U nekim starim Tarot kartama, иmesto vuka i psa, na karti 
1 8  је slika dva coveka koji vr�e astronomska posmatranja. 

Sesta karta, "Isku�enje" ili Ljиbav је emocionalna strana �ivota, 
а karta 1 7, "Zvezda" (Astralni svet) је emocionalna strana prirode. 

Sedma karta, "Kocija", је Magija и smislu nepotpunog znanja, u 
smislи "kuce sagradene na pesku", а njena sиprotnost, karta 1 6, 
"Toranj", је pad koji neminovno sledi iza ve�tackog uspona. 

Osma karta, "Pravda", је Istina, а karta 1 5 ,  "Davo" је La�. 
Deveta karta, "Pustinjak", је mиdrost, ili znanje i potraga za zna

njem, а karta 14, "Vreme", је sadr�aj znanja, ili ono �to se osvaja 
znanjem, ili �to slи�i kao mera znanja. Sve dok covek ne razume 
vreme, ili sve dok covekovo znanje ne eromeni svoj odnos prema 
vremenи, njegovo znanje ne vredi ni�ta. Stavi�e, prvo znacenje kar
te 14, Umerenost, ukazuje na vladanje sobom ili kontrolu emocija 
kao neophodni иslov za "mudrost" . 

Deseta karta је  "Tocak Srece", а njena suprotnost је  karta 1 5 ,  
"Smrt" . Zivot i smrt su jedno. Smrt samo иkazuje na okretanje to
cka �ivota. 

Jedanaesta karta је "Snaga", а njena suprotnost је karta 1 2, "Obe
�eni covek", Zrtva, to jest ono �to daje snagu. Sto је veca covekova 
�rtva, veca се Ьiti njegova snaga. Snaga је srazmerna �rtvi. Onaj ko 
mo�e da �rtvuje sve, moze da uCini sve. 

Po�to smo priЬli�no odredili te korespondencije, interesantno је 
da poku�amo da iznova dizajniramo Tarot karte u literarnim slika
ma, zamШjajuCi karte u znacenjи koje bi trebalo da imaju, drugim 
reCima, jednostavno zamШjajuci �ta one mogu da znace .  

"Slike Tarota" koje slede sн u mnogim slucajevima rezultat Cisto 
sиbjektivnog razшnevanja, kao �to је na primer 1 8 . karta . Ista karta, 
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kao �to ј е  vec pomenuto, u nekim starim Tarotima ima znacenje 
"Astrologije". А u tom slucaju је odnos prema petoj karti sasvim dru
gaCiji . 8  

Dalje, nastavljajuCi da ispitujemo moguca znacenja Tarot karata, 
neophodno је da se ka:'te da su u mnogim od knjiga koje su vec 
pomenute 2 1  karta od 22 karte Velike Arkane uzete kao trojstvo ili 
kao trougao, cija se svaka strana sastoji od sedam karata. Тri dela 
Gvaitine knjige su svaki posvecen jednoj od tri strane trougla, i u 
tom slucaju, kao i u mnogim drugim, sedmice su uzete u poretku od 
1 do 22 ( odnosno 0). 

Ali, cinjenica ј е  da trouglovi, konstruisani na taj naCin, iako nu
mericki sasvim tacni, nemaju simbolickog znacenja. То znaCi da su 
oni prilicno raznorodni �to se tice slika. Ni na jednoj strani trougla 
slike ne predstavljaju ni�ta celo i povezano, vec se pojavljuju u pot
puno slucajnom redosledu. 

Mo:'te se zakljuciti da se slike morajн uzimati u skladu sa njiho
vim znacenjem, а ne u skladu sa njihovim poretkom u pakovanju. 
Drugim recima, karte koje su u pakovanju susedne ne moraju imati 
пikakve veze ро znacenju. 

А potom, ispitujuci znacenje Tarot karata kako se otkriva u "lite
rarnim slikama", moze se videti da se 22 kшie dele na tri niza od ро 
sedam, od kojih је svaki homogen u seЬi �to se tice znacenja slika, 
plus jedna karta koja је rezultat sve te tri sedmorke; а ta karta moze 
biti ili о ili 2 1 .  

U ta tri seta od ро sedam karata, koji se ne mogu naCi ро brojevima, 
vec se moraju traziti u znacenju simbola, opet postoji tајпа dokrtina 
(ili poku�aj da se postavi tajna doktrina) ciji ј е  izraz Tarot. U skladu 
sa tim, "VelikaArkana" sadrzi u seЬi iste podele kao i Citav Tarot, to jest, 
"Velika Arkana", је takode podeljena na Boga, Coveka i Univermm. 

8 Као dodatak ovome nalazim da је :1eophodno da uka2em da sam 1 9 1 1 .  godine, 
kad sam пapisao "Simbolizam Tarota ", imao modemo englesko pakovanje Taro
ta, koje је bilo redizajпiraпo i u mпogim slucajevima izmeпjeпo u skladu sa teo
zofskim tumacenjima. Samo u nekim slucajevima u kojima mi је izgledalo da su 
izmeпe potpuпo neosnovaпe i da odvlace od ideje, kao na primer u karti О (Luda), 
koristio sam Tarot Osvalda Virta, kako se pojavljuje u Papusovoj knjizi "Bohemii
ski Тш·оt ". Kasnije sam ponovo napisao пеkе dJ"uge od mojih literarпih slika l1 
skladu sa stai"im kartama i Tarotom Osvalda Virta. - Р. Uspenski 
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Jedan niz od sedam karata odnosi se na coveka. 

Drugi se odnosi na Prirodu. А treci se odnosi na svet ideja (tj . na 

1 3oga ili Duh). 
Prvih sedam: Covek. "Zongler" ili "Mag" (Adam Kadrnon), �o

vecanstvo ili nadcovek; "Luda" (pojedinacni covek); "Isku�e11Je" 

( ljubav), covecanstvo; "Davo" (pad); "Koeija" (iluz?rnayotraga); 

"Pustinjak" (prava potraga); "Obe�eni covek" (postlgnuce ) ;  Karte 

l ,  О, б, 1 5 ,  7, 9, 1 2. . 
Drugih sedam: Unive�zum. Sunce·, Mesec, Zvezda, MunJa (То-

1-апј), Vaskrsnuce Мrtvih, Zivot i Smrt. Karte 19, 1 8, 17 ,  .1 6, 20, 1 0: 1 3 . 

Trecih sedam: Bog. Prvosve�tenica (znanje); Сапса (kre�tlvna 

moc) Car (cetiri elementa); Hijerofant (religija); Snaga (lJubav, 

jedinstvo i beskonacпost); Istina. Karte 2, 3 ,  4, 5 ,  14, 1 1 ,  8 .  

Prvih sedam predstavlja sedam koraka п� putu �oveka ako se  

preduzmu na vreme, ili sedam lica coveka k?Ja  postoJe naporedo sa 

njim, sedam lica koja su izrazena u �rо�еш cov�kove persona�o

sti - ovo posledпje ako se uzmu u Iшstlckom s1шslu taJne doktrшe 

Tarota. 
Druga i treca sedmorka - Univerzum i svet ideja ili В?� - �vaka 

odvojeno, а takode i u kombinacij i sa J?rYO�, p�eds�avlJaJ� �lfoko 

polje za proucavanje .  Svaka od sedam simbol1cш� sl1k� koJe se od

пose na Uni'verzum povezuje coveka na odredeш nасш s� sv�tom 

ideja. А svaka od sedam ideja povezuje coveka na odredeш nасш sa 
Univerzumom. 

Nijedna od ove tri sedmorke ne нkljucuje 21 .. kartu, "Svet", koja 
LJ ovom slucaju sadrzi u seЬi sve ostale karte, to Jest, сео trougao. 

Sad ako konstrui�emo trougao ciju svaku stranu formira jedna 

sedmo;ka, stavimo 2 1 .  kartu u sredinu i sredimo cetiri znaka .u kva

drat oko trougla, tad meduodnosi izmedн kvadrata, tгougla 1 tacke 
postaju јо� jasnij i. 

Kad smo stavili kartu О u centar, morali smo da upotreЬimo odre

deno figurativno tumacenje, rekav�i da је svet sadrzan u c?vekovoJ? 

шnu. Ali, sada smo takode doЬili svet u centru: 2 1 .  karta Je�aka Је 

tгouglu i kvadratu uzetim zajedno. Svet ј е  u_ �gu vгe1'?-�na, 1�medu 

cetiri principa (ili cetiri elementa) predsta�l�en� �а сеtш zveп A�?

kalipse. Kvadrat takode predstavlja svet (l11 сеtш elementa od koJih 
� svet sastoj i) . 
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U zakljиcku је interesantno da navedemo nekoliko interesantnih 
razmisljanja iz knjige "Bohemijski Тarot ", koji se odnosi na pore
klo drugih igara koje sи nam poznate: sah, domine i druge, а takode 
i legendи о poreklи Tarota. 

Tarot је sastavljen od brojeva i figura, koje medиsobno rеаgи
ји i objasnjavajи jedna drugи, pise aиtor "Bohemiiski Tarot ".9 

Ali, ako razdvojimo figure i uredimo ih na papiru и oЬlikи to
cka, иCinivsi da se brojevi krecи и oЬlikи kocke, dobicemo micи, 
sa kojom је Odisej, prema Homeru, vezbao podvaljivanje pod zi
dinama Troje. 

Ako flksiramo brojeve na naizmenicnim cmim i belim kvadra
tima, i dopиstimo manjim flgurama nase igre da se krecи ро njima 
- Кralj , Кraljica, Vitez, Bиdala ili Zandar, Toranj ili As - imamo 
igru saha. Zapravo, prvoЬitne taЬle saha sи nosile brojeve i filo
zofi sи ih koristili da rese logicke proЬleme. 

Ako se, ostavljajиCi figure ро strani, ograniCimo na koriscenje 
brojeva, pojavljиje se jamb, а ako se иmorimo od bacanje kocki
ca, mozemo da obelezimo sloYa ро horizontalnim plocama i doЬi
jamo igru domina. 

Sah se na isti naCin degenerise и igrи poteza. 
Na krajи, nase paklo karata, иmesto da se najpre pojavilo pod 

Carlsom VI, prema opstim izvestajima, daleko је starije. Spanska 
pravila postojala sи dиgo pre te vladavine, zabranjиjиCi plemici
ma da igrajи karte, а sam Tarot је veoma drevnog porekla. 

Stapovi Tarota postali sи tref, pehari srca, macevi pik, а penta
grami ili diskovi, karo. Mi smo takode izguЬili dvadeset dve sim
bolicne figure i cetiri viteza. 

О poreklи Tarota Рариs и istoj knjizi prica jednи pricи, kоји је  
verovatno sam izmislio : 

Doslo је vreme kad se Egipat, koji nije vise mogao da se bori 
protiv svojih osvajaca, spremio da casno иmre.  Onda sи Egipatski 

9 "Bohemiiski Tarot", od Papusa, engleski prevod А. Р. Mortona, drugo revi
dirano izdanje, predgovor А. Е. White. Poglavlje XXI, str. 338 (William Rider & 
Son, London, 1 9 1 9) .  

268 

Simbolizam Tarota 

zпalci (bar tako tvrdi moj tajanstveni izvor informacija) odrzali 
vclikи skиpstinи da Ьi uredili kako da se znanje, koje је do tog do
ba Ьilo ograniceno na ljиde koji sи procenjeni kao vredni da ga 
prime, spase od иnistenja. 

lsprva sи mislili da te tajne povere vrlim ljиdima koji Ьi Ьili tај
по izabrani medи samim iniciranima, koji bi onda to znanje pre
пosili s generacije na generacijи. 

Ali, jedan svestenik, primecиjиCi da је ta vrlina krajnje krhka 
stvar i krajnje teska za nalazenje, bar и neprekinиtom nizи, pred
lozio је da se ta naиcna tradicija poveri porokи. 

Ovaj, rekao је on, nikad песе potpиno izneveriti i kroz njega 
smo sigиmi и dиgo i trajno ocиvanje nasih principa. 

То misljenje је ocigledno иsvojeno, i igra izabrana kao porok је 
odredena. Na male ploCice иgravirane sи tajanstvene figure koje 
sи ranije иCile najvaznijim naиcnim tajnama, i od tada igraCi pre
nose taj Tarot sa generacije na generacijи, mnogo bolje nego sto 
Ьi najvrliji ljиdi na zemlji to иCinili. 

Те fantazije francиskog "okultiste" mogle Ьi da Ьиdи interesant
ne da se on nije pretvarao da ima ezoterijsko znanje. Ali, naravno 
da one ne sadrze nista istorijsko i ја ih navodim ovde jer one izra
zavaju opste osecanje koje izaziva Tarot i ideja о njegovom nera
zиmljivom poreklи. 

11 

Karta 1 ,  ZoNGLER 

Videh coveka cиdnog izgleda. 
Njegova figura оЬисеnа и raznobojnи оdеси dvorske lиde sta

jase izmedи zemlje i neba. Njegova stopala Ьila sи sakrivena и travi 
i сvеси; а njegova glava sa velikim sesirom, sa cиdno izokrenиtom 
ivicom, podsecajиCi na znak za vecnost, nestajala је и oblacima. 

U jednoj ruci drzao је carobni stap, znak vatre, sa jednim krajem 
koji pokazuje prema nebu; а drugom rukom dodirivao је pentagram, 
znak zemlje, koji lezi pred njim na tezgi pиtujиceg zonglera, pored 
рфаrа i таса, znakova vode i vazduha. 
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Као шиnја Ыјеsnио је и шeni иvid da sаш video cetiri шagijska 
siшbola na delи. 

Lice Zonglera Ьilo је sjajno i риnо poиzdanja. Njegove rиke le
tele sи иnaokolo brzo kao da se igra sa cetiri znaka eleшenata, i ја 
sаш osetio da on drzi neke tajanstvene niti koje роvеzији zешlји s 
dalekirn svetiliшa. 

Svaki njegov pokret Ьiо је риn znacenja i svaka nova koшЬina
cija cetiri siшbola stvarala је dиgi niz neocekivanih pojava. Nisaш 
шоgао da pratiш sve sto se prikazivalo . 

Za koga је  Citava ta predstava? Upitao sаш se. Gde sи gledaoci? 
I сиh Glas koji kaze: 
"Da li sи gledaoci neophodni? Pogledaj ga Ыize." 
I opet sаш digao oci ka coveku и lakrdijaskoj odeci, i video da 

se sve vreшe шеnја. Bezbrojne goшile izgledalo шi је da prolaze i 
prolaze и nјеши preda шnош, nestajиCi pre nego sto sаш seЬi шо
gао da kazeш sta sаш video. I ја sаш rаzишео da је on sаш i Zon
gler i puЬlika. 

I istovreшeno videh sebe и nјеши, odrazenog kao и ogledalи, i 
izgledalo шi је da sаш gledao sebe njegoviш оСiша. Ali, drugo ose
canje шi rece da preda шnош nеша niceg drиgog do plavog neba i 
da је иnиtar шеnе saшog otvoren prozor, kroz koga sаш video neze
шaljske stvari i сио nezeшaljske reCi. 

Karta 0, LUDA 

I videh jos jednog coveka. 
Uшoran i hroш vukao se on prasnjaviш риtеш, preko bezivotne 

ravnice pod przeCiш zracima sиnca. 
ZureCi glиpo pored риtа иperenim pogledoш, sa polиsшeskoш, 

polиgrimasom zaшrznиtom na svom licи, pиzio је ne videCi i ne 
znajиCi kuda, zaronjen и svoje sopstvene hiшericne snove, koj i sи 
se vecno kretali и istoш krugи. 

Lиdina kapa i zvonca Ьili sи na njegovoj glavi okrenиti unazad. 
Njegovo odelo Ьilo је pocepano na lediшa. Divlji ris sa иzagrenirn 
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PG i ma skoCio је na njega iza kaшena i zario је svoje zиЬе и njegovu 
1 10 /:!,L I .  

Оп se sapleo, skoro рао, ali se odvнkao jos dalje, noseCi na svo
j i т ledima vrecu punи nepotrebnih, beskorisnih stvari, koje ga је 
j ccl i пo пjegova ludost prisiljavala da nosi. 

Napred је риt иz koji је stajala grabljivica. Dиboka provalija ce
ka la је lиdog pиtnika . . .  i ogroшni krokodil sa razjapljeniш celjиsti
шa ispнzao је iz ашЬisа. 

I cuh Glas koji mi rece: 
"Gle, to је isti Covek." 
U mojoj glavi se sve pobrkalo .  
"Sta је и njegovoj vreCi?", upitah ја, ne znajиCi zasto . 
Nakon dиge tisine, Glas odgovori: 
"Cetiri magijska simbola, carobni stap, pehar, mac i pentagraш. 

Bиdala ih иvek nosi sa sobom, ali on ne razume sta oni znace." 
"Zar ne vidis da si to ti, ti sam?" 
I sa osecanjem uzasa, osetih da sam i ta Lиda ја. 

Karta 2, PRVOSVESTENICA 

Kad sam podigao prvi veo i иsао и spoljasnje dvoriste Нrаша Ini
cijacije, video sam и polишraku figuru Zene, koja sedi na visokom 
prestolи izmedи dve kolonade hrama, jedne bele i jedne cme. 

Tajna је odisala iz nje i oko nje .  
Sveti simboli krasili sи njenu zelenи odezdи. Na njenoj glavi Ьila 

је zlatna tijara nad kojom se nadnosi dvorogi mesec. Na kolenima 
drzi dva prekrstena kljuca i otvorenи knjigи. . 

Izmedu dve kolonade iza Zene visi drugi veo sav izvezen zele
nim listovirna i plodovima nara. 

I Glas mi rece: 
"Da Ьi иsао и hram, neophodno је da podignes drugi veo i pro

des izmedи dve koloпade. А da Ьi prosao izmedu njih, neophodno 
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је da doЬije§ и posed kljиceve, da proCita§ knjigu i razume§ sim
bole . Poznanje dobra i zla ceka na tebe ." 

"Jesi li spreman?" 
1 sa dиbokom patnjom osetih da se plasim da иdem и hram. 
"Jesi li spreman?", иpitao ј е  Glas. 
Сиtао sam. Srce mi је skoro stalo od straha. Nisam mogao da iz

govorim ni rec. Osetio sam da se preda mnom otvara provalija i da 
ne treba da se иsиdim da zakoraCim ni korak. 

Tad Zena koja ј е  sedela izmedи dve kolonade okrenи svoje lice 
ka meni i pogleda me bez reCi. 

1 ја razumeh da mi se obracala, ali moj strah је samo postajao 
sve veCi. 

1 znao sam da ne treba da иdem и Hram. 

Karta 21,  SvEт 

Neocekivana vizija se иkaza preda mnom. 
Кrиg koji podseca na venac иpleten od dиga i mиnja okretase se 

izmedи zemlje i neba. 
Okretao se mahnitom brzinom, zaslepljиjиCi те svojim sjajem, 

i и tom sјаји i vatri zvucala је mиzika i сиlо se nezno pevanje, а ta
kode i tresak grmljavine i urlanje tajfuna i hиka plaпiпskih lavina i 
tutпjanje zemljotresa. 

Кrиg se kovitlao sa zastrasиjиcom bиkom, dodirujиCi пеЬо i ze
mljи, i и njegovom centru videh figиru divne mlade zene koja plese, 
obmotana svetlim providnim salom, sa carobnim stapom и ruci. 

I na stranama kruga postadose mi vidljive cetiri zveri Apokalipse: 
- jedna nalik na lava, drиga kao tele, treca sa licem coveka i cetvr
ta kao orao и 1еtи. 

Vizija nestade isto tako iznenadno kao sto se i pojavila. 
Cudna mirnoca spиsti se па zemljи. 
"Sta ovo znaCi?", иpitah и сиdеnји. 
"То је slika Sveta", rece Glas. "Ona se mora razиmeti pre nego 

sto covek пюzе da prode kroz kapije Hrama. То је Svet и krиgи 
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'' ' · 1 1 1  · п а ,  i zшedu cetiri principa - to је ono sto ti иvek vidis, ali 
r r r k нt l пc гazшnes . 

S l 1 va t i  da sve sto vidis, stvari i pojave, nisи пista drиgo do hije
I"Op, l  i li vi§iћ ideja." 

Karta 3, CARICA 

Osetih dah proleca; i sa mirisom ljиЬiCica, ljiljana i divljih tre
sыпja пezno pevanje sиmskih vila se rodi iznad mene. 

PotoCiCi sи sиmorili, drvece zeleпih vrhova §и§talo, bezbrojni 
lююvi ptica sи pevali, pcele sи zujale i svuda је Ьiо radosni zivi dah 
Ргiгоdе. 

Sиnce је sijalo meko i Ьlago, mali beli oЬlak visio је iznad suma. 
Usred zelenog proplanka cvetala је prva Z:uta jagorcevina, na pre

stolu okruzenom brsljanom i cvetajиcirn jorgovanima, videh Caricи. 
Zeleni venac krasio је njenи zlatnи kosи. Dvanaest zvezda sijalo 

ј е  iznad njene glave . Sпezпobela krila videla sи se iza njenih leda, 
а L l  jednoj rиci drzala је zezlo . 

Sa neznim osmehom Carica pogleda oko sebe, i pod njenim po
• lcdom cvetovi se otvorise i pиpoljci razvise svoje leplj ive zelene 
l i stove. 

Citava nјепа odeca Ьila је pokrivena cvetovima, kao da је svaki 
cvet koj i se otvorio Ьiо odrazeп ili otisnиt na njoj i postao deo njene 
oclece. 

Znak Venere, Boginje Ljиbavi, Ьiо је иklesan na njenom mer
mernom prestolи. 

"О Кraljice Zivota", rekoh, "zasto је sve tako sjajno i radosno i 
srecno oko tebe? Zar ne znas da postoje sive, sиmorne jeseпi i hla
dne, bele zime? Zar ne znas da postoji smrt, crni grobovi, hladne 
vlazne grobnice, groЬlja? 

Kako mozes da se radosno smesis gledajиCi na cvece koje se ras
cvetava, kad sve иmire i итrесе, kad је sve osиdeno na smrt - cak 
i ono sto se јо§ nije rodilo?" 
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Carica me pogleda sme�eci :>е i pod njenim osmehom ја iznena
da osetih da se и mojoj dи�i otvara cvet jednog sjajnog razumeva
nja, kao da mi se ne�to otkrilo, i strah od smrti росе da me napи�ta. 

Karta 20, USКRSNUCE MRTVIН 

Videh ledenи ravnicи. Lanac sneznih planina zatvori horizont. 
Podize se оЫаk i росе da raste dok ne prekri cetvrtinи neba. А иsred 
оЫаkа pojavi�e se vatrena krila. I ја videh glasnika Carice. 

On podize svojи trubи i dunи glasan i kraljevski ton. 
А и odgovor ravnica zadrhta, i glasnim treperecim odjecima pla

nine odgovori�e. 
I jedan za drugim grobovi и ravnici росе�е da se otvarajи i iz 

njih izado�e ljиdi - mala deca i starci, mи�karci i zene. I oni prиzi�e 
ruke ka glasniku Carice, i poku�a�e da иhvate zvuk trube. 

I и zvиkи trube osetih osmeh. Carice. I и otvaranjи grobova videh 
rascvetavanje cvetova, i и pruzenim rukama osetih miris cveca. 

I razumeh misterijи rodenja i smrti. 

Karta 4, CAR 

Po�to sam proиCio prva tri broja, bilo mi је dato da razиmem ve
liki Zakon Cetvorke - Alfu i Omegи svega. 

Videh Cara na visokom prestolи od kamena koji је bio иkra�en 
glavama cetiri ovna. 

Zlatni �lem svetleo se nad njegovim obrvama. Bela brada padala 
· mије preko pиrpurnog pla�ta. U jednoj rиci drzao је kuglи, simbol 
svog poseda, а и drugoj skiptar и obliku Egipatskog krsta - znaka 
moci nad rodenjem. 

"Ја sam. Veliki Zakon", rece Car. 
"Ја sam Ime Boga. 
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(\;1 i гi s\ova Njegovog Imena sи и meni i ја sam и svemи. 
. l < t  sam и cetiri principa. Ја sam и cetiri elementa. Ја sam и cetiri 

I '. ( H i i sпj a doba. Ја sam и sve cetiri strane sveta. 
Ј а sam u cetiri znaka Tarota . 
. Ја sam delovanje, ја sam otpor, ја sam dovr�enje i ја sam rezultat. 
Za orюg ko zna da me vidi nema tajne na zemlji. 
1 ао §to zemlja sadrzi vatrи, vodи i vazdиh, kao �to cetvrto slovo 

i 1 1 1  ·r н t  sadrzi prva tri i samo postaje prvo, tako moj skiptar sadrzi 
po l pLm i  troиgao i nosi и sebi seme novog troиgla." 

1 dok је Car govorio, njegov �lem i njegov zlatni oklop vidljivi 
1 нpocl нjegovog pla�ta sjali sи јо� ze�ce, sve dok vi�e nisam mogao 
1 '  poclпosim njihov sjaj i dok nisam zatvorio oCi. 

Л kad sam poku�ao da ih opet dignem, preda ffillom sи Ьili sve
jЩ >:/, irnajиCi sjaj, i svetlost, i vatra. 

1 oscti o sam da lezim niCice obozavajиci Vatrenи Rec. 

Karta 19, SUNCE 

Nakon toga, kad prvi риt иgledah Sunce, razиmeh da је ono sa-
1 1 ю р о seЬi izraz Vatrene ReCi i znak Cara. 

Vc l i ko svetilo sijalo је i davalo toplotu. Ispod, zlatni suncokreti 
ро • п L r l i  sи svoje glave. 

1 v ideh dvoje dece и vrtu iza visoke ograde. Sunce је sipalo ffillO
, 1 vo zгaka na njih, i izgledalo rni је kao da ih zasipa zlatna ki�a, kao 
lн SL 1 11ce proliva istopljeno zlato ро zemlji. 

N а tt"eниtak zatvorih oci, i kad ih otvorih ponovo, videh da 
i · svaki zrak Sunca zezlo Cara, koje је и seЬi nosilo zivot. I vi• 
( \  · \ 1  kako se pod o�trim vrhovima tih zraka misticki cvetovi Voda 
1· 1 1 s · vctavajи svиda, i kako zraci prodiru и te cvetove, i kako se ci
l t 1 Vl1 rгiгoda neprekidno rada iz tajanstvenog jedinstva ova dva 
p1· i щ: i pa.  
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Karta 5, HIJEROFANT 

Videh velikog Ucitelja u Нramu. 
Sedeo је na zlatnom prestolu, postavljenom na purpumom podi

jumu; nosio је haljine visokog sveMenika i zlatnu tijaru. 
Pod njegovim stopalima videh dva prekr�tena kljuca, i dva Ini

cijanta su se klanjala pred njim, i on im је govorio. 
Cuh zvuk njegovog glasa, ali nisюn mogao da razumem nijednu 

rec od izgovorenog. I1i је govorio na jeziku koj i mi је nepoznat, ili 
је bilo ne�to �to те је sprecilo da razumem znacenje reCi. 

I Glas mi rece: "On govori samo onima koji imaju u�i da cuju. 
Ali te�ko onima koji veruju da su culi pre nego �to su zaista culi, 

ili cuju ono �to on nije rekao, ili stave svoje sopstvene reCi namesto 
njegovih. Oni nikad nece doЬiti kljuceve razumevanja. I о njima је 
receno da oni niti ulaze sami, niti pu�taju onima koji ulaze da нdu." 

Karta 1 8, MESEC 

Pusta ravnica se prostrla preda mnom. Puni mesec pogleda na
dole kao da је uronjen u meditaciju. Pod njegovom lelujavom sve
tlo�cu senke su zivele svoje osobene zivote. Na horizontu su Ьila 
cma brda. 

Izmedu dve zelene kule usecao se put, gube6i se ll daljini. Sa sva
ke strane puta, licem jedan рrеша drugom, pas i vuk sedeli su zavi
jaju6i, sa nju�kama podignutim ka mesecu. Iz vodene struje veliki 
cmi rak·uspuza se na pesak. Hladna oЬilna rosa se spu�tala. 

Preplavi me osecanje uzasa. Osetih prisustvo tajanstvenog sveta, 
sveta neprijateljskih utvara, tela koja se dizu iznad grobova, muce
nih duhova. 

Na Ыеdој svetlosti meseca izgledalo mi је da sam osetio prisu
stvo fantoma: senke su izgledale kao da prelaze put, neko me је ce
kao iza kuHi - а Ьilo је opasno osvmuti se. 

276 

Simbolizam Tarota 

Karta 6, IsкuSENJE 

Vi(.lcl1 cvetni vrt u zelenoj dolini okruzen mekim plavim brdima. 
l J  vгtLJ videh Mu�karca i Zenu. Elfi, vodene nin1fe, silfi i gnomi 

p1·i l az i l i  su im slobodno; tri carsta prirode, - kamenje, Ьiljke i zivo
l i п jc,  slllzili su ih . 

Nj iшa је  otkrivena tajna univeralne uravnotezenosti, i oni sami 
s 1 1  b l l i  simbol i izraz te uravnotezenosti. 

f )va trougla Ьila su sjedinjena u njima u �estokraku zvezdu, dva 
1 1 1ацпсtа u oЬliku luka stapala su se u jednн elipsu. 

Visoko iznad njih videh kako lepr�a Genij, koji ih ј е, neviden, 
vщl io i cije prisustvo su uvek osecali .. 

1 zapazih kako sa drveta, na kome је zrelo zlatno voce, zrnija 
s pLrzrш nanize i pro�aputa u uvo zeni; i zena ju је slusala, smejuci 
sc isprva s nevericom, а potom sa radoznalo�cu. Tad videh kako ona 
•ovori mu�karcu, i on se takode osmehnu, pokazujuci rukom vrt 
.-.; vLrda oko njega. Iznenada se pojavi oЬlak i sakri sliku od mene. 

"То је slika isku�enja", rece Glas. "Ali, �ta cini isku�enje? Mo
>.cs li da razume� njegovu prirodu?" 

"Zivot је dobar", rekoh ја, "I svet је tako lep, tri carstva Prirode 
i cctiri elementa tako poslu�ni, da su oni pozeleli da veruju da su oni 
sami gospodari i vladari sveta, i nisu mogli da odole tom isku�enju." 

"Da", rece Glas, "mudrost koja puzi ро zemlji rekla im је da oni 
saшi znaju �ta је dobro, а �ta zlo . I oni su u to poverovali, jer је Ьilo 
tako prijatno misliti tako ne�to. А onda su prestali da cuju glas vod
s tva. Ravnoteza је Ьila uni�tena. Zacarani svet zatvoren је za njih. 
S ve im se prikazalo u laznoj svetlosti. I oni su postali smrtni. Тај Pad 
је prvi covekov greh, i on se stalno ponavlja, jer covek nikad ne pre
s taje da veruje u sebe, i zivi na toj veri. Samo kad covek okaje taj 
цгеl1 velikom patnjom moze iza6i izvan mo6i smrti i vratiti se u zivot." 

Karta 17, ZVEZDA 

Usred neba sijala је velika zvezda, а oko nje је Ьilo sedam mа
пј il1 zvezda. Njihovi zraci behu prepleteni, ispunjavaju6i svernir 
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beskrajnim sjajem i svetlo�cи. I svaka od tih osam zvezda sadrzava
la је и seЬi svih osam zvezda. 

I pod sjajnim zvezdama, pored plavog potoka, videh nagи devoj
ku, mladи i lери. KleceCi na kolenima, sipala је  vodи iz dve posиde, 
jedne zlatne, jedne srebme; ptiCica na zЬиnи ra�iri svoja krila i spre
mi se za let. 

Na trenиtak shvatih da sam to video dи�и Prirode. 
"То ј е  ma�ta Prirode", rece Glas neZпo. "Priroda sanja, zami�lja, 

stvara svetove. NaиCi da sjedini� svojи ma�tu se njenom ma�tom; i 
ni�ta ti nece Ьiti nemogиce. 

Ali, zapamti da је  nemogиce da se vidi ispravno i pogre�no и isto 
vreme. Jednom zaиvek mora� da izabere� i tad ne moze Ьiti povratka." 

Karta 7, KoCIJA 

Videh koCijи kоји sи vukle dve sfinge, bela i cma. Cetiri stuba 
podиpirala sи nebesko plavi baldahin, posиt petokrakim zvezdama. 

Pod baldahinom, иpravljajиCi sfingama, stajao је Osvajac и ce
licnom oklopи i и svojoj ruci drzao zezlo, а nad njim sfera, troиgao 
i kvadrat. 

Zlatni pentagram sijao је na njegovoj kruni. Na prednjem delи 
kocije, iznad sfingi, Ьila је pricvr�cena sfera sa dva krila i misticki 
lingam i joni, simboli sjedinjenja. 

"Sve na toj slici ima znacenje. Pogledaj i poku�aj da razиme�", 
rece mi Glas. 

"То је osvajac koj i ј о� nije pobedio sebe. Ти sи i volja i znanje .  
Ali и svemи tome ima vi�e zelje da s e  postigne nego pravog po
stignиca. 

Covek и kocij i pocinje da sebe smatra pobednikom pre nego �to 
је zapravo pobedio. On је odlиCio da pobeda mora doCi pobedniku. 
U tome ima mnogo stvamih mogиcnosti, ali isto tako mnogo obma
njиjиcih svetlosti, i velike opasnosti сеkаји coveka и koCij i .  
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( >п voz i kocijи snagom svoje volje i magicnog таса, ali napor 

1 1 1  · / •,o vc volje moze oslaЬiti i sfmge koje vuku mogи povuCi и ra
t l t � i l  i m  pгavcima i rascepiti njegovu kocijи na dvoje .  

То је pobednik protiv koga se pobedeni ј о� mogи pobuniti . Vidi� 
1 i izн пјсgа tomjeve osvojenog grada? MoZda plamenovi роЬиnе 
( 1 \ I ПО VCC bиkte . 

Л оп пе zna da иnиtar njega samog lezi osvojeni grad, da иnиtar 
1 1 ј  • •а sапюg sfinge posmatrajи svaki njegov pokret, i da ga иnиtar 
1 1 ј  • • а  saшog ceka opasnost. 

1 s l1vati da је to isti covek koga si video da povezuje nebo i ze
t l l l j L t ,  i isti covek koji se vukao dиz pra�пjavog puta prema provali
j i  • (lc ga је cekao krokodil." 

Karta 1 6, TORANJ 

Videh kako se od zemlje ka nebu dize visoka kula, cij i ј е  vrh do
s<.:zao izпad оЫаkа. 

Svuda okolo Ье�е 1macna пос i gromovi sи tutnjali. 
1 izпenada se nebo otvori, tresak potrese Citavu zemljи, i mиnja 

pogodi vrh kule. 
P lameni jezici izЬi�e iz neba; Citava kula ispuni se vatrom i di

t пoш - i videh kako graditelji kule padaju sa njenog vrha. 
"Gledaj", rece Glas, "Priroda mrzi obmanu, а covek ne moze da 

sc potCini njeпim zakonima. Priroda је strpljiva dиgo vreme, а onda 
imeпada jednim иdarcem иni�tava sve sto ј ој se su_protstavlja. 

Kad Ьi samo ljudi mogli da vide da se gotovo sve �to znajи 
se�stoji od ru�eviпa иnistenih kula, moZda Ьi prestali da ih grade." 

Karta 8, ISТINA 

Kad sam zadoЬio kljиceve, proCitao knjigи i razumeo simbole, 
l ) i  lo mi је dozvoljeno da podignem veo Нrama i иdem и иnиtra�nje 
svctiШte. I tu videh zenи sa crvenom krunom i purpumim pla�tom. 
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Jednom rukom drzala је podignut mac, а drugom terazije. Videvsi 
је, zadrhtah od straha, jer је njen pogled Ьiо beskrajno dubok i stra
san, i uvukao me је kao provalija. 

"Тi vidis Istinu", rece Glas. "Sve је izmereno na tim terazijama. 
Тај mac је vecno dignut u odbranu pravde i nista mu ne moze umaci. 

Ali, zasto skreces pogled sa terazija i maca? Zar se plasis? 
Da, oni te lisavaju tvojih poslednjih iluzija. Kako ces ziveti na 

zemlji bez tih iluzija? 
Hteo si da vidis Istinu i sada је vidis. 
Ali, zapamti sta ceka smrtnika nakon sto је video tu boginju. On 

nikad nece Ьiti н stanju da ponovo zatvori svoje oCi za ono sto mu 
је neugodno, kao sto је radio do sada. On се videti istinu stalno, 
uvek i u svemu. Mozes li to da podneses? Video si istinu. Sad moras 
da ides dalje cak i ako to ne zelis." 

Karta 15,  DAVO 

Zastrasujuca cma noc obavi zemlju i u daljini zaplamte jarki cr
veni plamen. 

NeoЬicna fantasticna figura postade mi vidljiva kad sam se pri
Ьlizio. 

Visoko iznad zemlje videh odvratno crveno lice davola, sa veli
kim dlakavim usima, zasiljenom bradom i povijenim kozjim rogo
vima. Medu rogovima na davolovom celu obmuti pentagram sijao 
је fosforescentnom svetloscu. Dva siva krila, sa membranama, na
lik na krila slepog misa, behu rasirena. Davo је podigao jednu golu 
debelu ruku savijenu u laktu i rasirenih prstiju, i na njegovom dlanu 
prepoznah znak cme magije. Drugom rukom drzao је upaljenн ba
klju, uperenu nanize, iz koje su se dizali oЬlaci cmog zagusljivog 
dima. Davo је sedeo na velikoj cmoj kocki, zahvacenoj kandzama 
njegovih zivotinjskih dlakavih nogu. 

Covek i zena bili su lancem vezani za gvozdeni prsten ispred kocke. 
I videh da su to isti covek i zena koje sam video u vrtu, ali sad 

su imali rogove i repove sa vatrenim vrhovima. 
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"То ј е  s l ika pada, slika slabosti", rece Glas, "slika lazi i zla. 
То s t l  isti ljudi, ali poceli su da veruju u sebe i u svoje sopstvene 

1 1 10 '· i .  Rckli su da sami znaju sta је dobro, а sta zlo . Pogresno su 
1 1 i'. · 1  i svojн slabost kao snagu i tada ih је Obmana potcinila." 

1 CLill glas davola. 
".Ја sam Zlo", rece on, "u onoj meri u kojoj zlo moze da postoji 

tl ovom najboljem od svih svetova. Da Ьi me opazio, covek mora da 
v i l l i  iskrivljeno, pogresno i usko. Tri puta vode ka meni: obmana, 
:-: t 1 1 ппја i optuzivanje .  Моје glavne vrline su la:Zna optuzba i kleve
l o .  Ја нpotpunjнjem trougao, Cije sн dve druge strane smrt i vreme. 

Da Ьi pobegao iz tog trougla, jedino је  neophodno da vidis da on 
1 1 с  postoji. 

A li, kako da se to uradi, nije moje da kazem. 
Јег ја sam Zlo, koje sн ljudi izmislili da Ьi nasli opravdanje za 

same sebe i da Ьi na mene gledali kao na uzrok svih losih dela za 
koja sн sami krivi. 

Mene zovu Кraljem Lazi, i ја zaista jesam Кralj Lazi, jer ја sam 
пajveCi proizvod ljнdskih lazi." 

Karta 9, PUSТINJAK 

Nakon dugog lutanja ро peskovitoj , bezvodnoj pustinji, gde ne 
z ivi nista sem zmija, sretoh Pustinjaka. 

Bio је obmotan dugim plastom, sa kapнljacom navucenom na 
glavн; u jednoj ruci drzao је dugi stap, а u drugoj upaljenu lampu, 
iako је Ьiо нveliko dan i sнnce је  sijalo. 

"Trazio sam coveka", rece Pustinjak, "ali sam odavno odustao 
ud -potrage . 

Sad trazim zakopano Ьlago. Zelis li i ti da ga trazis? Najpre mo
гas da nabavis lampu. Bez lampe ces uvek nalaziti Ьlaga, ali се se 
tvoje zlato pretvoriti u prasinu. 

I shvati prvu misteriju - mi ne znamo koje је to Ьlago koje trazi
mo, da li је to ono koje su zakopali nasi preci, ili ono koje се zako
pati nasi potomci." 
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Karta 14, VREME (UMERENOsт) 

Videh Andela koji stoji izmedи zemlje i neba, obueenog и belu 
haljinи, sa plamenim krilima i zlatnim oreolom oko glave. Stajao је 
sa Jednom nogom na kopnи, а drugom na moru, а iza njega izlazi
lo је sиnce. 

Na andelovim grudima bio је znak Svete knjige Tarota - kva
drat, а иnиtar njega troиgao. Nэ njegovoj obrvi Ьiо је znak vecnosti 
i zivota - krug . 

. U rukama је andeo drzao dva pehara, j edan zlatni i jedan srebrni, 
а 1zmedи pehara tekla је neprekidna struja, koja је iskrila svim boja
ma dиge. Ali, ја nisam mogao da kazem iz kog pehara istice, а и ko
j i  иtice . 

I sa strahom shvatih da sam do�ao do poslednjih misterija, oda
kle nema povratka. 

Pogledah andela, njegove znake, njegove pehare, njegovo dиgi
no strиjanje izmedи pehara, i moje ljиdsko srce је drhtalo strahom 
а moj ljиdski ит Ьiо је okovan strepnjom od nerazиmevanja. 

' 

"Ime ovog andela је Vreme", rece Glas . 
"Na njegovom сеlи је krиg. То је znak Vecnosti i znak Zivota. 
U andelovim rukama sи dva pehara, zlatni i srebrni. Jedan pehar 

је pro�lost, drиgi је bиdиcnost. Dиgino strujanje izmedи njih је sa
da�njost. Vidi� da ono tece и оЬа pravca. 

То је vreme и svom najnerazumljivijem aspektu za ljиde. 
Ljиdi misle da sve neprekidno tece и jednom pravcи. Oni ne vide 

�а se sve ve�n? sиs
_
rece, da jedna stvar dolazi iz pro�losti, а druga 

12 bиdиcnostl, 1 da Је vreme mno�tvo krugova koji se okrecи и ra
zliCitim pravcima. 

Shvati ovu misterijи i naиCi da razlikuje� sиprotne tokove dиgi
nog strujanja sada�njosti." 

Karta 10, ТоСАК SRECE 

Hodao sam иtоnио и dиboku meditacijи, pokи�avajиCi da razu
mem тоји vizijи Andela. 
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pщl i �av�i iznenada glavн, videh nasred neba ogromni rotira
j \ 1 \'· i k 1·щ ,�, pokriven kabalistickim slovima i znacima. 

1\. I"LI ' sc obrtao zastra�иjиcom brzinom i zajedno sa njim, sad se 
1 1sp iп  j Lн� i ,  sad padajиCi, okretale sи se simbolicke figure zmije i psa; 
1 1  I Н I vгhLI krllga, nepokretna, sedela је sfшga. 

Na cctil'i strane neba videh na oЬlacima cetiri krilate zveri Apo
k l l l i rsc - jednи nalik lavu, drugи nalik Ьikи, trecи sa licem coveka 
i xL: l  vгtLI nalik orlи и letu - i svaka od njih је Citala otvorenи knj igи. 

1 ја cllh glasove Zaratustrinih zivotinja: 
"Sve odlazi, sve se vraca; vecno se okrece tocak Ьiса. Sve umire, 

,\' ��� iznova cveta; vecno se okrece godina Ьiса. 
S11e se razblja, sve se ponovo spaja; vecno samu sebe gradi ista 

k uca Ыса. Sve se rastaje, sve se ponovo srece; krug Ьiса ostaje ve
��no veran samom sebl. 

Bica poCinju и svakom Sada, oko svakog "Ovde " obrce se sfera 
"Тата ". Sredina је svuda. Savijen је put vecnosti. "10 

Karta 13, SMRT 

Zamoren Ьlje�tanjem tocka zivota, spиstih se na zemljи i zatvo
гih oCi. Ali, izgledalo mi је da se tocak i dalje okrece preda mnom 
i da cetiri zveri na oЬlacima i dalje sede i citajи svoje knjige. 

I iznenada, otvoriv�i oCi, videh divovskog konjanika na belom 
pastuvи, oklopljenog crnim oklopom sa crnim �lemom i crnim 
perom. 

Ispod �lema је gledalo lice kostura. Jedna ko�tunjava ruka drzala 
ј е  veliki crni barjak koji је nezno lepr�ao, а drиga rиka drzala је сr
пе иzde, иkra�ene lobanjama i иkr�tenim kostima. 

I kuda god је beli pastuv prolazio, za: nj im sи iЉ noc i Simt, cve
ce је venиlo, zemlja је Ьila pokrivena belom maglom, grobovi sи 
пicali, palate i gradovi sи se pretvarali и ru�evine. 

10 
т k ' . z ш о 1е govorю aratustra, III .  
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Кraljevi и pиnom sјаји svoje slave i moci, krasne zene, zaljи
Ыjenici i voljeni, visoki sve�tenici obdareni moCi od Boga, nedиzna 
deca - svi sи, kad Ьi im beli pastuv pri�ao, padali na kolena pred 
njim и strahи i pruzali svoje ruke и осајаnји i иzаsи - i potom padali 
da se vi�e ne dignи. 

U daljini, iza kula, sиnce је zalazilo. 

Jeza srnrti me оЬиzе. Izgledalo mi је da sam vec osetio bele ko
pite pastиva na mojim grudima, i video sam da Citav svet pada и 
provalijи . 

Ali, iznenada osetih ne�to poznato и odmerenom topotu konja, 
ne�to �to sam сио i video ranije. Ј о� trenиtak - i ја и njegovom to
potu сиh kretanje tocka zivota. 

Svetlost se prosи ро meni, i gledajиci nestajanje konjanika i za
lazak sunca, razumedoh da se риt zivota sastoji od otiska kopita pa
stuva S1mti. 

Sиnce, zalazeCi na jednoj strani, izade na drugoj . 
Svaki trenиtak njegovog kretanja је zalazak na jednoj strani i iz

lazak na drиgoj . 
Razumeh da Ьа� kao �to se sunce rada и svom zalazenjи i zalazi 

и svom izlaskн, tako i zivot иmire kad se rodi, i rada se kad иrnre. 

"Da", rece Glas, "ti misM da sнnce irna samo jedan cilj , da za
lazi i izlazi. Zna li sнnce i�ta о zemlj i, о ljиdima sиtona i zore? Ono 
ide svojim sopstve�im риtеш, svojom sopstvenom orЬitom, oko Ne
poznatog Centra. Zivot, S1mt, svitanje, sнton, zar nisi svestan da sн 
sve to samo misli, snovi i strahovi Lнde?" 

Karta 11,  SNAGA 

Usred zelene ravnice, oivicene Ыаgо zatalasanim plavim brdima, 
videh zenн sa lavom. 

Ovencana ruzama, sa znakom Vecnosti iznad glave, zena је mir
no i samoнvereno zatvorila lavlja иsta, а lav јој је nezno lizao rиku. 
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· ·т1 > је  s l i ka snage", rece Glas, "shvati sva njena znacenja. 
1 ' 1· • svcga, ona pokazuje snagи ljнbavi. Nema niceg j aceg od ljи

I > I Y I .  Samo ljнbav moze da pobcdi zlo . Мrznja иvek rada rnrznjн. 
/\о t lvck donosi zlo. 

Vit l i �  l i  venac ruza? One g.:)vore о magicnom lancи. Sjedinjenje 
Ј. · \ ја ,  sjcdiвjenje вароrа, stvar-a takvн snagн da se sva divlja nesve
, 1 1 1 1  sпaga klaвja pred вјоm. 

Л dalje је snaga Vecnosti. 
Ovdc prelazi� и oЫast misterija .  Za svest koja је svesna znaka 

V ·c пosti nad sobom, nema prepreka, niti moze Ьiti ikakvog otpora 
щl t1cskoвacnog." 

Karta 12, OвESENI соvкк 

1 ја videh coveka sa rиkama vezaвim ва ledima, obe�enog za je
( \ П LI воgи вaglavce ва visokim ve�alima, и zastra�иjнcim mнkama. 

Oko njegove glave Ьiо је zlatni oreol. 

I снh Glas kako mi govori: 
"Gle, to је covek koji је video Istinи. 
Nova patnja, takva kakvu nijedвa zemaljska вesreca ве moze da 

izazove, to је ово �to ceka coveka na zemlji kad ваdе рнt ka Ve
L;пosti i razиmevanje Beskoвacnog. 

On је јо� нvek covek, ali vec zва rnnoge stvari вedostupne cak i 
lюgovima. I taj sиkob izmedн velikog i malog и njegovoj dи�i stva
пt вjegovo mнcenje i вјеgоvн Golgotu. 

U вjegovoj sopstvenoj dи�i dignнta sн ve�ala na kojima on visi 
1 1  patnji, osecajиCi se kao da је obe�en glavom nadole. 

On sam је odabrao taj риt. 
Zato је pre�ao dнgi рнt od nedace do веdасе, ispite od incijacije 

tlo inicijacije, kroz neиspehe i padove. 
I sad је na�ao istinн i spoznao sebe. 
On sada zna da је ов taj koji stoji izmedн neba i zemlje, kon

tгoШиCi elemeвte magijskim simbolima, i on је takode taj koji hoda 
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sa kарош Lиde dиz pra�njavog риtа pod zezeCiш sиnсеш рrеша 
provalij i gde ga ceka krokodil. On је taj sa svojoш druzbenicoш и 
Edenskoш Vrtu pod za�titoш dobrog genija; on је takode taj koji је 
zajedno sa njQш vezan za сmи kocku lazi; on је  taj koji na trenиtak 
stoji kao osvajac и varlj ivoj koCiji, kоји vuku sfшge sprernne da 
potrce и razlicitiш pravciшa; i opet је on taj и pиstinji koji trazi Is
tinи sa lашрош pod Ьlistavoш svetlo�cи dana. 

I sad је na�ao Istinн." 

1 9 1 1 - 1 929. 
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STA JE JOGA? 

MISTERIJA ISTOКA 

Sta је Joga? 

Za Zapad је Istok odиvek Ьiо zeшlja tajni i zagonetki. Posebno 
, t t  о l ndij i postojale i јо� иvek postoje rnnoge legende i fantasticne 
pl" i �с, Llglavnoш о tajanstvenoш znanjи indijskih шиdrаса, filozofa, 
!'1 1  k i пt i svetaca. 

Za ista su rnnoge cinjenice vec odavno dokazale da ро strani od 
/ t t aп j a  sadrzanog и drevniш knjigaшa Indije, и njeniш svetiш spi
'> 1 1 1Щ legendaшa, реsшаша, epoviшa i шitoviшa, postoji izvesno 
< l i " t t •о znanje koje se ne шоzе izvuCi iz knjiga i koje nije otkriveno, 
t t l i  c i j i  se tragovi sasviш jasnv vide. 

Nсшоgисе је poreci da filozofija i religije Indije sadrze neiscr
p t tc  izvore шisli. А evropska filozofija ј е  �iroko koristila i koristi i 
( Ы јс te izvore, ali za divno сиdо, ona nikako iz njih ne шоzе da иz-
1 1 1t.: ono �to је и njiшa najvaznije i najesencijalnije. 

TLI cinjenicи sи shvatili rnnogi Evropljani koji sи proиcavali reli
/ '. i ozna i filozofska исеnја Istoka. Oni sи osetili da iz knjiga ne doЬi
pt j L t  sve �to Indijci znajи, i to osecanje је osnazilo idejи da pored 
1 1 1 апја sadrzanog и knjigaшa postoji drugo, tajno znanje, sakriveno 
щl "neiniciranih", ili da pored poznatih knjiga postoje drиge, koje 
"l: c.lгze sakrivene, i sadrze "tajno исеnје". 

Mnogo vreшena i energije potro�eno је  na potragи za tiш tajniш 
t tccnjeш Istoka. I postoji dobra osnova da se veruje da zapravo ne 
postoj i sашо jedna, vec rnnogo doktrina nepoznatih Zapadи, koje 
1 ·as tt1 iz jednog op�teg kotena. 

287 



NOVI MODEL UNIVERZUMA 

Ali ро strani od doktrina, znanih i neznanih, postoji takode i od
redeni broj sisterna samodiscipline koji su ponati pod imenom Joga. 

Re� Joga mote se prevesti re�ju iedinstvo ili s;edinien;e ili pot
ciniavan;e; и prvom zna�enju ona odgovara re�i "uprezanje", od 
sanskritske reCi yug, kojoj odgovara engleska re� yoke (upregnuti) i 
ruska иго . 

Jedno od zna�enje reCi "Joga" је ispravno "delovanje". 
Slediti Jogu znaCi potCiniti ovom ili onom sistemu Joge misli, 

osecanja, unutra�nje i spolja�nje pokrete itd . ,  to jest, funkcije od ko
jih najveci deo uoЬi�ajeno radi bez kontrole. 

"Jogi" је ime dato onima koji tive i deluju u skladu sa "Jogom". 
То su ljudi koji prolaze ili su pro�li kroz izvesnu �kolu i tive u skladu 
sa pravilima koja su poznata samo njima i nerazшnljiva su neinici
ranima, i u skladu sa znanjem koje beskrajno uvecava njihove moci 
u poredenju sa moCima oЬi�nih ljudi. 

Postoje mnoge pri�e i verov-anja о "Jogij ima"; ponekad se kaze 
da su oni mistici koji vode zivot kontemplacije, ravnodu�ni prema 
hrani i odeci; ponekad, da su to ljudi koji poseduju �udesne moCi, 
sposobni da �uju i vide na daljinu, ljudi kojima su pot�injene divlje 
zveri i sile prirode. Те moCi i sposobnosti ste�ene su metodama i 
vetbama koje sa�injavaju tajnu Joge i koje osposoЬljavaju Jogije da 
razumeju ljude i deluju ispravno i efikasno u svim okolnostima i u 
svim tivotnim prilikama. 

Jogi nemaju ni�eg zajedni�kog sa "fakirima", to jest, sa ljudima 
koj i nastoje da pot�ine fizi�ko telo volji putem patnje i koj i su ve
oma �esto neuki fanatici koji mu�e sebe da Ьi postigli nebesku le
potu, ili madioni�arima koji izvode "�uda", koja su zasnovana na 
ve�tini, strpljenju i naviknutosti tela da zauzme neverovatne polo-
taje ili da upotreЬi svoje funkcije na nenormalan na�in. 

· 
Тi madioni�ari i fakiri �esto sebe nazivaju Jogijima, ali pravi Jo

gi se uvek mote prepoznati, jer on nikad ne mote imati fanatizam i 
mahnito sekta�tvo fakira; on nece pokazivati ni�ta za novac, а iznad 
svega, posedovace znanje koje nadma�uje znanje oЬi�nog �oveka. 

"Nauka Joge", to jest, metodi koje koriste Jogiji da u seЬi razvi
ju izuzetne moci i sposobnosti, dolazi iz drevne pro�losti. Pre hilja
da i hiljada godina mudraci drevne Indije znali su da se covekove 
moci u svim oЬlastima i delokruzima njegove aktivnosti mogu ve-
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t l l l 1 н L l vccati pomocu ispravnog treninga i navikavanjem coveka da 
1 O l l t l·o l i �c svoje telo, um, pafuju, volju, osecanja i zelje .  

l J  vczi  sa tim, prou�avanje coveka u drevnoj Indiji Ьilo је na ni
V OL I  koj i  ваш је sasvim neshvatljiv. То se jedino moze objasniti Ci-
1 1 1 ' 1 1 i com da su filozofske �kole koje su postojale u to vreme Ьile 
1 1 i 1 '\.:k t пo povezane sa ezoterijskim �kolama. 

('uvck se nije smatrao upotpunjenom celinom, vec kao da u seЬi 
st l ( l l·� i mпo�tvo skrivenih moCi. Ideja је Ьila da su u oЬicnom tivotu 
1 t l  obicпim ljudima te moCi usпule, ali se mogu probuditi i razviti 
i zvcsп im  nacinom zivota, izvesnim vezbama, izvesnim radom na se
l , i .  То је ono �to se zvalo Joga. Upoznavanje coveka �а idejama 
. lo •с пајрrе omogucava coveku da bolj e  poznaje sebe, da razume 
svojc skrivene sposobnosti i sklonosti, da otkrije i odredi pravac u 
ko 1nc one treba da se razviju; а zatim, da probudi svoje skrivene 
sposobпosti i nauCi kako da ih koristi u svim obrascima tivota. 

"Nauka Jogija", ili da kazemo tacnije, ciklus nauka Jogija, 
s : 1 s toji se u opisu tih metoda, prilagodenih ljudima razliCitih tipova 
i гнzlicitih aktivnosti u tivotu, а takode i u izlaganju teorija poveza-
1 1  i l1 sa tim metodima. 

Svaka od "пauka" od kojih se sastoji Joga deli se na dva dela: te
( н· i jski deo i prakti�ni deo. 

Teoiijski deo cilja na postavljanje osnovnih principa i op�teg 
p1·cgleda datog predmeta kao potpune i povezane celine, bez ula
J.cпja u nepotrebne detalje. 

Prakticni deo uCi metodima i nacinima najboljeg treninga za te-
1 јспt1 aktivnost, metodima i зredstvima razvoja skrivenih moCi i 
sposobnosti. 

Ovde је neophodno da se napomene da se cak ni teorijski deo ni
katl пe mote zaista nauCiti iz knjiga. Кnj ige mogu da sluze i naj(,o-
1 је sluze kao satetak samo u svrhe ponavljanja i radi pamcenja, dok 
pгot1cavanje ideja Joge zahteva direktno usmeno podu�avanje i оЬ-
1 аsп jenje. 

Sto se tice prakticnog dela, vrlo malo toga se moze izloziti u spi
s i ma. Shodno tome, cak i ako ima knjiga koje sadrte poku�aje izla
t 'aпja prakticnih metoda Joge, one ne mogu da poslute kao prirucnik 
i'.a prakticni i nezavisni rad. 
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Uopste, govoreci о Jogi, neophodno је da se uka�e da је odnos 
izmedu njenih prakticnih i teorijskih delova analogan odnosu iz
medu prakticne i teorijske strane umetnosti. Postoje teorije slikarstva, 
ali proucavanje teorije slikarstva ne osposoЬljava coveka da slika 
slike. Postoji teorija muzike, ali proucavanje teorije muzike nece co
veka osposoЬiti da svira Ьilo koji muzicki instrument. 

U praksi umetnosti, kao i u praksi Joge, postoji nesto cega nema 
i sto ne mo�e postojati u teorij i. Praksa nije izgradena u skladu sa 
teorijom. Teorija је izvucena iz prakse. 

Nauke Joge u lndiji dugo su cuvane u tajnosti, i ti metodi, koji 
uvecavaju covekovu moc na gotovo cudesan nacin, Ьili su privi
legije posebnih skola ili tajne asketa i pustinjaka koji su se potpuno 
odrekli sveta. U indijskim pramovima (ili u vezi s njima) postojale 
su skole, gde su ucenici, Cele, koji su prosli dug put testova i pri
premnog obrazovanja, Ьili inicirani u nauke Joge od strane pose
bnih uCitelja, Gurua. Evropljani nisu Ьili u stanju da doЬiju nikakvu 
informaciju о Jogi, i ono sto su putnici u vezi sa tim oЬicno pripo-
vedali imalo је Cisto fantasticni karakter. 

· 
Prva ispravna informacija о Jogi pocela је da se pojavljuje tek u 

drugoj polovini 1 9. veka, iako su mnogi metodi Joge Ьili poznati u 
mistickim drustvima mnogo raпije. 

Ali, iako su Evropljani mnogo toga pozajmili od Jogija, oni sve
jedno nisu Ьili u stanju da uvide sav znacaj "nauka Joge" uzetih kao 
celina. 

· 
U stvarnosti, Joga је kljuc za svu drevnu mudrost Istoka. 
Drevne indijske knjige ne mogu da razumeju Zapadni naucnici. 

То је zato sto su sve te knjige pisali Jogiji, to jest, ljudi koji nisu 
imali razvijen samo intelekt, vec moCi i sposobnosti koje beskrajno 
nadmasuju moCi i sposobnosti oЬicnog coveka. 

MoCi koje Joga daje nisu ogranicene na pojacavanje sposobnosti 
za razumevanje .  Joga uvecava kreativne sposobnosti coveka u svim 
sferama i oЬlastima �ivota, daje mu sposobnost da direktno prodre 
u taj.Q.e prirode, otvarajuCi mu tajne vecnosti i zagonetke postojanja. 

Istovremeno, Joga uvecava covekove moci, prvo, za borbu sa zi
votom, to jest, sa svim fizickim uslovima u kojima је covek roden 
i koji su neprijateljski prema njemu; drugo, za borbu sa Prirodom, 
koja uvek �e.li da upotreЬi coveka za svoje sopstvene ciljeve; i trece, 
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/< 1  lJ�гbu sa iluzija�a svoje s_ol?stvene svesti, koje, buduCi da poticu 
щ l пJc�ovog ograшcenog psih1ckog aparata, stvaraju ogroman broj 
1 1

_
1 vага 1 o�mana. Joga pomaze coveku da se bori protiv obmane rel' l , pokazщe mu jasno da misao izrazena reCima ne moze Ьiti istini

'.t.l ,  (la ne mo�e Ьiti i�t�e u reCi�a,_ da u najboljem slucaju one mogu 
s. 1 1no d� uka� na 1stшu, otkr1JU Је na trenutak i potom је sakriju. 
.lo ra нс1 nacшu da se nade skrivena istina sakrivena u stvarima u 
L<ovckovom delovanjн, u spisima velikih mudraca svih vremen� i щ1юdа. 

Joga se deli na pet delova: 
1 .  Rad�a Joga ili Joga razvoja svesti, 
2. Dmana Joga (Gnyana ili Gnana Yoga), Joga znanja, 
З .  Karma Joga, ili Joga ispтavnog delovanja, 
4. Hata Joga, Joga ovladavanja telom, 
5 .  Bakti Joga, Joga ispravnog religioznog delovanja. 
Pet Jog� su pet putev� koji vode istom cilju: usavrsavanju, pre

losktl na v1se шvое znall)a i �ivota. 

. 
Pode_la n� pet Јо�а zavisi о? podele ljudi na tipove, njihovih spo

solщostl, pr_1preme 1 tako dalJe. Jedan covek mo�e da zapocne sa 
koпtemplac1JO�, s

_
a proucavanjem svog sopstvenog "Ја". Drugom 

11.: potrebno obJ�kt1vno pro�cavanje prirode. TreCi mora da pre sve
'.'·" гazume pravlla ponasallJa u oЬicnom zivotu. Za cetvrtog је pre 
s vcg� drugog potrebno da stekne kontrolu nad fizickim telom. Pelom Је �eoph?dno �а "n��Ci da se moli", da razume svoja religio
/. l la osecallJa 1 nauc1 da llJ1ma vlada. 

Joga �Ci �aCinu da se ispravno ucini sve sto covek cini. Samo 
pmu

_
cava1��1 Jogu mo�e. covek da vidi koliko је pogresno delovao 

1 1  svвnyrllikam� sv�g �1vota, koliko је svoje snage utrosio sasvim 
l >�.:sko.�1sno, post1fuc1 samo najjadnije rezultate uz ogromno trosenje 
l' l lCГg1Je. 

Joga uci covek� principima ispravnog ekonomisanja sila. Ona ga 
1 1с 1  da bude � stall)u da sta god da cini, Cini svesno, kad је to neop
;,� 1(/no. То ne1zmerno uvecava covekove moCi i poboljsava rezultate 
t t Jcgovog rada. 

Pгoucavanje Joge pre svega pokazuje coveku kako se grdno pre
\' : t п o  u pogledu sebe samog. 

291 



NOVI MODEL UNNERZUМA 

Covek postaje иbeden da је mnogo slaЬiji i daleko beznacajniji 
nego �to је mislio о seЬi, а da istovremeno mo:le postati jaci i mo
cnij i od najjaceg i najmocnijeg coveka koga mo:le da zamisli. 

On vidi ne samo �ta jeste, vec �ta mo:le da postane. Njegovo po
imanje :livota, covekovog mesta, иloge i svrhe, do:livljava potpunи 
promenи. On gиЬi osecanje odvojenosti, i osecanje besmislenosti i 
haoticne prirode :livota. On pocinje da razumeva svoj cilj i da vidi 
da ga ј е  njegovo traganje za tim ciljem dovelo и kontakt sa drugim 
ljиdima koji idи и istom pravcи. 

Joga ne trazi, kao svoj prevashodni cilj , da vodi coveka. Joga sa
mo иvecava njegove moCi и Ьilo kom pravcи njegove aktivnosti. 
Ali, istovremeno, koristeci moCi koje је dala Joga, covek moze da 
sledi samo jedan pravac. Ako Ьi promenio taj pravac, sama Joga Ьi 
se okrenиla protiv njega, zaиstavila ga, li�ila ga njegovih moci, а 
mozda Ьi ga .i potpиno uni�tila. Joga nosi ogromnи moc, ali ta moc 
moze da se иpotreЬi samo и odredenom pravcи. То је zakon koji po
staje jasan svakom ko proиcava Јоgи. 

U svemи �to dotakne, Joga иСi coveka da razlikuje izmedи stvarnog 
i la:lnog, i ta sposob.nost za ispravno razlikovanje pomaze coveku 
da nade skrivene istine tamo gde do tada nije video niti pretposta
vljao da је Ьilo �ta sakriveno. 

Kad covek koji proиcava Јоgи иzme odredene knjige za koje је 
mislio da ih zna sasvim dobro, na svoje dиboko iznenadenje on iz
nenada и njima nalazi beskrajnи kolicinи novoga. Neke skrivene 
dиbine izgleda da ти se otkrivajи и tim knjigama, i sa iznenade
njem i strahopo�tovanjem on oseca te dиbine i razume da је do sada 
video samo povr�inи. 

Takav efekat proizvode mnoge knj ige koje pripadajи svetim spi
sima Indije. Nema potrebe da se te knjige drze sakrivene. One mogи 
da Ьиdи dostupne svima, а ipak skrivene od svih, osim onih koji 
znajи kako da ih citajи. I takve skrivene knjige postoje и svim ze
mljama i и svim narodima. Jedna od najokultnijih knjiga, Novi Za
vet, naj�ire је poznata. Ali, od svih knjiga, ona је Ьа� ta kоји ljиdi 
najmanje znajи kako da Citajи, Ьа� ona koja је najiskrivljenija и nji
hovom razиmevanjи. 

Joga иСi kako da trazimo istinи i kako da nademo istinи и svemи. 
Ona иСi da nema niceg �to ne moze poslиziti kao polazna tacka za 
nalazenje istine. 

292 

Sta ;е Joga? 

.l oga пiје dostupna odjednom и svoj SVOJOJ celosti. Ona ima 
1 1 1 rюgo stupnjeva razlicite tezine. То је prva stvar kоји treba da 
s l tva t i  svako ko proиcava Jogu. 

G r-aпice Joge ne mogи se videti odjednom ili izdaleka na poce
t k L t pLtta. Za coveka koji proиcava Jogu, novi horizonti se otvarajи 
pr·c(l njiш kako prodиzava svojim pиtem. Svaki novi korak pokazuje 
l l t L I  ne�to novo ispred, ne�to �to nije video i �to nije mogao da vidi 
r·н п i ј с. Ali, covek ne moze da vidi daleko unapred. I na pocetku pro
L I  avanja Joge on ne moze da zna sve �to се ти to proиcavanje dati. 
. l oga је potpuno novi риt i pri stupanjи na njega nije moguce znati 
k шlа се on odvesti. 

Da to kazemo drugaCije, Joga se ne moze definisati kao �to moze 
( \t t se defmi�e �ta је medicina, �ta је hemija, �ta је matematika. Da Ьi
s r no defmisali �ta је Joga, neophodno је proиcavanje i znanje Joge. 

Joga је zatvorena vrata. Svako moze da pokuca ako zeli da иdе. 
Л 1 i ,  dok ne иdе, on ne moze da zna �ta се naci iza vrata. 

Covek koji stupa na риt Joge sa ciljem da dostigne svoj vrhиnac, 
тога se potpиno dati Jogi, dati Jogi svo svoje vreme i svu svojи 
t.:псгgiји, sve svoje misli, osecanja i motive. On mora nastojati da 
1 1skladi sebe, da postigne unиtra�nje jedinstvo, da stvori и sebl traj
no "Ја ", da se za�titi od neprekidnih sklonosti, гaspolozenja i zelja, 
koje ga lјиlјаји sad и jednom, sad и drugom pravcи. On mora da 
pt· isili sve svoje moCi da slиze samo jednom ciljи. Joga zahteva sve 
tu ,  ali ona takode pomaze da se taj cilj dostigne pokazujиCi coveku 
sгcdstva i metode роmоси kojih se on moze dostiCi. Za svaku vrstu 
н ktivnosti postoje posebni иslovi koji sи povoljni za nји i Joga po
t пaze da se oni defini�и. 

Proиcavanje Joge је nemogиce и rasejanom stanjи misli, oseca
" ја i zelja, иsred cega obican covek zivi. Joga zahteva Citavog cove
ka ,  citavo njegovo vreme, svu njegovu energijи, sve njegove misli, 
sva njegova osecanja, Citav njegov zivot. Samo Karma Joga dopи
s ta coveku da ostane и иslovima svog oЬicnog zivota. Sve druge Jo
t •,c smesta zahtevajи potpuno povlacenje iz zivota, cak i ako је to 
sшno па odredeno vreme. Proиcavanje Joga, sa izuzetkom Karma 
. loge, nemogиce је и okolnostima zivota. Podjednako је nemoguct! 
pюucavati Јоgи bez иCitelja, bez njegovog stalnog i neprekidnog 
l l adgledanja иcenika. 
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Covek koji se nada da се znati Jogu procitav�i nekoliko knjiga 
Ьiсе j ako razocaran. U knj izi, и pisanom izlaganjи, nemogиce је co
veku preneti prakticno znanje - sve zavisi od rada иcitelja na njemи 
i njegovog sopstvenog rada na seЬi. 

Zajednicki cilj svih Joga је menjanje coveka, �irenje njegove 
svesti. А и osnovi svih Joga lezi jedan princip, а to је da је covek, 
takav kakav је roden i kakav zivi, nepotpuno i nesavr�eno Ьiсе, ali 
Ьiсе koje moze Ьiti izmenjeno i dovedeno do mogиceg razvoja od
govarajиcim иpиtstvima i treningom. 

Iz perspektive principa Joge, covek је naprosto materijal na ko
me је mogиce i neophodno raditi. 

То se odnosi pre svega na covekov unиtra�nji svet, na njegovu 
svest, njegov psihicki aparat, njegove mentalp.e sposobnosti, njego
vo znanje, koji и skladи sa иcenjima Joge mogu da se potpuno iz
mene, oslobode od svih иoЬicajenih granica i osnaze и stepenи koji 
prevazilazi svu ma�tu. Као rezultat, covek stice nove mogucnosti 
saznanja istine i nove moCi da prevazide prepreke na svom pиtu, 
bez obzira gde se te prepreke jave. Dalje, to se odnosi na fizicko 
telo coveka, koje se proиcava i postepeno podvrgava kontroli шnа 
i svesti, cak i и onim svojim funkcijama kojih covek и seЬi oЬicno 
иор�tе nije svestan. 

Otvaranje vi�e svesti је cilj svih Joga. 
Sledeci риt Joge, covek mora dostiCi stanje samadija, to jest, 

ekstaze prosvetljenja, и kome se jedino moze razumeti istina. 

PET JOGA 

НАТА JOGA 

Hata Joga је Joga moCi nad telom i nad fizickom prirodom co
veka. 

Prema ucenjи Jogija, prakticno proиcavanje Hata Joge daje co
veku idealno zdravlje, prodиzava njegov zivot i daje ти mnoge nove 
moCi i sposobnosti koje oЬican covek ne posedиje i koje izgledajи 
gotovo cиdesno. 
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. lо�н potvrdиje da је zdravo telo koje normalno funkcioni�e la
k s · poclvrgnиti kontroli svesti i иmа nego telo koje је bolesno, ро-
1 ' 1 1 1ссспо i od koga covek nikad ne zna �ta moze da ocekuje . Sta
v i�c, \ak�e је zanemariti zdravo telo, dok bolesno telo potcinjava 
t' ovcka seЬi, navodi ga da sиvi�e rnisli о njemи, zahteva sиvi�e mno
) ',0 раzпје za sebe. 

Zato је prvi cilj Hata Joge zdravo telo. 
l s t.ovremeno, Hata Joga priprema covekovo fizicko telo da pod

l lcsc sve te�koce povezane sa delovanjem vi�ih psihickih sila и 
1 1  j c m u :  vi�e svesti, volje, intenzivnih osecanja itd. Те sile ne dеlији 
1 1  oblcпom coveku. Njihovo bиdenje i razvoj proиzrokujи strahovitu 
1 1 apгcgnиtost i pritisak na fizicko telo. I ako fizicko telo nije иvе
Њапо i pripremljeno posebnim vezbama, ako је и svom иоЬiсаје-
1 1 0 1 11 bolesnoш stanjи, ono nije sposobno da podnese taj pritisak i ne 
1 1юzс da ide и korak sa neиoЬicajeno intenzivnim radom organa 
pc1·ccpcije i svesti, koji је neizbezno povezan sa razvojem vi�ih sila 
1 sposobnosti coveka. Da Ьi se osposoЬilo srce, mozak i nervni sistem 
( а  takode drugi organi Cija је иloga и psihickom zivotu coveka malo 
pozпata, ako је иор�tе i poznata, Zapadnoj naиci) da podnesи priti
sak пovih funkcija, Citavo telo mora Ьiti dobro uravnotezeno, иskla
lkпo, proei�ceno, dovedeno и red i pripremljeno za nov i strahovito 
l дa k  rad koji ga ceka. 

lma mnogo pravila koja sи razvili Jogiji �to se tice regиlisanja i 
koпtгole aktivnosti razlieitih telesnih organa. Jogij i pretpostavljajи 
, \а tclo ne moze Ьiti ostavljeno samo seЬi. Instinkti ne vode njegovu 
1 1 k t ivпost dovoljnom snagom; intervencija intelekta је nиzna . 

.Јсdпа od osnovnih ideja Joge и vezi sa telom је da se и svom pri
l"o< ..lпom stanjи telo nikako ne moze smatrati idealnim aparatom kao 
s to  se cesto misli da jeste. Mnoge funkcije sи neophodne jedino da 
·a(Livajи zivot и razlieitim nepovoljnim okolnostima; а ima funkci

J I I  koje sи rezиltat drugih, pogre�nih funkcija. 
Dalje, Jogiji misle da sи mnoge od tih nepovoljnih okolnosti vec 

l tcstale, dok sи funkcije koje sи one stvorile nastavile da postoje. 
S v i  Jogiji potvrdиjи da је иkidanjem tih nepotrebnih funkcija mo
! ', t iCC jako иvecati energijи koja se moze иpotreЬiti za koristan rad. 

Opet, ima mnogo fиnkcija koje sи и rudimentarnom stanjи, ali 
ko j c  se mogи razviti и nezamislivom stepenи. 
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Telo koje је dala priroda је iz perspektive Jogija sашо шaterijal. 
А covek na svoш putu ka svojiш najvisiш ciljeviшa шо�е da upo
trebi taj шaterijal, i posto ga је preoЬlikovao i prepravio na suptilan 
nacin, шо�е da seЬi stvori oru�je koje се ga osposoЬiti da dostigпe 
svoj cilj . Jogi potvrduju da su шogucпosti skriveпe u telu оgrошпе. 

А Jogiji iшaju Ьrојпе шetode i паСiпе da sшапје beskorisпe fun
kcije tela i da probude i izпesи па svetlost поvе шосi i sposobпosti 
koje le�e uspavaпe и nјеши. 

Jogiji kafu da se sашо Ьеzпасајап deo eпergije tela иpotreЬljava 
korisпo (to jest, za ocuvaпje �ivota tela i и slи�Ьi visih ciljeva co
veka) . Veci deo eпergije kоји telo proizvodi se, ро пjihovoш шislje
njи, trosi prilicпo beskorisпo. 

Ali, опi sшatrajи da је шоgисе иciпiti da svi telesпi orgaпi rade 
u јеdпош ciljи, to jest, da uzшн svu eпergijи koju orgaпi stvaraju i 
исiпе da она slu�i visiш ciljevima, koje и оvош treпиtku она cesto 
sашо ошеtа. 

Hata Joga radi sa fizickoш prirodoш coveka и naj striktпijem 
sшislи te reCi, to jest, sa vegetativпiш i �ivotiпjskiш fипkсiјаша. А 
sto se tice te fizicke prirode, Jogiji sи odavпo zпali izvesne zakoпe 
koje ј е  tek u пajskorije vreшe zapazila Zapadпa паиkа. Prvo, izиze
tпa nezavisnost odvojenih orgaпa tela i odsиstvo zajedпickog ceп
tra koji иpravlja �ivotoш citavog orgaпizma; i drugo, sposobпost 
jedпog orgaпa da, и izvesпoj шeri i u odredeпiш slucajevima, oba
vlja posao drugog. 

Posшatrajиci пezavisпost razlicitih orgaпa i delova tela, Jogiji sи 
dosli do zakljиcka da se �ivot tela sastoji od hiljada пezavisпih �i
vota. Svaki takav "�ivot" pretpostavlja "dиsи" ili "svest". Jogiji 
рrероzпаји te пezavisпe "�ivote" koji роsеdији odvojeпe "dиse" не 
sашо и sviш razпiш organiшa, vec takode i и tkiviшa i sviш sиp
stancaшa tela. То је "okultna" strana Hata Joge. 

Тi "�ivoti" i te "svesti" sи "dиhovi" tela. Рrеша teoriji Hata Joge, 
covek је и stanjи da ih potCini seЬi, da иCini da oni slи�e njegovim 
ciljeviшa. 

Hata Jogiji исе da kontrolisи disanje, cirkulacijи krvi i nervnи 
energijи. Ка�е se da su oni и stanju da zadr�avajиCi dah zaиstave 
funkcionisanje Citavog tela, иtопи и letargijи u kojoj covek шо�е da 
ostane koliko god hoce dиgo bez hrane ili vazdиha, а da ne naиdi 
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s�.:bl . Sa druge strane, ka�e se da sи и stanjи da, pojacavajuci disa
l l jl;  i нskladujuci njegov ritaш sa otkucajiшa srca, иzши ogrornnи 
ko l ic i rш �ivotne sile, i da иpotrebe tu silu, na priшer, za lecenje bo
kst i ,  i sopstvenih, i kod drиgih ljudi. Smatra se da sи Jogi voljniш 
1 1а рогош sposobni da zaиstave cirkulaciju krvi и Ьilo kom delи tela, 
1 1  i <. la је, nasuprot ovome, usшere u povecano snabdevanje sve�om 
aгtc 1· ijskoш krvlju i nervnoш energijom. Upravo је na tоше zasno
vaп вj ihov metod lecenja. 

UceCi da vladajи svojim telima, Jogi istovremeno исе da vlada
j L l  materijalniш univerzиmom. 

Ljнdsko telo predstavlja иniverzиш и шinijatшi. Ono sadr�i sve, 
щl шinerala do Boga. 1 za njih to nije sашо pиki knji�evni iskaz, 
vcc вajstvarnija istiпa. Кroz svoje telo covek је и dodirи sa Citaviш 
L l п i verzumom, i sa svime sto је и njeшu. Vode sadr�ane и ljиdskom 
t c i LJ povezujи coveka sa sviш vodaшa na zemlji i и atmosferi; kise
oп ik  н ljнdskoш telн povezиje coveka sa kiseonikom l1 citavoш иni
vcгzнmн; нgljenik sa нgljenikoш; �ivotni princip sa sviшe �iviш и 
svctн. 

Sasviш је jasno zasto mora Ьiti tako. Voda koja нlazi и sastav 
1 ј t rdskog tela nije odvojena od vode izvan tela, to је jednostavno 
kao da ona tece kroz coveka; isto је i sa vazduhoш, i sa sviш hemij
sk iш sнpstancaшa tela, itd; one naprosto риtuјн kroz telo . 

Uceci da vlada razliCitiш priпcipiшa ("dнhoviшa", ро okultnoj 
IL:пninologiji) koji saCinjavajн njegovo telo, covek postaje spo
soban da kontrolise iste principe н svetu, to jest, "dнhove prirode". 

Istovremeno, ispravno razшnevanje principa Hata Joge нСi co
vcka da razume zakone нniverzuшa i svoje sopstveпo шesto и 
svctll. 

Cak i eleшentarno нpoznavanje sa principima i metodiшa Hata 
.loge pokazuje nemogиcnost рrонсаvапја Joge bez нCitelja i bez 
1 1 j cgovog stalnog пadzora. Rezнltati koji se posti�u l1 Hata Jogi pod
I Cllвako sн rezultat rada исепikа па seЬi i нCiteljevog rada па нсе-
11 i lш.  

U drugim Јоgаша to mo�e da ne Ьиdе tako jasno. Ali, l1 Hata Jo
� � i  Ll to не mo�e Ьiti пi najmanje sнrnnje, роsеЬпо kad covek koji ји 
1с ргоисаvао razuшe principe "Аsапа". 
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"Asana" је ime koje је u Hata Jogi dato odredenim posebnim po
lo�ajima tela koji Jogij i moraju da nauce da zauzmu, Mnogi od tih 
polo�aja na prvi pogled izgledaju potpuno nemoguCi .  Oni izgleda
ju kao da covek mora da uop�te nema kostiju, ili da, inace, mora da 
pokida sve svoje ligamente. Vec ima dovoljan broj fotografija, ра 
cak i snimaka kamerom "Asana", i te�ina tih polo�aja је ocigledna 
svakome ko је imao priliku da vidi takve slike. Cak i opis "Asana" 
koji se mo�e naCi u izvesnim knjigama Hata Joge pokazuje njihovu 
te�inu i njihovu prakticnu nemogucnost za oЬicnog coveka. Ра ipak, 
Hata Jogiji proucavaju te "Asane", to jest, oni obucavaju telo da za
uzme sve te neverovatne polo�aje . 

Svako mo�e da proba jednu od najlak�ih "Asana". То је "polo�aj 
Bude", tako se zove zato �to se Buda koji sedi oЬicno prikazuje u 
toj "Asani". Najjednostavnij i oЫik te "Asane" је kad Jogi sedi pre
kr�teнih нogu, не u turskom sedu, vec sa jedнim stopalom postav
ljeнim на suprotнo koleнo, а drugo koleнo шi dr�gom stopalu; ноgе 
su lagaнo pritisнute на zemlju i jedna na drugu. Cak је i ta "Аsана", 
нajjedнostavнija od svih, нemoguca bez dugog i upomog treнinga. 
Ali, zapravo, polo�aj koji је upravo opisaн нiје potpuna "Аsана". 
Ako se izЫiza pogledaju statue Bude, videce se da оЬа нjegova sto
pala le�e на njegovim koleнima, sa petama нavi�e. U takvom po
lo�aju su ноgе prepleteнe na нacin koji izgleda potpuнo нemoguc а 
da se ne slome kosti. Ali, ljudi koji su Ьili u Iнdij i, videli su i foto
grafisali tu "Asaнu" u нјеноm potpuнom oЫiku. 

Ро straнi od spolja�нjih "Asana", postoje takode i unutra�nje "Asa
ne", koje se sastoje u menjanju raznih unutra�njih funkcija, kao na 
primer usporavanje ili ubrzavanje rada srca i Citave cirkulacije krvi. 
One dalje osposoЫjavaju coveka da kontroli�e Citav niz unutrasnjih 
funkcija koje oЬicno ne samo da su van covekove kontrole, vec su 
u mnogim slucajevima potpuno nepoznate evropskoj nauci, ili tek 
pocinju da se naslucuju. 

Znacenje i krajnji cilj spolja�njih "Asana" је upravo postizanje 
kontrole nad unutra�njim funkcijama. 

Poucavanje samog sebe "Asanama" predstavlja nesavladivu te�ko
cu. Postoje opisi preko sedamdeset "Asana". Ali, cak i najpotpuniji i 
najdetaljnij i opisi ne daju redosled kojim one treba da se proucavaju. 
А na taj redosled se ne mo�e ukazati u knj igama, jer on zavisi od fi
zickog tipa coveka. 
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То се reCi, za svaki fizicki tip neophodan је drugaCij i redosled. 
Za svakog coveka postoji jedna ili nekoliko "Asana" koje on mo�e 
t la nauCi i praktikuje lak�e od ostalih. Ali, sam covek ne zna sop
s tveni fizicki ti2, i ne zna koje su mu "Asane" najlak�e i od cega 
tгсЬа da pocne. Stavi�e, on ne zna pripremne veZЬe, koje su razliCite 
za svaku "Asanu" i svaki fizicki tip. 

А to mo�e da za njega odredi sam ucitelj koji ima potpuno zna
lljc Hata Joge. 

Posle odredenog perioda posmatranja i posle odredenih probnih 
vc�Ьi koje postavlja za svog ucenika, uCitelj odreduje njegov fizicki 
! ip i ka�e mu sa kojim "Asanama" treba da pocne. Jedan ucenik mo
r-a da pocne od sedamnaeste asane, drugi od trideset pete, treCi od 
pcdeset sedme, cetvrti od prve i tako dalje . 

Po�to је ustanovio kojom od "Asana" ucenik treba da nastoji da 
ovlada, ucitelj mu daje posebne i sukcesivne ve�be koje mu poka
ZLije . Те ve�be ga postepeno dovode do �eljene asane, osposoЫja
vaju ga da zauzme i izvesno vreme zadr�i tra�eni polo�aj tela. 

Kad је prva "Asana" postignuta, ucitelj odreduje sledecu "Asa
пu" koju ucenik mora da poku�a da postigne, i opet mu daje vеЉе 
koje ga tokom vremena dovode do te "Asane". 

Proucavanje pogre�ne "Asane" dovodi do gotovo nesavladivih 
!c�koca. I, �tavi�e, kao �to је sasvim jasno ukazano ·u knjigama koje 
izlafu principe Hata Joge, "pogre�na Asana uЬija coveka." 

Sve ovo uzeto zajedno pokazuje sasvim jasno da је proucavanje 
1 [ata Joge, kao i proucavanje drugih Joga, nemoguce bez uCitelja. 

Glavni metod Hata Joge, metod koji cini moguCim potcinjavanje 
volje fizickog tela, ра cak i "nesvesnih" fizickih funkcija, је nepre
kidni rad na prevazilazenju bola. 

Prevazila�enje bola, prevazila�enje straha od fizicke patnje, pre
vazila�enje stalne i neprekidne �elje za mirom, lagodno�cu i udo
lшo�cu, stvara silu koja prenosi Hata Jogija na drugi nivo Ьiса. 

U literaturi, uglavnom teozofskoj\ koja se odnosi na istorijat prin
c ipa i metoda Hata Joge postoje razlicita mШjenja koja imaju od
гcdeni znacaj . Postoje autori koji dr�e da proucavanje Joge mora 
r1cophodno da zapocne sa Hata Jogom, i da bez Hata Joge ono ne 

1 Na primer, "Listovi iz starog dnevnika ", Н. S Olcott, tom П i Ш. 
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шоzе da da nikakav rezultat. А iша drugih autora koji drze da se 
Hata Joga шоzе proucavati nakon drugih Joga, posebno nakon Ra
dza Joge, kad је ucenik vec u posedu svih шоСi koje шu је dala no
va svest. 

Najtacnije re�enje ovog pitanja Ьilo Ьi da pretpostaviшo da u 
оvош slucaju, kao i u шnogiш drugiш slucajeviшa, razlika zavisi 
od tipa; postoje tipovi ljudi koji neizbezno шoraju da pocnu sa Hata 
Јоgош, а iша tipova kojiшa su шoguci putevi kroz ostale Joge. 

U naucniш zapisiшa istrazivaca "indijskog asketizшa" koji po
stoje u Zapadnoj literaturi, Hata Jogij : <U, na nesrecu, cesto poшe
�ani sa "fakiriшa". Uzroci takve poшet.lje lako se шogu razuшeti. 
Istrazivaci koji posшatraju spolja�nje fenoшene i ne razuшeju prin
cipe Joge ne шogu da razlikuju izvomi fenoшen od iшitacije.2 Fakir 
iшitira Hata Jogije . Ali, ono �to Hata Jogiji cine radi postizanja 
utvrdenog cilja, koji oni jasno razuшeju, za fakira postaje sаш cilj . 
Zato fakiri pocinju sa najteziш, sa ekstreшniш, i uglavnoш sa pra
ksaшa koje povreduju fizicko telo . Oni drze svoje ruke, ili jednu 
rиku, podignutu иvis dok se ruka ne osu�i; oni gledaju u vatru ili u 
sunce dok пе oslepe; опi dopu�taju da ih jedu insekti i slicno. Кroz 
odredeni vreшenski period neki od njih na taj nacin razviju u seЬi 
cudne i natprirodne sposobnosti, ali njihov put nеша niceg zajedni
ckog sa puteш Hata Joge. 

RADZA JOGA 

Radza Joga је Joga obиcavanja svesti. Covek koji prakticпo pro
иcava Radza Jogu stice svest о svoшe "Ја". А istovreшeno on stice 
izuzetne unutra�пje шоСi, kontrolu nad sоЬош i sposobnost da utice 
па druge ljude. 

Radza Joga u odnosu na psihicki svet coveka, na njegovu svest 
о seЬi, iша isto znacenje kao i Hata Joga и odnosи na fizicki svet. 
Hata Joga је Joga prevazilazenja tela, sticanja kontrole nad teloш i 
njegoviш funkcijaшa; Radza Joga је Joga prevazilazenja covekove 
iluzome i pogre�ne svesti i sticanja kontrole nad sve�cu. 

2 Na primer, "Fakire und Fakirtum ", od Riharda Smita (Richard Schmidt). 
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Radza Joga исi coveka оnоше �to cini osnovu filozofije Citavog 
s vcta - znanje о samom sebl. 

Ва� kao �to Hata Joga gleda na fizicko telo kao nesavr�eno, ali 
sposobno da se izшeni na bolje, tako i Radza Joga gleda na psihicki 
; t parat coveka kao na ne�to �to је daleko od idealnog, ali �to је u 
s tапјн da se dovede u red i pobolj�a. 

Zadatak Radza Joge је "artikulisanje svesti", koje је potpиno 
aпalogno sa "artikulisanjeш glasa" и pevanju. ОЬiспа Zapadna шi
sao пi najшanje ne shvata пeophodnost "artikulisanja svesti" i na
l az i  da је oЬicna svest sasviш dovoljna i da covek ne шоzе iшati 
п i�ta vi�e. 

Radza Joga ustanovljuje da svest, kao шосаn glas, zahteva isprav
пo "artikulisanje" koje Ьi desetostruko нvecalo njenu шос i kvalitet, 
povecalo njenи efikasnost, ucinilo da "zvuCi bolje", reprodukuje bo
lje, rekonstrui�e шedusobni odnos ideja, zahvati vi�e istovreшeno. 

Prva postavka Radza Joga је da covek uop�te ne poznaje sebe, 
da iша potpuno laZпu, iskrivljenu predstavu о seЬi. 

Nedostatak razuшevanja sebe је covekova glavna te�koca na оvош 
pнtu, glavni иzrok njegovih slabosti. Ako zaшisliшo coveka koji ne 
роzпаје svoje telo, пе zna delove svog tela, njihov bl'oj i шedнsobni 
polozaj , ne zna da iша dve ruke, dve noge, jednи glavu i tako dalje, 
to daje tacnu sliku na�eg polozaja u odnosu na na� psihicki svet. 

Iz perspektive Radza Joge, covekov psihicki aparat је sisteш za
taшnjenih i iskrivljenih soCiva kroz koja na�a svest gleda na svet i 
saшu sebe, doЬijajuci sliku koja ni na koji nacin ne odgovara stvar
пosti. Glavna шапа psihickog aparata је to �to cini da covek pri
!1vata kao odvojeno ono �to on pokazиje kao odvojeno. Covek koji 
veruje u svoj psihicki aparat је covek koji veruje u vidno polje dvo
gleda kroz koji posшatra, sa риniш ubedenjeш da ono �to ulazi u 
vidno polje njegovog dvogleda и tош treпutku postoji nezavisno od 
onoga �to u njega ne ulazi. 

Novo znaпje о seЬi se и Radza Jogi postize рошосu proucava
пja principa covekovog psihickog sveta i kroz dиgi niz vezЬi svesti. 

Proиcavanje principa psihickog zivota pokazuje coveku cetiri sta
пja svesti koja su шoguca za njega, koja se u uoЬicajenoj indijskoj 
psihologiji nazivajи: 
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duboki san 
san sa snovima 
budno stanje 
Turija ili stanje prosvetljenja 

(U ezoterijskim ucenjima ta stanja svesti su definisana ne�to dru
gaCije, ali ih ima cetiri i njihov medusobni odnos ostaje slican kao 
i u ovom slucaju) 

Nakon ovog sledi proucavanje psihickih funk:cija, osecanja, oseta 
i slicno, i odvojeno i u njihovom medusobnom odnosu; proucavanje 
snova, proucavanje polusvesti i nesvesnih psihickih procesa, prouca
vanje iluzija i samoobmana, proucavanje razlicitih oЫika samohi
pnoze i sugerisanja seЬi, sa c(ljem da se od toga oslobodi. 

Jedan od prvih zadataka koji se postavlja coveku koji pocinje da 
proucava Radza Jogu је postizanje sposobnosti da zaustavi misli, 
sposobnosti da ne misli, to jest, da ро volji potpuno zaustavi um, da 
pruzi potpuni odmor psihickom aparatu. 

Na tu sposobnost da se zaustave misli gleda se kao na neopho
dan uslov za budenje odredenih moCi i mogucnosti skrivenih unutar 
coveka, i kao na neophodan uslov za potcinjavanje nesvesnih psihi
ckih procesa volji .  Samo ako је covek u seЬi stvorio tu sposobnost 
da zaustavi tok svojih misli, on se moze priЬliziti mogucnosti da 
cuje misli drugih ljudi, i kao sve glasove koji neprekidno govore u 
prirodi, glasove raznih "malih zivota", koji su sastavni delovi njega 
samog, i glasove "velikih zivot..1", Ciji је on sastavni deo. Samo kad 
stekne sposobnost da stvori pasivno stanje svog uma moze se covek 
nadati da се cuti glas tisine, koji mu jedino moze otkriti istine i 
tajne skrivene od njega. 

Stavi�e, (а to је prva stvar koja se postize) uceCi da zaustavi proces 
mi�ljenja ро svojoj volji, covek stice sposobnost da smanji beskoгi
sno tro�enje psihicke energije koja se tro�i na nepotrebno razmi
�ljanje. Nepotrebno razmi�ljanje је jedno od glavnih zala u na�em 
unutra�njem zivotu. Kako se cesto de�ava da neke misli udu u na� 
um, i um, nemajuCi moCi da ih izbaci napolje, obrce te misli stalno 
iznova do u beskraj , kao �to recni tok stalno iznova obrce kamen na 
svom dnu. 
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То se de§ava posebno ako је covek uznemiren i1i razljucen ili 
povгcden, ako se neceg plasi, нkо na nesto sumnja i tako dalje. I lju
t l i  пс shvataju kakva se ogromna kolicina energije trosi na to nepo
t r·cbпo obrtaпje u umu istih misli, istih reCi. Ljudi ne shvataju da 
covek, ne primecujuCi to, moze da nekoliko hiljada puta tokom je
<. lпog ili dva sata ponovi neku sasavu recenicu ili odlomak nekog 
st i lщ koji se zaglavio u njegovom umu bez ikakvog razloga. 

Kad је "ueeпik" nauCio da ne misli, on se uCi da misli - da misli 
о опоmе о cemu zeli da misli, а ne о svemu sto ude u njegovu gla
V Lt .  То је metod koncentracije . Potpuna koncentracija uma na jedan 
pгedmet i sposobnost da se ne misli ni na sta drugo u to vreme, spo
sobnost da se ne bude odvucen slucajnim asocijacijama, daje co
veku ogromnu moc. On tad moze sebe da natera пе samo da ne 
misli, vec takode i da ne oseca, ne cuje, ne vidi zЬivanja oko sebe; 
on moze da izbegne da ima oset Ьilo koje vrste fizicke neugodnosti, 
bilo vruCine, ili hladnoce, ili patnje; on је u stanju da jednim na
porom ucini sebe neosetljivim na Ьilo kakav bol, cak i najstrasnij i .  
То objasnjava jednu od teorija da Hata Joga postaje laka nakon Ra
dza Joge. 

SledeCi, treCi korak, је meditacija. Covek koji је proucavao kon
centraciju naucen је da је koristi, to jest, da ude duboko u dato pi
tanje, da ispita njegove razliCite strane jednu za drugom, da nade u 
njoj korelacije i analogije sa svime sto zna, svime sto је naucio ili 
сио ranije .  Ispravna meditacija otvara coveku beskrajnu kolicinu 
novog u stvarima za koje је ranije mislio da su mu poznate. Ona mu 
pokazuje duЬine na koje mu se nikad ranije nije dogadalo da misli, 
i iznad svega, ona ga priЫizava "novoj svesti", Ciji Ыjeskovi, kao 
шunja, poCinju da prosvetljavaju njegovu meditaciju, otkrivajuCi 
шu na trenutak beskrajno udaljene horizonte. 

Naredni korak - cetvrti - је kontemplacija. Covek је naucen, 
postavivsi pred sebe ovo ili ono pitanje, da u njega ude sto је duЫje 
шoguce bez misljenja; ра cak i ne postavljajuCi nikakvo pitanje pred 
sebe, da ude duboko u neku ideju, mentalnu sliku, pejzaz, prirodnu 
pojavu, zvuk, broj . 

Covek koji је nauCio da kontemplira budi vise sposobnosti svoje 
duse, otvara se uticajima koji dolaze iz visih sfera zivota sveta i, ta
ko reci, komunicira sa najdubljim misterijama univerzuma. 
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Istovremeno, Radza Joga Cini covekovo "Ја" predmetom kon
centracije, meditacije i kontemplacije. Naиcivsi coveka da ekono
mise svojim mentalnim moCima i иpravlja njima ро volji, Radza 
Joga od njega zahteva da ih иsmeri ka samospoznaji, znanjи svog 
pravog "Ја". 

Izmena covekove svesti о seЬi i svog "osecanja sebe" је glavni 
cilj Raza Joge. Njen predmet је da иCini da covek zaista oseca i po
stane svestan visina i dиЬina и seЬi, роmоси kojih dolazi и kontakt 
sa vecnoscи i beskonacnoscи, to jest, da coveka navede da oseca da 
on nije srnrtno, privremeno i konacno zmce prasine и beskrajnom 
иniverzиmи, vec besrnrtna, vecna i beskrajna kolicina ravna cita
vom иniverzиmи, kap и okeanи dиha, ali kap koja moze da sadrzi 
Citav okean. Sirenje "Ја" ро metodima Radza Joge је иpravo spaja
nje covekove svesti о seЬi sa svescи sveta о seЬi, premestanje zize 
svesti о seЬi sa male odvojene jedinice na beskonacnost. Raza Joga 
siri covekovo "Ја" i prepravlja njegov pogled na sebe i njegovo ose
canje sebe. 

Као rezultat, covek postize stanje izuzetne slobode i moCi. On ne 
samo da kontrolise sebe, vec је и stanjи da kontrolise drиge. On mo
ze da Cita misli drugih ljиdi Ьilo da sи ти blizи ili daleko; on moze 
da im sиgerise svoje sopstvene misli i zelje i potcini ih seЬi. On mo
ze da stekne vidovitost, moze da zna proslost i bиdиcnost. 

Sve to moze da izgleda fantasticno i nemogиce evropskom Cita
ocи, ali mnogo "cиdesnog" и stvamosti иopste nije nemogиce kako 
izgleda na prvi pogled. U metodima Raza Joge sve је zasnovano na 
razиmevanjи zakona koji sи nama nerazumljivi, i na strogom sledи 
i postupnom karakteru rada na seЬi. 

Ideja "odvajanja od sebe", "nevezivanja", zaиzima veoma vazno 
mesto и praksi Radza Joge. Nakon toga sledi ideja о odsиstvu traj 
nosti i jedinstva и coveku i и njcgovom "Ја" - i dalje, ideja о nepo
stojanjи odvojenosti coveka, odsиstvи svake podele izmedи coveka, 
covecanstva i prirode. 

Proиcavanje Radza Joge је nemogиce bez stalnog i direktnog 
vodstva иCitelja. Pre nego sto иcenik pocne da proиcava sebe, njega 
proиCi иCitelj , koj i odredиjt;: риt koji on mora da sledi, to jest, sled 
vezЬi koje mora da obavi, posto vezbe nikad ne mogи Ьiti iste za ra
zlicite ljиde. 
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( ' i l j Radza Joge је da dovede coveka blize visoj svesti, dokazu-
1 1 1( 1  l ll LI mogиcnost novog stanja svesti, s licnog Ьиdеnји nakon sna. 
S vt: �lok covek ne zna иkus i osecaj tog bиdenja, sve dok njegov иm 
1 tblJc spava, Radza Joga cilja na to da ти idejи bиdenja иcini ra"/L I I п lj ivom pricajиCi ти о ljиdima koji sи se probиdili, исеСi ga da p t·crozna plodove njihove misli i delovanja, koji sи potpиno drul ',acij i od rezиltata aktivnosti oЬicnih ljиdi. 

КARMA JOGA 

�arma Joga иСi ispravnom zivljenjи. Karma Joga је Joga delo
vaщa. 

Karma Joga исi ispravnom odnosи prema ljиdima i ispravnom 
(ielovanjи и иoЬicajenim okolnostima zivota. Karma Joga иСi kako 
da se postane Jogi и zivotu, а da se ne ide и pиstinjи ili stupi и skolu 
Jogija. Karma Joga је neophodan dodatak svim ostalim Jogama; sa
mo uz pomoc Karma Joge moze covek uvek pamtiti svoj cilj i nikad 
ga ne iz�u.Ьiti iz vida. _Bez Karma Joge sve ostale Joge ili ne dаји 
rezultat, I1I se degeneпsи u nesto suprotno seЬi. Radza Joga i Hata 
Joga se degenerisи u potragu za spoljnim cudima, za misterioznim, 
za strasnim, to jest, и pseиdookultizam. Bakti Joga se degenerise и 
pseudomisticizam, u praznovericu, u licno obozavanje ili и strem
ljenje licnom spasenju. Dznana Joga se degenerise u sholasticizam 
ili u najboljem slucajи u metafiziku. ' 

Karma Joga је uvek povezana sa ciljem unutrasnjeg razvoja, unu
trasnjeg poboljsanja. Ona pomaze coveku da iznutra ne zaspi usred 
zarnrsenih gusecih uticaja zivota, posebno usred hipnotisuceg uti
caja delovanja. Ona Cini da on pamti da nista spoljasnje nema nik�
kvog znacaja, da se sve mora uCiniti а da se ne mari za rezultate . 
Bez Karma Joge covek postaje apsorbovan u najblize, vidljive ci
ljeve, i zaboravlja glavni cilj . 

Karma Joga uCi coveka da izmeni svoju sudЬinи, da njome иpra
vlja ро volji . Prema osnovnoj ideji Karma Joge, to se postize samo 
menjajuCi unutrasnji stav coveka prema stvarima i prema svojim 
sopstvenim delovanjima. 
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Isto delo mo�e se izvesti drugaCije, jedan te isti dogadaj mo�e se 
�iveti potpuno drugaCije. I ako tovek izmeni svoj stav prema onom 
sto mu se desava, to се tokom vremena neizbe�no izmeniti karakter 
dogadaja koje srece na svom putu. 

Karma Joga uCi toveka da razume da kad mu izgleda da on sam 
deluje, u stvarnosti nije on taj koji deluje, vec sam�. moc koja р�о� lazi kroz njega. Karma Joga tvrdi da tovek uopste nче ?no sto l�llS�l 
da jeste, i uti toveka da razume da samo u veo�a retk1m s�utaJeVl
ma on deluje sam od sebe i nezavisno, а da, u naJvecem broJU sluta
jeva, deluje samo kao deo ove ili one v�ce_ celine. То �� "okult��" 
strana Karma Joge, utenje koje se tite slla 1 zakona kOJl upravlJaJU 
covekom. 

Covek koji razume ideje Karma Joge sve vreme oseca da је on 
samo mali zavrtanj ili tockic u velikoj masini, i da uspeh ili neuspeh 
onoga sto on misli da radi veoma malo zavisi od njegovih sopstve
nih delovanja. 

Ponasajuci se i osecajuci na -raj nacin, covek nikad ne mo�e do�i
veti neuspeh u Ьilo cemu, jer najveci proma�aj, najveCi n�uspeh� mo�e dovesti do uspeha u njegovom unutrasnJem radu, u nJegovoJ 
borЬi sa samim sobom, ako samo nade ispravan stav prema tom ne
uspehu. 

Zivot kojim vladaju principi Karma Joge u velikoj se meri razli
kuje od oЬicnog �ivota. U obitnom �ivotu, bez obzira kakve mogu 
biti okolnosti, glavni covekov cilj sastoji se u izbegavanju svih ne
prijatnosti, teskoca i neudobnosti, koliko god је to moguce. 

Ako ј е  �ivot voden principima Karma Joge, covek ne tra�i da iz
begne neprijatnosti ili neudobnost. Naprotiv, on ih pozdravlja, jer 
mu one obezbeduju sansu da ih prevazide. Iz perspektive Karma 
Joge, ako �ivot ne Ьi pru�ao teskoce, Ьilo Ьi neophodno da se one 
vestacki stvore. I zato se na teskoce koje se srecu u �ivotu gleda ne 
kao na nesto neprijatno sto covek mora nastojati da izbegne, vec kao 
na veoma korisne okolnosti za ciljeve unutrasnjeg rada i unutras
njeg razvoja. 

Kad covek to shvati i stalno to oseca, sam �ivot postaje uCitelj . 
Glavni princip Karma Joge је nevezivanje. Covek koji sledi me

tode Karma Joge mora da upra�njava nevezivanje uvek i u svemu, 
Ьilo prema dobru ili prema zlu, prema zadovoljstvu ili prema bolu. 
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NL"vczivanje ne znaci ravnodusnost. То је neka vrsta odvajanja sop
" ' ''" od onog sto se desava ili od onog sto covek Cini. То nije hla
( l l loca, niti је to �elja da se izoluje od �ivota. То је prepoznavanje i 
-: l a lna spoznaja da se sve cini u skladu sa odredenim zakonima i da 
s vc u svetu ima svoju sopstvenu sudЬinu. 

lz uoЬicajene perspektive, slediti principe Karma Joge izgleda 
kно fatalizam. Ali, to nije fatalizam u smislu prihvatanja tacne i ne
l zmenljive predodredenosti svega bez mogucnosti Ьilo kakve pro
Jпcne. Naprotiv, Karma Joga uci kako da promenimo karmu - kako 
l l a  нticemo na karmu. Ali, iz perspektive Karma Joge, taj uticaj је 
potpuno unutrasnji proces . Karma Joga uci da covek mo�e da iz
lпcni ljude i dogadaje oko sebe menjajuCi svoj stav prema njima. 

Та ideja је veoma jasna. Svaki covek је od svog rodenja okru�en 
izvesnom karmom, izvesnim ljudima i izvesnim dogadajima. I u 
s k ladu sa svojom prirodom, obrazovanjem, ukusima i navikama, on 
Ll svaja odredeni konacni stav prema stvarima, ljudima i dogadaji
l lla. Sve dok taj stav ostaje nepromenjen, ljudi, stvari i dogadaj i ta
kode ostaju nepromenjeni, to jest, odgovarajuci njegovoj karmi. Ako 
п iје zadovoljan svojom karmom, ako �eli nesto novo i nepoznato, 
on mora da promeni svoj stav prema onome sto ima, i tada се novi 
llogadaji doCi. 

Karma Joga је jedini moguci put za ljude koji su vezani za �ivot, 
koji nisu sposobni da se oslobode od spoljasnjih oblika �ivota, za 
l jude koj i su ili svojim rodenjem ili svojim sopstvenim mocima i 
sposobnostima postavljeni na celo ljudskih zajednica ili grupa, za 
l jude koji su povezani sa napretkom �ivota covecanstva, za istorij
ske licnosti, za ljude ciji licni �ivot izgleda da је izraz �ivota jedne 
cpohe ili naroda. Ti ljudi ne шogu promeniti sebe vidljivo; oni mo
gu promeniti sebe samo iznutra, ostajuci spolja isti kao sto su Ьili i 
гanije, govoreCi iste stvari, cineCi iste stvari, ali bez vezivanja, kao 
glumci na pozomici. Postavsi takvi glumci u odnosu na svoj �ivot, 
oni postaju Jogiji usred najraznovrsnijeg i intenzivnog delovanja. U 
njihovoj dusi mo�e Ьiti mir ma kakve da su njihove nevolje .  Nji� 
lюva misao mo�e da radi bez ometanja, nezavisno od Ьilo cega sto 
је moze okruzivati. 

Karma Joga daje slobodu zatoceniku na galij i i kralju na presto
l н, ako samo mogu da osete da su glumci koji igraju svoje uloge. 

307 



NOVI MODEL UNIVERZUМA 

ВАКТI JOGA 

Bakti Joga је Joga religio�.og риtа. Bakti Joga иСi kako da se 
veruje, kako da se moli i kako da se postigne odredeno spasenje. 
Bakti Joga mo�e se primeniti na Ьilo kоји religijи. Razlike и religija
ma ne postoje za Bakti Jogu. Postoji samo ideja о religioznom putu. 

Jogi Ral.nakri�na* ,  koji је osamdesetih godina pro�log veka �iveo 
и manastiru Dak�ine�var, Ьlizu Kalkute, i postao poznat kroz rad 
svojih u�enika (Vivekanande, Abedanande i drugih), Ьiо је Bakti 
Jogi. On је priznavao kao jednake sve religije sa svim njihovim do
gmama, svetinjama i ritualima. On sam је istovremeno pripadao 
svim religijama. Dvanaest godina svog �ivota potro�io је sledeci stal
no iznova риt asketizma и skladи sa pravilima svih velikih religija 
za redom. I иvek је dolazio do istog rezultata, do stanja samadija ili 
ekstaze, za k�iи је postao иbeden da �ini cilj svih religija. Rama
kri�na је zato imao оЬiсај da ka�e svojim и�enicima da је iz li�nog 
iskustva do�ao do zakljиcka da sи sve velike тeligije jedno i Ьiо је 
иbeden da sve one podjednako vode Bogu, to jest, Najvi�em Znanjи. 

DovodeCi �oveka Ьli�e samadijи, Bakti Joga ga, ako se иpra�nja
va nezavisno od ostalih Joga� potpиno odvodi od sveta. Covek stice 
ogromne moci, ali istovremenc· guЬi sposobnost da ih koristi (isto 
kao i sposobnost da koristi svoje oЬicne moci) za zemaljske ciljeve. 

Ramakri�na је rekao svojim иcenicima da је, nakon �to је neko
liko риtа Ьiо и stanjи samadija, ро�ео da oseca da nije vi�e и stanjи 
da se brine о seЬi. On im је ispricao kako је jednom plakao, misleCi 
da sad mora da umre od gladi. То ga је isprva иpla�ilo, dok se nije 
иverio da se neko иvek brine о njemи. 

U knjizi Jevandel;e Ramakrisne naveden је izиzetan razgovor 
izmedи bolesnog Ramakri�ne, koji se vec priЬli�avao smrti, i je
dnog indijskog mиdraca, pandita, koji је do�ao da ga poseti. 

Pandit Sashadhar dode jednog dana da ukaze postovanje Baga
vanu Ramakrisni. Videvsi njegovu bolest, on upita: 

"Bagavan, zasto ne koncentrises svoj um na oboleli deo i tako 
se izlecis?" 

* Knjiga "�ivot Ramakrisne", od nobelovca Romena Rolana, iza�la је kod nas 
u izdanju izdavacke kuce "Bata", 1 994. godine (prim. ur.). 
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Bagavan odgovori: 
"_r<ako mogu da �sredsredim moj um, koji sam dao Bogu, na 

ovaJ kavez od mesa 1 krvi?" . 
Sashadhar rece: 
"Zasto se ne molis tvojoj bozanskoj majci da izleCi tvoju bolest?" 
Bagavan odgovori: 
"Kad mi�Iim о mоЩ majci, fizicko telo iscezava i ја sam pot

puno van nJega, ра m1 Је nemoguce da se molim za Ьilo sta sto se 
tice tela. "3 

Zato sve �to covek posti�e na tom pиtu nema vrednosti iz ze
maljske perspektive i ne mo�e se иpotreЬiti za sticanje zemaljskih 
Lrdobnosti. 
. �emogиcnost d� se argut?entima doka�e drugom �oveku posto
J aUJe ?nog_ �to on �am emo�ю:J._alno ne oseca navelo је Ramakri�nи 
da ��� da Је Bakt� Joga naJbOlJa od svih pиteva Jogija, jer ona ne 
tra�1 dokaze. Bakt1 Joga se obraca direktno osecanjima i spaja ljиde 
пе koji sli�no misle, vec koji sli�no оsе€аји. 

' 

_Ra�akri�na је takode �matt:ao Bakti Јоgи najjednostavnijim i 
П�Jlak�lm od �vlh pиteva, Jer taJ риt zahteva uni�tenje vezanosti za 
b1lo �ta zemalJsko, samoodricanje, odиstajanje od sopstvene volje i 
bezuslovnи predajи Bogu. · 

Ali, po�to �ogim lj_udim� иpravo to mo�e izgledati kao najte�e, 
to samo Р? se?l pokazщe da Је Bakti Joga риt za ljиde izvesnog od
гedeno� ћра 1 odreden�g me_ntaliteta, i da se Bakti Joga ne mo::te 
smatratl pиtem dostupшm sv1ma. 

Bakti Joga ima mnogo zajedni�kog sa Rad�a Jogom. Као i Ra
d�a Joga, B_�kti J?ga иklји�ије metode koncentracije, meditacije i 
k?nte�P!,ac��e, al1 ,p

re�et �oncentracije , me�ita�ije � kontempla
cчe n1Je Ја , vec Bog , to Jest, Sve, и �еmи 1skr1ca lJиdske svesti 
potpuno i��ezava. 

Prakti�ni zna�aj Bakti Joge le�i u emocionalnom treningи. Bakti 
Joga је_ metod "za�stavljar:lja:: i "ирrе�а�Јја" osecanja za one Cija sи 
osecanJa pos�bno Ја�а, al1 �lJa sи rel1gюzna osecanja, koja Ьi tre
?alo �а vladщи drug1m osecanjima, rasejana, nekoncentrisana, koja 
1 !1 odJedno� nose veoma daleko, ali izazivajи jaku reakcijи. Isto
vremeno, to Је metod razvoja religioznih osecanja za one и kojima su 

3 "Jevandei;e Ramakrisne ", izdavac Vedanta Society, Njujork 1 907., str. 4 1 9. 
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ona slaba. Bakti Joga је u nekom smislu zamena za svaku religiju 
ili uvod u religiju za �oveka nereligioznog tipa. 

Ideje Bakti Joge su Ьli�e i vise odgovaraju Zapadu od ideja dru
gih Joga, zahvaljujuCi tome sto u Zapadnoj literaturi postoje dela о 
"religioznoj praksi", srodna Bakti Jogi ро svom duhu i zna�enju, ia
ko sasvim druga�ijeg kvaliteta. 

Dela takve vrste u protestantskim zemljama, na primer knjige 
nema�kih mistika 1 6. ,  17.  i 1 8. veka, �esto su zanimljive, ali sam Pro
testantizam se suvise korenito odvojio od tradicije i autori tih dela 
Ьili su obavezni da tra�e, Ьilo otvoreno Ьilo kradom, podrsku za 
svoje metode u "okultizmu" ili "teozofiji" jedne ili druge vrste . Za-
to protestantska dela nisu Cisto religiozna. 

· 
U Katoli�anstvu, sve sto је u seЬi imalo ikakav �ivot verovatno 

је uЬijeno u vremenima inkvizicije i katoli�ka dela о religioznoj 
praksi, kao sto su dobro poznate knjige Ignacija Lojole, nisu nista 
drugo do priru�nici za stvaranje halucinacija odredenog i stereotip
nog karaktera - Isus na krstu, Devica Marija sa detetom, Sveci, Mu
�enici, "Pakao", "Raj" i tako dalje. Drugim reCima, ona poucavaju 
prenosenju snova u budno stanje i uoblicavanju tih snova u izvesne 
odredene slike - proces koji је sasvim moguc i koji se u pseudookul
tizmu naziva "jasnovidost". Potpuno isti metodi za stvaranje pseudo
jasnovidosti postoje i igraju veoma znacajnu ulogu u savremenom 
okultizmu. 

Veoma zabavna parodija na te metode mo�e se naCi u knjizi "Do
gma i ritual visoke magiie " Elifasa Levija, gde on opisuje priziva
nje davola (str. 243). Na nesrecu, veoma mali broj Citalaca Elifasa 
Levija је razumeo da је to parodija. 

Pseudojasnovidost, "snovi u budnom stanju", �eljene i ocekivane 
halucinacije, u Pravoslavnoj literaturi se nazivaju "lepota"4• Veoma 
је karakteristicno za Pravoslavni misticizam da on upozorava ljude 

4 Rec "прелесть" је prevod grcke reci nЛ.<ivТ] , iskusenje, zavodenje. Ruska rec 
"прелесть" pored svog prvog znacenja "obmana", ima veoma mnogo asocijacija 
povezanih sa njenim drugim znacenjem, "sarm" ili "lepota". А u engleskom pre
vodu sam ostavio rec "lepota" (beauty), jer ona najbolje odgovara znacenju koje 
је toj reci dato u delima "Dobrotol;uЬlje " i "Kazivanja jednog bogotrazitelja ". Ona 
takode jasno pokazuje karakter iskustva koje se preferira u katolickom misticizmu i 
u pseudookultizmu, to jest, njihova spoljasnja i formalna "lepota" kao suprotsta
vljena njihovom unutrasnjem znacenju i sadrzaju. 
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1 •ovori im da se �uvaju upravo od onog sto katoli�ki misticizam i 
1 s�.:t1dookultizam savetuju i predlafu. 

Naj interesantnija  dela о religioznoj praksi nalaze se u literaturi 
l s tocпe Pravoslavne crkve. Prvo, tu је  zЬirka spisa u sest tomova 
ko ja  пosi naziv "Dobrotol;ubl;e " (фt'Аока'Аtа) (Ciji је najveCi deo 
pt·cveden sa gr�kog), koji sadr�i opise misti�kih iskustava, statute i 
pп1vila monaskog �ivota, pravila za molitvu i kontemplaciju, i opise 
1 1 1ctoda veoma slicnih metodima Hata Joge (usvojenih u Bakti Јо

, i ) , kao sto su na primer metodi disaцja, razliCitih poza i polo�aja 
l.cla i tako dalje. 

Pored samog "Dobrotol;ubl;a " mora se zapaziti i mala knjiga ko
ja pripada sredini 1 9. veka i koja је u Rusiji Ьila prodavana pre rata 
u svom trecem izdanju 1 884. godine. Та knjiga se zove "Kazivan;a 
jed!юg '?ogotrazitel;a svome duhovnom оси ". Autor ј е  nepoznat, i 
to Је u 1zvesnom smislu uvod u "Dobrotol;uЫ;e ", iako ј е  istovre
tneпo to sasvim nezavisan pristup religioznoj praksi, veoma Ьlizak 
I Зakti Jogi. Upoznavanje sa tom malom knjigom daje ta�nu pred
stavu о karakteru i duhu Bakti Joge. 

"Kazivan;a bogotrazitel;a " su krajnje zanimljiva, �ak i samo iz 
kпji�evne perspektive. То је jedan od malo poznatih dragulja ruske 
kпji�evnosti. I sam bogotra�itelj - hodo�asnik, kao i ljudi koje је sreo 
i govorio о njima su svi �ivi ruski tipovi, od kojih su mnogi postojali 
sve do nasih dana, i koje smo mi, koji danas �ivimo, videli i upoznali. 

Tesko је reci da li је bogotra�itelj zaista postojao i da li su njego
va pripovedanja Ьila zapisana od strane arhimandrita Pajsija, auto
гa predgovora knjige, ili su to pripovedanja samog Pajsija ili nekog 
drugog obrazovanog monaha. Mnoga od tih pripovedanja navode 
coveka da posurnnja da su ona delo ne samo obrazovanog, vec viso
ko obrazovanog i veoma nadarenog �oveka. Sa druge strane, oni 
koji znaju na kako izuzetno umetnicki na�in neki Rusi, kao sto је 
"Bogotra�itelj", mogu da pri�aju pri�e о seЬi i svemu drugom, nece 
шisliti da је nemoguce da је bogotra�itelj Ьiо pravi �ivi �ovek koji 
је zaista govorio о seЬi. 

"Kazivan;a bogotrazitel;a " sadr�e shematsko obasnjenje princi
pa posebne ve�be Bakti Joge koja se zove stalna ili mentalna moli
tva i opis rezultata koje ta molitva daje. 

"Bogotra�itelj" је ponavljao svoju molitvu "Gospode Isuse Нri
ste, Sine Bo�ji, smiluj mi se" isprva tri hiljade puta za redom tokom 
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dana, potom sest hiljada puta, potom dvanaest hiljada puta, i na kra
ju bez brojanja. Kad mu је ta molitva postala sasvim automatska, 
nije zahtevala napor i ponavljala se i bez ucesca volje, on је росео 
da је "unosi u srce", to jest, da је cini emocionalnom, da sa njom 
povezuje odredeno osecanje . Posle izvesnog vremena, molitva је 
pocela da izaziva to osecanje i da ga ojacava, obogacujuCi ga izuze
tnim stepenom istancanosti i intenziteta. 

"Kazivanja bogotrazitelja " ne mogu da sluze kao prirucnik za 
prakticno proucavanje "mentalne molitve", jer opis metoda prouca
vanja sadrzi izvesne, verovatno nameme, netacnosti, naime, suvise 
veliku lakocu i brzinu u bogotraziteljevom proucavanju "mentalne 
molitve". Svejedno, ta knjiga daje veoma jasnu predstavu о radu na 
seЬi ро metodima Bakti Joge i predstavlja, u rnnogim pogledima, 
jedinstveni proizvod svoje vrste . 

Metodi "Dobrotoljuhlja " nisu nestali iz stvamog zivota, kao sto 
pokazuje veoma interesantan, iako na nesrecu suvise kratak opis Sve
te Gore od В . Zajceva, koji је objavljen na ruskom u Parizu 1 92 8 .  
godine. 

В . Zajcev opisuje svakodnevni zivot i karakter religiozne prakse 
u ruskom manastiru Sveti Pantelejmon na Svetoj Gori. Iz njegovog 
opisa moze se videti da "mentalna molitva" (kelijska duznost) igra 
veoma vaznu ulogu u monaskom zivotu. 
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Osnova tog zivota је presecanje individualne volje i potpuno 
potCinjavanje nadredenom autoritetu. Nijedan monah ne moze da 
izide izvan zidina manastira а da ne doЬije "Ьlagoslov" (dozvolu) 
od igumana. lguman propisuje svakom monahu njegovu "poslu
snost", to jest, posebni posao koji on ima da obavi. Zato tu ima 
monaha koji su riЬari, drvosece, povrtari, ratari, radnici u vino
gradu, drvodelje, i intelektualniji radnici - monasi biЬliotekari, 
"gramaticari", ikonopisci, fotografi, i tako dalje. Danas u mana
stiru Svetog Pantelejmona ima oko pet stotina brace. 

Dnevni raspored u manastiru је utvrden jednom zauvek i sve se 
krece u poslusnosti jedino kazaljkama casovnika. Ali, kao sto је 
sve neuoЬicajeno na Svetoj Gori, tako је i vreme zapanjujuce. Do 
samog odlaska nisam mogao da se na to naviknem. То је drevni 
Istok. U suton kazaljka na sahat-kuli је pomerena na ponoc. Citav 
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s istem se menja u skladu sa dobom godine, i covek mora da se 
kгесе sa godisnjim dobima i prilagodi se suncevom zalasku. U 
шајu је razlika izmedu Svete Gore i evropskog vremena oko pet 
sati . 

Zato jutrenje u manastiru Sv. Pantelejmona, dok sam ја bio tа
шо, zapoCinje u sest ujutru (jedan ujutru ро nasem vremenu). Jutre
пje se nastavlja do cetiri ili pola pet ujutru. (U ovom slucaju i dalje 
dajem evropsko vreme). Nakon jutrenja odmah sledi liturgija, ko
ja se nastavlja do sest ujutru; tako је gotovo Citava noc provedena 
u crkvenom sluzenju; to је karakteristicna crta Svete Gore. Tada 
se svi odmaraju do sedam. Od sedam do devet је "poslusnost"5 za 
gotovo svakog. Cak i najstariji monasi izlaze da rade ako su bar u 
гelativno dobrom zdravlju (oni idu u sumu, u vinograde, u povr� 
tпjake; tovare volove gradom i mazge senom i drvetom za potpa
lu.) Prvi obrok је u devet, potom opet "poslusnost" do jedan. U 
jedan, са ј i odmor do tri; potom "poslusnost" do sest. Od pola sest 
do pola sedam govori se vecernja u crkvi. Veoma malo monaha 
pohada te dnevпe sluzbe, jer najveCi broj radi. Ali, vecernja im se 
Citaju na njihovom poslu. U sest uvece је drugi obrok, ako nije 
dan posta. Ako је ponedeljak, sreda ili petak, umesto obroka imaju 
samo hleb i сај .  Posle drugog obroka crkvena zvona poCinju da 
zvone za vecernje, koja se nastavlja od sedam do osam. Potom 
sledi "kelijska duznost", to jest, molitva sa klanjanjem u keliji . 
Nakon svake kratke molitve6 monasi pomeraju jedno zrno na svo
jim brojanicama i klanjaju se do struka. Na jedanaesto zrno, veliko, 
klanjaju se do zemlje. Tako se monah u mantiji (najnizi mana
stirski stupanj) dnevno pokloni sesto puta do struka; monasi viseg 
ranga se poklone oko hiljadu puta, а monasi koji su postrizeni 
poklone se oko hiljadu petsto puta (ne brojeci odgovarajuce po
klone do zemlje). Kod prvih monaha to traje oko sat i ро, а kod 
monaha najviseg ranga od tri do tri i ро sata. Shodno tome, onaj 
prvi monah је slobodan oko deset, а ostali oko jedanaest. Do je
dan, kad poCinje jutrenje, monasima је vreme za spavanje ( dva do 
tri sata). Tome se ponekad doda jedan sat ujutru, i moZda jedan sat 
popodne, posle саја. Ali, kako svaki monah ima da obavi svoje sit
ne poslove, za sta treba vremena, moze se pretpostaviti da monasi 
ne spavaju vise od cetiri sata, а mozda i manje.  

5 Dnevni rad svakom monahu daje iguman. 
6 Као sto su Isusova molitva, Zdravomarija, molitva za rnrtve, mo\itva za zi

vc itd. 
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Za nas svetovnjake koji smo videli taj zivot, cija је sustina da 
se monasi mole nocu, rade danju, а spavaju veoma malo i hrane 
se veoma siromasno, tajna је  kako oni to mogu da podnesu. Ра 
ipak oni zive, i dozive duboku starost (u ovom trenutku su vecina 
medu njima starci). Stavise, najuobicajeniji tip svetogorskih mo
naha izgleda mi kao zdrav, smiren i шavnotezen tip.7 

Mona�ki �ivot, ша koliku strogost i te�koce ukljutuje, svakako 
nije Bakti Joga. Bakti Joga se mo�e primeniti na svaku religiju (na
ravno na pravu religiju, ne na izmi�ljenu); to znaCi da Bakti Joga 
ukljutuje sve religije i priznaje razlike medu njima. Stavi�e, Bakti 
Joga, kao i ostale Joge, ne tra�i potpuno napu�tanje �ivota, vec sa
mo privremeno povlatenje iz �ivota radi postizanja odredenog cilja. 
Kad se taj cilj postigne, ta Joga postaje nepotrebna. Takode, Joga 
zahteva vi�e inicijative i vi�e razumevanja. Joga је aktivnij i put. Mo
na�ki �ivot је pasivnij i put. 

Svejedno, proutavanje mona�kog �ivota i mona�kog asketizma 
је veoma insteresantno iz psiholo�ke perspektive, jer se tu mnoge 
ideje Joge mogu videti u svojoj praktitnoj primeni, iako, moguce, u 
postavci druktijoj od prave Joge. 

Ва� kao u Pravoslavnim manastirima, ideje Bakti Joge zauzima
ju veoma va�no mesto u islamskim manastirima Sufija i Dervi�a, а 
takode i u budistitkim manastirima, posebno na Cejlonu, gde је Bu
dizam sacuvan u svom najCistijem oЫiku. 

Ramakri�na, koga sam pomenuo, Ьiо је i Jogi i monah u isto 
vreme, ali vi�e monah nego Jogi. Njegovi sledbenici, bar koliko se 
mo�e suditi ро informacijama koje se nalaze u literaturi, otiЉ su 
delom u religioznom, delom u filozofskom pravcu, iako ga oni zovu 
Joga. U stvamosti, Ramakri�nina �kola nije ostavila nikakve puteve 
za prakticnu Jogu, skrenuv�i u teorijsko opisivanje tih puteva. 

DzNлNл Jocл 

D�nana (Gnyana ili Gnana) Joga, kao �to se izgovara u razliCitim 
krajevima Indije, је Joga znanja. Koren dzna, gnja, gna (Ruski zna) 

7 В. Zajcev, Atos, У.М.С.А. Press (na ruskom), Pariz, 1 928., str. 32-34. 
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1 •< lguvara korenima reCi: savremeni engleski know, nemacki kennen, 
\ 1 1glosaksonski cnawan, latinski (g)noscere, Grcki ytyvwaxEtv . 

1 )Ј.п.аnа Joga vodi coveka ka savr�enstvu menjajuci njegovo znanje 
pщ!Jednako u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet koji ga 
t 1 k 1·u�uje .  То је J.oga ljudi intelektualnog puta. Ona oslobada ljud
·, k 1 шn od okova lluzome predstave о svetu, vodi ga ka pravom zna
l l j L t , pokazujuci osnovne zakone univerzuma. 

Dznana Joga koristi sve metode Radza Joge. Ona poCinje tvrd
l l juш da slaЬi ljudski um, odgajen u kontemplaciji iluzija, nikad nece 
1·cs iti zagonetke zivota, �to zahteva bolji instrument posebno prila
!',oden tom z�dat� . Zato, zajedno sa proucavanjem principa koji 
l cze u osnov1 stvaп, Dznana Joga zahteva poseban rad na obrazo
''a.пj� u�a. Um .se �butava �а kontemplaciju, za koncentracijн, za 
IШ�lЈеПЈе u nov1m 1 neoteklvanim pravcima i na novim nivoima, 
puvezanim ne sa spoljasnjim aspektom stvari, vec sa njihovim bazi
l'пiш principima; а iznad svega, um se obucava da misli brzo i tacno 
t t vck imajuCi u vidu su�tinsko, i ne gubeCi vreme na spolja�nje i ne� 
v·azne detalje . 

. 
D:Znana Joga polazi od cinjenice da је glavni uzrok ljнdskih nesreca 

1 .katastrofa �v�dya - neznanje. I predmet D�nana Joge је da preva
/.tde neznanJe 1 dovede coveka Ыize onom �to se zove Brahma-vi
IJ!a, bozansko znanje .  

Cilj Dznana Joge је oslobodenje ljudskog uma od onih ogranice
п i�1 �sl�va u koje је postavljen oЫicima culne percepcije i logickim 
IШ�lJenJem zasnovanim na opozicijama. Iz perspektive Dznana Joge 
cove� m?r� pr� s:rega nauCiti da ispravno misle. Ispravno mi�ljenje i 
pro�1renJ� 1�еЈа 1 pred�tava nюra voditi ka pro�irenju percepcije, 
tlok pro�IrenJe percepciJe mora konacno voditi izmeni oseta to jest 
L tkidanju svih laznih i iluzomih oseta. ' ' 

Indijski ucitelj i (Gurui) ni slucajno ne smeraju da svoje ucenike 
пav�du d� nagomilaju �to је moguce vi�e raznovrsnog znanja. Na
protiv, ош zele da njihovi ucenici vide u svemu sto proucavanju, ma 
kako to malo moglo da bude, principe koji leze u osnovi svega. OЬi
cn? se �cenic�a. daje za I?editaciju bilo neki stih iz drevnog svetog 
sp1s�, bilo nek1 sнnbol, - 1 on meditira godinu, dve, moguce i deset 
god1?-a, ?onose�i svom ucitelju s vremena na vreme rezultate svoje 
шеd1tасче. То 1zgleda cudno Zapadnom umu, koji uvek cilja na to 
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da stalno ide napred, ali verovatno ј е  to pravi тetod da se J?.rodre и 
korene ideja, итеstо da se stekne povr�no poznanstvo s� nJih��ot? 
spolja�njoт stranoт, praveci o.�romnи тentalnи kolekC1Jи rec1 1 c1-
njenica. 

ProиcavajиCi Dfuana Јоgи, covek jas�o vidi da Joga_ne тоzе ?а 
Ьиdе sато тetod. Pravi тetod тоrа �zbezno da vod1 odredeшт 
istinaтa i izlazиCi тetod, neтoguce је ne dotaci se tih istina. Ipak, 
тоrа se �apaтtiti da ро svojoj prirodi Joga ne тоzе Ьiti doktrina i 
da zato ne тоzе Ьiti sazetka ili op�teg pregleda ideja Dznana Joge. 
Koristeci Јоgи kao тetod, covek тоrа sат da nade, oseti i spozna 
istine koje sacinjavajи sadrzaj filozofije Jogija. Iste te is_t��' pri.J?e
njene и oЬlikи doktrine doЬijene od strane druge osobe й1 1z knJ1ga, 
nece imati isti иticaj na um i dи�и kao istine koje је covek otkrio sат, 
istine koje је dиgo trazio i dиgo se borio pre nego �to ih је prihvatio .  

Dznana Joga иСi da za coveka тоzе Ьiti istina sато ono �to је 
оп osetio kao istinи. Stavi�e, ona исi coveka da potvrdиje jednи ро 
jednи istinи, da se polagano :uspinje _k� vrhunc� z�anja, _nikad ne 
gubeCi iz vida polaznи tacku, 1 stalno ЈОЈ se vra6aJиC1, da Ь1 sacиvao 
ispravnи orijentacijи. 

Dznana Joga исi da istine koje је spoznao logicki ит, obrazovan 
na posтatranjи и trodiтenzionalnoт svetu, иор�tе nisи istine iz per
spektive vi�e svesti. 

Dznana Joga иСi coveka da ne veruje seЬi, da ne veruje svojiт . 
osetiтa тentalnim slikaтa, predstavaтa, idejaтa, тisliтa i reCi
тa· izn�d svega da ne veruje reciтa, da proveri sve i иvek na sva
ko� koraku glecla иnaokolo, da zahteva da se sve иstanovljeno slozi 
sa svedocenjeт iskustva i osnovnih principa. 

Ideje Dznana Joge sи do danas Ьil� pre���e�e sато_ и_ si�bo
lickoт oЬliku. Slike indijskih bogova 1 bogmJa 1 figure 1z md1JSke 
mitologije sadrze mnoge ideje Dmana Joge. Ali, njihovo razuтe
vanje zahteva иsтеnо obja�njenje i koтentare . 

Proиcavanje Dznana Joge iz knjiga је neтoguce, jer postoji ci
tav niz principa koji nikad nisи Ьili izlozeni pisтen�. Uk��ivanja n� 
njih, ра cak i neke njihove defmicij�, тоg�. se nac1 и �J�ga�a, all 
ta иkazivanja sи shvatljiva sато ошта koJI sи vec doblll diТektnu. 
роdиkи. Te�koca и razuтevanjи tih principa је posebno ve�ika, jer 
nije dovoljno da se oni razuтejи intelektualno; neophodno Је da se 
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пauci da se oni priтene i иpotrebe za podelи i klasifikacijи ne sато 
apstraktnih ideja, vec takode i konkretnih stvari i dogadanja koje co
vck sиsrece и zivotu. 

Ideja Dharme и jednoт od svojih znacenja и indijskoj filozofiji 
j cste иvod и proиcavanje jednog od tih principa, koji se тоzе na
zvati principoт relativnosti. 

Princip relativnosti и naиci Joge nета niceg zajednickog sa re
lativitetoт и �avreтenoj fizici i ne proиcava se и priтeni na sато 
j cdnи klasи pojava, vec и odnosи na sve pojave univerzuтa i sve 
planove i nivoe, i zato, prodiruCi и sve, on sve povezuje и jednи je
ll instvenи celinи. 

Sve �to је dosad receno sато је kratak pregled onoga �to se то
zе naиciti о Jogi iz postojece i op�te pristupacne literature na evrop
skiт j eziciтa. 

Ali, da Ьi se ispravno razuтeo sтisao i znacaj razlicitih Joga, ne
ophodno је da se jasno shvati da svih pet Joga, to jest, svaka od njih 
posebno, јеsи skracenje i adaptacija za razlicite tipove ljиdi jednog 
te istog opsteg sistema. Тај sisteт se иСi иsтеnо и posebniт �kola
шa, koje se od �kola Jogija razlikujи isto onoliko koliko se �kole Jo
gija razlikujи od тanastira. 

Тај sisteт nета iте i nikad nije Ьiо иcinjen javniт; alиzije na 
пјеgа sато se retko srecи и spisiтa Istoka. Mnogo toga �to је pripi
sano Jogi, и stvarnosti pripada tот sisteти. Istovreтeno, na taj si
steт se ne тоzе gledati naprosto kao na koтbinacijи pet Joga. Sve 
Joge sи potekle iz tog sisteтa; svaka od Joga је и nekoт sтislи je
dnostrano razuтevanje tog sisteтa. Jedno је �ire, drugo је иzе, ali 
sva ona izlafu jedan te isti sisteт. Koтbinacija svih pet Joga ne re
konstrui�e taj sisteт, jer on sadrzi mnoge ideje, principe i тetode 
koji ne иlaze ni и jednи od Joga. 

Fragтenti tog sisteтa, и onoj тeri и !сојој је aиtor иsрео da se 
sa njiтa иpozna, Ьiсе izlozeni и knjizi Covek i svet и kome zivi -
Fragmenti jednog nepoznatog ucenja*,  koja se pripreтa za obja
vlj ivanje . 

1 9 1 2- 1 934. 

* Autor ima na umu knjigu " И  potrazi za cudesnim " (prim. ur.). 
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Poglavlje VII 

О PROUCAVANJU SNOVA 1 HIPNOZE 

Мо:Ма najinteresantnij i prvi utisci тоg zivota dоЉ su iz sveta 
snova. I od тojih najranijih godina svet snova те је privlaCio, na
veo те da tragaт za obja�njenjiтa njegovih neobja�njivih feno
тena i da poku�aт da odrediт тeduodnos stvarnog i nestvarnog u 
snoviтa. Izvesna sasvim izuzetna iskustva Ьila su, za теnе, pove
zana sa snoviтa. Dok sат ј о� Ьiо dete, probudio sат se u nekoliko 
prilika sa izrazeniт osecanjeт da sат iskusio ne�to tako zaniтlji
vo i ushicujнce, da тi је sve �to sат ranije znao, sve sa сiт sат 
do�ao н dodir ili video н тот "�ivotн, izgledalo nakon toga ne vre
dno paznje i li�eno svakog inte!'esovanja. Stavi�e, нvek su те zapa
njivali snovi koji se vracajн, snovi koj i se pojavljнju н istoт oЬliku, 
н istoт okruzenju, vode istiт rezultatiтa, istoт krajн, i uvek za sо
Ьот ostavljajн ista osecanja. 

Oko 1 900. godine, kad sат vec procitao gotovo sve �to sат то
gао naci о snoviтa н psilюlo�koj literatнri 1 , odlнCio sат da poku
�aт da sisteтatski posтatraт svoje snove. 

1 Govoreci о literaturi о snovima, nisam imao na umu takozvanu psihoanalizu, 
to jest, teorije Frojda i njegovih s\edbenika, - Junga, Adlera i drugih. Razlog za to 
је, prvo, sto kad sam ро�ео da se interesujem za snove, psihoanaliza jos nije po
stojala, ili је Ьila veoma malo poznata, а drugo, sto sam postepeno postao ubeden 
da nema, niti је bilo i�eg vrednog u psihoanalizi, ni�eg sto bi те navelo da i naj
manje izmenim moje zaklju�ke, iako su oni bez razlike suprotni psihoanaliti�kim.  

Da se  ne  Ьih ponovo vracao na  to  pitanje, ovde zelim da primetim da su  i drugi as
pekti psihoaпalize, pored njenog neuspesnog pokusaja da prou�ava snove, isto tako sla-

3 1 8  

О proucavan;u snova i hipnoze 

Моје posтatranje iтalo је dvostruki cilj : 
1 .  Hteo sат da sakupiт �to је тoguce vi�e тaterijala za pro

ccntr struktнre i porekla snova i росео sат, kao �to se oЬicno pre
por·ucuje, da piseт тоје snove neposredno nakon budenja . 

2 .  Hteo sат da proveriт тојu sopstvenu fantasticnu ideju koja 
sc javila dok sат jos Ьiо gotovo dete: zar nije moguce zadrzati svest 
11 snu, to jest, znati da se sanja dok se spava i misliti svesno kao sto 
1 1 1 is l iтo kad smo budni. 

Ovo prvo, to jest, zapisivanje snova i tako dalje, vеота brzo те 
је dovelo do razнтevanja neтogнcnosti prakticnog ostvarenja тe
t oda koji se uoЬicajeno preporucнje za posтatranje snova. Snovi ne 
tюdnose posmatranje; posтatranja ih теnјајн. I vеота brzo sат 
l > i  i �esto stetni, jer oni obecavaju veoma mnogo, i postoje ljudi koji veruju u ta obe
': l llja, i zahvaljujuci tome potpuno gube sposobnost da razlikuju pravo od la:lnog. 

Jedina usluga koju је psihoanaliz.1 u�inila psihologiji u ce\ini је precizna for
IПLI Iacija principa пeophodпosti sve vise i vise posmatranja u oЬ\astima koja do 
lжla пisu ulazila u predmet psihologije. Ali, upravo taj princip sama psihoanaliza 
11с sledi, buduci da је u prvim fazama svog postojanja izne\a na povrsinu niz ve
oma sumnjivih pretpostavki i uopstavanja, u narednoj fazi ih је dogmatizovala i 
1 1а  taj пa�in prekinula svaku mogucnost svog sopstvenog razvoja. SpecifiCna "psi
l la <lllaliti�ka" terminologija koja је  izrasla iz tih dogmatizovanih pretpostavki po
sl<�la је neka vrsta zargona koji nam poma:le da prepoznamo pristalice psihoanalize 

l1ez obzira kako oni sebe zovu i koliko se trude da poreknu svoju vezu sa raznim 
�kolama i podelama psihoanalize, i njihovim porek\om jz zajedпi�kog izvora. 

Karakteristi�na osoЬina tog zargona је da se on sastojj od reCi koje se odnose 
1 1а  пepostojece pojave koje su od sledbeпika psihoanalize prjhvacene kao oosto
JCCc. О jmaginarnom postojanju tih pojava i о njihovim imaginarnim medus�bnjm 
щ\пosima psihoana\jza је konstruisala prjJitno slozen sistem, nesto na\jk na "pri
IOtlпu filozofiju" s po�etka 1 9. veka, јЈ ј  nalik na izvesne srednjovekovne sisteme 
kOJ I  su se takode sastojalj od opisa i klasjfikacjje nepostojecih pojava, - kao, na 
pп mer, razne veoma egzaktпe i detaljne demonologije. 

Smesna strana psjhoana.Iize, kao sto prou�avanje njene istorije pokazuje, jeste 
( \ а  ЈС  sve glavne crte kasшje psihoaпalize dedukovao dr Frojd na osnovu posma
i l·aпJa па jednom slucaju sredjnom osamdesetjh godina proslog veka. Та posma
l l·aпja iednog zen��kog pacijenta �ine �jtav osnov psihoanalize i svih njenih teorjja, 
' sto Је роsеЬпо шteresantno, ta su posmatranja na�jnjena dok se koristio metod 
ko j i  је kasnjje osudio sam Frojd. Metod se sastojao od hjpnotisanja pacijenta, i 
J H >slavljanja pitanja li�ne prirode na koja ona пјје mog\a da odgovori u normalпom 
sl < l l l j ll .  Као s�o је ustanovljeпo sa nesumnjivom ta�noscu, ј pre i posle tog eks
P т1 111епtа, ta) metod moze da пе vodj пj�emu, jer jstrajavajucj u pitanjjma te 
v 1 s1c: l1ipnotjzer ј ne zпajuci sugerjse odgovore hjpnotisanom subjektu, ili hipno
' ' ''" 1 '  sllbjekt izmislja faпtastj�ne teorije i pri�a zamisljene la:li. U takvom manirн 
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zapazio da sam posmatrao ne one snove koje sam oЬicno ranije sa
njao, vec nove snove koji su Ьili stvoreni samom Cinjenicom posma
tranja. Postojalo је ne§to и meni §to је pocelo da izmiЩa snove 
odmah Cim је osetilo da snovi privlace раZпји. То је иcinilo иоЬi
сајеnе me-tode posmatranja oCigledno beskorisnim. 

Drиgo, to jest, pokusaj da se sacuva svest и snu stvorilo је, sa
svim neocekivano za mene, novi nacin posmatranja snova koji rani
je nisam naslиCivao. Naime, to је stvorilo posebno stanje polиsna. 1 
ја sam veoma brzo postao иbeden da је bez pomoCi stanja polиsna 
potpиno nemogиce posmatrati snove а da ih ne izmenimo. 

"Stanja polиsna" pocela sи da se javljajи verovatno kao rezultat 
mojih napora da posmatram snove и trenиtkи padanja и san, ili и 
polиsnи nakon bиdenja. Ne mogu da tacno kazem gde sи ta stanja 
pocela da dolaze и punom obliku. Verovatno sи se ona razvijala po
stepeno. Mislim da sи pocela da se javljajи kratko pre trenиtka pa
danja и san, ali ako Ьih dopиstio mojoj paznji da se zadrzava na 
njima, ne Ьih posle mogao da spavam. Zato sam postepeno, isku
stvoш, do§ao do zakljиcka da је mnogo lak§e posmatrati "stanja 
polиsna" ијиtrи, kad sam vec bиdan, ali јо§ и krevetu. 

U zelji da stvorim takva stanja, nakon bиdenja bih opet zatvorio 
oci i poCinjao da dremam, zadrzavajиCi istovremeno иm na nekoj 

naden је tuveni "komp\eks оса", koji је sa sobom doneo "kompleks majke", а ka
snije titavu kиtijи trikova, "Mit о Edipи" itd. 

Osnovna Cinjeпica koja se odnosi na taj tragikomitni aspekt psihoanalize moze 
se naci и knjizi Stefana Cvajga, jednog od glavnih Frojdovih apologeta. Na srecи, 
aиtor iznosi te tinjenice otigledno иор�tе ne shvatajиci njihov znataj . 

Kasnija tendencija psihoanalize је da sebe zove psihologi;a i da govori u ime 
psihologije uop�te. 

Zabavna strana toga је da је psihoanaliza pod maskom psihologije prodrla u ob
last univerzitetske nauke и neko\iko zema\ja i Cini deo obaveznih kurseva na ne
kim medicinskim �kolama i fakиltetima, tako da sи studenti obavezni da polaiu 
ispite о svoj toj papazjaniji. 

Nesиmnjivi uspeh psihoanalize и savremenoj misli obja�njava se siromastvom 
ideja, stidljivoscи metoda, i potpиnim odsиstvom sklonosti prema bilo kakvoj pra
ktitnoj primeni njenih teorija na deo psihologije koji ostaje nautni, i potom, naj
vise od svega, veoma bolnim osecanjem potrebe za opstim sistemom. 

Popиlarnost psihoanalize u izvesnim knjizevnim i slikarskim krиgovima i medu 
odredenom klasom риЬ\ikе obja�njena је opravdavanjem i odbranom homoseksu
a\nosti od strane psihoanalize. 
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odгedenoj slici ili nekoj misli. 1 ponekad Ьi и takvim s lиcajevima 
rшstajala ta cиdna stanja koje ?:ovem "stanja polusna". Bez odrede
rюg napora ta stanja ne Ьi se j avljala. Као i svi drugi ljиdi, ја  ili spa
vшn ili ne spavam, ali и tim "stanjima polиsna" ја sam i spavao i 
пisam spavao и isto vreme. 

Ako bih иzео vreme kad Ьi ta "stanja polusna" tek pocinjala, tj . 
kad Ьi ona nai§la и trenиtkи odlaska na spavanje, onda Ьi oЬicno 
pгvi znak njihovog priЬlizavanja Ьile ''hipnagogicke halиcinacije" 
koje sи mnogo риtа opisane и psiholo§koj literaturi. Na tome se ne 
l 1 i l1 zadrzavao. Ali, kad Ьi "stanja polиsna" pocela da se ројаvlјији 
щ!;lavnom ијиtrи, ona Ьi oЬicno pocinjala а da im nije prethodio ni
kakav vizиelni иtisak. 

Da bih opisao ta "stanja polиsna" i sve §to је Ьilo povezano sa 
пj ima, neophodno је da se dosta toga isprica. Ali, ј а  си poku§ati da 
bнdem §to је mogиce kraCi, jer se и ovom trenиtku ne bavim njima, 
vcc njihovim rezultatima. 

Prvi osecaj koj i sи ona izazvala Ьilo ј е  zaprepa§cenje. Ocekivao 
sam da nadem jednи stvar, а na§ao sam drugu. S ledece ј е  Ьilo оsе
сапје izиzetne radosti kоји sи mi dala "stanja polиsna" i mogucnost 
tla vidim i razиmem stvari na sasvim novi nacin. А trece ј е  Ьilo iz
vcstan strah od njih, jer sam veoma brzo primetio da Ьi ona, ako im 
tlopustim da idи svojim pиtem, pocela da rastu i �ire se, i prigraЬi
l a  i san i bиdno stanje. 

Та "stanja polиsna" sи те s jedne strane privlacila, а sa  druge 
p labla. Osecao sam и njima ogromnи mogucnost, а takode i veliku 
opasnost. Ali, ono и §ta sam postao potpuno иbeden, Ьilo је da bez 
tifz "stanja polusna " nikakvo proucavanje snova nije moguce, i da 
sLJ svi poku§aji takvog proиcavanja osиdeni na neuspeh, na pogre
�пc zakljиcke, na fantasticne pretpostavke, i slicno. 

Zato, iz perspektive moje izvome ideje proиcavanja snova, mo
t.?,ao sam da bиdem veoma zadovoljan doЬijenim rezultatom. Imao 
sam kljиc sveta snova, i sve §to је Ьilo nejasno i nerazumljivo и nji
rнa postepeno se ra§ci§cavalo i postajalo razumljivo i vidljivo. 

Cinjenica је da sam и "stanjima polиsna" imao sve snove kakve 
sшп i oЬicno imao. Ali, Ьiо sam potpuno svestan, mogao sam da vi
( 1 i m i razumem kako sи ti snovi nastali, od cega sи izgradeni, �ta im 
1 • L rzrok, i иор§tе, §ta је иzrok, а �ta posledica. Dalje, video sam da 
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и "stanjima polиsna" imam izvesnи kontrolи nad snovima. Mogao 
sam da ih stvorim i da vidim ono �to sam �eleo da vidim, iako to ni
je иvek Ьilo иspe�no i ne sme se razиmeti sиvi�e doslovno. OЬicno 
bih dao samo prvi impиls, а nakon toga Ьi se snovi razvijali, tako 
reCi, sami od sebe, ponekad me izuzetno zaprepa�cиjиci neoceki
vanim i cиdnim obrtima koje Ьi иzimali. 

U "stanjima polиsna" sanjao sam sve snove koje sam Ьiо и sta
njи da sanjam na oЬican nacin. Postepeno је preda mnom pro�ao 
сео moj repertoar snova. I ја sam Ьiо и stanjи da posmatram te 
snove sasvim svesno, mogao da vidim kako sи nastali, kako sи pre
�li jedan и drugi, i mogao da razuщem citav njihov mehanizam. 

Snovi, posmatrani na taj naCin, postepeno sи postajali klasifiko
vani i podeljeni и odredene kat�gorije. 

Jednoj od tih kategorija sam pripisao sve moje snove koji sи se 
stalno ponavljali i koje sam s vremena na vreme imao citavog �i
vota јо� od ranog detinjstva. 

Neki od tih snova sи те ranije pla�ili svojoin istrajno�cи, svojim 
cestim ponavljanjem i izvesnim cиdnim karakterom i navodili me 
da и njima tr�im skriveno i1i alegoricko znacenje, prorocanstvo ili 
иpozorenje. Izgledalo mi је da ti snovi morajи imati izvesno zna
cenje, da mora da se odnose na ne�to и mom �ivotu. 

GovoreCi иop�teno, naivno razmiЩanje о snovima иvek poCinje 
idejom da svi, а posebno snovi koji se stalno vracajи, morajи imati 
neko znacenje, mora Ьiti da predvidajи bиdиcnost, pokazujи skri
vene crte neCijeg karaktera, izra�avajи psihicke osobine, sklonosti, 
skrivena patolo�ka stanja, i tako dalje .  U stvamosti, medиtim, veo
ma brzo sam postao иbeden da moji snovi, koji se ponavljajи, ni na 
koji naCin nisи povezani sa Ьilo kojom crtom ili osoЬinom moje 
rн·� · , , ' ,  : 1 ;  sa Ьilo kojim dogadajem и mom �ivotu. I na�ao sam za . 

· · • . .  jednostavna obja�njenja koja nisи ostavljala sиmnje и 
njliюvu pravu prirodи. 

Opisacи nekoliko tih snova sa obja�njenjima. 
Pivi i najkarakteristicniji san, koj i sam veoma cesto sanjao, Ьiо 

је san и kome sam video mocvaru ili kaljиgи pos�bnog karaktera 
koji nikad kasnije nisam mogao da opi�em seЬi. Cesto se ta mo
cvara, ili kaljиga, ili naprosto dиboko Ыаtо, kakvo se vida na ru
skim pиtevima, ра cak i na moskovskim иlicama, pojavljivala preda 
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1 1 1 1юш na zemlji, ра cak i na роdи moje sobe, bez ikakve pove
;aпosti sa zapletom sna. Davao sam sve od sebe da izbegnem to 
i > l a to, da ne zakoraCim na njega, cak i da ga ne dodimem. Ali, ne
l l:os tavno Ьih ирао и njega, i ono Ьi pocelo da me иsisava i oЬicno 
l ) i  mi  иsisalo noge do kolena. Naprezao sam se na sve mogиce na
t' i пc da izadem iz tog Ыаtа ili mocvare, i ponekad bih иsрео, ali Ьih 
s · ta(l oЬicno probиdio. 

Zavodlj iva је Ьila pomisao da se taj san protumaCi alegorijski, 
1 · ао pietnja ili иpozorenje. Ali, kad sam росео da sanjam taj san и 
"stапји polиsna", on se objasnio veoma jednostavno. Сео sadrzaj 
log sna stvoren је osetom da sи mi noge иpetljane и car�ave ili po
k t· i vace, tako da nisam mogao ni da ih pomeram ni da ih okrenem. 
Л kо bih нsрео da se okrenem, pobegao bih iz tog Ыаtа, ali ?ih se 
otнla neizostavno probиdio, jer bih napravio nagli pokret. Sto se 
1 1 l'c samog Ыаtа i njegovog "posebnog" karaktera, to је Ьiо vi�e za
J t J i s ljeni nego stvami "strah od kaljнga" koj i sam iшао и detinjstvu. 
Та ј strah, koji deca, а ponekad cak i odrasli ljнdi и Rиsiji imajи, 
st voгen је pricama о mocvarama i kaljиgama i "prozorima".2 А и 
t tюш slисаји, posшatrajиci taj san и stanjи "polиsna", mogao sam 
( l a гckonstrиi�eш odakle dolazi taj osecaj posebnog Ыаtа. Тај osecaj 
1 '' iZLJelne slike Ьile sи sasviш defmitivno povezane sa pricama о 
t tюcvю-ama za koje se ka�e da imajи "poseban" karakter, da se mo
! '. t t  rгepoznati, da se иvek razlikнjи od oЬicne mocvare, da sи one 
" t ts i sale" ono sto је раЈо и njih, da sи ispиnjene posebno mekim 
t 1 ш lј еш, i tako dalje, i tako dalje . 

U "stanjи polнsna" sled asocijacija и Citavom snи Ьiо је sasvim 
1 a sa11 .  Najpre se pojavio ose6aj vezanih nogu, potom signal: ka
l i t tga, Ыаtо, prozor, posebno mek mиlj . Роtош sh-ah, �elja da se 
t �l' ttra i, oЬicno, bиdenje. Nije Ьilo niceg, apsolиtno niceg mist�
t' I IO!!, i l i  psiholo�ki znacajnog и tim snovima. 

\ )гugo, Ьiо је jedan san koji ше је takode pla�io . Sanjao sam da 
1 1 1111  slep. Ne�to se de�avalo oko mene, сио sam glasove, zvиkove, 
l н t lш, pokrete, ose6ao da mi preti neka opasnost; i morao sam da se 
i H > I t lCt·im negde sa rиkama isprи�enim ispred sebe da bih izbegao da 

2 "Pгozor" је ime kojim је nazvana mala povrsina, ponekad od samo nekoliko 
" "' l a 1·a. "bezdanog" Ьlata и obicnoj mocvari. 
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ne udariт u ne�to, ponekad se o�ajni�ki naprefuCi da vidiт �ta је 
oko теnе. 

U "stanju pol�sna" sат razuтeo da napor koji sат ulagao nije 
Ьiо napor da vidiт, vec napor da otvoriт o�i. I taj napor, zajedno 
sa osecajem sklopljenih kapaka koje nisaт тоgао da podigneт, 
stvarao је osecaj "slepila" . Ponekad је rezultat tog napora Ьiо da se 
probudim. То se dogadalo kad bih, zapravo, uspeo da otvoriт oCi. 

Vec i ta ptva posтatranja snova koji se ponavljaju pokazala su 
тi da snovi zavise u mnogo vecoj тeri od direktnog osecaja u da
toт trenutku nego od Ьilo kog op�teg uzroka. Postepeno sат postao 
ubeden da su skoro svi snovi koji se vracaju povezani sa osecajiтa 
ne �ak ni nekog stanja, vec jednostavno sa оsесајет polo�aja tela u 
datoт trenutku. 

Kad Ьih pritisnuo ruku kolenoт i ruka Ьi utrnula, sanjao Ьih da 
те pas grize za ruku. Kad Ьih �eleo da ne�to uzmeт u ruku ili po
digneт, to Ьi тi ispadalo iz ruku, jer su тi ,ruke visile kao krpe i 
odЬijale su da те slu�aju. Sес�т se da је jednom u snu trebalo da 
ne�to razЬijeт �ekiceт, а �ekic је Ьiо kao da је napravljen od gu
тe; odЬijao se od predmeta koji sат udarao i nisaт svojim udarcima . 
тоgао da dат nikakvu snagu. То је, naravno, Ьiо naprosto osecaj 
opu�tenih тi�ica. 

Bio је јо� jedan san koji se vracao i koji те је uvek pla�io . U 
tот snu sат Ьiо paraliti�ar ili bogalj ; рао Ьih i ne Ьih тоgао da us
taneт, jer те noge nisu slu�ale. Тај san је takode izgledao kao da 
је predskazanje ne�eg �to се тi se desiti, dok se u "stanjima polu
sna" nisaт uverio da је to naprosto Ьiо osecaj nepokretnih nogu sa 
opu�teniт тi�iCiтa, koji, naravno, nisu тogli da slu�aju iтpulse . 
kretanja. 

U celini sат video da na�i pokreti, posebno na�i iтpulsi kretanja 
i osecaj neтoci da se na�ini odredeni pokret, igraju najva�niju ulo
gu u stvaranju snova. 

Kategorij i snova koji se stalno vracaju pripadaju takode i snovi 
о letenj11. Leteo sат prili�no �esto i ti snovi su тi Ьili dragi. U 
"stanjiтa polusna" video sат da letenje zavisi od lagane vrtogla
vice koja se pojavljuje u snu s vreтena n�vreтe bez ikakvog pato
lo�kog uzroka, vec verovatno jednostavno u vezi sa horizontalniт 
роlо�ајет tela .. Nije Ьilo erotskih eleтenata u snoviтa о letenju. 
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Zabavni snovi koji se pojavljuju vеота �esto, oni u koj_ima ':i� d iтo sebe neodevenog ili napola odevenog kako hodaт� ul1co� Љ 
medu ljudiтa, takode ne zahtevaju koтplikovane tеопЈе da Ь1 se 
objasnili. То је Ьiо naprosto osecaj sopstveno� polu?bu�en�g t�la: Као �to sат priтetio u "stanjiтa polusna", t1 snov1 s� se JaV1Jal1 
uglavnoт kad Ьi тi tokoт s�a ?ilo hl�dn_o. Hladnoca �1 те navela 
da uvidiт da sат neodeven 1 taJ osecaJ Ь1 prodro u тоЈе snove. 

Neki od snova koji se ponavljaju тogu se objasn�ti je_dino � vezi 
sa drugiтa. Takvi su sno':i о step�nicaт_a, .�e�t? ор1s�ш u ps_1holo
�koj literaturi. То su �udш �n?v1 1 mn�g1 ljud1 ih 1�IШJU. Рещеtе se 
ogromnim, mra�nim, beskraJшт stepeшcama, nalaz1te o�edene p�o
laze koji vode napolje, pamtite put, роtоп� ga op�t �ub1te, dolaz_1�e с.\о nepoznatih odmori�ta, zaokreta, vrata 1td. !о Је Jedan od 1_13Jtl
p i�nijih snova koj i se ponavljaju. Као ро prav�lu, ne srecete шkog, 
oЬi�no ste saтi usred tih velikih pustih stepeшca. 

Као �to sam razuтeo u "stanjiтa polusna", ti snovi su koтЬi-
11acija dva motiva ili prisecanja. �rvi т?tiv је s�oren mot�ri�kim 
pamcenjem, paтcenjem pravca. Ђ s�ov1 о stepeшc��a se ш 1_1а _ko
j i  na�in ne razlikuju od ?ugih ho�1ka, sa be�kraJnпn dv?п�tlтa 
kгoz koja prolazite, sa ul1cama, аlеЈата, vrtov11_11_a, parkov1тa,_ ро� 
l j ima, drvecem; re�ju, to su snovi о putevima 111_ ce�tama.  Sv1_ т1 
zпamo mnoge puteve i ceste; u kuca�a, �z stepeшce 1 �u� hodn1ka; 
Ll gradovima, u zemlji ,  u planinama; 1 �1. mo�emo da v1d1тo sve te 
puteve u snoviтa, iako vrlo �esto ne v1d1m� sa�e putev�, vec, ak� 
sc tako mo�e reCi, op�ti osecaj puteva. Svak1 put 1та svoJ sopstveш 
posebni osecaj . Ti osecaji su stvoreni hiljad�тa таl� deta�Ja odr�� zcnih i utisnutih u kutoviтa na�eg pamcenJa. Kasnчe su ћ_ оsесщ� 
гcprodukovani u snovima? i�k� za .�tv�r.anj_e �eljenog osec,�Ja ��ov1 
vcoma �esto koriste slu�aJШ rпateщal й1 sllke. Zbog toga, put ko
i i vidite u snoviтa mo�e da spolja ne podseca. na p�t _k�ji ":i zapra
vo znate i pamtite kad ste budni, ali �n се pro1�est1 1st1 utlsak kao 
i put koj i vam је poznat, i dace vат 1ste osecaJe. 

"Stepeni�ta" su sli�na "putevima", sато, kao ��о ј_е re�eno, on_a takode sadr�e јо� jedan motiv. Тај тotiv se sastOJ1 u 1zvesnoт Ш1-
st i�kom zna�enju koje stepenice imaju u �ivotu svakog �oveka. 
s vako је u svoт �ivotu �esto na stepenicama do�iveo osecaJ ne�eg 
1юvog i nepoznatog �to ga �eka tog trenutk� na narednoт spratu, 
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iza zatvorenih vrata. Svako moze da se priseti mnogo takvih trenu
taka u svom zivotu. Covek se penje stepenicama ne znajuCi �ta ga 
ceka. Za decu је to cesto njihov dolazak u �kolu, ili uop�te, prvi uti
sak �kole, i takvi utisci ostaju Citavog zivota. Dalje, stepeni�ta su 
cesto pozomica oklevanja, odluka, promena odluka, i tako dalje. 
Sve to нzeto zajedno i udruzeno sa secanjima pokreta stvara snove 
о stepenicama. 

Da Ьih nastavio op�ti opis snova, moram da primetim da vizuel
ni нtisci u snu cesto ne odgovaraju vizuelnim нtiscima u budnim 
stanjima. Covek koga znate veoma dobro н zivotu moze da н snu 
izgleda sasvim drugaCije .  Uprkos tome, medutim, vi ni malo ne su
mnjate da је to zaista on, а njegov nepoznati aspekt vas нор�tе ne 
iznenaduje. Cesto se de�ava da sasvim fantastican, ра cak i nepri
rodan i nemoguc aspekt coveka izrazi izvesne crte i osoЬine koje 
znate о njemu. Jednom recju, spolja�nji oЫik stvari, ljнdi i dogadaja 
н snovima mnogo је plasticniji nego u bнdnom stanjн i mnogo је 
podloznij i uticajн slнcajnih misli, osecanja i raspolozenja koja pro
laze kroz nas . 

Sto se tice snova koji se vracajн, nj ihova jednostavna priroda i 
odsнstvo svakog alegorijskog znacenja н njima nisн za mene dola
zili н pitanje nakon �to sн se nekoliko puta pojavili u mojim "sta
njima polнsna". Video sam kako sн oni poceli, mogao sam jasno 
objasnim odakle sн dоЉ i kako su stvoreni. 

Bio је samo jedan san koji nisam Ьiо н stanjн da objasnim. То је 
san н kome samvideo sebe kako trCim cetvoronoske, ponekad veoma 
brzo. U izvesnim slнcajevima је to izgledalo kao najpoнzdaniji na
cin kretanja. Uvek sam и snovima vi�e voleo taj naCin kretanja od 
drugih. 

Iz nekog razloga ne pamtim taj san и "stanjima polнsna". I ra
zumeo sam poreklo tog "trcanja cetvorono�ke" tek kasnije, kad sam 
posmatrao jedno malo dete koje је tek poCinjalo da hoda. Ono је 
moglo da hoda, ali za njega је to i dalje Ьila velika avantura i nje
gov stav na dve noge ј о� иvek је Ьiо veoma nesiguran, nestaЬilan i 
nepo�zdan. Ono ocigledno nije verovalo seЬi н tom polozaju. Zato, 
ako Ь1 se ne�to neocekivano dogodilo, ako Ьi se otvorila vrata, ili se 
сиlа buka sa иlice, ili cak ako Ьi macka skocila sa sofe, ono Ьi se 
smesta spиstilo na sve cetiri. Posmatrajнci ga, razumeo sam da sи 
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r 1 cgde, duboko u najskrivenijim delovima na�eg secanja, sacuvana 
pгisecanja na te prve motoricke utiske, i svi osecaji, strahovi i moto
г icki impulsi povezani s tim. Ocigledno su nekad novi i neocekivani 
t l t i sci stvarali impuls da se spusti na sve cetiri noge, da se zauzme 
postojaniji i cvr�Ci polozaj . U budnom stanju taj impuls nije dovolj
rю snazan, ali on deluje u snovima i stvara cudne slike, koje su meni 
takode izgledale da su alegoricne ili da imaju neko skriveno zna
tcвje . 

Posmatranje istog deteta takode mi ј� objasnilo dosta toga о stepe
п icama. Kad је pocelo da se oseca sasvim sigurno na podu, stepeni
cc sи i dalje za njega Ьile velika avantura. I ni�ta ga nije privlaCilo 
v i�e od stepenica. Pored toga, Ьilo ти је zabranjeno da im prilazi. 
1 пaravno, u narednom periodu zivota, ono је prakticno zivelo na 
s tcpenicama. U svim kucama u kojima је zivelo najpre su ga privla
c i le stepenice. I dok sam ga posmatrao, nisam sшnnjao da се иtisci 
о stepenicama ostati u njemu Citavog zivota i da се ih ono povezi
vati sa svim osecanjima cudnog, privlacnog i opasnog karaktera. 

Vracajuci se na metod mog posmatranja, moram da primetim cu
Linи cinjenicu koja dokazuje da se snovi menjaju иsled toga �to se 
posmatrajн, naime, da sam nekoliko риtа sanjao da posmatram svo
jc snove. Мој izvomi cilj Ьiо је da stvorim svest u snovima, tj . da 
postognem sposobnost da u sш1 shvatim da spavam. U "stanjima 
polиsna" to је Ьilo prisutno od samog pocetka. Као �to sam vec re
kao, istovremeno sam i spavao i nisam spavao. Ali, нskoro је pocelo 
Lla se javlja "la2no posmatranje", tj . щtprosto novi snovi. Secam se 
L la sam jednom video sebe u velikoj praznoj soЬi bez prozora. Pored 
1 псве је u soЬi Ьilo jedino malo cmo mace. "Ја sanjam", rekao sam 
scbi. "Kako mogu da znam da li zaista spavam ili ne? Pretpostavi
J пo da poku�am ovako. Neka .se ovo malo cmo mace pretvori н ve-
1 ikog belog psa. U budnom stanju је to nemogиce, i ako se to desi, 
;лаСi da spavam." Rekao sam tn seЬi i istog trenиtka se cmo mace pre-
1 voгilo u velikog belog psa. Istovremeno је naspramni zid nestao, otkri
' а јнСi planinski pejzaz sa rekom koja se kao traka guЬila u daljini. 

"Ovo је cudno", rekao sam seЬi; "ја nisam naruCio taj pejzaz. 
< )tlakle је on do�ao?" Bledo prisecanje је pocelo da se javlja u 
1 1 1 cni, prisecanje da sam negde video taj pejzaz i da је on nekako bio 
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povezan sa belim psom. Ali, osetio sam da си, ako seЬi dopиstim da 
udem u to, zaboraviti najvaZfiiju stvar kоји moram da zapamtim, 
naime, da spavam i da sam svestan sebe, tj . da sam и stanjи koje 
sam dugo �eleo i koje sam pok:Шavao da postignem. Napregao sam 
se da na mislim о pejzafu, ali је u tom trenutku izgledalo da me ne
ka moc vuce unazad. Brzo sam proleteo kroz zid sobe i nastavio da 
letim pravolinijski, sve vreme unazad, i sa и�asnom bиkom и иsi
ma, iznenada sam se zaustavio i probиdio. 

Opis tog letenja unazad i buke koja ga prati mo�e se naCi и okul
tnoj literaturi, gde im је pripisano jedno posebno znacenje. Ali, и 
stvarnosti u njima nema nikakvog znacenja osim mo�da neodgova
rajuceg polo�ja glave ili Ьlago ometene cirkulacije krvi. 

Na taj nacin su se ljиdi, leteCi unazad, oЬicno vracali sa vesticjeg 
Sabata. 

1 govoreci uopste, laZfia posmatranja, tj . snovi unиtar snova, mo
ra da su igrali veliku ulogu u istoriji "magije", cиdesnih preobrazaja 
i tako dalje.  

LaZfio posmatranje kao ovo opisano j avilo se nekoliko риtа, os
talo mi је u secanju veoma zivo i pomoglo mi veoma mnogo и ra
svetljavanju opsteg mehanizma spavanja i snova. 

Hteo Ьih sada da kazem nekoliko reCi о opstem mehanizmи sna. 
Prvo, neophodno ј� da se razume da spavanje moze Ьiti razli

citog stepena, razliCitih dиbina. Mozemo Ьiti vise иsnиli ili manje 
usnиli, bbli mogucnosti budenja ili dalji od mogиcnosti bиdenja. 
Мi se oЬicno secamo samo oniћ snova koje smo imali Ьlizи mogu
cnosti budenja. Snova koje smo imali u dиbokom snи, tj . daleko od 
mogucnosti budenja, uopste se ne secamo. Ljиdi koji kazи da se ne 
secaju snova spavajи veoma duboko. Ljиdi koji se sесаји svih svo
jih snova, ili bar mnogih, zapravo samo napola spavajи. Sve vreme 
oni su blizu mogucnosti budenja. I, kako se odredeni deo instinktiv
nog rada organizma najbolje obavlja u dиbokom snи i ne moze se 
izvesti kad covek samo napola spava, ocigledno је da odsиstvo dи
bokog sna slaЬi organizam, sprecava ga da obnovi svoje potrosene 
snage i otkloni iskoriScene sиpstance i tako dalje .  Organizam se ne 
odmara dovoljno. Zbog toga ne moze. da obavlja dovoljno dobar 
rad, ranije se istrosi, lakSe se razboli. Jednom rесји, dиboko spava
nje, to jest, spavanje bez snova, и svakom pogledи је korisnije od 
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sp<:�vanj a sa snovima. I eksperimenti koji ohrabrujи ljиde da pamte 
svoje snove cine im zaista losи иs1ugи. Sto se manje covek seca 
sнova, to cvrsce spava i tim bolj e za njega. 

· Dalje, neophodno је da se primeti da mi veoma gresimo kad go
vorimo о stvaranjи mentalnih slika и snи. 

Tako, mi govorimo samo о glavi, razmisljanjи mozgom, i mi ти 
p1·ipisиjemo glavni deo rada na stvaranjи snova, kao i sve nase raz
IП isljanje. То је krajnje pogresno. Nase noge takode misle, misle 
s<:�svim nezavisno i sasvim drugacije od glave. Rиke takode misle: 
опе iшаји svoje sopstveno pamcenje, svoje sopstvene mentalne sli
kc, svoje sopstvene asocijacije. Leda misle, stomak misli, svaki deo 
tcla misli nezavisno. Nijedan od tih misaonih procesa ne dopire do 
паsе svesti и bиdnom stanjи, kad razmisljanje glavom, koje operise 
Llglavnom recima i vizиelnim slikama, dominira nad svim drugim. 
Л li, kad se svest glave spиsti, smiri i postane zamracena stanjem sna, 
posebno и dиЬljim oЬlicima sna, odmah druge svesti pocinjи da 
govore, naime svesti stopala, ruku, prstijи, stomaka, drиgih organa, 
гaznih grupa misica. Те odvojene svesti и nаша imaju svoje sop
s tvene koncepcije mnogih stv<tri i pojava, za koje mi nekad imamo 
koncepcije iz glave, а ponekad ne. Upravo је to ono sto nas najvise 
sprecava da razumemo svoje snove. U snи se mentalne slike koje 
pripadajи nogama, rukama, nosи, vrhovima prstijи, raznim grupama 
pokretackih misica mesajи sa nasim oЬicnim verbalno-vizиelnim 
s l ikama. Mi nemamo reci ni oЬlika da izrazimo koncepcijи jedne 
vL"ste koncepcijom drиge vrste. Vizиelno-verbalni deo naseg psihi
ckog aparata ne moze da zapamti sve te krajnje nerazиmljive i stra-
1 1C stvari. U nasim snovima, medиtim, te slike igrajи istu и1оgи kao 
ј nase vizuelno-verbalne slike, ako ne i vеси. 

Dve ograde koje си naciniti treba imati na иmи и svakom po
kllsaju opisa i klasiflkacije snova. Prva је da postoje razlicita stanja 
sna. Mi mozemo da иhvatimo samo snove koji prolaze Ьlizu povr
s i пe; cim odu dиЬlје, mi ih guЬimo. А druga је da bez obzira koliko 
sc trudimo da zapamtimo i tacno opisemo nase snove, mi pamtimo 
ј opisujemo samo snove glave, tj . snove koji se sastojt< od vizuelno
vet"balnih slika; sve ostalo, tj . ogromna vecina snova, izmice nam. 

Ovome se mora dodati jos .iedna okolnost od ogromnog znacaja. 
U snи se i sama svest glave menja. То znaCi da covek и snu ne moze 
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da misli о seЬi ukoliko sama ta misao nije san. Covek nikad ne mo
ze da izgovori sopstveno ime и snи. 

Ako Ьih izgovorio moje ime и snи, smesta bih se probиdio. I ra
zumeo sam da mi ne иvidamo da је znanje sopstvenog imena za 
coveka vec drиgaCiji stepen svesti и poredenjи sa snom. U snи mi 
nismo svesni na�eg sopstvenog postojanja, mi ne odvajamo sebe od 
op�te slike koja se krece oko nas, ali se, da tako kazemo, krecemo 
sa njom. Na�e osecanje "ја" је mnogo vi�e pomraceno и snи nego 
и bиdnom stanjи. То је zaista glavna psiholo�ka crta koja odredиje 
stanje sna i izrazava svu razliku izmedи sna i bиdnog stanja. 

Као �to sam malopre иkazao, posmatranje snova me је veoma 
brzo dovelo do neophodnosti klasifikacije . Postao sam иbeden da se 
na�i snovi veoma razlikujи ро svojoj prirodi. Op�ti naziv, "snovi", 
zЬиnјије nas . U stvaпrosti se snovi razlikujи jedan od drиgog koliko 
i stvari i dogadaj i koje vidimo и bиdnom stanjи. Bilo Ьi sasvim ne
dovoljno da govorimo samo о "stvarima", иklјисијиСi и to planete, 
decje igracke, predsednike vlada i slikarstvo paleolitskog perioda. 
А иpravo to Cinimo и odnosи na "snove". То svakako Cini razиme
vanje snova prakticno nemogиcim i stvюЋ mnoge laZпe teorije, jer 
је podjednako nemogиce objasniti razne kategorije snova na osno
vu jednog op�teg principa, kao �to Ьi Ьilo nemoguce za predsednike 
vlada i paleolitsko slikarstvo. 

Najveci broj na�ih snova је potpиno slиcajan, potpиno haotican, 
nepovezan sa Ьilo Cim i besmislen. Ti snovi zavise od slиcajnih aso
cijacija. U njima nema sklada, nema pravca, nema ideja. 

Opisacи jedan takav san, koji је opazen и "stanjи polиsna". 
Padam и san. Zlatne tacke, iskre i sicи�ne zvezde ројаvlјији se i 

nestajи pred mojim oCima. Те iskre i zvezde postepeno se stapajи и 
zlatnи mre.ZU sa dijagonalnim okcima koja se sporo i pravilno krecи 
и ritmи kucanja mog srca, koje osecam sasvim jasno. Narednog tre
nиtka zlatna mreza se preobrazava и red bronzanih �lemova koji 
pripadajи rimskim vojnicima koji mar�irajи иlicom ispod. Сијеm 
njihov odmereni korak i gledam ih sa prozora visoke kuce и Galati, 
и Carigradи, и иskoj alej i, Ciji jedan kraj vodi do starog doka i Zla
tnog Roga sa svojim brodovima i parobrodima i minaretima Stambo
Ja iza nj ih. Rimski vojnici mar�irajи dalje i dalje и zЬijenim redovima 
dиz aleje. Сијеm njihov tezak odmeren korak, i vidim kako sиnce 
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Ьlje�ti na njihovim �lemovima. Tad se iznenada odvaj�m о� pro
zorskog simsa na kome lezim, i и istom lezecem polozaJи letlm po
lako iznad aleje, iznad kuca, potom iznad Zlatnog Roga и pravcи 
Stambola. Osecam miris mora, osecam vetar, toplo sunce. То letenje 
mi daje izvanredno prijatan osecaj i ne mogи а da ne otvorim oCi. 

Ovo је tipican san prve kat�gorije, tj . san koji zavisi od slиcajnih 
asocijacija. Traziti smisao и takvim v�novima )е potpиno i�to. kao i 
proricati bиdиcnost iz taloga kafe. C1tav ovaJ �an pro�ao Је 1spred 
mene и "stanjи polиsna". Od prvog do posledщeg trenиtka sam po
smatrao kako se slike ројаvlјији i kako se preobrazavajи jedna и 
drugи. Zlatne iskre i tacke preobrazile sи se и mrezи sa pravilnim 
okcima. Onda se zlatna mreza pretvorila и �lemove rimskih vojni
ka. Pиls koji sam сио pretvorio se и ritmicni korak mar�a. Osecanje 
tog pиlsiranja znaCi opи�tanje mnogih malih mi�ica, koje za иzvrat 
proizvodi osecaj lagane vrtoglavice. Osecaj lagane vrtoglavice se 
smesta preobrazio и moje videnje vojnika dok lezim na prozorskom 
simsи visoke kuce i gledam na dole; а kad se ta vrtoglavica malo 
povecala, podigao sam se sa prozora i poleteo iznad zaliva. То је 
odjednom donelo sa sobom asocijacijи mora, vetra i sиnca, i da se 
nisam probиdio, verovatno bih и narednom trenиtku video sebe na 
otvorenom moru, na brodи, i tako dalje. 

Ti snovi sи ponekad izuzetni zbog posebne besmislenosti, zbog 
sasvim nemogиCih komЬinacija i asocijacija. 

Secam se jednog sna, и kome је iz nekog razloga veliku иlоgи 
igralo mno�tvo gиsaka. Tad neko pita: "Da li Ьi voleo da vidi� gu
sce? Sigиrno nikad nisi video gusce." I и tom trenиtkи ја se slazem 
da nikad nisam video gusce. Narednog trenиtka mi donose na naran
dzastom svilenom jastuku zaspalo sivo mace veoma cиdnog izgleda, 
dиplo dиze i tm�avije od oЬicnih maCica. I sa velikim interesova
njem ја razgledam gusce i kazem da nisam mislio da је tako cиdno. 

Ako ove snove о kojima sam govorio, to jest, haoticne i nekohe
rentne, svrstamo и prvu kategorijи, и drиgи kategorijи moramo svr
stati dramaticne ili izmi�ljene snove. OЬicno se ove dve kategorije 
preplicи, to jest, element izmi�ljanja i fantazije иlazi и haoticne sno
ve, dok izmШjeni snovi sadrze mnoge slиcajne asocijacije, slike i 
scene, koje veoma cesto potpиno menjajи njihov izvorni pravac. 
Snove druge kategorije је najlak�e zapamtiti, jer sи oni najvi�e nalik 
oЬicnom dnevnom sanjarenjи. 
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U tiт snoviтa covek sebe vidi и svakakviт draтaticnim situa
cijaтa. On pиtuje и �azne daleke zeтlje, bori se и ratovima, spasava 
s� о? neke opasno�t1, progoni nekoga, vidi sebe okru�enog таsот 
1Ји?1, srece sv� svoJe �ive i mrtve prijatelje, vidi sebe и razniт peri
od1тa svog �1vota; tako odrasli vide sebe и �koli, i tako dalje. �e�ava �е da su �eki od tih snova vеота interesantni ро svojoj 
tehш�1 . . С?ш s�dr��-

1zve�nи kolicinи tananog тaterijala zapa�anja, 
sесаща 1 1таgшасiЈе koJe covek ne posedиje dok је bиdan. То је pr
vo �to те је zacиdilo и snoviтa te vrste kad sат росео da rаzи
теvат nesto о njiтa. 

Ako bih video и snи nekog od тojih prijatelja koga nisaт video 
то�dа n��oliko god�a, on bi тi govorio svojiт sopstveniт jezi
koт, sv��un sopstveшт glasoт, svojoт sopstvenoт intonacijoт i 
тоdиlас1Јата, sa svojiт karakteristicniт gestoviтa· i rekao bi ta-
cno ono �to Ьi jedino on тоgао da ka�e. 

' 

�vaki
_ 
covek iта . svoj nacin izra�avanja, svoj nacin тiЩеnја, 

SVOJ nасш reagovanJa na spolja�nje fenoтene. Nijedan covek ne 
то�е da 

_
govo�i i delиje kao neki drugi. I ono sto тi је prvo privu

klo pafuJи и tiт snovima Ьila је njihova fantasticna итetnicka ta
cnost. Stil svakog coveka potpиno је ocиvan do najтanjeg detalja. 
Dogadalo se da neke crte Ьиdи preterane ili izra�ene siтbolicno. 
Ali to nikad nije Ьilo netacno, nikad и sиprotnosti sa tipoт. 

U snoviтa takve vrste de�avalo se da sат video vi�e od deset i1i 
dv�deset ljиd

_
i istov:et?eno, ljиdi koje sат poznavao и ranijiт peri

odiтa. то
_
g �1v

_
ota, 1 ш kod _jednog od njih nije Ьilo ni najтanje gre

�ke, ш naJтanJe netacnosti. 
То је Ьilo ne�to vi�e od ратсеnја; to је Ьilo umetnicko stvara

la�
_
tvo, jer 

_
mi

_ 
је . �ilo sasvi� jasno da sи mnogi detalji koji sи тi 

oc1gledno 
_
I�cileli iZ ратсеnЈа rekonstruisani, da tako kа�ет, na Ii

cи тesta, 1 potpuno sи odgovarali оnот sto је zapravo i trebalo da 
Ьиdе tu. 

. D�gi snov� te vrste iznenadili sи те svoiт potpиno рrотiЩе
шт 1 r�_

zra?e1_1_
1т pl?;llOII_I. Oni sи iтali jasan i dobro zaтiЩen za

plet koJI т1 ШЈе raniJe Ью poznat. Sve draтske licnosti pojavile Ьi 
se и pravoт trenиtku i иcinile sve �to sи тorale da иcine i kа�и и 
s�l�d�. sa zaple!oт. _ _  Radnja је тogla da se odigra i razvije и najra
zl1C!tljun kотЬшасiЈата, тogla је da se prebaci iz grada na selo, и 
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zетlји koja тi је nepoznata, na тоrе; najcиdniji tipovi тogli sи da 
udи и te draтe. Sесат se, na priтer, jednog sna, punog pokreta, 
<.!raтaticnih situacija i najrazlicitijih osecanja. Ako se ne varaт, to 
је  Ьilo tokoт rusko-japanskog rata. U snи је Ьiо ·rat и sатој Rиsiji .  
Deo Rиsije okupirala је arтija nekog cиdnog naroda, koji se cиdno 
zvao, zaboravio sат ime. Morao sат ро svaku сеnи da prodeт 
kroz neprijateljske linije nekiт krajnje va�nim licniт posloт. U 
vezi sa tim dogodio se citav niz tragicnih, zabavnih, тelodraтskih 
zЬivanja. Sve to Ьi nacinilo koтpletan scenario za film; i sve је Ьilo 
na svoт pravoт тestu, ni�ta nije Ьilo neиskladeno sa glavniт to
koт draтe. Bilo је mnogo zaniтljivih tipova i scena. Monah sa ko
jiт sат razgovarao и тanastiru јо� �ivi и тот secanjи; on је Ьiо 
potpиno van �ivota i van svega �to se dogadalo oko njega, а istovre
тeno је Ьiо риn sitnih briga i strepnji povezanih и tот trenиtku sa 
mnoт. Cиdni pиkovnik neprijateljske vojske sa za�iljenoт sedoт 
bradoт i осiта koje sи neprekidno treptale Ьiо је potpuno �ivi co
vek, i istovreтeno vеота jasan i odreden tip coveka-тa�ine, Ciji 
�ivot је podeljen и nekoliko odeljaka neprobojnim pregradama. Cak 
i tip njegove zaтiЩene nacionalnosti, zvuk jezika kojiт је govorio 
sa drugim oficiriтa, sve је to Ьilo и savr�enoj podиdamosti. San је 
Ьiо pun тalih realisticnih detalja. Galopirao sат kroz neprijateljske 
linije na velikoт Ьеlот konjи, i tokoт jednog zaиstavljanja skinиo 
sат nekoliko belih dlaka sa svog kapиta rukavoт. 

Sесат se da тi је taj san Ьiо vеота interesantan jer тi је sasviт 
jasno pokazao da је и тeni postojao итetnik, ponekad vеота nai
van, ponekad vеота tanan, koji је izradivao sve te snove od тaterija
la koji sат iтао, ali nikako nisaт тоgао da ga иpotrebim и punoj 
тeri dok sат bиdan. I video s!iт da је taj umetnik izuzetno mnogo
struk и svoт znanjи, sposobnostiтa i talentiтa. On је Ьiо scenari
sta, prodиcent, scenograf, i izuzetan karaktemi glитас. Та poslednja 
sposobnost Ьila је и najvecoj тeri zараnјијиса. Ona те је posebno 
zapanjila, jer sат iтао vеота таlо te sposobnosti и Ьиdnот sta
njи. Nikad nisaт тоgао da iтitiraт ljиde, nikad nisaт тоgао da 
reprodиkujeт njihove glasove, intonacijи, gestove, pokrete; nikad 
nisaт тоgао da ponovim najkarakteristicnije reCi i recenice cak ni 
onih ljиdi koji sи тi Ьili najЬliskiji; na isti nacin, nikad nisaт mo
gao da rekonstrui�eт akcente i govome specificnosti. Ali, sve sат 
to тоgао da uradiт и snoviтa. Zараnјијиса sposobnost karakte-
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rizacije koja · se ispoljila u s11ovima 11esumnjivo Ьi Ьila veliki ta
le11at da sam mogao da је upotreЬim dok sam budan. I razumeo 
sam da to 11ije Ьilo specific11o samo za me11e. Та sposob11ost za ka
гakt�rizac�ju, �а drш�шtizaciju, za urediva11je slike, za stilizaciju 
za SI:nbolizaciJU, le.Z1 u svakom coveku i ispoljava se u 11jegovim 
Sl10Vlllla. 

. S11ovi u k?jima Ч�di vide svoje umrle prijatelje ili rodake poga
daJu veoma Jako 11J ihovu ma�tu zbog te izuzetne sposob11osti za 
karakterizaciju koja је svojstve11a 11j ima saJnima. Та sposob11ost mo
ze po11ekad da fu11kcio11i�e u budnom sta11jU, kad је covek Ut011UO u 
seьeyi ��d se odvoji od 11eposred11ih uticaja zivota i od uoЬicaje11ih 
asoCIJ ас1 Ј а. 

Nako11 mojih posmatгa11ja karakterizacije u s11ovima potpu11o sam 
prestao da se iz11eпadujem pricama о spiritistickim fe11ome11ima о 
glasovima ljudi koji su ?av11o umrli, о "komunikaciji" i saveti�a 
koji dolaze od 11jih, itd. Cak se moze dopustiti da su sledeci te save
te ljudi 11a�li svoje izguЬlje11e stvari, sve.Z11jeve pisama, stare testa
me11te, porodic11e dragulje ili zakopa11a Ыаgа. Svakako da је veci11a 
tih prica cista izmiЩotina, ali se po11ekad, iako verovatno veoma 
retko, takve stvari dogadaju i 011е su bez sumnje zas11ova11e 11а ka
rakterizaciji . Karakterizacija је 'lmet11ost, iako 11esves11a, а umet11ost 
uvek sadrzi jak "magic11i" eleme11t; а magic11i eleme11t podrazume
va 11ova otkrica, 11ova otkrove11ja. Isti11ito i tac11o karaktemo otelo
vlje11je coveka koji је odav11o umro moze Ьiti takva jedna magija .  
Otelovlje11a slika u tom slucaju пюzе 11е samo da kaze 0110 �to co
vek koji је  reprodukuje z11a sves11o ili 11esves11o, vec zasigumo mo
ze da kaze cak i stvari koje taj covek 11е z11a, stvari koje slede iz 
same prirode 11je11og Ьiса, iz prirode 11je11og zivota, to jest, 11e�to �to 
se zapravo desilo i sto је samo о11а mogla da z11a. 

Моје sopstve11o posmatгa11je karakterizacije 11ije Юо izva11 po
smatra11ja reprodukova11ja 11eceg �to sam 11ekad z11ao, cuo ili video, 
sa veoma malim dodacima. 

Secam se dva slucaja koja su mi objas11ila dosta toga u odnosu i 
11а poreklo s11ova i 11а "spiritisticku komu11ikaciju" iz o11ostra11og 
sveta. То se desilo 11ako11 peгioda kad sam Ьiо zaokuplje11 proЫe
mom s11ova, 11а putu za I11diju. Bio sam sam. Мој prijatelj S . ,  sa ko
j im sam ra11ije putovao 11а Istok i sa kojim sam pla11irao da idem u 
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l пdiju, umro _1 ..: ргс godinu da11a, i 11evolj11o, poseb11o 11а pocetku 
rutova11ja, mislio sam 11а 11jega i osecao 11jegovo odsustvo. 

I desilo se dvaput - jednom 11а brodu 11а Sevemom Moru, а drugi 
put u I11dij i - da sam jas11o cuo 11jegov glas, kao da је u�ao u meh
talnu ko11verzaciju sa mnom. U оЬа slucaja govorio је 11а 11acin 11а 
koj i је jedi11o 011 mogao da govori i rekao 0110 �to Ьi jedino 011 mo
gao da kaze. Sve, 11jegov stil, 11jegova into11acija, 11jegov 11acin govo
ra, 11jegov 11ас111 postupa11ja sa mnom, sve је to Ьilo u tih 11ekoliko 
rece11ica. 

ОЬа puta se to desilo u sasvim 11evaz11im prilikama, оЬа puta se 
' ·1 �alio sa mnom 11а uoЬicaje11i 11aCi11. Nisam, 11arav11o, 11i za tre11u
: ,1k pomislio da u tome moze Ьiti iceg "spritistickog"; oCito је 011 Ьiо 
Ј me11i, u mom seca11ju 11а 11jega, i 11e�to unutar me11e ga је repro
.Jukovalo, "otelovilo" ga u tim tгe11ucima. 

Takva vrsta otelovlje11ja se po11ekad de�ava u me11talnim razgo
. orima sa odsutnim prijateljima. А u tim me11talnim razgovorima, 

1� kao �to o11i koji su umrli mogu da urade, o11i 11am kazu stvari 
: оје 11е znamo. 

U slucaju ljudi koji su zivi takvi dogadaji se obja�11javaju tele
�,atijom; u slucaju mrtvih 11jihovim postoja11jem 11ako11 smrti i mo
guc11oMu 11jihovog stupa11ja u telepatsku komunikaciju sa o11ima 
koji su zivi. 

То је 11acin 11а koji se stvari оЬiс11о obja�11javaju u spiгitistickim 
delima. Vrlo је interesantno Citati te spiгitisticke knjige iz perspekti
ve proucava11ja s11ova. Mogao sam da razlikujem razliCite kategori
je s11ova u opisa11im spiгitistickim fe11ome11ima: 11esves11e i haotic11e 
s11ove, izmШje11e s11ove, dramske s11ove i јо� jednu, veoma va.znu 
kategoriju, koju Ьih 11azvao imitativ11om. Та imitativ11a kategorija је  
za11imljiva u mnogim pogledima, jer iako је  materijal tih s11ova sa
svim jasa11 u 11aSc . ' ;, , , ; : г;(}ј']ј staпju, 11е Ьismo Ьili u sta11jU da ga ko
ristimo tako Ye�tu Ю:ю kad spavamo. Ovde је opet "umetnik" 11а delu. 
Po11ekad је 011 produce11t, ponekad prevodilac, po11ekad ocigledni 
plagijator koji me11ja 11а svoj 11acin i pripisuje seЬi 0110 �to је pro
citao ili cuo. 

Fe11ome11 karakterizr;zcije је takode opisa11 u 11auc11oj literaturi о 
proucava11ju spiгitizma. F. Podmor (Podmore) u svojoj knjizi "Sa
vremeni spiritizam " (Lo11do11 1 902, tom П str. 302-303) 11avodi је-
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dan interesantan slиcaj iz "Protokola drustva za psihicka istraziva
nja " (tom XI, str. 309-3 1 6) .  

G. С. Н. Taut, dekan Baklend koledia u Vankuveru, opisuje svo
ja iskustva na spiritistickim seansama. Tokom tih seansi neke oso
be su Ьile zahvacene grcevitim trzajima u sakama i rukama, kao i 
drugim nevoljnim pokretima. Sam Taut је u tim slucajevima osetio 
jak podsticaj da imitira te pokrete. 

Na kasnijim seansama on је u nekoliko slucajeva podlegao sli
cnim impulsima da uzme neku drugu licnost. Na taj nacin је igrao 
ulogu preminule zene, majke jednog prijatelja koji је Ьiо tu prisu
tan. Polozio је ruku na svog prijatelja i mazio ga, kao sto Ьi nje
gova majka mogla da ucini, i to otelovljenje је od posmatraca Ьilo 
prepoznato kao pravi slucaj "kontrole od strane duha" . 

U drugoj prilici је g. Taut, koji је pod uticajem date muzike 
imao razna otelovljenja, na kraju Ьiо pritisnut osecanjem hladno
ce i usamljenosti, kao kod duha koji је skoro napustio telo. Njegov 
jad i beda Ьili su uzasni, i samo ga је jedan od prisutnih zadrzavao 
da ne padne na pod. U tom trenutku је jedan od prisutnih dao pri
medbu, koju sam zapamtio da sam cuo: "То ga otac kontrolise" i 
tada mi је izgledalo da sam shvatio ko sam Ьiо i koga trazim. Po
celo је da mi Ьiva nelagodno u plucima, i рао Ьih da me nisu uh
vatili rukama i nezno me polozili na pod. Kako rni se glava spustila 
na tepih, osetio sam uzasnu nelagodu u pluCima i nisam mogao da 
disem. Pokazao sam im znacima da mi poture nesto pod glavu. 
Smesta su podmetnuli jastucice pod mene, ali to nije Ьilo dovoljno 
- nisam se jos dovoljno pridigao da Ьih mogao da lako disem - i 
potom su dodali jastuk. Najjasnije se secam uzdaha olaksanja kad 
sam utonuo u hladan jastuk kao bolesna, slaba osoba. U izvesnoj 
meri sam i dalje Ьiо svestan svojih postupaka, iako ne i mog okru
zenja, i imao sam jasno secanje da vidim sebe u ulozi mog umiruceg 
оса koji lezi u krevetu u soЬi u kojoj је umro. То је Ьilo krajnje 
cudпo osecanje .  Video sam njegove zgrcene sake i lice, i opet pro
zivljavao trenutke пjegovog umiraпja; samo sam sada Ьiо i ја sam 
- na пeki пeodreden naCin -- i moj otac, sa njegovim osecanjima i 
pojavom. 

Pamtim interesantan slиcaj ove kategorije pseиdoaиtorstva. То 
mora da ј е  Ьilo pre oko trideset godina. 
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Probиdio sam se sa secanjem па dиgacku i, kako mi је izgledalo, 
vcoma interesantnн pricи, kоји mislim da sam napisao н _snovima. 
Sctio sam је se и svakom detaljн i odlиCio da је zapi�em н prvom 
-.; \obodnom trenиtkи, najpre kao primerak "kreativnih" snova, d1 .1-
�o, misleCi da tu temн mogи da иpotreЬim jednog dana, iako ргiса 
1 1 ije  imala niceg zajednickog sa mojim иobicajenim spisima i pot
puno se razlikovala od njih ро vrsti i karakterи. Ali, otprilike dva 
sata kasnije, kad sam росео da zapisиjem ргiси, primetio sam и njoj 
пcsto veoma poznato, i iznenada, na moje veliko zaprepascenje, vi
llch da је to prica Pola Bur�ea, koju sam procitao nedavno. Та prica 
је Ьila izmenjena na interesantan nacin. Radnja koja se н Bur�eovoj 
lшj izi razvijala s jednog kraja, zapocinjala је и mom snн sa drugog 
kгаја. Radnja se odigravala н Rиsij i, svi likovi su imali ruska imena, 
i dodata је nova osoba koja је нvela nesиmnjivo rusku atmosferu. 
Sad prilicrю �alim sto nisam zapisao tн pricи и vгeme kad sam stvo
гio taj san. Ona је nesиmnjivo sadr�ala mnogo toga zanimljivog. 
Рге svega, tu је Ьila izнzetna brzina rada. U normalnim нslovima, 
liok sam Ьiо bнdan, takvo preokretanje neCije price slicne dи�ine, 
pгesadivanje radnje н drнgи zemljи i dodatak nove licnosti koja se 
pojavljнje и gotovo svakoj sceni, zahtevalo Ьi, ро mojoj proceni, 
пajmanje nedeljн dana rada. U snи је, medиtim, to Ьilo нcinjeno bez 
ikakvog нtroska vremena, naprosto tokom razvijanja radnje .  

Та izнzetna brzina mentalnog rada и snн је mnogo рнtа privнkla 
ра�nјн istra�ivaca i njihova posmatranja sи proнzrokovala mnoga 
pogre�пa zakljнCivanja. 

Postoji dobro poznati san, пшоgо citiraп, ali nikad н potpunosti 
sl1vacen, koji је opisao Mori (Манrу) и svojoj knjizi "Spavanje i 
snovi ", koji ро njegovom mШјеnји potvrdиje da је јеdап trenиtak 
c.\ovoljan za veoma dиgacak sап. 

Bio sam pomalo пer-aspolozen i lezao и svojoj soЬi; moja majka 
је Ьila pokraj mog kreveta. Saпjam о Teroru.  Prisustvujem scena
ma masakra; pojavljujem se pred Revolucionamim triЬнnalom; 
vidim Robespjera, Maraa, Fukije-Тinvila, i najvece zlikovce tog 
uzasnog doba; raspravljam se sa njima; na kraju, nakon mnogih 
dogadaja kojih se sесаш sашо nejasno, sudeno mi је, osuden sam 
na smrt, odvezeп kolima, usred ogromne gomile, na Trg revoluci
je; penjem se na guЬiliste; dzelat ше vezнje za fatalnu daskн, gша 
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је, secivo pada; osecam da mi је glava odsecena od tela; bиdim se 
zahvacen najzesCim strahom, _osecajиCi sipku svog kreveta koja 
se iznenada otkacila i pala na тој vrat kao sto bi palo secivo na 
giljotini_ То se desilo и jednom trenиtku, kao sto mi је majka po
tvrdila, ра opet sam taj spoljasnji oset нzео za роlаzпи tackн sna 
sa Citavim nizom dogadaja и sledи. U trenи kad me је sipka иda
rila, secanje па tн иzasnи masinн, Ciji је efekat tako dobro repro
dukovala sipka sa krevetskog baldahina, probиdilo је и meпi sve 
slike te epohe ciji је simbol bila giljotina."3 

Mori obja�njava taj san izuzetnoш brzinoш rada iшaginacije и 
snи, i iz njegovog obja�njenja Ьi sledilo da је  и desetom ili stotoш 
delи sekunde, koji је protekao izшedи trenиtka kad ga је �ipka иda
rila i bиdenja on konstruisao сео san, koji је Ьiо pun pokreta i draш
skih efekata, i izgledalo је da traje dиgo. 

Ali, Morijevo obja�njenje nije dovoljno, i и sи�tini је pogre�no. 
On је prevideo jednи, najvaZпijи, okolnost. U stvarnosti је san tra
jao шаlо dиze nego �to је Mori шislio, шоgисе nekoliko sekundi, 
prilicno dиg period za шentalni proces; dok је njegovoj шајсi nje
govo bиdenje шoglo izgledati trenиtno ili veoma brzo. 

Ono �to se и stvarnosti desilo Ьilo је sledece . Pad �ipke doveo је 
Morija и "stanje polиsna". U tош "stanjи polиsna" glavno osecanje 
Ьilo је strah. On �е pla�io da se probиdi, pla�io se da objasni seЬi 
�ta ти se desilo. Citav san је stvoren pitanjeш: �ta шi se desilo? Та 
sumnja, ta nesigurnost, to postepeno nestajanje nade, vеоша sи do
bro prikazani u njegovoш snи kako nаш ga је ispricao. 

Ali, bila ј е  јо� jedna vеоша karakteristicna crta и Morijevoш snи 
koju on nije priшetio. То је da dogadaji nisu sledili oniш redoш ko
j iш ih on opisиje, vec od kraja ka pocetku. 

То se cesto de�ava u izшi�ljшiш snoviшa, i predstavlja jednu od 
cudnih osobina snova, koja је  шoZda cak negde i zapazena u pose
bnoj literaturi о toj teшi. Na nesrecu, na vaZпost i znacaj ove osoЬi

?e nije ukazano i ta ideja nije u�la u upotrebи u иоЬiсајеnој misli, 
шkо ta sposobnost snova da se razvijaju unazad obja�njava mnogo 
toga. 

3 "San i snovi, psiholosko proucavan;e ovih po;ava ", L.F. Alfred Maury, Paris, 
Didier et Cie, editeurs, 1 86 1 . , str. 1 3 3- 1 34. 
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Razvoj snova unazad znaci, da kad smo budni, шi se budiшo и 
tгenиtku pocetka sna i рашtiшо ga kao da pocinje od tog trenutka, 
to jest, u norшalnoш sledu dogadaja. Moгijev prvi utisak ј е  Ьiо: О, 
Boze, �ta шi se desilo? Odgovor: Ја sаш giljotiniran. Iшaginacija је  
sшesta stvorila sliku poguЬljenja, guЬili�ta, giljotine, dzelata. Isto
vreшeno se javilo pitanje :  kako је sve to шoglo da se desi? Kako 
sam dospeo na gиЬiblte? Као odgovor је opet do�la slika Pariskih 
ulica, goшile и doba revolucije, dvokolice u kojiшa su osudeni do
vozeni na gиЬiblte. Роtош opet pitanje, sa istiш strahoш koji ti�ti 
srce i istim osecanjeш da se ne�to uzasno i nepopravljivo desilo. I 
kao odgovor na to pitanje pojavile su se slike TriЬunala, figure Ro
bespjera, Maraa, scene шasakra, op�te slike terora, obja�njavajиCi 
sve �to se desilo . U tош trenиtku se Mori probиdio to znaci otvo
r-io oCi. U stvarnosti se probudio mnogo ranije, mo�ce nekoliko se
kundi pre toga. Ali, buduci da је otvorio oCi i secao se poslednjeg 
tгenиtka sna, scena terora i шasakra, on је odшah росео da rekon
strui�e san и svoш ишu, pocev od tog trenиtka. San је росео da se 
гazvija pred njiш и norшalnoш poretku, od pocetka dogadaja do kra
ja, od scene pred triЬunaloш do pada seCiva giljotine, ili, и stvarno
sti, od pada �ipke. 

Kasnije, dok је zapisivao ili pricao svoj san, on nikad ni trenи
tak nije sumnjao da је  zaista sanjao tiш redoш, to jest, nikad nije 
zaшislio шogucnost sanjanja sna jedniш redoш dogadaja, а раш
сеnја drugiш. Ј о� jedan рrоЬlеш se zato pojavio pred njim: kako је  
tako dиg i koшplikovan san шоgао da Ьljesne и jednoш trenutku, 
jer on је Ьiо siguran da se probudio odjednoш ( on nije zapaшtio 
"stanje polиsna"). То је objasnio izuzetnoш brzinoш razvoja snova, 
dok u stvarnosti obja�njenje zahteva razишevanje najpre "stanja po
lusna", а zatiш, Cinjenice da se snovi шоgи razviti obrnutim redqJn, 
od kraja do pocetka, а Ьiti zapaшceni pravim redom, od pocetka do 
kraja. 

Razvoj snova od kraja do pocetka de�ava se prilicno cesto, ali, 
пaravno, шi иvek рашtiшо te snove norшalniш redoш, jer se oni 
zavr�avaju trenиtkoш и kоше Ьi poceli u norшalnoш razvoju zЬi
vanja, ali se рашtе ili zaшiЩaju od tog trenutka. 

Eшocionalna stanja u kojiшa шоzешо Ьiti tokoш sna cesto 
pгoizvode vеоша cudne snove. Ona Ьоје оvош ili оnош nijansoш 
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uoЬicajene poluhaoticne, poluizmisljene snove, Cine ih fantasticno 
zivim i stvamim, i navode nas da u njima trazimo duboki smisao i 
znacaj . 

Ovde cu navesti jedan san koji Ьi se mogao protumaciti spiriti
sticki, iako, naravno, u njemu nema spiritizma (sanjao sam taj san 
u sedamnaestoj ili osamnaestoj godini). 

Sanjao sam Ljermontova. Ne secam se vizuelne slike, ali on mi 
је rekao cudno supljim i stegnutim glasom da on nije umro kad se 
mislilo da је Ьiо uЬijen. "Bio sam spasen", rekao је polako i dubo
kim glasom. "Moji prijatelji su to sredili. Cerkez koji је skoCio u 
grob i odgumuo zemlju svojim bodezom, pretvarajuCi se da је ne
ophodno da pomogne da sanduk prode . . .  Bilo је to povezano sa tim. 
Tokom noCi su me otkopali. Otisao sam u inostranstvo i ziveo dugo, 
samo sto vise nisam pisao. Niko za to nije znao osim mojih sestara. 
Kasnije sam zaista umro." 

· 
Probudio sam se iz sna u neuoЬicajeno potistenom stanju. Lezao 

sam na levom boku, srce mi је brzo kucalo, i osecao sam neopisiv 
strah. Strah је Ьiо u stvari glavni motiv koji је, povezano sa slucaj
nim slikama i asocijacijama, stvorio citav san. Koliko mogu da se 
setim, тој prvi utisak о "Ljermontovu" Ьiо је suplji stegnuti glas, 
pun neke posebne tuge. Zasto sam seЬi rekao da је to Ljermontov, 
tesko је  reCi. Moguce је da је u tome Ьila emocionalna asocijacija. 
Veoma је moguce da је opis smrti i pogreba Ljermontova nekad mo
gao na mene ostaviti slican utisak. Ljermontovljeva tvrdnja da nije 
umro, da је ziv sahranjen, jos vise је naglasila emocionalni ton. Cu
dna crta u tom snu Ьiо је pokusaj da se san poveze sa Cinjenicama. 
U opisu Ljermontovljevog pogreba u nekim Ьiografijama se tvrdi, 
na osnovu izjava ocevidaca, da kovceg nije mogao da ude u usek na 
strani groba, i da је јеdап gorstak skocio dole i odgumuo zemlju svo
jim bodezom. U mom sпu пesto је Ьilo povezaпo sa tim dogadajem. 
�otom, "Ljermontovljeve sestr�" koje su jedino znale da је оп ziv. 
Cak sam mislio da је оп u mom sпu rekao "sestre" misleci, u stvari, 
"rodake", kao da iz ovog ili опоg razloga nije hteo da govori јаsпо. 
Sve to је  sledilo iz glavпog motiva sпа, оsесапја potistenosti i mi
sterije .  

Nema sumnje da Ьi taj sап spiritisti protumaCili u spiritistickom 
smislu. Uopsteпo govoreci, proucavaпje sпova је proucavanje "spi-
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r·itizma", jer spiritizam sav svoj sadrzaj izvlaCi iz snova. Као sto 
sam ranije ukazao, spiritisticka literatura mi је dala veoma intere
santan materijal za objasnjeпje snova. 

Ali, ро straпi od toga, spiritisticka literatura nesumnjivo stvara 
citav niz "spiritistickih" sпova, bas kao sto Ьioskop i detektivski ro
шan igraju veoma vazпu ulogu u stvaraпju sпova. 

Savremeпi pokusaj i istrazivaпja snova, kao ро pravilu, jedva da 
нzimaju u obzir karakter covekovog Citanja, а jos manje njegove 
omiljene zabave, kao Sto su pozoriste, Ьioskop, trke itd, dok zapra
vo glavni materijal sпova dolazi upravo iz toga, posebno u slucaju 
Ijudi Cij i se svakodnevпi zivot sastoji od samo пekoliko utisaka. 
Citaпje i posebпi pejzazi stvaraju alegoricke, simbolicke i slicпe 
snove. Uloga koju u stvaraпju sпova igraju oglasi i plakati takode 
se potpuno previda. 

Gradenje vizuelnih slika је u sпovima ponekad veoma cudno. Vec 
sam pomeпuo cinjenicu da se snovi u principu grade prema asoci
jacijama na utiske, а ne prema asocijacijama па cinjeпice. I,  na pri
шer, u vizuelпim slikama sasvim razliCiti ljudi sa kojima smo dosli 
н koпtakt u potpuпo razlicitim periodima пaseg zivota, vrlo cesto se 
stope i sjedine u jedпu licпost. 

Јеdпа devojka, politicki zatvoreпik, koja је provela dosta vreme
пa u zatvoru Butinski u Moskvi ( 1 906- 1 908), rekla mi је  tokom 
mojih poseta, iza redova resetaka, da su u пјепim sпovima utisci о 
zatvoru Ьili potpuпo izmesani sa utiscima о "Iпstitutu"4 koji је опа 
пapustila pre samo sest godina. U пјепim sпovima zatvorski cuvari 
Ьili su pomesaпi sa ranijiш "пadzomicama" i "iцspektorkama". 

Pozivaпja pred isledпika i uпakrsпo ispitivaпje Ьili su - casovi, 
sudeпje koje је trebalo da dode, zavrsпi ispit i sve је Ьilo па slicaп 
пасiп pomesaпo. 

U ovom slucaju karika је пesumnjivo Ьila slicnost emocionalnog 
iskustva, dosada, пeprekidпa priпuda i opsta besmislenost citavog 
qkruzeпja. 

Jos јеdап sап mi је ostao u secanju, ovog puta cisto zabavan, u 
kome se ispoljio princip otelovljeпja ideja suprotnih opisanim. 

4 Povlascena drzavna skola za devojCice, kakva је osnovana u Rusiji u 1 8. veku 
i koja је bila tipa francuskih samostana. 
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Odavno, dok sam Ьiо sasvim mlad, imao sam prijatelja u Moskvi 
koji је prihvatio polozaj u jutnoj Rusiji i tamo oti§ao. Secam se da 
sam ga ispratio na zeleznickoj stanici u Kursku. 

Deset godina kasnije video sam ga u snu. Sedeli smo za stolom 
u stanicnom restoranu pijuci pivo tacno onako kako smo ucinili kad 
sam ga ispracao. Ali, Ьilo nas је trojica: ја, moj prijatelj kakvog ga 
se secam, i moj prijatelj kakav је verovatno morao da postane u ne
kom delu moje mentalne slike о njemu, stamen sredovecni covek 
rnnogo stariji nego §to Ьi mogao da bude u stvamosti, obucen u ka
put sa krznenim okovratnikom, sa sporim i pouzdanim pokretima. 
Као §to se oЬicno de§ava u snovima, ta kombinacija me nije ni naj
manje iznenadila i ја sam је prihvatio kao da је  to najoЬicnija stvar 
na sYetu. 

Pomenuo sam nekoliko kategorija snova, ali to nipo§to nisu sve 
moguce, niti sve postojece kategorije.  Jedan od razloga pogre§nog 
tumacenja snova је neodgovarajuce razumevanje kategorija i po
gre§na podela snova. 

Vec sam ukazao da se snovi medu sobom razlikuju ne manje ne
go pojave stvamog sveta. Svi primeri dati do sada odnose se na "je
dnostavne" snove, to jest, snove koji se odvijaju na istom nivou kao 
i na§ oЬicni zivot, kao na§e mi§ljenje i osecanje u budnom stanju.  
Ima, medutim, i drugih kategorija snova. Ti snovi poticu iz najdu
Ыjih duЬina zivota i difu se daleko iznad uoЬicajenog nivoa na§eg 
razшnevanja i opazanja stvari. Ti snovi mogu da razjasne rnnogo to
ga §to nam је nepoznato na uoЬicajenom nivou zivljenja, na primer, 
pokazнjuci nam buducnost, ili misli i osecanja drugih ljudi, ili do
gadaje koji su nam nepoznati ili daleko od nas. I oni takode mogu , 
da rasvetle misterije postojanja, pokafu zakone koji vladaju zivo
tom, dovedu nas u kontakt sa vi§im silama. То su veoma retki snovi, 
i jedna od gre§aka uoЬicajenog pristupa snovima је da se takvi sno
vi smatraju rnnogo ce§cim nego §to ustvari jesu. Njihovi principi i 
ideje postali su mi u odredenom stepenu razumljivi tek nakon eks
perimenata koje opisujem u narednom poglavlju. 

ТrеЬа razumeti da se sve §to se о snovima moze naCi н psiholo
§koj literaturi odnosi na "jednostavne" snove. Pometnja ideja о tim 
snovima proistice, osim od pogre§ne klasifikacije samih snova, u 
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znacajnoj meri i iz pogre§ne defmicije materijala od koga se snovi 
prave. Na snove se gleda kao da su napravljeni od svezeg materija
la, od istog materijala koji odlazi na stvaranje misli, osecaja i oseca
nja u na§em budnom zivotu. То је razlog zbog koga snovi н kojima 
covek ne§to Cini ili dozivljava osecanja, §to ne Ьi mogao ciniti ili 
osecati dok је bнdan, izazivaju tolika pitanja. Tumaci snova sve to 
.нzimaju sasvim ozЬiljno i stvarajн svojн sopstvenu sliku coveCije 
du§e na osnovн tih crta. Sve је to, naravno, potpuno pogre§no. 

Sa izuzetkom snova nalik na one opisane u pocetku, kao §to ј е  
san о "mocvari", ili "slepilн", koje su stvorili oseti tokom spavanja, 
glavni materijal koji odlazi na stvaranje snova su ostaci ili §kart 
naseg psihickog zivota. 

NajozЬiljnijн gre§ku predstavlja mi§ljenje da nas oЬicni snovi 
otkrivaju takve kakvi smo negde LI nepoznatim duЬinama na§e pri
гode. Snovi to ne mogн uciniti; oni slikaju ili ono §to је Ьilo i oti§lo, 
i li, се§се, ono sto nije bilo i nikad ne Ьi moglo Ьiti. Snovi su uvek 
karikatura, нvek komicno preterivanje, ali preterivanje koje se u naj
vecem Ьrојн slucajeva odnosi na nepostojece momente u pro§losti 
ili nepostojece situacije u sada§njosti. 

Pitanje је, koji su ti principi koji stvaraju tu karikaturu? Za§to 
snovi toliko protivrece stvarnosti? I ovde se srecemo sa jednim prin
cipom koji је, iako ne potpuno shvacen, ipak Ьiо primecen н "psi
hoanalitickoj" literatшi. То је princip "kompenzacije". Ali, sama ta rec 
је nedovoljna, i verovatno ta neнspela rec stvara svoje sopstvene 
neuspele asocijacije, §to је razlog za§to taj princip nikad nije Ьiо pot
puno shvacen, vec је, naprotiY, doveo do sasvim pogre§nih teorija. 

Та ideja "kompenzacije" Ьila је povezana sa idejom nezadovolj
stva. Delovanje tog principa је shvaceno u tom smislн da covek koji 
је nezadovoljan neCim u zivotu Ьilo u pogledu sebe, Ьilo u pogledu 
drugih, kompenzuje sebe и snovima. Slab, nesrecan, pla§ljiv covek 
vidi sebe kao hrabrog, snaznog, koji postize sve §to zeli. Nekog pri
jatelja koji pati od neizleCive bolesti vidimo u snovima kao izlece
nog, punog snage i nade. Slicno, ljudi koji su dugo bolovali ili umrli 
bolnom Stmcu, pojavljнju nam se u snovima izleceni, zadovoljni i 
srecni. U tom slucaju је tumacenje veoma Ыisko istini, ali је  sveje
dno samo pola istine. 

U stvamosti taj princip је rnnogo §iri, а materijal snova је stvo
ren ne na principima kompenzacije uzetim u jednostavnom, psiho-
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loskom ili zivotnom smislu, vec na ·osnovu neceg sto Ьih ја nazvao 
komplementarnim tonovima;bez ikakvog odnosa prema nasim ose
canjima tih tonova. Princip је veoma jednostavan. Ako neko vreme 
gledate zelenu tacku, а potom okrenete oCi prema belom zidu, vide
cete crvenu tacku. Potpuno ista stvar se dogada u snovima. Za nas 
u snovima ne postoji moral, bas zato sto је н pogledu dobra i zla nas 
zivot kontrolisan raznim moralnim pravilima. Svaki tienutak naseg 
zivota okruzen је raznim vrstama "ne Cini to", i zato "ne Cini to" ne 
postoji u snovima. Za nas u snovima ne postoji nista izнzetno, jei 
smo н zivotu zapanjeni svakom novom ili neoЬicnom komЬina
cijom okolnosti. Za nas ne postoji zakon sleda fenomena u snu, jer 
taj zakon vlada svime u zivotu, i tako dalje. 

Princip komplementarnih tonova igra glavnu ulogu u nasim sno
vima, isto toliko u onima kojih se secamo kao i u onima kojih se ne 
secamo; i ako na umu nemamo taj princip, nemogнce је da objasni
mo citav niz snova н kojima cinimo i ocigledno osecamo ono sto ni
kad ne cinimo i nikad ne osecamo u zivotu. 

U snu se desava veoma mnogo stvari samo zato sto se one nikad 
ne desavaju i nikad se ne mogu desiti u zivotн. Snovi su veoma 
cesto negativ н odnosu na pozitiv zivota. Ali opet, mora se zapamti
ti da se to odnosi samo na detalje .  Kompozicija snova nije jedno
stavno suprotnost zivotн, vec "suprotnost" preokrenнta nekoliko 
puta i u nekoliko raznih pogleda. Zato su pokusaji da se iz snova 
rekonstruisu njihovi skriveni нzroci sasvim beskorisni, i naprosto је 
besmisleno pretpostavljati da su skriveni uzroci snova takode skri
veni motivi zivota u budnom stanju. 

Ostalo mi је da iznesem nekoliko primedЬi na zakljucke koji su 
proizasli iz mog proucavanja snova. 

Sto sam vise posmatrao snove, sire је Ьilo polje mog posmatra
nja. Isprva sam mislio da mi imamo snove samo u odredenom stanju 
spavanja, Ьlizн budenja. Kasnije sam se uverio da imamo snove sve 
vreme, od trenutka kad zaspimo do trenutka budenja, ali pamtimo 
samo snove Ьlizн bнdenja. А jos kasnije sam uvideo da imamo sno
ve neprekidno, i и snи i и Ьиdпот stan;и. Mi nikad ne prestajemo 
da sanjamo, iako toga nismo svesni. 

Као rezнltat ovog sto sam rekao, dosao sam do zakljucka da se 
snovi mogu posmatrati u budnom stanju. Uopste nije neophodno da 
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se zaspi da Ьi se posmatrali snovi. Snovi nikad ne prestaju. Mi ih ne 
rгimecujemo u budnom stanju, usred stalnog toka vizнelnih, audi
t ivnih i ostalih oseta, iz istog шzloga iz kojeg ne vidimo zvezde na 
svetlosti sunca. Ali, bas kao sto mozemo da vidimo zvezde sa dna 
llubokog bunara, tako mozemo da vidimo snove koji se odvijaju н 
nаша ako se, makar i na kratko, izolujemo, Ьilo slucajno Ьilo na
шerno, od ulaska spoljasnjih utisaka. Nije lako objasniti kako da se 
to нCini. Koncentracija na jednн idejн moze pioizvesti tll izola-cijн. 
Neophodno је zaнstavljanje toka uoЬicajenih misli i mentalnih 
slika. Neophodno је da se na kratko postigne "svest bez misli". Kad 
ta svest dode, slike snova pocinju da izranjajн iz нoЬicajenih oseta, 
i, zaprepasceni, vi izneпada vidite sebe okrнzenog cнdпim svetom 
seпki, raspolozeпja, razgovora, zvukova, slika. I vi нvidate da је taj 
svet uvek u vama, da пikad ne nestaje .  

Tako dolazite do jedпog veoma jasпog, iako doпekle пeocekiva
пog zakljucka: san i Ьнdпо staпje пisu dva stanja koja sтеп;и;и 
;edno drиgo, ili slede jedno za drнgim. Sama ta imeпa sн пеtаспа. 
Та dva stanja пisн san i bиdno stan;e. Oni se mogн zvati san i. san 
plиs bиdno stan;e. То zпaCi da kad smo Ьнdпi, sап ве пestaje, vec 
ј е  stanjн sna dodato bнdno staпje, koje prigнsuje glasove snova i 
ciпi slike sпа пevidlj ivim. 

Posmatranje "snova" н budnom staпju predstavlja daleko manjн 
teskocu пеgо posmatranje н sпн, i stavise, posmatranje н tom stanjн 
пе mепја пjihov kaiakter, пе stvara nove sпove. 

Nakoп odredeпog iskustva, cak i zaustavljaпje misli, stvaraпje 
svesti bez misli, postaje пероtrеЬпо. Sпovi sн нvek tll. Dovoljпo је 
samo da se podeli раzпја, i vi vidite kako н uoЬicajene dпеvпе mi
sli ,  н ноЬiсајепе razgovore, нlaze misli, reCi, figнre, lica, sсепе, -
Ьilo iz proslosti, iz detiпjstva, iz skolskih dапа, sa pнtovanja, Ьilo iz 
опоgа sto smo пekad procitali ili cнli, Ьilo iz опоgа sto se пikad пiје 
desilo, ali о сеmн smo пekad mislili ili razgovarali. 

Sпovima koji se mogu posmatrati samo н bнdnom stanjн pri
padajн (н mom slнcaju) снdпi osecaji koji sн pozпati mnogim ljudi
ma i mпogo рнtа sн opisaпi, iako пikad пisн Ьili potpuno objasпjeni 
- oseca;i da se ovo vec dogodilo rani;e. 

Izпenada u пеkој поvој komЬiпaciji okolnosti, medн novim lju
dima, па пovom mestu, covek staпe i pogleda oko sebe sa zaprepa
sceпjem - ovo se vec desilo Iaпije !  Ali, kad? Оп ne moze da kaze. 
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Kasnije on kaze seЬi da nije moglo Ьiti tako, on nikad nije Ьiо ovde 
u ovom okruzenju, nikad nije video te ljude. 

Ponekad se de§ava da su ti osecaji veoma istrajni i dugi, ponekad 
veoma brzi i varljivi. Najinteresantniji se pojavljuju kod dece. 

Daleki нvid da se to ranije desilo ponekad је odsнtan iz tili ose
caja. Ali, ponekad se dogada bez ikakvog vitlljivog ili obja§njivog 
нzroka da neka odredena stvar, igiacka, knj iga, odelo, izvesno lice, 
kнса, pejzaz, zvнk, melodija, pesma, miris, - pobнdi ma§tн kao ne
§to Ыisko, dobio poznato, dodirujнCi najskrivenija osecanja, izazove 
citav niz nejasnili i prolaznili asocijacija i ostane н secanjн citavog 
zivota. 

Kod mene sн ti osecaj i  (sa jasnom i izrazenom idejom da se to 
desilo Ianije, da sam to ranije video) poceli kad sam imao otprilike 
§est godina. Posle jedanaeste postali sн mnogo Iedi. Јеdап od njili, 
izнzetan ро svojoj zivosti i istrajпosti, javio se kad sam imao devet
пaest godina. 

Isti osecaji, ali bez јаsпо foпnнlisanog оsесапја ponavljaпja, po
celi sн јо§ ranije, od пajranijeg detiпjstva, i Ьili sн posebno zivi 
tokom godina kad se osecaj poпavljanja javio, to j est, od §este do 
jedanaeste; i опi sн takode dolazili kasпije s vremeпa na vreme, u 
Iaznim нslovima. 

OЬicno, kad se о tim osecajima razmatra н psiliolo§koj literatшi, 
spominje se samo piVa vrsta, to jest, osecaji sa jasno formнlisanom 
idejom о ponavljanju. 

ћеmа psiholo§kim teшijama, osecaje te vrste proizvode dva нz
roka. Najpie, опi zavise od piekida н svesti, kad svest izneпada пe
stane па јеdап пeopaziv treпнtak i potom ропоvо Ыјеsпе . U tom 
slнсајн sitнacija н kojoj se covek пalazi, to jest, sve §to ga okrнzнje, 
njemн izgleda da se dogodilo ranije, mogнce davпo, н пepoznatoj 
pio§losti. Sami "prekidi" sн оЬја§пјепi mogucпo§cн da istн psihi
ckн fнnkcijн obavljajн шzni delovi misleceg aparata. Као rezнltat 
toga, јеdпа funkcija koja је slнсајпо stala н j ednom delн, smesta је 
preнzeta i пastavljeпa н drнgom, pioizvodeCi нtisak da se ista sitнa
cija pojavila jednom Ianije. Drugo, isti osecaj moze proizvesti asocija
tivna slicпost medн роtрнпо razliCitim iskнstvima, kad neki kamen, 
ili drvo, ili bilo koji predmet moze coveka da podseti па nekog"koga 

· је veoma dobro poznavao, ili па пеkо mesto, ili па izvesni dogadaj 
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ll neCijem zivotн. То se dogada kad vas, па primer, jedna crta ili ob
t·is kameпa podseti па пеkн crtн н nekom covekн ili н nekom dru
gom predmetн; to takode moze dati osecaj da se to dogodilo ranije. 

Nijedпa od tih teorija ne оЬја§пјаvа razlog za§to se н najvecem 
Ьrојн slнcajeva osecaj da se ovo dogodilo ranije javlja нglavпom 
kod dece i gotovo нvek kasпije пestaje. Naprotiv, ро tim teorijama, 
opisaпi osecaji trebalo Ьi da postajн ce§ci sa godinama. 

ОЬе navedeпe teшije sн maпjkave ро tome §to ne оЬја§пјаvајн 
sve postojece cinjenice о оsесајн ponavljanja. Таспо posmatranje 
pokazнje tri kategorije takvih osecaja. Prve dve kategorije su obja
snjene (iako ne potpнno) пavedenim psiholoskim teorijama. Pose
bпost te dve kategшije је da se опе оЬiспо ројаvlјнјн н delimicno 
pomracenoj svesti, gotovo н stanjн роlнsпа, iako to sam covek mo
zda ne нvida. 

Treca kategшija osecaja da se o
·
vo dogodilo ranije stoji sasvim 

ро straпi, i пјепа posebпost је l1 tome da su osecaji ponavljanja po
vezani н tim slнcajevima sa posebno jasnim bнdnim stanjem svesti 
i poviseпim osecajem sebe. 

Govoricн о tim osecajima i njiliovom znaceпju na drugom mestн.8 

GovoreCi о рiонсаvапјн snova nemoguce је da se preskoCi jos 
j edna pojava, koja је direktno povezana sa tim i koja ostaje neobja
snjena do danasnjeg dana, нprkos izvesnim mogнcnostima da se sa 
njom ekspeiimentise . 

Govorim о hipnozi. Priroda hipnoze, tj . njeni нzroci, а takode i 
sila i zakoni koji је Cine mogнcom, ostajн nepoznati . Sve sto se mo
ze нciniti је da se нspostave нslovi н kojima se fenomen hipnoze 
moze javiti, i moguca ogranicenja, rezнltati i posledice tih feno
mena. 

U tom kontekstн mora se primetiti da је opsta Citalacka puЫika 
za rec hipnoza vezala tako veliki broj pogresnih predstava, da pre 
nego sto budemo govorili о tome sta је moguce podrazumevati pod 
teпninom hipnoza, mora se нr.initi jasnim sta је nemogнce. 

Hipnoza н populamom i fantasticnom znacenjн te reci i hipnoza 
н naнcnom ili pшvom znacenjн te reCi sн dve potpнno razliCite 
ideje.  

8 Poglavlje XI 
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U pravom znacenju sadr2aj svih Cinjenica ujedinjenih pod op
�tim imenom hipnoza је veoma ogranicen. 

Podvrgavanjem specijalnim vrstama tretmana, covek se mo2e 
dovesti u posebno stanje, zvano hipnoticko stanje . Iako postoji �ko
la koja tvrdi da se Ьilo koji covek mo2e hipnotisati Ьilo kada, cinje
nice govore protiv toga. Da Ьi Ьiо hipnotisan, da Ьi рао u hipnoticko 
stanje, covek mora da bude savr�eno pasivan, tj . da zna da је hipno
tisan i da se tome ne odupire . Ako ne zna, oЬicni tok misli i dela 
dovoljan је da ga za�titi od mogucnosti hipnotickog delovanja. De
ca, pijani, ludaci, ne podlezu hipnozi, ili podlefu veoma slabo. 

Postoje mnogi oЬlici i stepeni hipnotickog stanja. Oni se mogu 
stvoriti razliCitim metodima. Prelazenja rukom i gladenja odredene 
vrste, koji izazivaju opu�tanje mi�ica, fiksirano gledanje u oci, ogle
dala koja odЬljeskuju, iznenadni utisci, glasno vikanje, monotona 
muzika; sve su to sredstva hipnotisanja. Pored toga se koriste i nar
kotici, iako је upotreba narkotika u hipnozi veoma malo proucavana, 
i opise njihove upotrebe је te�ko naCi cak i u specijalistickoj lite
raturi о tom predmetu. Ali, narkotici se koriste daleko се�се nego 
�to se misli, i to u dve svrhe: prvo za slaЬljenje otpora hipnotickom 
delovanju, i drugo za ojacavanje sposobnosti hipnotizera. Ima narko
tika koji deluju razliCito na razne ljude, i ima narkotika koji imaju 
manje-vi�e slicno delovanje .  Skoro svi profesionalni hipnotizeri ko
riste morfijum ili kokain da Ьi Ьili u stanju da hipnoti�u. RazliCiti nar
kotici se takode koriste za hipnotisanu osobu; mala doza hlorofonna 
u velikoj meri povecava sposobnost coveka za podvrgavanje hipnozi. 

Sta se zapravo dogada u coveku kad је hipnotisan i kakvom si
lom ga drugi covek hipnoti�e, pitanja su na koja nauka ne moze da 
odgovori. I sve �to do sada znamo daje nam mogucnost da utvrdi
mo samo spolja�nji oЬlik hipnotickog stanja i njegove rezultate. Hi
pnoticko stanje pocinje jednostavnim slaЬljenjem volje . Kontrola 
oЬicne svesti i oЬicne logike slabi, ali опа nikad potpuno ne nestaje. 
Ve�tirn delovanjeш, hipnoticko stanje se pojacava. Covek tako prelazi 
u stanje posebne vrste; spolja�nja strana tog stanja је karakteristicna 
ро tome �to podseca na san (u dubokom stanju nesvesnosti, ра se 
cak javlja i neosetljivost), а unutra�nja strana ро povecanoj pod
loznosti sugestij i . Hipnoticko stanje se zato defmi�e kao stanje ma
ksimalne podloznosti sugestiji. 
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Sama ро seЬi hipnoza ne sadr2i nikakvu sugestiju, i moguca је 
bez ikakve sugestije, posebno ako se koriste Cisto mehanicka sred
stva, kao �to su ogledala itd. Ali, sugestija moze da igra odredenu 
ulogu u stvaranju hipnotickog stanja, posebno u ponavljano� hi
pnotisanju. Та Cinjenica, а takode i uo��te J?O!lle�ja id�ja �to �� t�ce 
mogucih granica hipnotickog delovanJa, с1ш da Је ошта �OJ I шsu 
specijalisti (kao i rnnogim specijalistima) veoma te�ko da Jasno ra
zlikuju hipnozu i sugestiju. 

Zapravo, to su dve sasvim razliCite pojave. Hipnoza ј е  moguca 
bez sugestije, а sugestija је moguca bez hipnoze. 

Ali, ako se sugestija, kakva god Ьila, desi dok је subjekt u sta
nju hipnoze, ona се dati primetno vece rezultate. Tad nem� otpo:a: ili ga gotovo nema. Pod hipnozom covek se mo2e navesћ da cm1 
stvari koje mu izgledaju potpuno apsurdne, iako samo stvari koje 
nemaju ozЬiljan znacaj . Podjednako је moguce sugerisati coveku 
ne�to za buducnost (posthipnoticka sugestija), tj . moguce је naruCiti 
da uradi, pomisli ili oseti ne�to u odredenom trenutku, narednog da
na ili kasnije. Tad se covek moze probuditi. On se nece secati nice
ga. Ali, u naznaceno vreme, kao satni mehanizam paklene ma�ine 
on се to uraditi, bar u odredenoj meri. Nemoguce је navesti coveka, 
Ьilo pod hipnozom ili pod posthipnotickom sugestijom, da ucini Ьilo 
�ta �to је suprotno njegovoj prirodi, ukusima, navikama, obrazo
vanju, ubedenjima, ра cak i njegovom pukom svakodnevnom po
stupanju; nemoguce је navesti ga da ucini Ьilo �ta �to Ьi u njemu 
prouzrokovalo unutra�nju borbu. Ako takva borba pocne, covek ne 
Cini ono �to mu је Ьilo sugerisano. Uspeh sugestije pod hipnozom 
ili posthipnoticke sugestije sastoji se upravo u tome da se coveku 
sugeri�e niz postupaka prema kojima је ravnodusan, koj i u njemu 
ne izazivaju borbu. Pretpostavke da se covek pod hipnozom moze 
navesti da zna ne�to �to nije znao u nonnalnom stanju, i1i da covek 
pod hipnozom moze pokazati sposobnost "vidovitosti", to jest, da 
zna buducnost ili vidi dogadaje koji se odvijaju na udaljenosti, ne 
potvrduju nikakve cinjenice. Istovremeno, poznati su mnogi sluca
jevi nesvesne sugestije od strane hipnotizera i izvesna sposobnost 
hipnotisane osobe da cita njegove misli. 

Sve �to se de�ava u umu hi�шotizera, to jest, polusvesne asocija
cije, imaginacija i predvidanje onog �to ро njemu mora da se dogo-
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di, moze se preneti na оsоЬи kоји је hipnotisao . Као se to pren�
�enje de�ava, nemogиce је иtvrditi, ali Cinjenicи tog preno�enja Је 
veoma lako dokazati, ako se ono �to је poznato jednom od njih иpo
redi sa onim �to је poznato drugom. 

Na tu kategorijи odnosi se fenomen takozvanog "medijиma". 
Postoji veoma interesantna knjiga francиskog aиtora, de Ro�a 

(de Rochas), koji opisиje eksperimente sa osobama koje је hip.r:oti
sao i naveo ih da se "sete" prethodnih "inkarnacija" na zemlj i. Cita
jнCi njegovu knjigи, mnogo риtа sam Ьiо zapanjen kako је aиtor 
mogao da ne vidi da је on sam Ьiо tvorac svih tih "inkarnacija", 
predvidajuCi �ta се hipnotisana osoba reci i па taj naCin јој suge
risuCi sta da kaze. 

Та knjiga daje veoma interesantan materijal za razиmevanje proce
sa fonniranja snova. Ona moze dati cak јо� vi�e materijala za proиca
vanje metoda i oЫika nesvesne sиgestije i nesvesnog preno�enja 
misli. Ali, na nesrecи, aиtor, и svojoj potrazi za fantasticnim "secanji
ma" na inkarnacije nije video �ta је Ьilo zaista vredno и njegovim eks
perimentirna i nije primetio mnoge sitne detalje i posebnosti koje Ьi 
dale mogиcnost da se rekonstrui�e proces sиgestije i prenosa misli. 

Hipnoza је primenjena и medicini kao sredstvo delovanja na cove
kovu emocionalnи prirodн; za ЬоrЬи, риtеш sиgestije, protiv mracnih 
i depresivnih raspolozenja, bolesnih strahova i nezdravih sklonosti 
i navika. I и onim slнcajevima и kojima patolo�ke manifestacije ne 
zavise od dиboko иkorenjenih fizickih иzroka, kori�cenje hipnoze 
daje zeljene rezultate. Medиtim, и pogledи tih rezultata, mШjenja 
specijalista se tЋzlikujн, i mnogi potvrdиjи da kori�cenje hipnoze 
daje samo kratkorocne korisne rezиltate, sa veoma jakom reakcijom 
и pravcи povecanja nepozeljnih sklonosti, ili, иporedo sa naizgled 
povoljnim rezultatirna, daje pratece negativne rezultate, s laЬi voljи 
i sposobnost za odиpiranje nepozeljnim иtiscima i cini coveka јо� 
nestabilnij im nego �to је Ьiо. 

Uop�te, hipnoza, и slиcajevima и kojima је  predmet njenog de
lovanja psihicka priroda coveka, stoji na nivoи ozЬiljne operacij e, i 
na nesrecи, cesto se primenjиje bez dovoljno osnova i bez dovolj
no razumevanja posledica njenog kori�cenja. 

Postoj i јо� jedna oЫast и kojoj se hipnoza moze primeniti и me
dicini, naime и oЫasti direktnog delovanja (tj . ne kroz posredova-
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пје pacijentove psihicke prirode) na nervne centre, tkiva, иnиtra�nje 
organe i unиtra�nje procese. Ali, na nesrecи, ta oЫast је do danas 
bila veoma malo proиcavana. 

Tako sи granice mogиceg иticaja na coveka sa ciljem da se on 
dovede и stanje hipnoze, kao i granice mogиceg delovanja na co
veka koji је и stanjн hipnoze, veoma dobro poznate i nemajи и seЬi 
пiceg zagonetnog. Pojacanje tog иticaja mogиce је samo и pravcи 
pojacanja иticaja na fizicku prirodи coveka ро strani od njegovog 
psihickog aparata. Ali, Ьа� је н tom pravcи иsmereno najmanje ра
zпје .  Naprotiv, trenиtne zamisli hipnoze dори�tаји daleko vece mo
gиcпosti delovanja na covekovu psihicku prirodи od onih koje и 
stvarnosti postoje. 

Postoji, na primer, mnogo piica о masovnoj hipnozi, ali sн sve te 
piice, иprkos njihovoj �irokoj rasprostranjenosti, cista izmi�ljotina, 
i najce�ce predstavljajи риkо ponavljanje slicnih piica koje sн po
stojale ranije .  

Godine 1 9 1 3 . i 1 9 14 .  poku�avao sam da и Indiji i na Cej lonи na
dem primere masovne hipnoze, koj ima sи pracene, prema opisima 
pиtnika, predstave indijskih madionicaia ili "fakira" i neke Ieligi
ozne ceremoпije .  Ali, nisam иsрео da nadem ni jedan jedini piimei. 
NajveCi broj tih piedstava, kao �to је, na primer, iziastanje Ьiljke iz 
semena ("tiik sa mangom") Ьile sи oЬicni tiikovi. А cesto opisivani 
"trik sa konopcem", и kome sc konopac podize "do neba" i neki de
cak se penje иz njega itd. , ocigledno nikad nisи postojale, jer ne 
samo da ја sam to nisam иsрео da vidim, vec nikad nisam na�ao ni
jednog coveka (Evropljanina) koji је to licno video; svi sи oni to 
znali samo iz prica. Nekoliko obrazovanih Indиsa rekli sи mi da sи 
videli "trik sa konopcem", ali ја ne mogи da иvazim njihove izjave, 
j er sam kod njih, pored veoma plodne ma�te, primetio snazno odЬi
janje da razocarajи pиtnike koji и Indij i tragajи za cиdesima. 

Kasnije sam сио da је tokom pиtovanja princa od Velsa ро Indiji 
( 1 92 1 .  i 1 922.) "trik sa konopcem" trazen speci ј alno za n ј ega, ali 
nije mogao Ьiti naden. Na isti пacin, Indija је trazila "tiik sa kono
pcem" za izlozbи na Vemblijи 1 924. ,  ali se nije mogao pronaci .  

Jedan covek koji veoma dobro poznaje Indijи rekao mi је  da је 
j edina stvar koja podseca na "trik sa konopcem" kоји је  оп ikad vi
deo Ьilo zongliranje jednog indijskog madionicara sa tankim drvenim 
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obrucem na kraju dugog bambusovog stapa. Zongler је uspeo da se 
obn1c krece uz i niz stap. Moguce da је od toga nastala legenda. 

U drugom i tтecem izdanju "Metafizicke revije " (Revue Metapsy
chique)) (mart-april-maj -jun) za 1 928 .  godinu postoji jedan clanak 
( od М. С. de Vesma) "Legenda о kolektivnoj halucinacij i о konopcu 
okacenom о nebo". Autor daje veoma interesantan pгegled piica о 
"tгiku sa konopcem", citirajuci opise "trika sa konopcem" od strane 
ocevidaca, price koje su pricali ljudi koji su samo culi о tome, i 
istorijat pokusaja da se nade i utvгdi stvarno postojanje tog trika. 
Medutim, na nesiecu, dok је poricao cudesno, sam је dao nekoliko 
naivnih tvrdnji. Na primer, on је priznao mogucnost "mehanicke 
sprave sakrivene u konopcu" koja omogucava konopcн da stoji us
pravno, tako da decak moze da se popne uz njega. Na drugom me
stн govori о fotogiafij i "trika sa konopcem", u kome covek moze da 
raspozna bambus unutar konopca. 

Zapiavo, ako је tako nesto :(ао sto је  mehanicka sprava unutar 
konopca moguce, to Ьi Ьilo jos cudesnije nego "trik sa konopcem" 
kako је oЬicno opisan. Suшnjam da Ьi cak i evropska tehnika mogla 
konstruisati takvu spravu da se smesti unutar tankog, i pretposta
vljam, piilicno dugackog konopca, koja Ьi omogнCila da konopac 
stoji нspravno i da se decak penje uz njega. А kako Ьi polнnagi iпdн
ski zongler шоgао da ima takav konopac, potptшo је nerazшnljivo . 
"Bambtis" unнtar konopca је jos interesantnij i .  Postavlja se pitanje 
kako Ьi se konopac шоgао sшotati ako u seЬi iша bambus. Sve u 
sveшu, autш ovog veoma interesaпtnog pregleda proucavanja indij
skih cuda dosao је, u tom pogledu, u veoma cudaп polozaj . 

Ali, price о cudima fakiгa cine neizbezni deo opisa нtisaka iz In
dije i sa Cejlona. Ne tako davno, video sam francusku knjigu autoгa 
koji pripoveda svoje avanture i iskustva na Cejlonu u Ыiskoj pro
slosti. Da budeшo pravedni pi"ema nјешн, on sve karikira i nema 
pi"eteпzija da bude ozЬiljan. Ali, оп opisuje jos jedan "tгik sa kono
pcem" u Kanduu, ovog puta sa izvesnim vai"ijacijama. Tako, autor, 
koji је Ьiо skriven na verandi, nije Ьiо hipnotisaп od strane "fakira" 
i zato nije video ono sto sн njegovi prijatelji videli. Pored toga, je
dan od пјЉ је  sпimio celu predstaYu filmskom kameгom. 

"Ali, kad smo razvili film iste veceri", pise autor, "па пjemu nije 
Ьilo пicega." 
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Опо sto ј е  пajzabavnije jeste da autor ne shvata sta ј е  najcude
sniji deo пjegove tvrdпje. Ali, njegova upornost u opisivanju "trika 
s<t koпopcem" i "masovпe hipnoze", to jest, bas onoga sto ne posto
j i ,  veoma је karakteristicna. 

Govoreci о hipпozi, neophodno је da spomenemo samohipnozu. 
Mogнcпosti saшohipnoze takode su preuvelicane. U stvarnosti, 

samoћipnoza bez pomoCi vestackih sredstava moguca је samo u veo
пla шаlој шeri. StvarajuCi u seЬi izvesno pasivno stanje covek moze 
t l a  oslaЬi otpor koji dolazi, na primer, od logike ili zdravog razuma, 
i da se potpuno preda nekoj zelj i .  То је moguci oЬlik samohipnoze. 
Л li, saшohipnoza пikad ne doЬija oЫik sna ili katalepsije .  Ako co
vek tezi da prevazide пeki veliki otpor u seЬi, on koristi narkotike. 
Alkohol је јеdпо od glavnih sredstava samohipnoze. Uloga alkoho
l a ,  kao sredstva samohipnoze, jos uvek је potpнno пeizucena. 

Sugestija se mora proucavati odvojeno od hipnoze. 
Hipпoza i sugestija se stalno mesaju; zato је mesto koje zauzi-

шaju u zivotu potpuпo neodredeno. . 
U stvarnosti, sugestija је fundamentalna cinjenica. Hipnoza mo

ze da ne postoji u nasem zivotu, time nista ne Ьi Ьilo izmenjeno, ali 
sugestija је јеdап od glavnih cinilaca i individualnog i drustvenog 
zivota. Kad ne Ьi Ьilo sugestije, zivoti ljudi Ьi imali potpuno dru
gaCiji oЫik, na hiljade pojava u zivotu koji nas okru:Zuje Ьile Ьi sa
sviш пешоguсе. 

Sugestija moze da bude svesna ili nesvesna, namerna ili nena
merna. Domeп svesпe i пamerne sugestije је krajnje mali u роrеdе
пјп sa domenom nesvesne i nenamerne sugestije. 

Covekova podloznost sugestiji, tj . njegova sposobпost da se pot
c ini sugestijama koje ga okru:Zuju moze Ьiti razlicita. Covek moze 
<.\а Ьнdе роtрппо zavisaп od sпgestija, da u seЬi nema niceg osim re
ZLJltata sнgestija i da se potcinjava svim dovoljno jakim sugestija
ma, ша kako protivrecпe one Ьile; ili, on moze da poka:Ze neki otpor 
sllgestijama, u пајшаnјп ruku da se priklanja sugestijama samo odre
clcпe vrste, а da ostale odЬija. Ali, cak i takva vrsta otpora sugestijama 
је vеоша retka pojava. ОЬiспо је covek potpuno zavisan od suge
s t ija; i svo пjegovo unutrasnje odluCivanje (а takode i njegovo spo-
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lja�n�� odluciv�?je) u potpunosti је stvoreno i uslovljeno preovla
dщucun sugestl]ama. 

�d n�jr�jeg detinjstva, od trenutka kad prvi put svesno primi 
spolJa�nJe ut1ske, covek potpada pod dejstvo sugestija, namernih i 
n�namern� . U tom slucaju, izvesna osecanja, pravila, principi i na
vik� sugeп�u mu se namerno; а nacini delovanja, mШjenja i ose
canJa protiv tih pravila, principa i navika, sugerisani su nenamerno. 

Ove poslednje sugestije deluju zahvaljujuCi sklonosti ka imitaci
ji koju svi irnamo. Ljudi kazu jednu stvar, а rade drugн. Dete slu�a 
jednu stvar, а imitira drugu. 
. Sposo

,
bnost �а irnitiranje kod dece, а takode i kod odraslih ljнdi, 

Jako uvecava njihovu podloznost sнgestij i. 
Dvostruki karakter sugestija postepeno razvija dvojnost н sa

mom coveku. Od najranijih godina on uci da ima na umн da mora 
da pokaze osecanja i misli koje se od njega traze u datom trenнtku 
i da nikad ne I?okaze �ta zaista misli i oseca. Та navika postaje nje
�o�a �ga рпrо?а. Kako vreme prolazi, on poCinje, takode pнtem 
IШI�CIJe , da I?O�Jednako ver_нje dvema sнprotnim stranama koje је 
razvю pod u!ICaJem �нprotшh sнgestija. Ali, njihova protivrecnost 
ga ne нznemirava, na}pre zato �to nikad ne moze da ih vidi zajedno, 
а ?nda,_ zato �to mu Ј е  sposobnost da ga te protivrecnosti ne нzne
ШlfaVaJll sugerisana, jer niko se nikad zbog toga ne uznemirava. 

�orodicno va�pi�je, poro�ica, starija braca i sestre, roditelj i, ro
dac�, pos!uga, priJatelJ�, �kola, 1gre, Citanje, pozori�te, novine, razgo
voп,_ dalJ� obrazovanJe, rad, zene (ili mu�karci), moda, шnetnost, 
�шzika, Ью�kор, sport, zargon prihvacen н njegovom kшgu, prihva
cena duhov1tost, obavezne zabave, obavezni ukusi i obavezni tabнi 
- �-ve to, i mnoge dr�ge stvari, јеsн _izvori novih i stalno novih sнge
stlja. �ve te sugestl]e su bez razl1ke dvojne, tj . one istovremeno 
stvaraJU ono �to mora da Ьнdе pokazano i ono �to mora da Ьнdе 
sakriveno. 

-�e�oguc� ј� cak
, 
n� zam�sliti coveka slobodnog od sнgestija, 

koJI zюsta misll, oseca 1 delщe onako kako on sam moze da misli 
о�еса i_ delнje. U _ _  njegovirn uverenjima, н njegovim pogledima, � 
llJe�ovш� ubede�J ima, u njegovim idejama, н njegovim osecanjima, 
u nJegovim ukuSima, u onom �to voli, u onom �to ne voli u svakom 
pokretu i u svakoj misli, covek је ogranicen hiljadam; sugestija, 
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ko j ima se podreduje, cak i ne primecujнci ih, sugerisuCi sebl da ј е  
o r t  s3m taj koji misli na taj nacin i oseca na taj nacin. 

rodгedivanje spolja�njim uticajima u tolikoj meri prozima сео 
l'ovckov zivot, а njegova podloznost sнgestij i је toliko velika, da se 
r t j �.:�ovo oЬicno, normalno stanje moze nazvati poluhipnotickim . А 
r r 1  i zпamo veoma dobro da se na odredene pokrete i н odredenim si
l t racijama covekova podloznost sнgestij i moze јо� vi�e uvecati, i on 
1 1 10L:e doci do potpнnog guЫjenja Ьilo kakve nezavisne odlнke ili 
1 1:lюга. То se posebno jasno vidi н psihologiji gomile, н masi pokre
t ;l п1zпih vгsta, н religiozniш, revolнcionarnim, patriotskim ili pani-
1' 1 1 i 111 гaspolozenjima, gde prividna nezavisnost pojedinca potpнno 
1 r�.:stajc. 

Sve to, нzeto zajedno, sacinjava jednн stranн "zivota sugestija" 
11 covekн. Dгuga stгana lezi н njemн samom i sastoji se, nајрге, н 
1 1 j�.:govom podгedivanju njegovih takozvanih "svesnih", tj . intele
k t Lra lno-emocionalnih fllnkcija uticaj ima i sнgestijama koje dolaze 
I Н I takozvanih "nesvesnih" ( tj . neopazeniћ od strane uma) glasova 
t �.: la ,  bezbгojnih zamгacenih svesti нnнtгa�njih oгgana i unнtrasnj ih 
/ i vota; i dгugo, н podredivanjн svih tih нnнtгasnjih zivota potpнno 
1 1csvesnim i nenamemim sнgestijama razшna i osecanja. 

Ргvа stvaг, tj . podгedivanje intelektualno-emocionalnih fllnkcija 
r пstinktivnim, vi�e је гazгadena н psiholoskoj liteгatuгi; ipak se veci 
l lco опоg �to је о tome napisano mora uzeti sa velikim oprezom. Dru

' O ,  tj . podredivanje нnutra�njih fllnkcija nesvesnim нticajima nerv
rю-mozdanog aparata, veoma је malo pi"oнceno. Ра opet, ta strana 
ј е  od ogromnog interesa iz perspektive I"azшnevanja sugestija i pod
lozпosti sнgestijama нopste. 

Covek se sastoji od bezbrojnih zivota. Svaki deo njegovog tela 
koj i ima odi"edenн fllnkciju, svaki organ, svako tkivo, svaka celija, 
ima svoj odvojeni zivot i svojн odvojenu svest. Те svesti se veoma 
гazlikujн ро svom sadrzajн i ро svojim fllnkcijama od intelektual
пo-emocionalne svesti koja nam је poznata i koja pripada Citavom 
oгgaпizmн. Ali, ova posledпja svest nikako nije i jedina. Ona cak 
п iје ni najjaca ili najcistija. Samo zahvaljujнsi svom polozajн, da 
tako kazemo, na granici нnнtrasnjih i spolja�njih svetova, ona doЬi
j3 preovladujнCi znacaj i mogнcnost da sugcrise veoma mnogo ideja 
rшacnoj нnнtrasnjoj svesti. Unutrasnje svesti stalno slн�ајн glas ra-
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zuma i osecanja. Тај glas ih privlaCi, potCinjava ih svojoj mo6i. Za
�to? То moze izgledati cudno, kad vidimo da su иnutra�nje svesti 
cesto suptilnije i o�trije od svesti mozga. Tacno је da su one suptil
nije i o�trije ,  ali one zive u tami, unиtar organizma. Svest mozga im 
se иkazuje kao da zna vi�e nego �to one znaju, Ьиdисi da је o�enu
ta prema spolja�njem svetu. I citava gomila rnracnih unutra�njih 
svesti neprekidno sledi zivot spolja�nje svesti i nastoji da ga imiti
ra. Svest glave је u potpunom neznanjи о tome, i ona im daje hilja
de razlicitih sugestija, koje su veoma cesto protivrecne, apsurdne i 
�tetne ро organizam. 

Unutra�nje svesti su gomila iz provincije koja slu�a mi�ljenja 
stanovnika glavnog grada, sledi nj ihove иkuse, imitira njihove ma
nire . Ono �to "um" i "osecanja" ka:Zu, ono �to cine, ono �to zele, 
ono cega se pla�e, smesta postaje poznato u najdaljim, najtarnnijim 
kutovima organizma, i naravno da se и svakom od njih tumaCi i ra
zumeva na razliCit nacin. Savr�eno иzgrednu, paradoksalnu idejи 
svesti mozga, koja "ulazi и glavu" uzgredno i zaboravlja se uzgre
dno, neko "vezivno tkivo" prima kao otkrovenje, i ono ga, naravno, 
preoЬlikuje na svoj sopstveni nacin i pocinje da "zivi" и skladu sa 
tom idejom. Stomak moze da Ьиdе potpuno hipnotisan izvesnim ap
surdnim иkusima i odbojnostima Cisto "estetickog" karaktera; srce, 
jetra, bubrezi, nervi, mi�ici, mogu da se svi na ovaj ili onaj nacin 
podrede sugestiji koja im је nesvesno data od strane misli i ose
canja. Znatan broj fenomena na�eg unиtra�njeg zivota, posebno 
nepozeljnih fenomena, и stvaшosti zavisi od tih sugestija.  Posto
janje i karakter tih zatarnnjenih svesti takode obja�njava rnnogo to
ga u svetu snova. 

Um i osecanja zaboravljaju ili ne znaju ni�ta о toj gomili koja 
slu�a njihove glasove, i oni cesto govore sиvi�e glasno kad bi im 
bilo bolje da cute ili da ne izrazavaju svoja mi�ljenja, po�to ponekad 
njihova miЩenja, nevazna i prolazna za nj ih same, mogu da ostave 
veoma jak utisak na unutra�nje svesti. Ako ne zelimo da budemo u 
vlasti nesvesnih sиgestija samom seЬi, moramo da pazimo kakve 
reCi koristimo kad govorimo seЬi i kakve intonacije koristimo kad 
izgovaramo te reCi, iako svesno mi ne pridajemo znacaj tim reCima 
i intonacijama. Moramo da imamo na иmu sve te rnracne ljude, koji 
slu�aju na vratima na�e svesti, izvlaceci svoju sopstvenu svest iz 
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t H IO)!;H sto CUjU, podredиjиci. Se S� �eV�fOVatllOill lakOCOill isku�e�lji-

1 1 1 < 1  i strahovima svih vrsta 1 росшЈи6I da trce иnао�?�о u р�1с� na 

1 н.:k Ll jednostavnu misao: da mozemo prop�stiti voz Ili .Izgubiti klJ':l� · 

Могаmо da naucimo da uzmemo u obzu va:Znost tih unutra�nJih 

paп ika, ili, na primer, _uzasne dep�e�ije koja nas. iznenada z�hvata 

katl vidimo sivo nebo 12 koga росшЈе da pada ki�a. То znac1 da �� 
1 1 1 1 L 1tгa�nje svesti uhvatile uzgre?nu 

,
fra�u :  "Ka�vo ruzno vreme , 

koja је recena sa velikom ose6aJno�cu, 1 da su 
_
Ј� one razu�ele na 

svuj sopstveni nacin, da се vreme �a.d� uv�� b1ti ru:Zno, da lZ toga 

1 н.:та izlaza i da vi�e ne vredi zivet1 Il1 rad1t1. 

Ali sve se to odnosi na nesvesno sugerisanje seЬi. Granice volj-

1 10 g  s�gerisanja sebi u na�em uoЬicaje�?m s�anju su �ako b�zna� 
�ајпе, da је  prakticno nemoguce g?vor�ћ. о ?Ilo ka�o� praktlc.

noJ 

p1·imeni te sile. Ра ipak, upr�os s:v1m сшЈешсаmа, tdeJa �ugerzs�
nia sehi nadahnjuje pouzdaщe. А tst�vreme�?.' p�oucavaщe nevo�J � 
1 1  i \1 sugestija i nevoljne podloznosћ sugestlJ l �ikad n� .moz� Ь1�1 
poplllarno, jer ono, vise od Ьilo cega drugog, uш�tav� 1шlюnе lluz

_
t

j a  i pokazuje coveku �ta ?n stvarno jes.te . А covek .ш u �om s ��cщu 

lo 11е zeli da zna, а ne zel1 zato �to protlv toga del�Je naJsna:ZnlJa su

•cstija koja postoji u zivotu, sugestija koja uЬе�ще coveka da bude 

LlгllgaCiji i da se pokazuje drugacijim nego �to Jeste. 

1 905-1929. 
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Poglavlje VIII 

EKSPERIMENTALNI MISTICIZAM 

Godine 1 9 1  О. i 1 9 1 1 . , kao rezultat prilicno potpunog upoznava
nja sa postojecom literaturom о "teozofiji" i "okultizmu", а takode 
i sa ne Ьа� brojnim naucnim istrazivanjima pojava vracanja, caro
bnjastva, magije itd. do�ao sam do izvesnih definitivnih zakljucaka, 
koje sam mogao da formuli�em u sledecim tvrdnjama: 

1 .  Sva ispo1javanja bilo kakvih neuoblcajenih i natprirodnih sila 
coveka, i unutra�njih i spolja�njih, trebalo Ьi da se podele u dve 
glavne kategorije - magiju i misticizam . Defmisanje ova dva kon
cepta predstavlja veliku te�kocu, jer, prvo, u op�toj kao i u specija
listickoj literaturi оЬа termina se veoma cesto koriste u potpuno 
pogre�nom smislu; drugo, ostaje mnogo toga neobja�njenog i �to se 
tice magije i misticizma uzetih zasebno; i trece, medusobni odnos 
magije i misticizma ostaje slicno neobjasnjen. 

2. Utvrdiv�i te�kocu egzaktne defmicije, odluCio sam da prihva
tim priЬlifuu definiciju. 

Nazvao sam magijom sve slucajeve intenziviranog cinjenja ili kon
kretnog znanja neuoblcajenim sredstvima, i podelio sam magiju na 
objektivnu, tj . sa stvarnim rezultatima, i subjektivnu, tj . sa zami�lje
nim rezultatima. А misticizmom sam nazvao sve slucajeve intenzi
viranog osecanja i apstraktnog znanja. 

Nazvao sam objektivnom magijom intenzivirano cinjenje i kon
kretno znanje . "Intenzivirano cinjenje" znaCi и ovom slucaju stvar
nu moguciюst da se utice na stvari, ljude i dogadaje bez pomoCi 
uoblcajenih sredstava, na daljinu, kroz zidove, ili u vremenu, to jest, 
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1 1 i \ 1 )  Ll buducnosti ili u pro�lo[ti, i dalje, mogucnost uticaja na "as
l п l п i' '  svet ako takav svet postoji, to jest, duM mrtvih, "elemental-
1 1 ; \ 1 " sila k�je su nam nepoznate, Ьilo da �u dobre ili �?�е. Ко��е�? 1лапјс ukljucuje vidovitost u prostoru 1 vrem�nu, . telep�tlJ� :, Cl
t ; , 1 1jc  misli, psihometriju, videnje "duho�a" "1шsaonih oblika , au
l·a" i tome slicno, opet ako sve to postoJI. 

Sнbjektivnom magijom sam nazvao sve slucajeve za_myljenog l' i пјсвја i zamiЩenog znanja; u to su u�ju�ene ve�ta�ki ��va�e 
i 1 a i llci11acije, snovi uzeti kao stvamost, citall)e so�stvenzh n:Isli _k?Je 
sc smatra komuвikacijom, polunameгna stvaraщa astralnih VlZIJa, 
"Лkasa zapis", i slicna cuda. . M isticizam је ро svojoj prirodi subjektiv�. Nisam zato stav�o 
p[ ) jcktivni misticizam u posebnu g�pu. �а. I?ak, na�ao sап� d_a Је  
poпckad mogнce nazvati subi�ktiVJ:zm _mzstzczzmom laz�a m1�tl�ka 
staпja ili pseudomisticka _st�щa �оЈ а _шs� .P?vezana sa z�-��

nzzvz�a
nim osecanjem, vec se pпbliZavaJU histeПJl l pseudom�giJI, d�g1m 
1·ccima religiozne vizije ili religiozni snovi u konkretшш oЬlicнna, 
to j cst,

' 
sve ono sto se н pravoslavnoj literaturi naziva "

_
lepota" . 1

• з .  Postojanje objektivne magije ne moze se smatratl utv_rdel:нm. 
N a LJcna misao ju је dugo poricala i pгiznavala је samo subJ��tivnu 
1 1 1 agiju, to jest, neku vrstu samohipno�e i�i hipnoze. U skoщe vre-
1 1 1c, u naнcnoj literaturi ili u lit�ratuп �оЈа namerava

.
�a _b_u?e n�

.


L icпa, uCinjeni sн izvesni ustupc1, na pпmer � pravcu spшtlzn:a . Л l i  ti пajnoviji нstupci su isto tako nepouzdaш kao prethodn� po�Ica-
1 1 j a : "Teozofska" i "okultna�' 1�isao p�iznaje mogucnos� o?J�ktlvne 
1 1 1 ag ije, ali је u nekim slucaJeVIma oci?le&:o .�е�а sa mistlcizm?m, 
а Ll dгugim slucajevima је suprotstavlJa mistlcizшu k�o beskorzsnu 
1 1 1emoralnu pojavu, ili u najmanju ruku ораs�ш, podJedna�o kako 
·1.а опоg ko pгaktikuje magiju tak? _i za druge lJu�e, t:>a �ak 1 za celo 
covccanstvo. Ali, sve to se tvrd1 шkо zadovolJaVaJUCih dokaza о 
pпtvom postojanju i mogucnosti objektivne magije nema. . v 

4. Od svih neuoblcajenih stanja coveka potpuno utvrdenп� m�ze 
sc smatrati samo misticko stanje svesti i izvesne pojave s':lbJektlv-
1 1 c  111agije, od kojih su ove poslednje gotovo sve ograшcene na 
vcstacko stvaгanje zeljenih vizija. 

1 Vidi fusпotu 4 u Pog\avlju Vl, str. 3 10. 
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5 .  Sve utvrdene cinjenice odnose se na ispoljavanja Ьilo koje 
neuoЬicajene sile u coveku, i u domenu magije, - ma ona Ьila i sиbje
ktivna, i и domenи misticizma, - povezane sи sa jako intenziviranim 
emocionalnim stanjirna posebne vrste i nikad se ne javljajи bez njih. 

6. VeCi deo religiozne prakse svih religija, а takode i raznih шa
gijskih rituala, ceremonija i slicnog, iшаји za cilj stvaranje tih eшo
cionalnih stanja kojiшa se, рrеша izvomoj naшeri, pripisиjи Ьilo 
"шagijske" Ьilo "шisticke" шоСi. 

7. U шnogirn slиcajevima naшemog stvaranja шistickih stanja 
ili proizvodenja шagijskih feiюmena шо�е se naci trag иpotrebe 
narkotika. U svim religijaшa drevnog porekla, cak i н njihoviш sa
vremenirn oЬliciшa, јо� иvek pre�ivljava иpotreba taшjana, parfe
шa, шasti, koji sи izvorno mogli Ьiti povezani sa ироtrеЬош dюga 
koje нtiси na eшocionalne i intelektualne funkcije coveka. Kako se 
moze videti, droge takve vrste vеоша sи �iroko kori�cene и drev
nirn Misterijama. Мnogi aиtori sи иkazali na иlоgи svetih napitaka 
koji sи davani kandidatiшa za inicijacijи, na priшer, и Eleиsinskiш 
Misterijama, i koji sи mogli imati veoma stvamo, nimalo siшboli
cko znacenje .  Legendami sveti napitak "sоша", koji igra vеоша va
�nll иlоgн u indijskoj mitologiji ,  i и opisи raznovrsnih шistickih 
ceremonija, mogao је zapravo postojati kao napitak koji dovodi 
ljude и odredeno, �eljeno stanje .  U svim opisiшa vracanja i caro
bnja�tva u svim zemljama i svim narodima bez razlike spominje se 
upotreba narkotika. Ve�ticja mast koja је slu�ila za letenje na Sabat, 
razne vrste zacaranih i magijskih napitaka, pripremane sи ili od Ьi
ljaka koje poseduju stimulativna, opijajuca ili narkoticna svojstva, 
ili od organskih ekstrakata istog karaktera, ili od onih Ьiljnih ili �i
votinjskih supstanci kojima su takva svojstva pripisivana. Poznato 
је  da је  u tim slucajevirna, kao i u svim vrstama carobnja�tva, kori
�cena beladona, datura, ekstrakt maka ( opijum), а posebno kono
plja (ha�i�). Sve se to mo�e pratiti i potvrditi, i ne ostavlja sиmnje 
u pogledи toga �ta znaci. Africki carobnjaci, и pog1edи kojih је 
mogнce naCi vеоша interesantne opise и izve�tajiшa savremenih is
trazivaca, vеоша �iroko koriste ha�i�. SiЬirski �aшani, da Ьi и seЬi 
proizveli posebno stanje иzbиdenja, и kome шоgи da proricи bи
dиcnost (stvamи ili zami�ljenи) i1i иtiси na 1јиdе oko sebe, koriste 
otrovne gljive (muhare). 
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lnteresantna zapa�anja о znacenjи шistickih stanja svesti i о иlo
zi kоји шоgи igrati narkotici и stvaranjи шistickih stanja mo�e se 
паСi и knjizi profesora D�ejmsa "Raznovrsnost religioznog isku
stva " (Njиjork, 1 902.) .  

Razne joga vеЉе: ve�be d;sanja, neиoЬicajeni polo�aji, pokreti, 
"sveti plesovi", itd., iшаји isti cilj, to jest, stvaranje шistickih stanja 
svesti. Ali, ti шetodi sи јо� иvek vеоша malo poznati. 

IspitujиCi navedene tvrdnje iz perspektive raznih шetoda, do�ao 
sаш do zakljиcka da је neophodna nova eksperimentalna potvrda 
mogиcih rezиltata primene tih metoda i odlиCio sаш da zapocnem 
пiz eksperiшenata. 

Sledi opis rezиltata koje sam postiago priшenjиjиci izvesne шe
tode na sашош seЬi, шetode cije sаш detalje deliшicno na�ao и lite
гaturi о tiш predшetiшa, а deliшicno izvukao iz svega �to је dosad 
t·cceno. 

Ne орisијеш stvarne шetode koje sаш koristio. Prvo, zato �to ni
j e  va�an шetod, vec rezиltati, а drиgo, zato �to Ьi opis шetoda skre
пtю ра�nји sa Cinjenica koje sam nameravao da proиcim. 

Nadam se da ен se jednom kasnije vratiti posebno tiш "шeto
( \ ima". 

Мој zadatak, kako sаш g::t seЬi formиlisao na pocetkн svojih 
cksperimenata, Ьiо је da razjasniш pitanje odnosa sиbjektivne i ob
jcktivne magije, а роtош оЬоје njih иzetih zajedno prema mistici
zmи. 

Sve to је иzelo oЬlik tri pitanja: 

1 .  Мо�е li se potvrditi stvarno postojanje objektivne magije? 
2. Da li objektivna magija postoji bez sиbjektivne? 
3 .  Da li objektivna magija postoji bez misticizma? 

Misticizam kao takav ше је manje interesovao. Medиtim, rekao 
sa tn seЬi da ako mo�emo da nademo sredstva da namemo izmeni
mo na�e stanje svesti, sacиvav�i istovremeno sposobnost posma
t гanja sebe, to Ьi nаш dalo potpиno nov materijal za proиcavanje 
scbe. Mi иvek sebe vidimo iz jednog te istog иgla. Ako Ьi se ono �to 
sam pretpostavljao pokazalo kao tacno, to Ьi znacilo da Ьismo mo-
• l i  da vidimo sebe iz sasvim novih i neocekivanih иglova. 
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Sami prvi eksperimenti pokazali sи mi teskocи tog zadatka koji 
sam sebi postavio i delimicno mi objasnili neиspeh mnogih eksperi
menata koje sи dшgi izvrsili pre mene. 

Promene u stanju svesti kao rezиltat mojih eksperimenata pocele 
su da se desavaju иbrzo, mnogo brze i lakse nego sto sam mislio . 
Ali, glavna teskoca је bila ta sto је to novo stanje svesti davalo 
odjednom tako mnogo toga sto је Ьilo novo i neocekivano, а ta nova 
iskustva sи mi dolazila i proletala tako brzo, da nisam mogao da 
nadem reCi, nisam mogao da nadem oЬlike govora, nisam mogao da 
nadem pojmove koji Ьi те иCinili sposobnim da makar ја s:lln za
pamtim ono sto se dogodilo, а jos manje da to pre11esem nekom dш
gom. 

Prvi psihicki osecaj koj i se javio Ьiо је osecaj cиdne dvojnosti и 
meni. Takvi osecaji se pojavljиju, na primer, и tre11нcima velike 
opas11osti, ili, нopste, pod stresom jakih osecanja, kad covek Cini ili 
kaze 11esto gotovo aнtomatski, а istovremeno posmatra sebe. Тај 
osecaj dнalnosti Ьiо је prvi novi psihicki osecaj koj i se pojavio н 
mojim eksperimentima, i oЬicno је ostajao tokom cak i najcнdnijih 
i пajfa11tastic11ijЉ ekspeгime11ata . Uvek је bila odгede11a tacka koja 
је posmatrala. Na 11еsгеси, о11а 11ije иvek mogla da se seti sta је po
smatrala. 

Та promena u psihickim sta11j ima, to "dvojstvo lic11osti" koje se 
pojavilo, i m11oge dгнgе stvari koje sи Ьile poveza11e sa tim, оЬiс11о 
Ьi poci11jala oko dvadeset minнta od pocetka eksperimeпta. Kad Ьi 
ta prome11a dosla, 11asao ЬЉ se и potpuпo 11ovom i me11i роtрипо 
пepoz11atom svetu, koj i 11ije imao 11iceg zajedпickog sa svetom u 
kome zivimo, а jos ma11je sa svetom za koji pretpostavljamo da је 
prodиzetak 11aseg sveta н pravcи 11epoz11atog. 

То је Ьiо jeda11 od pгvih cиd11ih osecaja koji me је pogodio. Bilo 
da to seЬi priz11ajemo ili пе, mi imamo izves11и predstavu о 11espo
zпatlj ivom i 11epozпatom, ili, da bиdem tac11ij i, izvesпo ocekiva11je 
od пjih. Mi ocekujemo da vidimo svet koj i је сиdап, ali koji se sa
stoji od istЉ Vl"Sta pojava па koje smo пavikli, ili koji postoji н 
skladи sa istim zakoпima, ili Ьаг ima песеg zajed11ickog sa svetom 
koji z11amo. Mi 11е mozemo da zamislimo пista novo, bas kao sto пе 
Ьismo Ьili н staпju da zamislimo пеkн роtрнпо поvн zivoti11jн koja 
пi па koji 11aci11 11е podseca 11i па jednu zivoti11jи kоји zпamo. 
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1 LJ ovom slисаји sam od samog pocetka video da је sve sto 
po i L1sves11o koпstшisemo н pogledи 11epozпatog kraj11je pogresпo. 
Ncpozпato пе lici 11i 11а sta sto mi о пјеmн mozemo da pгetpostavi-
1 1 10 . Роtрн11а 11eocekiva11ost svega sto se srece н tim iskustvima, od 
''cl ikЉ do malЉ, ci11i da ili је 11emogнce opisati. Pre svega, sve је 
L 1 j cdiпje11o, sve је povezaпo jed11o sa dгиgiш, sve је objas11je11o 11e
l' i m  dшgim i za нzvrat objas11java drиgи stvaг. Nema niceg odvo
j c 110g, to jest, 11iceg sto se moze ime11ovati ili opisati odvo;eno. Da 
l1i se opisali prvi utisci, pl"vi osecaji, 11eophodпo је opisati sve od
jc(lпom. Nqvi svet sa kojim covek dolazi н ko11takt 11ema stra11a, 
t a ko da је 11emogиce opisati pl"VO јеd11и straпн, ра potom drиgи. Sve 
L l  пјеmи је vidljivo odjed11om i н svakoj tacki; ali, kako da zapt-a
\10 opisem Ьilo sta и tim нslovima - 11а to pita11je nisam mogao da 
щlgovшim. 

Razшneo sam zasto sн svi opisi mistickih iskustava tako siгo-
1 пas11i, tako jedпolic11i i oCigled11o izmislje11i. Covek se izgнЬi medн 
IJcskraj11im brojem роtрнпо 11оvЉ нtisaka, а da Љ izrazi 11ema 11i 
1·cCi 11i oЬlika. Kad zeli da Љ izl"azi ili preпese 11ekom drнgom, 011 i 
1 1cvolj11o koristi reCi koje н 11jegovom oЬic11om jeziku odgovarajн 
пajvecem, 11ajmoc11ijem, najneнoЬicajenijem i пajizuzetnijem iako 
t c  гесi 11i рајmапје ne odgovaшjн опоm sto 011 vidi, shvata ili do
/.i vlja.va. Ci11je11ica }.е da оп �ema dшgЉ t"eci. Ali, н najvl!cem Ьrојн 
s i LICaJeva, covek ШЈе cak ш svesta11 te zamene, jer sи njegova is
k Lrstva sасиvапа и 11jegovom sеса11ји onakva kakva sи zaista samo 
1 1ckoliko tt"eпиtaka. Veoma Ьгzо ona Ьlede, postajи neizrazita i za
mcпje11a sи t"eCima koje sи im и zиrЬi i slиcaj11o pridrиzena d� Ьi Љ 
щl:·zala и sесап).и: �l"lo brz� n� ost�je 11ista osim reCi. То objas11java 
/.asto covek kOJI Ј е  нnао mtsttcka 1skustva koristi, da Ьi ih izrazio i 
рr·�п�о, on� oЬlike sli�a, reci i govora koje sн ти 11ajbolje poz11ate, 
ko�e �е ��vtkao .da 11aJcesc� ko�isti i koje sи 11ajtipic11ije i пajkaшk
tcпs�ICШJe �а.щеgа: N� taJ пасш se lako moze desiti da raz11i ljиdi 
sasvнn razltctto optsн 1 pre11esи potpиno ide11tic11o iskustvo. Reli
��io��11 covek иpotreЬice иоЬiсајеnе klisee svoje religije .  On се go
voпti о raspetom Isиsн, о Devici Mariji, о Svetom Trojstvu i tako 
l la �je: Filozof . .  c� pok�sati da prevede svoja iskиstva 11а jezik ше
Ы IZlke па koJI Је 11av1kao. 011 се, 11а primer, govoriti о "kategori
j ama" ili о "mo11adama" ili о "transce11dentalnim kvalitetima" ili 
1 rccemи te vrste. Teozof се govoriti о "astralnom" svetu, о "misao-
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nim oЫicima", i о "UCitelj ima". Spiritista се govoriti о duhovima 
1mtvih i о komunikaciji sa njima. Pesnik се govoriti о svojim isku
stvima jezikom bajki ili drevni11 mitova, ili opisujuci ih kao osecaje 
ljubavi, ushicenja, ekstaze . 

Мој licni utisak је  bio da svet sa kojim sam dosao u dodir nema 
niceg sto podseca ni na koji opis koji sam nekad proCitao ili cuo. 

Jedan od prvih utisaka koj i ше је zapanjio Ьiо је taj da u tom 
svetu nije Ьilo apsolutno niceg sto Ьi na Ьilo koji naCin podsecalo 
na teozofski ili spiritisticki "astralni svet". Rekao zam "zapanjilo" 
ne zato sto sam zapravo verovao u astralni svet, vec verovatno zato 
sto sam nesvesno mislio о nepoznatom u terminima astralnog sveta. 
Zapravo, u to vreme sam u izvesnoj meri Ьiо pod uticajem t�ozof
ske literature, bar utoliko, sto se tice nomenklature. Da tacnчe ka
zem, ocigledno sam mislio, ne formulisuCi to sasvim jasno, da mora 
Ьiti neceg u tim savrseno konkretnim opisima nevidljivog sveta koji 
se nalaze u teozofskim knjigama. Tako mi је isprva Ьilo tesko da 
priznam da Citav taj astralni svet koji su tako detaljno opisali razn� 
autori uopste ne postoji. Kasnije sam otkrio da i mnoge druge stvaп 
takode ne postoje .  

Pokusacu da ukratko opisem sa Cim sam se sreo u tom cudnom 
svetu u kome sam video sebe. 

Ono sto sam prvo primetio, istovremeno sa "podelom mene sa
mog na dva", Ьilo је da је odnos izmedu objektivnog i subjektivnog 
prekinut, potpuno izmenjen, i da је uzeo izvesne oЫike koj� su nam 
nerazumljivi. Ali, "objektivno" i "subjektivno" su samo rec1. Ne ze
lim da tim reCima krijem smisao, vec zelim da opisem sto је tacnije 
moguce ono sto sam zaista osetio. U tu svrhu moram da objasnim 
sta је ono sto ја nazivam "objektivnim" i "subjektivnim". Моја sa
ka, pero kojim pisem, sto, to su objektivne pojave. Моје misli, moje 
mentalne slike, s like moje maste, to su subjektivne pojave. Svet је 
za nas podeljen u tim pravcima kad smo u oЬicnom stanju svesti, i 
citava nasa oЬicna orijentacija deluje u pravcima te podele. U novom 
stanju sve је  to Ьilo potpuno poremeceno. Pre svega, mi smo navikli 
na konstantnost odnosa izmedu subjektivnog i objektivnog - objek
tivno је uvek objektivno, subjektivno је uvek subjektivno. Ovde 
sam video da objektivno i subjektivno mogu da zamene mesta. Je
dno moze da postane drugo. Veoma је tesko da se to izrazi. UoЬi-
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'ајспо neverovanje subjektivnom је  nestalo; svaka misao, svako 
о.-;ссапје, svaka slika, smesta se objektivizirala u pravom supstanci
j a l пom oЫiku koji se ni na koji naCin nije razlikovao od objektivnih 
pujava; а istovremeno su objektivne pojave nekako nestale, izgu
bl l c  svu stvarnost, pokazale se kao potpuno subjektivne, fiktivne, 
i zmisljene, nemajuci pravog postojanja. 

То је  Ьilo prvo iskustvo. Dalje, pokusavajuCi da opisem taj cudni 
svct u kome sam video sebe, moram da kazem da је on, vise nego 
па bilo sta drugo, podsecao na svet veoma komplikovanih matema
lickih odnosa. 

Zamislite svet u kome svi odnosi kolicina, od najjednostavnijih 
<. lo пajkomplikovanijih, imaju oЫik. 

Svakako da је lako reCi "zamislite takav svet". 
Savrseno dobro razumem da је nemoguce "zamisliti". Ра opet, 

i s tovremeno је to sto govorim najЫiza aproksimacija istine koja se 
1поzе naCiniti. 

"Svet matematickih odnosa" - to znaci svet u kome ј е  sve po
vczano i u kome nista ne postoji odvojeno i u kome istovremeno 
щ\поsi medu stvarima imaju stvarno postojanje ро strani od samih 
stvai i ;  ili, moguce, "stvari" cak i ne postoje i postoje samo "od-
11osi". 

Ја ne obmanjujem sebe i shvatam da su moji opisi veoma jadni 
i <.la verovatno nece preneti ono cega se ја sam secam. Ali, secam se 
t la sam video matematicke zakone na delu, i svet kao rezultat delova-
1 1 ja tih zakona. Tako mi se proces stvaranja sveta, kad sam pomislio 
па пјеgа, pojavio u aspektu diferencijacije nekih veoma jednostav
п i ll osnovnih principa ili osnovnih kolicina. Та diferencijacija se uvek 
щlvijala pred mojim oCima u izvesnim oЫicima, ponekad, na pri
l пcг, uzimajuCi oЫik veoma komplikovanog nacrta koji se razvija 
о<Ј veoma jednostavnog osnovnog motiva, koji se neprekidno ponav
l j a  i ulazi u sve komЬinacije н citavom nacrtu. Tako se citav nacrt 
sastojao samo od komЬinacija i ponavljanja tog osnovnog motiva i 
1 1 1ogao se u Ьilo kojQj tacki, da tako kazemo, razloziti na svoje sa
s t avпe elemente. Ponekad је to Ьila muzika, koja је, s licno ovome, 
poci пjala nekim veoma jednostavnim zvukovima, i postepeno pre
l нz i la  u slozene haпnonijske komЬinacije izrazene u vidljivim oЫi
l' i l na, podsecajuCi na nacrt koji, sam upravo opisao, ili se potpuno 
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stapajиci s nj iш. Mиzika i nacrt sи Cinili jedinstvenи celinи; jedno 
је, tako reCi, izrazavalo drugo. 

Тоkош najcиdnijih iskиstava иvek sаш osecao da nijedno od 
nj ih nece ostati kad se vratiш и svoje norшalno stanje . Rаzишео 
sаш da је, da Ьih zapaшtio ono sto sаш video i osetio, sve to шoralo 
da Ьиdе prevedeno и reei. Ali, za шnoge stvari nije Ьilo reci, dok sи 
drиge stvari prolazile ispred ш�nе tako br�o da nisaш iшао vreшe
na da ih povezeш sa Ьilo kakviш reCiшa. Cak i tada, иsred tih isku
stava, osecao sаш da је to sto рашtiш sашо beznacajni deo onog sto 
је proslo kroz шоји svest. Stalno sаш govorio seЬi: "Моrаш bar 
zapaшtiti da ovo jeste, da se ovo desilo i da to jeste jedina stvarnost, 
dok sve drиgo и poredenjи sa tiш иopste nije stvarno" . 

Probao sаш шоје eksperiшente pod najrazlieitij iш иsloviшa i и 
najrazlicitij iш okruzenjiшa. Postepeno sаш postao иbeden da је naj 
bolje da se Ьиdе sаш. Potvrdivanje eksperiшenta, to jest, posшatra
nje od strane drнge osobe, ili belezenje iskustava и sапюш trenиtkи 
kad se desavajи, Ьilo је sasviш nешоgисе. U svakoш slисаји, nikad 
nisaш doЬio nijedan rezиltat na taj naein. 

Kad sаш pokиsao da neko Ьиdе pored шеnе tokoш tih eksperi
шenata, иvideo sаш da se ne шоzе voditi nikakav razgovor. Росео 
Ьih da govoriш nesto, ali izшedи prve i drиge reei шоје recenice 
javio Ьi шi se i prosao ispred шеnе tako ogroшan broj ideja, da sи 
te dve reei Ьile toliko razdvojene da је Ьilo nешоgисе naCi nikakvи 
vezи шеdи njiшa. А trecи rec Ьih oЬicno zaboravio pre nego sto је 
Ьile izgovorena, i pokusavajиCi da је prizoveш, nasao Ьih шilion 
novih ideja, ali Ьih potpиno zaboravio gde sаш росео. Sесаш se, na 
priшer, pocetka recenice: 

"Ја sаш rekao јисе . . .  " 
Сiш sаш izgovorio rec "Ја", podosta ideja росе da krиzi и шојој 

glavi о znacenjи te reci, и filozofskoш, и psiholoskoш, i и svakoш 
drиgoш sшislи. Sve је to Ьilo tako vazno, tako novo i dиboko, da 
kad sаш izgovorio rec "rekao", nisaш иopste шоgао da rаzишеш 
sta sаш tiшe hteo da kazeш. RastrzajиCi se teskocaшa iz prvog ci
klиsa шisli о "Ја", presao sаш na idejи "rekao", i istog trenиtka ot
krio и njoj beskrajan sadrzaj . Ideja govora, ideja о шogиcnosti 
izrazavanja шisli reciшa, glagolski prilog prosli tog glagola, svaka 
od till ideja proizvela је eksplozijи .шisli, pretpostavki, poredenja i 
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: 1 .-:ocijacija. Tako, kad sаш iz�;ovorio rec "јисе", vec иopste nisaш 
l 1 io  Ll stanjи da razuшeш zasto sаш to rekao. Ali, to ше је za иzvrat 
s 1 лcsta povиklo и dиЬine рrоЫеша vreшena, proslosti, sadasnjosti 
i lюdиcnosti, i preda шnош sи pocele da se otvarajи takve шogи
'· 1 1usti pristupa tiш рrоЫешiша koje sи шi odиzele dah. 

Upravo sи шi ti pokиsaji razgovora, nacinjeni и tiш cиdniш sta-
1 1 ј i ша svesti, dali osecaj izшene и vreшenи koje sи opisali gotovo 
sv i  koji sи pravili eksperiшente slicne шош. То је osecanje izнze
t пog prodнzenja vreшena, н kоше sekнnde izgledajи kao da sи go
l l  i п е ili decenije. 

Ра ipak, иoЬicajeni osecaj vreшena nije nestao; sашо se zajedno 
sa пјiш ili ипиtаr пјеgа pojavilo, tako reci, dгиgо оsесапје vгеше
па, i dva treпиtka оЬiспоg vгешепа, kao dve гееi шоје receпice, 
1пogla sи se odvojiti dнgiш peгiodiшa dгиgog vгешепа. 

Sесаш se koliko ше је zapanj io taj osecaj prvi риt kad sаш ga 
iшао. Мој pгatilac је nesto govorio. Izшedн svakog zvиka njego
vog glasa, izшedи svakog pokreta njegovih нsana, pгolazili sи peгi
otii vгешеnа. Kad је zavгsio kгatku гесеniсн, Cij i sшisao do шепе 
tюpste пiје dopro, osetio sаш da sаш tokoш tog vгешеnа ziveo 
to liko dиgo da nikad ne Ьisшо шogli da rаzишешо јеdап drнgog, 
lla sаш otisao sиvise daleko od njega. Izgledalo шi је da sшо jos 
нvek и stanjи da гаzgоvагашо i da н izvesnoj шeri гаzишешо јеdап 
llгиgog па pocetkи te гecenice, ali na kraju је to postalo sasviш 
псшоgнсе, јег nij e Ьilo naeina da шн ргеnеsеш sve sto sаш prozi
vco н шеdнvгешеnu. 

Pokнsaji zapisivanja takode nisu dali гezнltat, osiш н jednoj ili 
llve pгilike kad ше је kratka forшнlacija шojih шisli, zapisana to
koш eksperiшenta, osposoЬila da naknadno шzuшеш i desifгujeш 
пcsto iz пiza zbгkanih i пeodгedenih prisecanja. Ali, нopste, sve se 
zavгsavalo ргvош reei. Vrlo retko ЬiЬ otisao dalje. Ponekad Ьih 
L lspeo da zapiseш гecenicu, ali oЬicno, kad bih је zavгsavao, nisaш 
sc secao i nisaш razшneo sta sаш шislio ili zasto sarri је zapisao, ni
t i sаш toga шоgао da se setiш kasnije.  

Pokllsacu da opiseш гedosled kojiш sн se шојi eksperiшenti odvijali . 
Jzostavljaш fizioloske fenoшene koji su prethodili ргошепi u 

1 1 1 0 111 psihickoш stanjн. Spoшenucн sашо da Ьi se pнls sad нЬгzао, 
l losti:Zuci velikи bгzinн, sad нsрогiо. 
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Povezano sa tim, nekoliko puta sam posmatrao vеоша intere
santnu pojavu. 

U obicnoш stanju namerno usporavanje ili ubrzavanje daha pod
jednako prouzrokuje ubrzanje rada srca. Ali, u оvош slucaju, pot
puno bez шоје naшere, izшedu disanja i kucanja srca uspostavio se 
odnos koji oЬicno ne postoji; naiшe, ubrzavanjeш disanja ubrzavao 
sаш rad srca, usporavanjem disanja usporavao sаш rad srca. Osetio 
sаш da ta nova sposobnost krije vеоша velike шogucnosti. Pokusao 
sаш zato da ne oшetam rad organizшa, vec da pustiш da stvari slede 
svoj prirodan tok. 

Prepusten sebi, puls se pojacavao, i postepeno se osecao u гaz
niш deloviшa tela kao da је sve vise uzim�o .. шаhа, а istovreшeno 
је postao postepeno uravnotezen, dok na kraju nije росео da se u Cita
voш telu oseca istovreшeno i nakon toga nastavio kao jedan otkucaj. 

То sinhronizovano pulsiгanje nastavilo је da se ubгzava, i izne
nada se u citavoш telu osetio sok, kao da је izbio izvoг, i u istoш 
tгenutku se nesto otvorilo u meni. Sve se iznenada proшenilo, po
celo је nesto cudno, novo, potpuno nenalik Ьilo сешu sto se poja
vljuje u zivotu. То sаш zvao prvi prag. 

U tош novoш stanju Ьilo је шnogo toga sto је Ьilo nerazшnljivo 
i neocekivano, uglavnoш н smislu jos vece poшetnje objektivnog i 
subjektivnog; а Ьilo је takode i novih pojava о kojiшa cu sada go
vшiti . Ali, to stanje jos nije Ьilo potpuno. Pгavilnije Ьi se ono шoglo 
nazvati prelazniш stanjeш. U шnogiш slucajeviшa ше шојi ekspe
гiшenti nisн odveli dalje od tog stanja. Ponekad Ьi se, шedutiш, do
godilo da se to stanje pгoduЬljivalo i pгosiгivalo, kao da postupno 
zaгanjam u svetlost. Nakon toga dosao Ьi tгenutak jos jednog pгela
za, opet neka vгsta soka н сеlош telн. 1 tek nakon toga pocelo Ьi naj
inteгesantnije stanje koje sаш dostigao н ш ој iш eksperiшentiшa. 

"Prelazno stanje" sadrzalo је gotovo sve eleшente tog stanja, ali 
шн је istovreшeno nedostajalo nesto najvaznije i sнstinsko. "Prela
zno stanje" nije se н sнstini шnogo гazlikovalo od snova, posebno 
od snova н "stanjн polнsna". I to "prelazno stanje" Ьi ше шozda os
vojilo izvesniш оsесајеш cнdesnog koj i је Ьiо povezan sa njim, da 
nisaш Ьiо н stanjн da нsvojim dovoljno kritican stav ргеша nјешн, 
zasnovan нglavnoш na шојiш ranij iш iskustviшa н ргонсаvаnјн 
snova. 
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L J  "prelaznoш stanju", koje је, kao sto sam ubrzo naнCio, Ьilo 
po lpLmo subjektivno, oЬicno bih gotovo sшesta pocinjao da сuјеш 
"J •. I asove". Ti "glasovi" sн Ьili karakteristicna crta "prelaznog stanja". 

G lasovi sн шi se obracali i cesto govorili vеоша cudne stvari za 
ko j c  ј е  izgledalo kao da н seЬi iшaju svojstvo lukavstva. Ponekad 
l ) i  те н prviш . trenuciшa uzbudilo ono sto bih cuo na taj nacin, роsсЬпо kad Ь1 odgovaralo izvesnim nejasniш i neformнlisaniш 
1 н:L:k ivanj.iшa koja sаш imao. Ponekad Ьih cuo muziku koja ј е  u 
I I I L: П I  budlla vеоша razпovrsna i mocna osecanja. 
. Лl i ,  z.� divпo cudo, od prvog dапа sam osetio nepoverenje prema 1 1 1 1 1  stащшш. Опа su sadrzala isuvise obecanja, suvise stvari sam 

/.L: l co d� iшаш. Glasovj su govorili о sviш moguciш stvariшa. Upo
I.OIЋvall sн ше. DokaЖ.�,ali su шi i objasnjavali sve na svetu ali пckako sн to cinili suvise prosto. Росео sam da se pitam da ni�am 1 1 1 ozda ја sаш izmislio sve sto su oni rekli, da to шozda nije moja .'юрst:'епа ш�sta, ona nesvesпa masta koja stvara nase snove, u kojiI Пa v1daшo lJпde, оЬrасашо iш se, cujemo njihove glasove doЬiJ <:��no savete о? njih itd. Posto bih razmislio na taj naCin, mor�o sam <.la kazem seb1 da mi ti glasovi nisu rekli nista sto ne Ьih шоgао i 
sam da poшisliш. 

Istovremeno, ono sto је doslo na taj nacin Ьilo је veoma cesto s l i cno ."�omunikacijaшa" koje se dobijaju na шedijиmskiш sean
sama, lll рошосu aиtoшatskog pisanja. Glasovi su cesto seЬi davali пtzliCita iшena, govorili razne stvari laskave ро mene i poduhvatali sc da odgo�ore na s�akakva pitanja. Ponekad sam iшао duge raz�ovoie sa tlш glasov1ma. 

Jednoш sап� pita.o n�sto s.to se odnosi na aЊemiju. Sada ne mogu <.la se tаспо setнn pltanJa, ali rnisliш da ј е  to Ьilo nesto о razlicitim пazivima cetiri elementa: vatre, vode, vazdнha i zernlje; ili о medu
sobnom odnosu cetiri elementa. Postavio sam pitanje и vezi sa onim 
sto sam и to vreшe Citao. 

И odgovor na to pitanje, j edan glas koji је sebe nazvao veoma po.zпatim 
_
ime�o�n rekao mi ј е  da си odgovor na moje pitanje naCi 1 1  �z_

vcsпoJ knJlZl. Kad s�ш rekao da nisam nabavio tu knjigu, glas 1 1 1 1 Ј.с геkао da treba da Је nadem u Narodnoj ЬiЬlioteci (to se do
/ ',!Н I I Io н Sankt Peterburgu) i posavetovao me da citam knjigu veO I JНI pazljivo. 
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Pitao sam п Narodnoj biЬlioteci, ali te knjige (objavljene na en
gleskom) nije Ьilo. Bio је samo njen prevod na neшacki и dvadeset 
delova, а prva tri sи nedostajala. 

Ali, иskoro sаш na drиgom шestu doЬio tн knjigи na engleskom 
i stvarno nasao tri odredena nagovestaja Ьlisko povezana sa шojim 
pitanjem, iako шi ona nisи dala potpиn odgovor na njega. 

Тај primeг, i dosta drugih nalik na njega, pokazao шi је da sаш 
и tiш prelazniш stanjiшa prolazio kroz ista iskustva kao i шedijн
mi, vidovnjaci i slicni. Jedan glas шi је rekao nesto vеоша intere
santno о Soloшonovoш Нrашн и Jeшsalimн, nesto sto sаш шislo 
cla ranije nisaш znao, ili sto sаш, ako sаш to ikad igde procitao, Ьiо 
potpиno zaboravio. Izшedи ostalog, opisиjнci hraш, glas је геkао 
da sи tamo Ьili roievi muva. Logicno da је to Ьilo sasviш razишlji
vo, i cak i neizbe�no. U hrаши gde sи se obavljajle �rtve, gde sн se 
иЬiјаlе �ivotinje i gde је svakako Ьilo dosta krvi i svakakve prljav
stine, svakako da је шoralo Ьiti шnogo шиvа. А istovreшeno шi је 
to zvнcalo novo i, koliko se sесаш, nikad nisaш citao о mпvаша и 
vezi sa drevnim hraшovima. Ali, ne tako davno sаш i sam Ьiо na 
Istoku i znaш koliko пшvа tашо шо�е da Ьиdе cak i pod поЬiсаје
пiш okolnostiшa. 

Тi opisi Solomonovog Нгаша, а posebno "шиvе", dali sн шi pot
ptmo objasnjenje mпogih cиdnih stvari koje sаш sиsreo citajиci 
razne stvari i koje ne Ьih шоgао nazvati ni namernim falsiђkatima, 
ni pravom vidovitoscи. Tako је  "vidovitost" LedЬitera i dг Stajnera, 
svi ti "Akasa zapisi", opisi toga sta se desilo pre desetina hiljada go
dina н шitskoj Atlantidi ili п drнgim praistorijskim zeшljama, Ьilo 
nesшnnjivo iste prirode kao i шиvе и Solomonovom Нгаши. Jedina 
је razlika Ьila н tome sto ја nisam verovao н шоје iskнstvo, dok sп 
н "Akasa zapise" verovali i vеrијн i njihovi aпtori i Citaoci. 

Veoma brzo mi је postalo oCigledno da ni н tom ni и drиgim 
iskustvima nije Ьilo niceg stvarnog. Sve је to Ьilo odra�eno, sve је 
to doslo iz secanja, iz шaste. Glasovi Ьi smesta иcнtali kad Ьih рге
sао na nesto poznato i konkretno, sto se moglo proveriti . 

То mi ј е  objasnilo zasto sн aнtori koj i орisији Atlantidu ne
sposobni da рошоси svoje "vidovitosti" rese Ьilo koji praktican 
proЬlem koji se odnosi na sadasnjost, kakve је нvek tako lako naci, 
ali kojih oni iz nekog razloga иvek оdЬiјаји da se dotaknи. Kako to da 
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oni znajи sve sto se dogodilo pre trideset Ьiljada godiпa, а пе zпајн 
sta sc dogada н vгеше пjilюvog eksperiшeпta, ali па drugoш mestп? 

Tokom sviћ tiЬ ekspeгimeпata osetio sam da, ako Ьiћ poveгovao 
t i m  glasovima, zaнstavio bih se i ne Ьill isao dalje .  То те је иplasi
l o .  Osetio sam da је sve to bila sапюоЬшапа; da ma kako pi"ivlacпo 
moze Ьiti sve sto sн glasovi rekli i obecali, to пе Ьi vodilo пikuda, 
vcc Ьi ше ostavilo tаспо tн gde sam. Razшneo sam da је нр1-аvо to 
L) ila " lepota", tj . da је ·sve to doslo iz maste. 

Odlиcio sаш da se borim sa tiш pгelazniш stanj iшa, usvajajнci 
џсоша kгiticaп stav ргеша пjima i оdЬасијисi kao пevredпo pove
J·cnja sve sto Ьi/1 mogao sam da zamislim . То је sшesta pocelo da 
( laje гezнltate. Cim sam росео da оdЬаснјеш sve sto sаш СLю, sl1va
tajLJ6i da је to "ista mateгija od koje se prave snovi", i cvisto to odba
c i o  па odredeпo vr-eme, odЬijajнci da slнsam i li da obracam раzпјн 
па bilo sta, moje staпje i шоје iskнstvo se pгomenilo. 

Ргеsао sam dн1gi p1-ag, koji sam vec pomenнo, iza koga је росео 
nm'i svet. "Glasovi" stJ nestali; шnesto njiЬ Ьi poпekad zazvиcao 
jcdan glas, koji se нvek mogao pгepoznati, ша kakav oЬlik mogao 
( l a  нzme. Istovгemeпo, to novo stanje se гazlikovalo od prelaznog 
.-; tапја ро svojoj izuzetпoj lнcidnosti svesti. Potom sam se паsао н 
svetн matematickiћ odnosa, u kome пiје Ьilo niceg sto ј е  podsecalo 
l l <l 0110 sto se pojavljнje u zivotu. 

I н tom stапјн takode, posto bil1 ргеsао diнgi ргаg i паsао se н 
"svetu matematickЉ odnosa", doЬijao sam odgovore na sva шоја 
p i tanja, ali Ьi ti odgovoгi cesto иzimali veoma снdап oьlik. Da Ьi se 
оп i гazшneli, шо1-а se shvatiti da и svetu matematickiћ odnosa н kо
Ј ПС sаш Ьiо, пista пiје ostajalo пepokretпo; to znaCi - nije Ьilo пiceg 
1 1  пјеши sto је ostajalo isto kao sto је Ьilo pietllodпog tгenнtka. Sve 
sc kгctalo, шепјаlо, pгeobrazavalo i postajalo nesto drиgo. Poпekad 
l ) i l1 izпenada video kako svi шatematicki odпosi пеstајн јеdап za 
( I Jтig im н beskoпacпosti . Besl<:oпacпost је gнtala sve, isptmjavala 
" '' с ,  sve гazlike Ьile sн izbгisaпe. I osetio sаш, samo jos јеdап tieпн
I ; J k ,  ра ctl i ја sam пestati н beskoпacnosti. Pгeplavio ше stгah ргесl 
b l i zi пoш tog ропога. Poпekad Ьi те taj stгаћ naveo da skoCim na 
1 ю�с, kгecem se tmaokolo, da Ьih se иdaljio od kosmaгa koji ше је 
( 1 i 1 L 1Z imao . Tada ЬЉ osetio da mi se пеkо smeje; poпekad шi је iz
! '  klla lo da снјеш smeh. lznenada нЬvatih sebe н spoznaj i da se to 
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ја sam smejem sebi - da sam opet рао и zamke "lepote", to jest, 
pogresnog pristupa. Beskonacnost me је privlaCila, а istovremeno 
plasila i odЬijala. I dosao sam dotle da је razшnem sasvim drugaCi
je .  Beskonacnost nije Ьila beskonacno produzenje u jednom pravcн, 
vec beskonacno variranje н jednoj tacki. Razнmeo sam da нzas od 
beskonacnosti proizlazi iz pogresnog pristupa, iz pogresnog stava 
prema njoj . Razнmeo sаш da је, нz ispravan pristup, beskonacnost 
upravo ono sto objasnjava sve i da se bez nje nista ne moze obja
sniti. 

Istovreшeno sam osetio da је н beskonacnosti postojala stvarna 
pгetnja i stvarna opasnost. 

Da se opise tok шojih iskustava, tok ideja koje su шi dolazile i 
tok tekucih misli н sledн sasviш је  nешоgнсе, uglavnom zato sto 
nijedan eksperiment нopste nije liCio ni na jedan dгиgi. Svaki рнt 
bih naнCio nesto novo о istoj stvari na takav nacin da је iz osnova 
menjao sve sto sаш о njoj naнCio ranije. 

Karakteristicna crta sveta н kome sаш se nasao Ьila је, kao sto 
sam vec rekao, njegova mateшaticka struktura i potpнno odsнstvo 
Ьilo cega sto Ьi se шoglo izraziti jezikom oЬicnih pojmova. Da 
upotreЬiш teozofsku teгminologijн, Ьiо sam н mentalnom svetu 
"Arupa ", ali posebnost mog opazanja је Ьila da samo taj svet "Агн
ра" zaista postoji .  Sve ostalo је Ьila tvorevina maste. Stvarni svet је 
Ьiо "svet bez oЫika". Inteгesantna је cinjenica da sam se н svom pг
vom eksperimentu nasao verovatno smesta, ili gotovo smesta, н 
tош svetu, izbegavsi "svet ilнzija". Ali н sledeciш ekspeгimentima, 
izgledalo је da "glasovi" nastoje da me zadгze н imaginarnom sve
tu, i ја �аш Ьiо и stanjи da iz njega izadem tek kad sam se cvгsto i 
odlнcno borio sa iluzijama oniш redom kojiш sн se pojavljivale. Sve 
те је to sna:Zno podsetilo na nesto sto sam ranije citao. Izgledalo mi 
је da је u postojecoj literatшi, н opisн шagijskih eksperimenata ili 
и opisн inicijacija  i prethodnih testova Ьilo nesto veoma slicno ono
me sto sam doziveo i osetio - ali, naravno, to se ne odnosi na savгe
mene "seanse", ра cak ni na pokusaje ceremonijalne magije, koj i sн 
potpнno нtopljeni н svet ilнzija. 

Jedna interesantna pojava н шојiш eksperirnentima Ьila је sve
snost о opasnosti koja mi је pretila od beskonacnosti i stalna нpo
zorenja koja sam primao od nekoga, kao da је postojao neko ko ше 
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ј е  posmatrao sve vгеше i cesto pokusavao da ше нbedi da preki
t lcm moje eksperimente, da ne pokusavam da idem tim puteш, koji 
је bio pogгesan i nezakonit iz perspektive izvesnih principa koje 
sam н to vreme osecao i rаzншео samo шaglovito. 

Ono sto sam nazivao "matematickim odnosirna" neprekidno se 
mcпjalo oko mene i tmнtar шеnе, ponekad uzirnajнCi oblik zvuko
va, mнzike, ponekad oblik nacrta, ponekad oblik svetlosti koja is
pLtпjava Citav prostoг, neke vгste vidljive viЬracije zrakova svetlosti 
koji sн se иkrstali, preplitali jedan sa drugirn, proziшajиCi sve . U 
vczi sa tim Ьilo је nepogresivo osecanje da kroz te zvuke, kroz na
t;t·t, kгoz svetlost, нСiш nesto sto ranije nisam znao. Ali, da prene
scm to sto sam naнCio, da ispricam о tоше ili da ga napiseш, Ьilo ј е  
vcoma tesko. Teskoca da se  objasni povecala se  cinjenicoш da reci 
l osc izгazavajн i stvarno ne mogн da izraze sustinн intenzivnog 
cmocionalnog stanja н kоше sam Ьiо tokoш tih iskustava. 

То emocionalno stanje Ьilo је шo:Zda najzivlja karakteristika is
lшstava koje орisијеш. Bez njega ne Ьi Ьilo niceg. Sve је doslo kroz 
11j ega, to jest, sve se razншevalo рошосн njega. Da Ьi se razншela 
tпоја iskиstva, шоrа se shvatiti da нopste nisam Ьiо ravnodusan 
ргеmа zvuciшa i svetlosti koje sam spomenнo. Uzimao sam sve kroz 
оsесапја, i do:livljavao osecanja kakva нopste ne postoje u zivotu. 
То rюvo znanje koje шi је doslo, doslo mi је kad sam Ьiо u izuzetno 
i пtenzivnoш emocioпalnom stanju. Мој stav prema tom novom 
z11апјн nikako nije Ьiо ravnodиsan; ili sam ga voleo, ili sam Ьiо 
L tzasпиt od njega, tezio prema njemи, ili ше је zaprepascivalo; i bas 
s LI mi ta osecanja, иz hiljade drugih, dala mogнcnost razнmevanja 
ргiюdе пovog sveta koj i sam иpoznao. 

В го ј "tri " igгao је veoma vaznи иlоgн и svetu и kome sam se 
1 1asao. Na nacin sasvirn пerazumljiv nasoj matematici, on је иlazio 
Lt sve odnose velicina, stvarao ih i poticao do njih. Sve uzeto zaje
( l пo, to jest, Citav иniverzиш, ponekad se pojavlj ivao и oblikи "tri
j a tle" koja sacinjava jednи celinи i izgleda kao neki veliki trolist. 
Svaki deo "trijade", nekim иnutrasnjim procesirna, Ьiо је opet pre
ol1 t-a:len и "trijadи", i taj proc·�s se nastavljao sve dok sve nije Ьilo 
i spнпjeno "trijadama", koje sи se preobrazavale и mиzikи, ili sve
t l ost, ili пacrt. I opet шoram da kazeш da svi ti opisi vеоша lose 
i ·/л:tzavajи ono sto se desilo, ЬиdиСi da ne dаји emocionalni eleшent 
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гadosti, cнdenja, нshicenja, нzasa, koji se nepгekidno pretvarajн је
dпо н drugo . 

Као sto sаш vec геkао, ti ekspeгiшenti sн Ьili najuspesпij i kad 
sаш Ьiо sаш i kad sаш lezao. Ponekad sam, шеdнtiш, pokнsavao da 
Ьнdеш шеdн ljнdiшa ili da setaш нliсаша. Тi eksperiшenti sн oЬi
cno Ьili neнspesпi. Nesto Ьi pocelo, ali Ьi se zavrsilo gotovo sшe
sta, prelazeCi н vеоша tesko fizicko stanje. Ali, ponekad bih se паsао 
н dшgош svetн. U takviш prilikaшa citav oЬicni svet Ьi se шепјао 
па vеоша tапап i снdап паСiп. Sve Ьi postalo dшgaCije, ali је apso
lнtпo neшogace da se opise sta se to dogadalo. Ргvа stvar koja se 
шоzе reci је  da шi пista пiје izgledalo iпdifirentno. Sve нzeto zaje
dпo ili svaka stvar роsеЬпо нticala је па mепе na ovaj ili onaj nacin. 
Drugim reciшa, sve sаш priшao eшocionalno, na sve reagovao 
eшocionalno. Dalje, н tош novom sveru koji ше је okrнzivao, nije 
Ьilo niceg odvojenog, пiceg sto nije iшalo veze sa dшgiш stvariшa 
ili sa шпош licno. Sve stvari Ьile sн povezane jedna sa dfllgoш, i to 
не slнсајпо, vec пesћvatljiviш lапсеш uzroka i posledica. Sve stvari 
sн Ьile zavisne jedna od dтнgе, sve stvari sн zivele jedna н dтugoj . 
Dalje, н tош svetн nije Ьilo niceg 1шtvog, niceg nezivog, niceg sto 
пiје osecalo, niceg nesvesпog. Sve је Ьilo zivo, sve је Ьilo svesno 
sebe. Sve шi se obracalo i ја sаш шоgао da se obratiш svешн. 
РоsеЬпо sн interesantпe Ьile kllce i dшge zgrade pored kojih sаш 
pгolazio, роsеЬпо staгe kllce. One sн Ьile ziva Ьiса, рнпа шisli, оsе
сапја, raspolozenja i sесапја. Ljнdi koji sн ziveli н njiшa Ьili sн nji
lюve misli, osecanja, mspolozenja. Носн da kazeш da sн ljнdi н 
оdпоsн па "kllce" igiali priЫizno istн нlоgн kojt1 шzliCita "ја" nase 
licпosti igrajн н odnosн па паs . Опа dolaze i odlaze, ponekad zive 
н nаша dнgo, ponekad se ројаvlјнјн sашо nakratko. 

Sесаш se kako ше је jednoш zapanjio oЬican traшvajski kопј na 
Nevskoш, njegova glava, njegovo lice. Ono је  izrazilo celo Ьiсе ko
nja. GledajнCi н lice kопја rаzншео sаш sve sto se шoglo razшneti 
о jedпom konjн. Sve crte konjske priode, sve za sta је konj spo
soban, sve za sta пiје sposoban, sve sto шоzе da нcini, sve sto ne 
шоzе da нСiпi; sve је to Ьilo izrazeno linijaшa i crtaшa na licн ko
nja. Jednoш шi је jedan pas dao slican osecaj . Istovreшeno konj i 
pas nisн Ьili naprosto konj i pas; oni sн Ьili "atoшi", svesni, pokre
tni "atoшi" velikih Ьiса - "velikog konja" i "velikog psa". Razшneo 
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sam da sшо шi takode atoшi velikog Ьiса, "velikog coveka". Svaka 
s tvar је јеdап аtош "velike stYaii". Casa је аtош "velike case" . Vi
lj Liska је аtош "velike viljнske". 

Та ideja i nekoliko dшgih шisli koje sн шi ostale н secanjн iz 
IПОјiћ iskнstava нsle Sll ll шојн knjigн "Tertium Organum " koja је  
zapгavo пapisana tokoш tiћ eksperiшenata. Tako sн fonnulacija za
koпa sveta поншеnа i nekoliko dшgih ideja koje se odnose na vise 
L l iшeпzije uzete iz onoga sto sаш пансiо tokoш tih eksperirnenata. 

Ponekad sаш tokoш tiћ eksperiшenata osecao da raZtlllleш шnogo 
stvaгi роsеЬпо јаsпо i osecao sаш da, kad bih na neki nacin шоgао 
lia sacuvaш 0110 StO sаш lЋZl!ШeO l1 tom treпнtklJ, 011da Ьi trebalo da 
zпаш kako da sebe navedeш da predem н to stanje kad god to po
zcliш; trebalo Ьi da znaш kako da нcvrstiш to stanje i kako da ga 
LtpotieЬiш. ... 

Pitanje kako da ucvrstim to stanje neprekidno se postavljalo i ј а  
sam ga seЬi postavio шnogo рнtа dok sam Ьiо u stanju u kome sam 
mogao da dоЬiјеш odgovor na svoja pitanja; ali, na njega nikad ni
saш шоgао da dоЬiјеш direktan odgovor, to jest, odgovor kakav 
sаш zeleo . OЬicno Ьi odgovoi pocinjao daleko, i, postepeno se sire
<..: i ,  Ltkljнcivao sve, tako da је па kraju odgovor na to pitaпje uklju
ci vao odgovore na sva шоgнса pitanja. Prirodno, iz tog razloga nisaш 
mogao da ga zadгziш u secanju. 

Jednoш, secam se, u posebno zivo izrazenoш novoш stanju, to 
j cst, kad sam razшneo vеоша jasno sve sto sаш zeleo da razuшeш, 
щ! !нСiо sаш da nadeш nekll foгшulu, neki kljuc, koji Ьih шоgао, da 
t ako kazeш, da dobaciш seЬi narednog dana. Odlucio sаш da ukia-
1 ko suшiгаш sve sto sаш razuшeo tog trenutka i zapisem, ako је 
1 1юgнсе н jednoj recenici, sta је neopћodno da sebe sшesta dove
t !cm н to stanje, јеdпiш pokretoш шisli bez ikakve pretћodne pri
pгcme, posto шi је to izgledalo шоgнсе sve vreшe. Nasao sаш tн 
l "опnнlн i zapisao је penkaloш na parceru papira. 

Naredпog dапа proCitao sаш recenicu: "Misli u dтugiш kategori
j a tшl." То sн Ьile te reCi, ali sta su znaCile? Gde је bilo sve sto sаш 
povczao sa tiш геСiша kad sаш ih napisao? Sve је to nestalo, is
t:-<..:zlo kao san. Svakako da је recenica "шisli н drugiш kategorijaшa" 
l l t l a la smisao; sашо, ја пisаш шоgао da ga se setiш, nisaш шоgао 
1 l < t  ga dosegпeш. 
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Kasnije se sa tom recenicom desila potpиno ista stvar kao sto se 
desila i sa mnogim drugim recima i odlomcima ideja koje sи mi os
tale и pamcenjи nakon moiih iskustava. U pocetku, te recenice sи 
izgledale potpuno prazne. Cak sаш im se smejao, nalazeci и nj ima 
potpuni dokaz neшogucnosti da se Ьilo sta odatle prenese оvашо. 
Ali, postepeno Ьi nesto pocelo da ozivljava и шоm secanju, i tokom 
dve ili tri nedelje secao sam se sve vise i vise svega sto је Ьilo po
vezano sa tim recima. Ра iako је sve to i dalje ostajalo veoma neja
sno, kao da se gleda izdaleka, росео sam da vidim znacenje, to jest, 
posebno znacenje и reCima koje sи и pocetku izgledale kao pиki 
apstraktni opis necega sto је bez ikakvog prakticnog znacaja. 

Isti proces se ponavljao gotovo svaki рнt. Dan nakon eksperi
шenta secao sam se vеоша malo. Ponekad Ьi piedvece pocela da se 
vracajи nejasna secanja. Narednog dana mogao bih da se setim vise, 
tokom naredne dve ili tri nedelje mogao sam da se setim odvojenih 
detalja tih iskustava, iako sam иvek Ьiо savrseno svestan da је н ce
lini ostao samo beskrajno mali deo. Kad sam pokusao da eksperiшen
tisem cesce nego j ednom и dve ili tri nedelje, pokvario Ьih rezиltate, 
to j est, sve Ьi Ьilo pomesano i ne bih mogao da se setim niceg. 

Ali, nastavicи sa opisom uspesnih eksperimenata. Mnogo рнtа, 
skoro иvek, iшао sam osecaj da kad predeш drugi prag, stupam и 
kontakt sa samim sobom, to jest sa sopstvom koje је  иvek Ьilo иnu
tar шеnе, koje me је uvek videlo i uvek mi govorilo nesto sto nisam 
mogao da razumem, ра cak ni da снјеm и oЬicnim stanjima svesti. 

Zasto nisam mogao da razumem? 

Odgovorio sam: naprosto zato sto и oЬicnom stanjн na hiljade 
glasova koji zvuce odjednom stvarajи ono sto nazivamo nasom 
"svescu", nase misli, nasa osecanja, nasa raspolozenja, nasи шastu. 
Ti glasovi guse zvuk tog нnнtrasnjeg glasa. Moji eksperimenti nisн 
dodali niSta oЬicnoj "svesti"; онi sи је smanjili, ра ipak sи је, sma
njиjuci је, pojacali u neshvatlj ivoj meri. Sta su oni zapravo ucinili? 
Prisilili su te druge glasove oЬicne svesti da сиtе, uspavali ih, ili ih 
иcinili necujnim. Tad sam росео da сијеm drugi glas, koji је dolazio 
tako reci odozgo, iz izvesne tacke iznad тоје glave. Razиmeo sаш 
da se citav proЬlem i sva stvar sastoji u tome da se bude и stanjи da 
se taj glas снје stalno, da se Ьиdе и stalnoj komunikacij i sa njim. 
Bice kome је taj glas pripadao znalo је sve, razumelo sve, i iznad 
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svcga Ьilo slobodno od hiljada malih i oшetajиCih "licnih" шisli i 
гaspolozenja. Ono је sve moglo da prihvati mirнo, moglo da sve иz
ше objektivno, kako је и stvarнosti. А istovгemeno, to sam Ыо ја. 
Kako је moglo da Ьиdе tako i zasto sam н obicnom stanjн Ьiо tako 
( \aleko od sebe - to nisam mogao da objasniш. Ponekad sаш tokoш 
ckspeгimenata zvao moje oЬicno sopstvo "ја", а ono drнgo - "on". 
Poпekad, naprotiv, zvao sam oЬicno sopstvo "оп", а ono dшgo - "ја". 
Л li, kasnije ен se vгatiti proЬlemи "ја" иopste i spoznaji "ја" и no
vom stanjн svesti, jer је sve to Ьilo mnogo slozenije od pиkog sшe
п j i vanja ovih "ја" jednog drиgim. 

Zasad си pokиsati da opisem, onoliko koliko se to zadrzalo и 
1 1 10111 secanjи, kako је  to "on" ili to "ја" gledalo na stvari za razlilш 
щ! oЬicnog "ја". 

Secam se da sаш jednom sedeo na sofi puseci i gledajиCi pepe
l j aгl! . Bila је to jedna oЬicna bakarнa pepeljara. Iznenada poceh da 
оsссаш da razишem sta је to ререlјага, а istovreшeno, sa izvesnim 
CL ideпjem i gotovo sa stгahom, osetih da to пikad raпije пisam ra
zшneo i da mi не rаzишешо пi najjedпostavпije stvari oko sebe. 

Pepeljara је podigla kovitlac misli i slika. Ona је sadrzala tako 
\)cskrajaп broj сiпјепiса, dogadaja; Ьila је povezaпa sa tako ogгo-
1 1 1 11 i111 Ьrојеш stvaгi; pre svega, sa svime sto је povezano sa pнsenjem 
1 tluvaпom. То је odjedпom izazvalo hiljade slika, secanja. Potom 
.'-'шла pepeljara. Kako је dosla па svet? Svi materijali od kojih је 
1 1 1ogla Ьiti napravljeпa? mesing, н ovom slнсајн - sta је to mesiпg? 
Kako sи ga ljнdi prvi рнt otkтili? Kako sн пaиCili da ga kшiste? 
Kako i gde је dоЬiјеп mesing od koga је пacinjena ta pepeljara? 
К гоz kakav tгetmaп је pгosla, kako је preпeta sa mesta па mesto, 
ko l iko је ljиdi гadilo па njoj i povezano sa njom? Kako је шesing 
рп;оЬгаzеп u pepeljaru? Та i drиga pitanja о istorij i ререlјаге, sve 
( \о dапа kad se pojavila па mom stolн. 

Secam se da sam na parcetн papira zapisao пekoliko reci da Ьih 
/ < 1<- lrzao nesto od tih шisli пaredпog dапа. I пaredпog dапа citam: 

"Covek moze da potudi od ;еdпе pepet;are. " 
Znaceпje svega sto sam osetio Ьilo је  da је и јеdпој pepeljari 

1 1 1oguce da se zna sve. Nevidljivim пitiшa pepeljara је povezaпa sa 
"v ime па svetн, ne samo sa sadasпjoscн, vec sa svom prosloscи i 
" ''0111 Ьнdнспоsси. Znati jednн pepeljaru zпaCi zпati sve . 
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Мој opis ni najmanje ne izrazava taj osecaj kakav је zaista bio, ; 
jer је prvi i glavni utisak bio da је  ререlјю-а ziva, da ona misli, ra7 
zшne i kaze mi sve о seЬi. I ја sam uCio i ucio od same pepeljare. 
Drugi utisak је Ьiо izuzetni emocionalni karakter svega sto је pove
zano sa onim sto sam nauCio о pepeljari. 

"Sve је zivo" rekao sam seЬi usred tih posmatranja; "nema niceg 
mrtvog, jedino smo mi mrtvi. Ako Ьismo postali zivi na trenutak, 
osetili Ьismo da је sve zivo, da sve stvari zive, misle, osecaju i шo
gu da nam govore." 

Slucaj pepeljare podseca ше na jedan drugi priшer u kоше је od
govor na шоје pitanje dosao u oЫiku vizuelne slike, vеоша kara
kteristicne ро svojoj strukturi. 

Kad sam Ьiо. u stanju u koje ше је шој eksperiшent doveo, upi
tao sаш sebe: "Sta је svet?" 

Sшesta videh nesto nalik na neki veliki cvet, kao ruza ili lotos, Ci
je su se latice neprekidno razvijale iz sredine, rastuCi, postajuCi vece, 
dose:ZuCi izvan cveta, а роtош se na neki naCin vracajuCi u sredinu 
i pocinjuci opet na pocetlш. Reci to ni na koji naCin ne izrazavaju .  
U tош cvetu Ьila је  neverovatna kolicina svetlosti, pokreta, Ьоја, шu
zike, osecanja, нzbudenja, znanja, inteligencije, шateшatike, i stalni 
neprekidni rast. I dok sаш gledao u taj cvet neko kao da шi је obja
snio da је to "Svet" ili "Вrаша" u svoш najjasnijeш aspektн i naj 
priЬli:Znije mogнce оnош sto је u stvarnosti - "Ako Ьi se jos vise 
priЬlizilo, to Ьi Ьiо sаш Вrаша, kakav jeste", rece glas . 

Izgledalo је da ove poslednje reci sadrze neku vrstu нpozorenja, 
kao da је Вгаша u svoш pravoш aspektu Ьiо opasan i шоgао da ше 
progнta i anil1ilira. То је opet Ьila "vecnost". 

Тај dogadaj i siшbol Вrаше ili "sveta", koji шi је ostao u seca
nju, vеоша ше је zainteresovao, jer шi је objasnio poreklo drugih 
siшbola i alegorijskih slika. Kasnije sаш шislio da sаш t-azuшeo prin
cip foпniranja гaznih atriЬнta bogova i znacenje mnogih шitova. 

Stavise, taj dogadaj ше је doveo do jos jedne vеоша vazne crte 
шojih eksperimenata, naime do шetoda kojim su mi ideje prenosene 
н tim cudniш stanjiшa nakon drнgog praga. 

Као sto sam vec rekao, ideje sн Ьile prenosene ne reCiшa, vec 
zvнkoviшa, оЫiсiша, "nacrtima" ili simbolima. OЬicno Ьi sve po
celo pojavom tih oЫika. Као sto sаш ranije роmешю, "glasovi" sн 
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1 )  i 1 i karakteгisticna оsоЬiпа prelazпog staпja. Kad bi prestali, Ьili su 
/.ameпjivaпi tim oЫicima, tj . zvнkovima, "nacrtima" itd; nakon toga 
s lctl i le sн vizнelne slike koje sн imale vеоша specijalne оsоЬiпе i 
/.a l1tevale detaljno оЬјаsпјепје .  Brama viden kao cvet шоzе da po
s l uzi kao primer tih vizuelпil1 slika, iako sн oЬicno ове Ьile mnogo 
j c<.iлostavпije, nesto iz priгode ili koлvencionalni znaci ili hijeroglifi. 

Ti znaci sн stvarali oЬlik govoгa ili шisli, ili ono sto је odgova
,-a lo govorн ili misli, и stanju svesti koje sam dostigao. Znaci i hi
j ct·oglifi sн se kгetali i menjali рге(fа mnom vrtoglavom brzinom, 
i zгazavajнci na taj пacin prelaske, promene, komЬinacije i medнso
lюc odnose ideja. Sашо је taj naCiп "govora" Ьiо dovoljno brz za 
l)гzinL! шisli do koje sаш stigao. Nijedan drнgi oЬlik nije Ьiо dovoljno 
\)гz. А ti pokl-etni znaci s/11Шi oznacavali sн pocetak novog mislje
llj a, novog stanja svesti. Mislj enje Iecima postalo је sasviш nemo
gLJce. Као sto sаш vec rekao, izmedu dve геСi iste гecenice prosli Ьi 
liLtgi peгiodi vгешепа. Misljenje u reCiшa nikad ne Ьi moglo da prati 
шisao опаkvн kakva је delovrJa н tom stanjн. 

Zaпiшljivo је da se н шistickoj literatuгi moze naci jedan broj 
,-ct'erenci na te "oznake stvari". Ја sam im dao ime koje im је dao 
Jakob Веше (ЈасоЬ Boehme)(Tertium Organum, poglavlje ХХП, 
stг. 281  ) . Ne suшnjam da је Веше govorio о potpuno istiш znaciшa 
koje sam i ја video. Za sebe, ја sаш ih zvao "Siшboli". Ali, н njiho
vom spoljasпjem oЫiku, Ьilo Ьi tacnije zvati Љ hijeiOglifima. Po
lшsao sam da nacrtam neke od пjih, ра iako sam poпekad н tоше 
Ltspevao, пaredпog dana је Ьilo vеоша tesko da se dоЬiјепе figuгe 
povezн sa Ьilo kakvom idejom. Jednom sam, шedLJtim, doЬio nesto 
vсоша iпteгesantno . 

Nacitao sаш sledecн figuгн: 

Slika 6 .  

Bioj bocnih projekcija nije bitan, ali је vazno da sн one raspo
,-edene па nejednakoш Iastojanjн jedna od drнge dнz horizoпtalne 
l iпije. 
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Ти figuru sаш doЬio па sledeCi пасiп. 
U vezi sa оdгеdепiш Сiпјепiсаша u zivotiшa ljudi koje sаш po

zпavao, koje sн шi pale па рашеt, postavio sаш seЬi pгilicno koш
plikovaпo pitaпje - kako sнdЬina jednog coveka шоzе da utice па 
sudЬinн dшgog coveka. Ne шоgн da tacno гekonstшi�eш шоје pi
taпje, ali .se sесаш da је Ьilo povezano sa idejoш о zakoniшa иzго
kа i posledice, slobodnog izboгa i slиcaja. Dok sаш i dalje пastavio 
da гаzшi�lјаш na иоЬiсајеп пaCin, zaшislio sаш zivot coveka koga 
sаш poznavao i nеsгесн н njegovoш zivotu kгoz koju se sнsгео sa 
dгugiш ljнdiшa na cije је zivote najodlнcnije uticao, а koj i sн, za 
uzvгat, ргошепili шпоgе stvaгi н пјеgоvош zivotн. Razшisljajuci 
na taj naciп, izпeпada sаш pгiшetio, ili uhvatio sebe kako vidiш, 
sve te ispгepletaпe zivote u oЫiku jednostavnih znakova, naiшe н 
оЫiЈш kгatkil1 liпija sa шаliш ргојеkсiјаша sa jedne stгane. Вгој tih 
pгojekcija se sшanjivao ili гastao; опе su se ili pгiЫizavale јеdпа 
dп1goj ili odvajale. А u пjihovoj pojavi, u пј ilюvош pгiЫizavanju ili 
razdvajanjн, а takode tl koшЬinacij i гaznih linija sa гazniш ргојеk
сiјаша, Ьile sн izгazene ideje i zakoni koji upгavljajн ljнdskiш zi
votiшa. 

Kasnije cu se vгatiti zпасепјн tog siшbola. Zasad sашо zeliш da 
objasniш шetod kojiш se dоЬiјаји nove ideje н орisапош stanju 
svesti. 

Posebni deo шоg iskustva sacinjavalo је ono �to bil1 пюgао da 
nazoveш ш ој iш odnosoш ргеша шeni sашош, ili tacпije ргеша 
шош telи. Ono је celo postalo zivo, postalo шisаопо i svesno. Mo
gao sаш da govoгiш svakoш deltl шоg tela kao da је to zasebno 
Ьiсе i шоgао sаш od пјеgа da исiш �ta ga pгivlaCi, �ta voli, �ta ne 
voli, cega se pla�i, od cega zivi, koja sи пjegova inteгesovaпja i 
роtгеЬе. Ti гazgovшi sa sve�cи fizickog tela otkгivali su Citav novi 
svet. 

Poku�ao sаш da neke гezultate tih нtisaka орi�еш и "Tertium Or
ganumu ", govoгeCi о svesti koja nije paralelna nasoj sopstvenoj. 

Те svesti, koje sada zoveш svestiшa fizickog tela, iшale sи vео
ша шаlо zajednickog sa nasoш sve�ctl koja objektivizиje spolja�nj i 
svet i гazlikuje "ја" od "ne-ja" : te svesti, tj . svesti fizickog tela, Ьile 
sи potpиno нtonule и sebe. Опе su zпale sашо sebe, sашо "ја" ; "ne
ja" za пjih пiје postojalo . One sи шogle da шisle sашо о seЬi - шо-
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gle Stl da govoгe sашо о seЬi. Ali, kao иргkоs tоше, one sн о seЬi 
zпale sve sto se шоzе znati. Tada sаш гаzишео da se njihova priro
da i foпna njihovog postojanja sastoj i н nj ilюvoш nepгekidnoш ргi
сапјн О sebi - gde Sll 011е, sta iш treba, sta zele, �ta iш prija, sta i111 
пс prija, kakve iш opasпosti prete, sta шоzе da ih za�titi ili нkloni 
te opasnosti. 

U оЬiсnош stanju шi ne снјешо te glasove odvojeno; шi jedino 
оsесашо bиku koju oni proizvode, ili nj ilюv op�ti ton, kao svoje 
fizicko stanje ili raspolozenje. 

Ne sшnпјаш da Ьi, ako bisшo шogli da svesno koшuniciшшo sa 
t iш "Ьiсiша", Ьili н stanjн da od njih nанСiшо sve detalje о stапји 
svake funkcije н nа�еш шganizшн. Ргvа ideja koja covekн pada na 
рашеt ll vezi sa tiш је da Ьi to bilo posebno korisno н slисајн bolesti 
i fllпkcionalnih рогешесаја, za ispiavntJ dijagnozн, za pгevencijн 
шoguCih bolesti i za lecenje vec postojeCiћ. Ako Ьi se шоgао пасi 
шetod da se koшнniciia sa tiш svestiшa i da se od njih piiшe infш
шacije koje se ticи stanja i za11teva oгganizшa, шediciпa Ьi stala na 
cvrsto tlo. ' 

Nastavljajнci svoje ekspeгiшente, sve vreшe sаш pokнsavao da 
паdеш пасiпе da predeш sa apstгaktnЉ na konkгetпe Cinjenice. Ze
leo sаш da otkгijeш postoji li шogнcnost da se ројасаји oЬicne spo
sobnosti percepcije ili da se otkгijн nove шоСi, posebno tl pogledн 
dogadaja и vгешеnн, pioslosti i bнdнcnosti. Defшitivno sаш seЬi po
stavio pitanje, da li шоzе postojati шос da se vidi bez осiјн, ili па 
veliku dalj iJ.ш, ili kгoz zid, ili da se vide stvaii н zatvoгeniш роsнdа
ша, Citajи pisшa н zapecaceniш kovertiшa, Cita knjiga na polici шe
dtl dгugiш kпjigaшa i tako dalje .  Nikad шi nije Ьilo jasno da li sн te 
stvaгi шоgнсе. NapiOtiv, znao sаш da sи se svi pokи�aji da se potvi
<.Ie feпoшeni vidovitosti, koji se ponekad орisнјн, zavi�avali nенs
реlюш. 

Тоkош шојЉ ekspeiiшenata, 1nпogo рнtа sаш poku�ao da "vi
<.liш" ,  na рiiшег, dok sаш Ьiо u kuCi, �ta se de�ava na иlici, sto ni
saш шоgао da vidiш na pгiгodan пacin, ili da "vidiш" ovog ili onog 
coveka koga sаш dоЬго poznavao, �ta on гadi и оvош tгenнtkн; ili 
tla potpнno гekonstшi�eш scene iz piOslosti od kojih sаш znao sa
IПO neke delove. 
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Tada sаш zapecatio stare fotogiafije iz jednog а!Ьuша н koveite 
iste veliCine, рошеsао ih i pokнsao da "vidiш" Cij i  pOitiet dгziш н 
rнci. Pokнsao sаш isto sa spiloш kaiata. 

. Kad sап: se uveiio da пе l!Spevaш, pokusao sаш da kao јаsпн 
vtzнelпн sltkн Iekonstt·uiseш ono sto шi је пesшllilj ivo bilo н se
canjн, iako u оЬiсnош stanjн to нopste nisaш шоgао da vizнali
zнjeш ро volj i. Na priшei, pokнsao sаш da "vidiш" Nevski, pocev 
od Znaшenskog tiga, sa sviш kнсаша i fiпnaшa pгodavnica Iedoш. 
Ali, to takode nikad nije нspevalo kad је Iadeno nашешо. Nеnа
шешо i н Iazlicitiш okolnostiшa vise рнtа sаш video sebe kako 
lюdаш Nevskiш, i "video" i kl16e i fiiшe tacno onakve kakve Ьi Ьile 
н stvaгnosti . 

Na kгајн sаш шОiао da piizлaпi da Sl! svi pokнsaji da se ргеdе 
na konkгetпe Ciпjenice neuspesпi. Ili је to potpнno пешоgнсе, ili 
sаш ја to pokLisavao па роgгеsап пaCin. 

Ali, Ьila sн dva slнcaja koja sн pokazala da postoj i шogнcnost 
vеоша velikog ројасаvапја паsiћ sposobпosti opazanja н odnosu na 
oЬicne dogadaje u zivotн. 

Јеdпош sаш doЬio ne bas vidovitost, ali nesшllilj ivo vеоша 
veliko ројасапје sposobпosti vida. То је bilo н Moskvi na нlici, pola 
sata пakon ekspeгiшeпta koj i шi је izgledao potptшo neuspesaп. Na 
пekoliko sekuпdi шој vid је izпenada postao izuzetno ostar. Mogao 
sаш da јаsпо vidiш lica ljнdi па нdaljeпosti па kojoj bi covek пог
шаlпо iшао teskoca da гazlikl1je јеdпн ljнdsku figulll od d111ge. 

Dгнgi ргiшег se dogodio tokoш diuge ziшe ш ој il1 ekspeiiшeпa
ta н Sankt РеtегЬшgн. Okolnosti sн bile takve da cele ziшe nisaш 
шоgао da оdеш н Moskvu, iako sаш ll to vгеше jako zeleo da tашо 
оdеш zbog nekoliko гazlicitЉ stvari. Na krajн, sесаш se da sаш 
otpri like sredinoш febiLiaia definitivno odlнcio da ен otici LJ Mo
skvн na Uskгs . Ubizo nakon toga росео sаш шоје ekspeiiшente. 
Јеdпош, sasviш slucajno, dok sаш bio н stanju н kоше sн pokгetni 
znaci ili ћijeгoglifi poceli da se pojavljнju, javila шi se шisao о Mo
skvi, ili о nekoшe koga је tашо tгebalo da vidiш za Uslcrs. Izne
nada, bez ikakvog нроzоiепја, doЬio sаш koшentar da ne bi tгebalo 
(fa ideш u Moskvн па Uskгs. Zasto? Као odgovOI па to video sаш 
kako, pocev od dana ekspeгiшenta koji sаш opisao, dogadaji poCi
njн da se гazvijajн odгedeniш геdош i sledoш. Nista novo se nije 

382 

Eksperimentalni misticizmn 

( l cs i lo .  Ali uzioci, koje sаш шоgао da vidiш sasviш dobro, i koji su 
s v i  bili tн na dan шоg eksperiшenta, sн se razvijali, i dosavsi do re
щ ltata koj i bi neizbezпo iz njih proizasli, oni su stvoгili bas pred 
! J skis Citav niz teskoca koje su ше na krajн spiecile da оdеш u 
M oskvн. Sаша ta cinjeпica, kako sаш је ја  gledao, iшala ј е  kaiaktei 
:;aп iшljivosti, ali interesantna strana toga је bila to sto sаш video 
t tcsto sto је liCilo па шogнcnost pioractmavanja buducnosti - Citava 
lшdнcnost је bila sadrzana н sadasnjosti. Video sаш da је sve sto se 
< lcs i lo pie Uskrsa direktno pioizaslo iz onog sto је vec postojalo pie 
< l va шеsеса. 

. �оtош sаш u шош eksperiшentu veiOvatno presao na dlllge шi
:,1 1 ,  1 ��Iednog dana secao sa�n se sашо pukog rezнltata, da шi је 

псkо rekao da ne treba da tdeш u Moskvн na Uskrs . То је Ьilo 
smcsno, jei nisaш video nista sto bi to шoglo da spгeCi. Роtош sаш 
;:aboгavio s:re о svoш eksperiшentu. On шi se opet j avio н sесапјн 
.->amo nedelJll dana pie Uskrsa, kad је iznenada Citav niz sitnih okol
I IOsti doveo do toga da nisaш otisao н MoskVll. Те okolnosti sн bile 
1 1ргаvо one koje sаш "video" tokoш шоg eksperiшenta, - i one sн 
sasviш izvesno proizasle iz onog sto је postojalo pre dva шеsеса. 
N ista novo se nije desilo. 

Kad је sve ispalo нpravo onako kao sto sаш video, ili pгedvideo, 
11 tош снdnош stanju, pгisetio sаш se svog eksperiшenta, pгisetio 
sаш se sviЬ detalja, pгisetio sаш se da sаш tada video i zпао sta шо
га da se desi. 

U t��n dogadaj�I sаш nesшllilj ivo dosao н dodir sa шоgнсnоsсн 
< l t·Lig�C!Je_g gle

_
danJa н sv

_
etu stvari i dogadaja. Ali, govoreci нopste, 

s va pttaПJa koJa sаш sebt postavljao н odnosн пa stvaгni zivot ili па 
konkretno znanje nisн vodila niсешн. 

. 
Misliш da је to povezano sa jedniш principoш koj i шi је postao 

1 asan tokoш шојЉ ekspeгiшenata. 
U obicnoш zivotu шi шisliшo н tezaшa i antitezaшa· нvek i sve 

ј е  "da" ili '_'ne", "ne" ili "da". MisleCi dПlgaCije, шisleCi р�шосн zna
kova stvaп, razuшeo sаш osпovne greske naseg шentalпog ргосеsа. 

U stvaгnosti, SVllda i н svakoш slнсајн bila sн sашо tri eleшenta. 
l 'o пisн ь_ili s�шо "da" i "ne", vec "da", "ne" i jos nesto pored to

t •,a . _1 bas Ј� p�troda tog "treceg" eleшenta, nedostupna razшnevanjн, 
t"· t п lla нobtcaJeno гezoпovanje nepogodniш i zaЬtevala рrошеnн os-
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novnog шetoda. Video sаш da је  resenje svih ргоЫеша uvek doslo 
od tl"eceg, пepoznatog eleшenta, to се геСi, doslo је sa tгесе i nepo
znate stгane, i da је bez tog treceg eleшenta neшoguce doCi do is
pгavпog гesenja. 

Dalje, kad bih postavio neko pitanje, vеоша cesto Ьih poCinjao 
da vidiш da је sашо pitanje postavljeno pogгesno. Uшesto da da 
neposгedпi odgovoг па шоје pitanje, "svest" kojoj sаш se оЬгасао 
pocela Ьi da оkгесе шоје pitanje i ргеоkгесе ga, pokazujucj шi sta 
је pogгesno. Postepeno sаш v1deo sta је Ьilo pogгesno. Сiш Ьih 
jasno гаzuшео sta је Ьilo pogresno u шош pitanju, video Ьih odgo
vor. Ali, odgovoг је ukljucivao treCi element koji nisaш шоgао da 
vidiш гапiје, јег је шоје pitanje uvek Ьilo izgradeno sашо na dva 
eleшenta, tezi i antitezi. Forшulisao sаш to seЬi na sledeCi naciп: da 
sva teskoca lezi u postavljaпju pitaпja. Ako Ьisшо шogli da pitanja 
postavljaшo ispгavno, tгebalo Ьi da zпашо odgovoгe. Ispгavno 
postavljeno pitanje u seЬi sadrzi odgovoг. Ali, odgovor uopste песе 
liCiti na ono sto ocekujeшo, on се uvek Ьiti па dгugoш пivou, па 
nivou koji nije ukljucen u оЬiспо pitanje . 

U пekoliko slucajeva, u kojiшa sаш pokusao da шisliш izvesпiш 
gotoviш гесiша ili gotoviш idejaшa, doziveo sаш cudaп osecaj 
пalik па fizicki sok. Ргеdа шnош se otvoгila potpuna ргаzпiпа, jer 
u pravoш svetu sa kojiш sаш dosao u dodir пiје Ьilo пicega sto 
odgovaгa tiш reCiшa ili idejaшa. Тај osecaj је Ьiо vеоша cudan, 
osecaj пeocekivaпe pгaznine gde sаш racunao da cu пасi пesto sto, 
ako nije cvгsto i odredeno, bar postoji .  

Vec sаш геkао da пisаш паsао пista sto odgovaгa teozofskiш 
"astгalпiш teliшa" ili "аstгаlпош svetu", пiceg sto odgovaгa "re
iпkamaciji", пiceg sto odgovara "zagrobпoш zivotu" u оЬiспош 
sшislu te reci, to jest, оvош ili опош oЫiku postojaпja dusa 1mtvih. 
Sve to nije iшalo sшisla, i пе sашо da пiје izrazavalo nikakvu is
tiпu, vec је direktno protivrecilo istini. Kad sаш pokusao da u шоје 
шisli uvedeш pitaпja povezana sa tiш idejaшa, пiје Ьilo odgovora 
па пjih; геСi su ostale sашо reCi i nisu se mogle izraziti nikakvim 
hijeroglifima. 

Ista stvaг se desila sa пшоgiш dгugiш idejaшa, па priшer sa ide
joш "evolucije" kako se опа shvata u "паuсnош" шisljeпju. Опа se 
пigde пiје uklapala i nije zпaCila uopste пista. Za пјu пiје Ьilo шesta 
u svetu stvamosti. 
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Sl1vatio sаш da оsесаш koje su ideje zive, а koje 1mtve; шгtvс 
il lcje пisu se izrazavale ћijeroglifiшa, опе su ostajale reCi . Otkгio 
sаш оgгошаn broj takvih 1mtvil1 ideja u opsteш koгisceпju шislje
l l ja .  Рогеd ideja koje sаш vec spoшenuo, sve takozvane "socijalпe 
lcoгije" pгipadale su шгtviш idejaшa. One паргоstо nisu postojale. 
То su Ьile геСi iza kојЉ ne lezi nikakva stvamost; slicпo, ideja 
" 'pгavde", kako se опа oЬicno razuшe u smislu "пadoknadivanja" ili 
" 'kazne", Ьila је potpuno 1mtva. Јеdпа stvar nikad пе moze da na
l loknadi dшgu, jedan Сiп nasilja nikad ne шоzе da ponisti гezultate 
ll гнgog cina nasilja .  А istovreшeпo је ideja pгavde u sшislu "zelje 
�:а opstiш dobroш" takode Ьila 1mtva. I, нopsteno govoreci, postoja
l o  је пеkо veliko pogresпo гаzuшеvапје u toj ideji . Та ideja је  pгet
postavljala da stvaгi шogu da postoje ро seЬi i budu "пepravedпe", 
to jest, da pгotivrece izvesпoш zakoпu; ali u stvamoш svetu sve је 
bllo jedno i nije Ьilo dve stvaгi koje Ьi шogle da pгotivrece јеdпа 
dгпgој . I zato nije Ьilo niceg sto Ьi se шogla пazvati pravdoш ili 
nepravdoш. Jediпa razlika koja је postojala Ьila је опа izшedн IШ
tviЬ i zivih stvari. Ali, bas је  ta razlika bila опо sto ne razuшeшo, 
ра iako пastojiшo da tu istu ideju izraziшo nasiш jezikoш, tesko da 
LJ tоше uspevaшo. 

Sve su to sашо priшeri . Zapravo, gotovo sve uоЬiсајепе ideje i 
koпcepti рошосu kojih ljudi zive pokazali su se kao nepostojeCi. 

Sa velikiш zaprepascenjeш sаш se uverio da sашо vеоша шali 
Ьгој ideja odgovara stvamiш Cinjenicaшa, to jest, da stvamo posto
j i .  Mi ziviшo u potptшo пestvamoш, fiktivпoш svetu, raspravljaшo 
se oko nepostojecih ideja, tragaшo za nepostojeCiш ciljeviшa, sve 
izшisljaшo, cak i sаше sebe. 

Ali, nasuprot 1mtviш idejaшa koje nigde ne postoje, Ьilo је sa 
druge strane �ivili ideja koje su se neprekidno vracale uvek i svuda 
i koje su Ьile prisutпe u sveшu sto sаш mislio, uCio i razuшevao u 
to vreшe. 

Prvo је tu Ьila ideja trijade, troj stva, koja је ulazila u sve . Роtош 
је vеоша vazno шesto zauziшala ideja cetiri еlешепtа: vatre, vode, 
-::emlje i vazduha, i пmogo toga se objasпjavalo пјоше. То је Ьila 
stvarna ideja, i tokoш ekspeгiшenata, u tош поvош stanju svesti, rа
zшпео sаш kako је опа ulazila u sve i preko trijade Ьila povezana 
sa sviшe. Ali, u оЬiспош staпju, zпасај i povezanost te dve ideje шi 
је izшicao. 

385 



NOVI MODEL UNIVERZUМA 

Dalje, tu је bila ideja uzroka i posledice. Као §to sат vec роте
nио, ta ideja је Ьila izrazena hijeroglifuna na vеота odreden nacin. 
Ali, ona ni na koji nacin nije Ьila povezana sa idejoт о "reinkar
naciji", i odnosila se и potpunosti na oЬican zeтaljski zivot. 

Vеота veliko тesto - mozda glavno тesto - и sveтu §to sат 
naиcio zaиzimala је ideja "ја". То се reCi, osecanje ili osecaj "ја" и 
тeni se na neki cиdan nacin izтenio. Vеота је  te§ko da se to izrazi 
reciтa. OЬicno mi ne razuтemo da и razliCitiт trenиciтa naseg 
zivota тi razlicito оsесато nase "ја". U ovom slисаји, kao i и тno
giт drugim, pomogli sи mi тојi ranij i eksperimenti i posтatranje 
snova. Znao sат da se и snи "ја" oseca drugacije, ne kao §to se 
oseca и bиdnom stanjи; isto tako drиgaCije, ali na sasviт drиgi na
cin, osecalo se "ја" и tim iskustvima. NajpriЬlifuije Ьi Ьilo ako bih 
rekao da ј е  sve sto se oЬicno oseca kao "ја" postalo "ne-ja", i sve 
§to se osecalo kao "ne-ja" postalo је "ја". Ali, ovo је daleko od toga 
da Ьиdе tacan iskaz о onome sto sат osetio i naиCio. Misliт da је  
tacan iskaz nemoguc. Neophodno је  jedino da se  priтeti da је  taj 
novi osecaj "ја" tokoт prvih eksperiтenata, koliko тоgи da ga se 
setiт, Ьiо veoma zastra§иjиci osecaj . Osetio sат da nestajeт, is
cezavaт, pretvaraт se и ni§ta. То је Ьiо isti strah od beskonacnosti 
о kоте sam vec govorio, ali је Ьiо obrnиt; и jednoт slисаји to је 
bilo Sve koje те је  progutalo, и drugom је Ьilo Ni§ta. Ali, tu nije 
Ьilo razlike, jer је Sve podjednako Ьilo i Nista. 

Ali, izuzetno је da је kasnije, и narednim eksperiтentiтa, taj isti 
osecaj nestajanja "ја" росео da и тeni proizvodi osecanje izuzetne 
sтirenosti i poиzdanja, kome nета ravnog и na§im иoЬicajenim 
osecajiтa. Tada mi је izgledalo da razшneт da sve иоЬiсајеnе ne
volje, brige i strepnje povezane sa иоЬiсајеniт osecanjeт "ја" 
proizlaze iz njega, а istovreтeno ga sacinjavajи i odrzavajи. Zato, 
kad је "ја" nestalo, sve nevolje, brige i strepnje sи nestale. Kad sат 
osetio da ј а  ne postojim, sve drugo је postalo vеота jednostavno i 
lako. U tim trenиcima mi је cak izgledalo cиdno da тоzето da na 
sebe иzтето tako иzasnи odgovornost da иvеdето "ја" и sve i da 
и svети pocinjeтo od "ја". U ideji "ја", и оsесаји "ја", takvoт ka
kav normalno imaтo, Ьilo је  neceg gotovo abnormalnog, neke vr
ste fantasticne zaтisli koja se graniCila sa bogohиljenjeт, kao da 
svi тi sebe nazivaтo Воgот. Osetio sат da jedino Bog тоzе da 
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scbc nazove "ја", da је jedino Bog Ьiо "ја". Ali, тi sebe takode zо
vспю "ја", i ne рriтесијето ironijи и tоте. 

Као §to sат vec rekao, cиdna iskustva povezana sa тојiт eks
pcгiтentiтa pocela sи рrотеnот и оsесаји "ја", i tesko је zaтi
s l i t i  da Ьi ona Ьila тоgиса и slисаји da zadrziтo иoЬicajeni osecaj 
" ја" .  Та prшnena sacinjavala је sати njihovu sи§tinи, i sve drиgo 
.� to  sат osetio i naиCio zavisilo је od nje. 

U pogledи toga §ta sат naиcio tokoт svojih eksperimenata, pose
lшo н pogledи нvecanja тogucnosti saznanja, saznao sат rnnogo toga 
sto је Ьilo cиdno i nije нlazilo ni и jednн teorijи kојн sат ranije znao. 

Svest koja је koтнnicirala sa тnот рнtет kretanja hijeroglifa, 
t l н l a  је najvecн vaznost tот pitanjн i nastojala da нtisne и тој нт, 
1 1 1ozda vise nego Ьilo sta drнgo, sve sto se odnosilo na to pitanje, to 
j cst, na тetode spoznaje . 

Носи da kazeт da sи тi hijeroglifi objasnili da ршеd oЬicnog 
.-;azнanja zasnovanog па dokaziтa cнlnih шgапа, па proracипava
пjLt i logickoт тislјепјн, postoje jos tri druga razliCita saznanja, 
koja se razlikнjн јеdпо od drugog i od оЬiспоg sazпanja ве ро ste
pcпLt, ве ро oЬlikн, vec ро sатој svojoj prirodi, kao pojave potpuno 
( \ r·Ligog reda koje se ne тоgн тeriti istoт теrот. U па§ет jezikн 
1 1 1 i  sve tгi te pojave zajedпo zovemo, kad prizпamo пjihovo posto
ptПjc ,  pojacaпim sаzпапјеш, tl) jest, тi prizпajemo пjihovu razliCi
t ost od оЬiспоg saznaпja, ali ве razшneтo kako se ове razlikнjн 
l l l Cd L!sobno. То је, prema hijeroglifima, glavпi faktor koji паs spre
l'ava da ispravпo razшneтo паs odnos prema svetu. 

Р гс пеgо sto pokнsam da defiпisem tri 11rste saznanja, mшam da 
\ш/.сш da је komнпikacija о oЬlicima sаzпапја иvek pocinjala od 
1 1 Ю!ј jcdпog istog pitanja, koje пiје imalo odredeп odnos рrета pro
blcrщJ spozпaje, vec је oCigledпo па пeki паСiп protivrecilo zako-
1 1 j l ш1 spozпaje koji sи пат Ьili пepozпati. Na primer, to se gotovo 
1 1 \'ck dogadalo kad sam iz oЬlasti apstшktпih pitaпja pokнsao da 
Ј 1 '  с(\сш и oЬlast koпkretпih pojava, pitajнCi stvari koje se odnose па 
/ r v<.: l j LJde ili stvame stvari, ili па mепе saтog и proslosti, sadasпjo

t ј ј l1L1dнcпosti. 
l J  tim slиcajevima sam doЬio odgovor da se ово sto zelim da 

1 1 1 ; 1 1 1 1 moze saznati па tri паСiпа, odnosno da, govoreCi нopste, ро-
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stoje tri nacina saznanja, naravno ро strani od oЬicnog nacina sa
znanja uz pomoc culnih organa, proracunavanja i logickog razmi
sljanja, koja ne ulaze u to pitanje, i Cije granice pretpostavljam da 
znamo. 

Dalje, oЬicno је sledio opis karakteristika i osobina svakog na
cina. 

То је Ьilo kao da је neko ko gori od zelje da mi da ispravne ideje 
о stvarima smatrao da је posebno vafuo da to razumem ispravno . 

Pokusacu da postavim sto је tacnije moguce sve sto se odnosi na 
to pitanje . Ali, sumnjam da li cu uspeti da u potpunosti izrazim cak 
i ono sto sam razumem. 

Prvo saznanje је ucenje na jedan neuoЬicajen naCin, kao putem 
unutr�snje vizije, svega sto se odnosi na stvari i dogadaje sa koj ima 
sam dtrektno povezan i za koje sam direktno i licno zainteresovan. 
Na primer, ја saznam nesto sto se u Ыiskoj buducnosti mora dogoditi 
meni ili nekom ko је Ыisko povezan sa mnom, i ako to ne saznam 
na oЬican nacin, vec putem unutrasnje vizije, to Ьi Ьila spoznaja te 
vrste. Ako saznam da се parobrod na kome treba da plovim doziveti 
brodolom, ili ako saznam da се odredenog dana ozЬiljna opasnost 
zapretiti nekom od mojih prijatelja, i ako saznam da preduzimajuci 
takav .i .takav korak mogu izbeci opasnost - to Ьi Ьilo saznanje prve 
vrste tlt prvo saznanje. Licni interes cini neophodni uslov za to sa
znanje .  Licni interes na neki nacin povezuje coveka sa stvarima i 
dogadajima i osposoЫjava ga с�а u odnosu na njih zauzme odreden 
"polozaj saznanja". Licni interes, to jest, prisustvo zainteresovane 
osobe, gotovo је neophodan uslov "gatanja", "vidovitosti", "predvi
danja buducnosti"; bez licnog interesa te stvari su gotovo nemoguce. 

Drug_o saznanje. је  takode saznanje oЬicnih stvari i dogadaja u 
nasem :Ztvotu, znaщe za kakvo nemamo tюЬicajenih sredstava - bas 
kao i u prvom slucaju - ali koje nema niceg povezanog sa nаша li
c.no. Ak? saznam da се parobrod, za ciju sudЬinu nisam uopste 
ltcno z�rnteresovan, na kome ne plovi niko od mojih prijatelja, 
potonutt; ako saznam to sto se dogada u kнci mog suseda, ali nema 
veze sa mnom; ako saznam zasigнmo ko su Ьile osobe koje se sma
traju istorijskim zagonetkama, kao Covek sa Gvozdenom Maskom 
ili Dmitrij 1!�rpator, ili G_rof de Sen Zeпnen, ili ako saznam neCij� 
buducnost 111 proslost, koJe opet nemaju veze sa mnom, to се Ьiti 
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. t i 1·L1ga vrsta sa�anja. Druga vrsta saznanja је krajnje teska, i gotovo 
ll: neшoguca, Jer ako covek slucajno, ili uz pomoc posebnih sred
s t.ava i.li шetoda, sazna vise nego sto drugi ljudi mogu da znaju, on 
1 ) 1  to Sigumo нradio na prvi nacin. 

Druga vrsta saznanja sadrzi nesto nezakonito. То је "magija" u 
ршюш smislн te reCi. Prvi i treCi nacin saznanja u poredenjн sa njim 
i zgledaju jednostavni i prirodni, iako prvi nacin, zasnovan na emo
c ionalnom poimanjн, predosecanju ili zelji odredene vrste lici na 
psi lюloski trik; а treci naCin izgleda kao nastavak oЬicno� sazna
l lj a, ali u noviш pravciшa i prema novim principima. 

Trece saznanje је saznanje zasnovano na poznavanju mehani
zma svega sto postoji . Znajuci sve mehanizшe i znajuCi sve odnose 
o<..l vojenih delova, lako је da se dode do najsitnijih detalja i sa apso
.l �r t пoш preci��scн odre�i sve sto је povezano sa tim detaljiшa. 
l 1·cce saznaщe Је saznanJe zasnovano na proracunavanju. Sve se 
1 1 1o:Ze izracнnati. Ako је poznat mehanizam svega, шoguce је pro
lщ;шшti kakvo се Ьiti vreme za mesec dana, ili za godinн dana; Ьilo 
Ы moguce . pro�acu�ati da� i sat svakog dogadaja. Bilo Ьi moguce 
p 1·oгacнnatl sm1sao 1 znacaJ svakog шalog dogadaja koji se posma
t r·a . Teskoca trece vrste saznanja sastoji se najpre н neophodnosti da 
Sl: zna сео п;tehanizam �adi saznanja i najшanje stvari, i drugo, u 
l ll:o�hodnostl da se stav1 н pokret Citava dzinovska masina znanja 
! l a  br se saznalo nesto sasvim шаlо i beznacajno. 

То је, u gruЬim crtama, ono sto sаш "naucio" ili "razumeo" u 
щlпоsн na tri vrste saznanja. Jasno vidim da је u tom opisu ideja 
p1·cпcsena na neodgovarajuCi nacin; mnoge stvari, verovatno naj
va:/.пije, nestale su odavno iz шоg secanja. То vazi ne samo u odno
S L I  па pitanje saznanja, vec, uopste, u odnosu na sve sto sam ovde 
r r ap isao о mojim eksperimentiшa. Svi ti opisi moraju se uzeti ve
O i l la oprezno, sa razншevanjeш da је u opisu devedeset devet posto 
( > Јюg sto se osetilo i razuшelo tokoш eksperimenata izguЬljeno. 

Vсоша cнdno шesto u mojiш eksperiшentima zauzeli su po
k t r sa j i  da se sazna nesto u vezi sa mrtvima. Pitanja te vrste oЬicno 
1 1  ostajala bez odgovora i ја sаш Ьiо nejasno svestan da је н saшim 

p r t ; 1 1 1 j ima Ьila neka sнstinska greska. Ali, jednom sam doЬio veoma 
, , , s ; t l l  ocigovor na шоје pitanje .  Stavise, taj odgovor је Ьiо povezan 
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sa jos jednim slиcajem neиoЬicajenog osecaja Simti, koji sam do
ziveo otprilike deset godina pre opisanih eksperiшenata i koji је Ьiо 
proиzrokovan stanjem intenzivnih osecanja. 

GovoreCi о оЬа slиcaja шоrаси da dodirnem potpиno licne stvari. 
То iskustvo је Ьilo povezano sa sшrси izvesne osobe koja је Ьila 

и Ьliskom odnosи sa mnom. Tada sam Ьiо mlad i Ьiо sam veoma 
potisten njenom sшrси. Nisam mogao da mislim ni na sta drиgo i 
pokusavao sam da razиmem, da resim zagonetku nestanka i ljиdske 
medиsobne povezanosti. I iznenada se иnиtar mene digao talas no
vih misli i novih osecaja, ostavljajпCi za sobom osecaj zapanjпjиceg 
mira. Video sam na trenиtak zasto mi ne mozemo da razпmemo 
sшrt, zasto nэs smrt plasi, zasto ne mozemo da nademo odgovor ni 
na jedno pitanje koje seЬi postavljamo и vezi sa proЬlemom sшrti. 
Та osoba koja је ишrlа i о kojoj sam mislio, nije mogla da шше, jer 
nikad nije ni postojala. То је Ьiо odgovor. OЬicno, ја nisam video 
nјп, vec nesto sto је Ьilo kao njena senka. Та senka је nestala. Co
vek koji је  zaista postojao nije mogao da nestane. On је Ьiо veCi 
nego sto sam ga video, "dпzi", kako sam to formиlisao seЬi, i п toj 
njegovoj "dиzini" Ьiо је sadrzan, na izvestan nacin, odgovor na sva 
pitanja. 

Тај iznenadni i zivi tok misli nestao је  isto tako brzo kao sto se 
i pojavio. Samo na nekoliko selшndi od njega је ostalo nesto nalik 
na mentalnп sliku. Video sam pred sobom dve figure. Jedna, sasvim 
mala, Ьila је kao nejasna silпeta coveka. Та figura predstavljala је 
coveka kakvog sam ga znao. Druga figura Ьila је kao риt и plani
nama koji vidite kako vijпga шеdп brdima, prelazi reke i nestaje п 
daljini. То је  Ьilo ono sto је  on п stvamosti Ьiо i to је Ьilo ono sto 
nisam mogao ni da razпmem ni da izrazim. Secanje na to iskustvo 
dalo mi је na dпgo vreme osecanje mira i poпzdanja. Kasnije, ideje 
о visim dimenzijama dale sи mi mogпcnost da nadem fonnиlacijп 
za taj cиdni "san и bпdnom stanjи", kako sam zvao svoje iskustvo. 

Nesto sto је veoma liCilo na to dogodilo se opet и vezi sa mojim 
eksperimentima. 

Mislio sam о jednoj drиgoj osoЬi takode Ьlisko povezanoj sa 
mnoш, koja је шшlа pre dve godine. U okolnostima sшrti te osobe 
kao i и dogadajima posledпjih godina njeпog zivota, ьilo је mnog� 
toga sto mi nije Ьilo jasno i Ьilo је stvari za koje sam mogao da psi-
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lюloski sebe kriviш, пglavnom zbog toga sto sam se иdalj io od nje, 
1 1с пalazeCi se dovoljno Ьlizи kad sam mogao da јој zatrebam. Мпо
gu toga је moglo da se kaze protiv tih misli, ali ја nisam mogao da 
i 1 1 se potpиno otarasim, i one sи ше opet dovele do рrоЫеша sшrti 
i ([о proЬlema mogпcпosti zagrobnog zivota. 

Secam se da sam jednom tokom eksperimenta rekao seЬi da, ako 
si:lrn verovao и spiritisticke "teorije" i п mogпcnost koml1llikacije sa 
1шtvima, trebalo Ьi da mi Ьиdе drago da vidiш tu оsоЬи i иpitam је 
j cdno pitanje, samo jedno pitanje. 

I iznenada, bez ikakve pripreme, moja zelja је Ьila zadovoljena, 
i ji:l sam је video. То пiје Ьiо vizпelni oset i оно sto sam video nije 
[ ) i  la njena spoljasnja pojava, vec Citav njen zivot, koji је brzo Ьlje
.'i llLIO preda mnom. Тај zivot - to је Ьiо on. Covek koga sam znao i 
koji је ишrо пikad пiје postojao. Ono sto је  postojalo је  nesto sa
sv iш drugacije, jer njegov zivot nije Ьiо samo пiz dogadaja, kao sto 
mi oЬicno seЬi prikazпjemo zivot пekog coveka, vec mislece i ose� 
cajuce Ьiсе koje se nije promenilo cinjenicom njegove sшrti. Covek 
koga sam zпао Ьiо је lice, da tako kazem, tog Ьiса - lice koje se 
1 1 1спјаlо sa godiпaшa, ali iza koga је stajala иvek ista stvamost koja 
.'>с не menja. Da se izrazim figurativno, mogп da kazem da sam vi
<lco tog coveka i govorio sa njim. Zapravo tu пiје Ьilo vizиelnog 
L l t i ska koji Ьi se шоgао opisati, niti Ьilo cega nalik na оЬiсап raz
)_',ovoг. Svejedno, znao sam da је to оп i da је on Ьiо taj koji шi је  
i spгicao шnogo vise о seЬi nego sto bih mogao da pitam. Video sam 
sasvirn ј аsпо da sи dogadaji poslednjih godina njegovog zivota Ьili 
1 1 cгaskidivo povezani sa пjegoviш licem koje sam znao tokoш nje
! '.ovog zivota. Тi dogadaji poslednjih godina Ьili su crte lica nje
I ',OVOg zivota и poslednjiш godinaшa. Niko nije шоgао da izшeni 
11 is ta ti njiшa, kao sto niko nije шоgао da proшeni Ьојп njegove 
kosc ili ociju, ili oЬlik njegovog nosa; i potpuno na isti naciп nije 
1 1  юgla Ьiti пiCija greska sto taj covek iша te crte lica, а ne neke 
1 l 1·щ�с . 

Сгtе njegovog lica, nalik na crte njegovog zivota poslednjih go-
1 l i 1 1 a - to sп Ьile njegove osoЬine, to је Ьiо on. Gledati na njega bez 
\ logi:ldaja poslednjih godina njegovog zivota Ьilo Ьi isto tako cпdno 
k ;ю i zamisljati ga sa drиgacijiш liceш - to ne Ьi Ьiо on. I istovre
' ' 'c lю sаш rаzпшео da niko ne moze Ьiti odgovoшn sto је on Ьiо 
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takav kakav је Ьiо, а ne drugacij i .  Uvideo sаш da шi zavisiшo jedni 
od dшgiЬ пшоgо шаnје nego sto шisliшo. Mi nisшo vise odgovoшi 
za dogadaje н zivotiшa dгttgЉ пеgо sto sшо odgovoшi za пj i lюve 
сгtе l ica. Svako iша svoje sopstveпo lice, sa svoj iш sopstveпiш 
роsеЬпiш l inijaшa i crtaшa, i svako iша svojн sudЬinн, н kojoj dгн
gi covek шоzе da zauziшa izvesпo шesto, ali н kojoj пе шоzе da 
proшeni пista. 

Ali, нvidevsi to, takode sаш video da sшо шi шпоgо Ьlize ve
zaпi za пasLJ pгoslost i za Јјнdе sa koj iшa dolaziшo н dodiг пеgо sto 
оЬiспо шisliшo, i гаzшnео sаш sasviш jasno da sшrt Lt tоше пе ше
пја пista .  Mi оstајепю vezani sa sviшa sa koj iшa sшо Ьili \fezaпi . 
Ali, da Ьisшо koшнп iciгa l i  sa nj iшa, пеорlюdпо је  da se bttdc LJ ро
sеЬпош stапјн. 

Mogao Ьiћ da па s ledeci нас iп оЬјаsпiш idcjc koje saш t-azшneo 
в tош pogledu: ako covek нzше gгапв dгvcta sa gгапсiсаша, pгesck 
gгапе odgovarace covelш kako ga оЬiспо vidiшo ; sаша graпa bice 
covekov zivot, а gгancice се Ьiti zivoti ljнdi sa kojiшa dolazi ll 
dodir. 

Hij eгoglif koj i sаш opisao гanij e, liнij a sa Ьоспiш ргојсkсiјаша, 
ozпacava нргаvо tLI gгanu sa gгапс iсаша. 

Nastojao sаш da в шојој kпj izi "Tertium Organum " postaviш 
ideju о "dugoш telu" coveka od гоdепја do sшrti. Тегшiп koj i se ko
гisti u iпdijskoj filozofiji "Liпga SЬагiга" ozвacava вргаvо to "dugo 
telo zivota " .  

Та koпcepcija coveka i l i  covekovog zivota kao graпe, sa izdaпci
шa koj i pгedstavljajн zivote ljudi sa kojiшa је он povczaп, poveza
la је шпоgе stvari u шош razuшevaпju i objasпila шi шпоgо toga. 
Svaki covek је za sebe takva gгапа, а dшgi ljudi sa koj iшa је po
vezaп su пjegovi izdaпci. Ali, svaki covek је  za sebe glavпa gгапа, 
а опај dшgi covek је za пјеgа пjegov izdaпak. Svaki od tili izdaпaka, 
ako se па пјеgа koпceпtrise paz'J.ja, sаш postaje gгапа sa izdaпciшa. 
Na taj паСiп је covekov zivot povezaв sa izvesпiш Ьгојеш drugiћ 
zivota, јеdап zivot, u пеkош sшislu, ulazi н dшgi, i sve uzeto zaje
dпo stvaгa јеdпн сеliпн, ciju priгodн шi пе 1-аzншешо. 

Ideja jediпstva svega, н Ьilo kош sшislн i н Ьilo kojoj razшeгi da 
se нzше, zaнziшala је vеоша vazпo шesto н koпcepcij i  sveta i zi
vota koja se stvoгila н шепi н tiш снdпiш staпj iшa svesti. Та kоп-
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ccpcija sveta нkljuCila је пesto potptшo supгotпo паsеш uоЬiсаје
tюш pogledu па svet ili koпcepcij i sveta. ОЬiспо svaka stvar i svaki 
<.iogadaj iша za паs пeku sopstveпu vredпost, пeki sopstveпi zпасај , 
пeki sopstveпi sшisao. То zasebпo zпасепје koje svaka stvaг, svaki 
clogadaj iша, паша је шпоgо гazшnlj ivij e i Ьlize пеgо njegovo шо
gнсе opste znaceпje i opsti znacaj , cak i н slнcajeviшa н koj iшa шо
zсшо с\а pгetpostaviшo ili шis liшo о tom opsteш zпасајн. Ali, н toj 
поvој koпcepcij i sveta sve је bilo dгнgacije. Svaka stvar se pojavlj i
vala, pre svega, ne kao odvojeпa celiпa, vec kao deo пеkе dгнgе ce
l inc, н пајvссеш Ьгојu slнcajeva паша neгazшnljive i пepoznate. 
Zпасепје i zпасај te stvaгi bili sн odredeпi ргiгоdош te velike celiпe 
i шеstош koje је zattziшala u toj celiвi. То је potpнno izшenilo ci
tavн s likLJ sveta. Mi sшо пavikl i da sve uziшaшo odvojeпo. Ovde 
п i је  Ь i lo niceg oclvojeпog, i Ьilo је izнzetпo снdпо osecati sebe н 
s\fetн LJ kоше sп sve stvaгi Ьile шеdнsоЬпо povezane i sve stvaгi sп 
s l cdile јеdпа iz dгuge . Nista пiје postojalo odvojeпo. Osetio sаш da 
ј е  odvojeпo postojaпje Ьilo ccga - нkljucнjuCi i шепе saшog - fi
kcija, пcsto пepostojece, пешоgнсс.  Osecaj odsustva odvojenosti i 
osecaj povezanosti i jedпosti нjediпili sн se sa ешосiопаlпiш deloш 
тојiћ koпccpcija .  Na pocetkн sc taj koшЬiпovani osecaj нkazivao 
kao nesto zastгasнjttce, ргеtссе i bezпadezпo; ali kasnije, ne шепја
ј t tci svojп ргiгоdн, оп је росео da se Ltkazuje kao пajгadosпij i i пaj 
s j aj п i j i  osecaj koj i postoj i .  

Daljc ,  postojala ј е  slika, ili шeпtalna slika, koja ј е  нlazila н sve 
i pojavlj ivala sc kao пеорЈюdнi deo svih logickiЬ ili alogickЉ koп
stпtkcija .  Та slika је pokazivala clva aspekta, оЬа ос! svega нzeta 
zajeclпo, to jest, ce1og sveta, i ос! svakog пjcgovog odvojeпog dela, 
to jest, svaka ocl\rojcпa stгапа sveta i zivota. Prvi aspckt је bio ро
\1Сzап sa Ргviш Ргiлсiрош . Yideo sam, tako гсс i ,  poгcklo l:itavog 
S \'eta ili poгcklo svakc clatc роја\'С ili <.late ideje. Dгнgi aspekt је Ь iо 
povezaп sa odvojeпim st\'aгiшa: video sаш svet, ili опе dogadaje 
koj i  SLJ шс iпtcгcsoval i  н datom tгenнtkн, н пј iЈюvој fiпalnoj шani
kstacij i, to jest, kao sto i l1 шi vidiшo oko sebc, ali povczaпc н celi
п tt ,  паша пesЬvatlj ivн. Ali, izшedtt pгvog aspckta i dгнgog aspekta 
Ll \lek se pojavlj ivao pгekid, пalik па jaz i l i  ргаzап ргоstш. Gгaficki 
bll1 to шоgао pгedstaviti pгibl izпo па sledeci naciп: zaшislite da se 
odozgo ројаv!јнјн tгi liпije iz јеdпе tacke; svaka od te tгi linij e је 
opct ргеоЬгаzепа н tгi l iпij e; svaka od tЉ liпija opet u tгi liпije .  
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Postepeno se linije prekidajи sve vise i vise i postajи sve razno
vrsnije ро svojiш svojstviшa, sticиCi Ьоји, oЫik i drиge osoЬine, ali 
ne dose�иCi stvame cinjenice, i preobra�avajиci se и neku vrstu ne
vidljivog toka koji silazi odozgo. Odozdo, zaшislite beskrajnи raz
novrsnost pojava sakupljenih i klasiflkovanih и grиpe; te grиpe opet 
se иjedine, i kao rezнltat је veliki broj vеоша raznovrsnih pojava 
zapravo vezan и celine i шоzе se izraziti jedniш znakoш ili jedniш 
hijeroglifoш. Niz tih hijeюglifa predstavlja �ivot vidljivog sveta na 
odгedenoj иdaljenosti od povrsine. Odozdo ide ргосеs razdvajanja, 
а odozgo dolazi рюсеs нjedinjenja. Ali, Iazdvajanje i иjedinjenje se 
ne sиsrecи. Izшedн onog sto је  gOie i onog sto је dole foiшiran је 
prazan pюstoi и kоше nista nije vidljivo . Gomje Iazdvajajиce lini
je, иrnno�avajиci se i sticиci razlicite Ьоје, brzo se stapajн zajedno 
i nestajи и praznoш prostoru koji odvaja ono sto је gore od onog sto 
је dole. Odozdo sve beskгajno raznovrsne pojave se vеоша brzo 
ргеоЬrа�аvајн и principe, izнzetno bogate znacenjeш i и hijeгogli
fsko oznacavanje, ali svejedno шаnје od poslednjih vidljivih gor
njih linija. 

PriЬblno sи шi se и takvoш grafickoш prikazи ta dva aspekta 
sveta i stvaii pojavila. lli, шоgи da kа�еш da је i odozgo i odozdo 
svet pгedstavljen razliCitiш skalaшa i te skale se za шеnе nikad nisи 
srele, nikad nisн presle jedna н drugн, ostale sи potpнno nesaшer
ljive. Citava teskoca је bila нpravo н tоше, i ta teskoca se osecala 
sve vreшe. Uvideo sаш da, ako Ьih шоgао da postaviш шost od 
onog sto је  odozdo ka оnош odozgo, ili, jos bolje, и sиргоtnош 
pravcи, trebalo Ьi da гаzшnеш sve sto је odozdo, јег pocevsi odo
zgo, od fнndaшentalnih principa, Ьilo Ьi lako i jednostavno Iazи
шeti bilo sta odozdo . Ali, nikad nisaш иsрео da роvе�еш principe 
sa cinjenicaшa jer, kao sto sаш vec rekao, sve cinjenice Sll se brzo 
stapale и koшplikovane hijeгoglife, а ti 11ijeroglifi sн se i dalje vе
оша razlikovali od gornjih pгincipa. 

Nista sto piseш, nista sto se шо�е reci о шојiш iskustviшa, nece 
Ьiti slшtljivo ako se ne иzше и obzir eшocionalni ton tih iskustava. 
То иopste nistl Ьili шimi, nepristrasni, neиzbнdeni trenнci; sve је Ьi
lo риnо osecanja, osecaja, gotovo strasti. 

Najcиdnija stvar и sviш tiш iskнstviшa bio је povшtak, povratak 
н oЬicno stanje, н stanje koje zoveшo �ivotoш. То је Ьilo nesto vе
оша slicno ишirаnјн ili овоше sto ја шisliш da шniranje шоrа Ьiti. 
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ОЬiсво Ьi se taj pov1-atak dogadao kad Ьih se ргоЬнdiо нјнtгн 
паkов iвteresaвtвog eksperiшeвta prethodne noci. Ti eksperiшeвti 
s LI se gotovo нvek zavrsavali snoш. Тоkош tog sва Ьih oCigledno 
ргеsао н иоЬiсајево staвje i probнdio se н оЬiсвош svetu, н svetн н 
kоше se Ьиdiшо svako јнtго. Ali, taj svet је sadr�ao вesto izнzetno 
pгitiskajиce, on је Ьiо neverovatno prazan, ЬеzЬојав i be�ivotan. Bio 
је kao da је sve и nјеши drveno, kao da је on neka ogiOшna divena 
шasina sa skripaviш drveniш tockoviшa, drveniш шisliшa, drve
niш Iaspolozenj iшa, drveniш osecajiшa; sve је Ьilo н�asno sрого, 
jcdva se шicalo, ili se шicalo sa шelanholijoш drvenog skripanja. 
Sve је Ьilo шitvo, liseno dнse, bez osecanja. 

Bili sн и�asni, ti trenиci bиdenja и nestvamoш svetu nakoв stvar
пog, н 1mtvoш svetu nakon �ivog, н ogiaвicenoш svetн, isecenoш 
па шаlе paiCice, вakon jedвog beskrajnog i celovitog sveta. 

Mo�da kroz шоје eksperiшente nisaш doЬio posebno nove Ci
пjenice, ali sаш doЬio шnoge шisli . Kad sаш video da шој pгvi cilj , 
tj . objektivna шagija, ostaje nedosti�an, росео sаш da шisliш da Ьi 
vcstacko stvaranje шistickih stanja шoglo da postane nov шetod н 
psilюlogij i. Тај cilj Ьi Ьiо postignнt ako Ьih иtvrdio da је шоgнсе da 
izшевiш шоје staвje svesti zadr�avajиCi istovreшeno рнnн шос po
s matranja. То se н риnој шeri pokazalo nешоgнСiш. Stanje svesti 
sc izшenilo, ali ја вisаш шоgао da kontroliseш tll рrошевн, вisаш 
пikad шоgао da zasigurno kа�еш sta се iz ekspeгiшenta proizaci, а 
cak nisaш нvek шоgао ni da posшatraш; ideje sн sledile jedna dru
)SLI i nestajale sнvise brzo . Моrаш da prizвaш da, iako sн шој i eks
pcгiшenti нtvrdili rnnoge шogнcnosti, oni nisи dali шaterijal za 
L:gzaktne zakljиcke. Bazicвa ;Jitaвja sto se tice odnosa objektivne 
magije рrеша sнbjektivвoj шagiji i рrеша шisticizвш ostala sн bez 
щllucnih odgovora. 

Ali, вakon шojih ekspeгiшenata, росео sаш da шnogo stvari 
t i 1·L1gaCije гаzшnеш. Росео sаш da rаzншеш da швоgа filozofska i 
1 1 1ctafizicka razшisljanja, роtрнво razlicita ро tешаша, forшi i ter-
1 1 1 i nologiji ,  шоgн zapravo da Ьнdи pokusaj da se izrazi нpravo to 
s l o  sщn ја saznao, i sto sаш pokusao da opiseш. Rаzншео sаш da 
1 1  pozadini швogih sisteшa рrонсаvавја sveta i coveka шоgи le�ati 
1 s lшstva i osecaji vеоша slicвi шојiш sopstveniш, шо�dа ideвticni 
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sa njima. Razшneo sam da је vekovima i hiljadama godina ljudska 
misao kruzila i kruzila oko necega sto nikad nije uspela da izrazi .  

U svakom slucaju, moji eksperimenti utvrdili su za mene sa ne
sumnjivom jasnocom mogucnost da se dode u dodir sa stvarnim 
svetom koji lezi iza lelujavog privida vidljivog sveta. Video sam da 
је znanje stvamog sveta moguce, ali, kako mi је postajalo sve jasni
je i j asnije tokom mojih eksperimenata, ono је trazilo drugaciji. pri
stup i drugaciju pripremu. 

SastavljajuCi sve sto sam proCitao i cuo, ne mogu а da ne vidim 
da su rnnogi pre mene dosli do istog rezultata, i mnogi su, najve
rovatnije, otisli daleko dalje od mene. Ali, svi oni su se neizbezno 
suocili sa istom teskocom, naime, nemogucnoscu da jezikom mr
tvih prenesu utiske zivog sveta. Svi osim onih koji su znali drugacij i 
pristup . . .  Dosao sam do zakljucka da bez onih koji znaju dгugaCiji 
pгistup nije moguce uciniti nista. 

1 9 1 2- 1 929. 

396 

и potrazi za cudesnim 

Poglavlj e IX 

U POTRAZI ZA CUDESNIM 

I 

NOTR DAM U PARIZU 

Mnoge cudne misli је u meni izazvao pogled sa vгha tomjeva 
Notr Dama. Koliko је vekova proslo ispod tih tornjeva, koliko mno
go pгomena, а koliko malo pгomena! 

Mali srednjovekovni gгad okruzen polj ima, vinogradima i sшna
ma. Rastuci Pariz koji је nekoliko puta pгerastao svoje zidine. Pariz 
proslog veka, "Koji menja svoje lice svakih pedeset godina", kao 
sto је primetio Viktor Igo. А ljudi . . .  uvek iduci nekuda ршеd tih tor
njeva, uvek zureCi пekuda, i uvek ostajuCi tu gde jesu, ne videCi ni
sta, ne primecujuCi nista, uvek isti ljudi. I tornjevi, uvek isti, sa istim 
olucima gledajuCi na taj grad, koji se vecno menja, vecno nestaje i 
vecno ostaje isti. 

Ovde se dve linije zivota covecaпstva jasno vide. Jedna је linija 
zivota tih ljudi ispod; а druga, lin ija zivota onih koji su gгadili Notr 
Оаш. I gledajuci nadole sa tih tomjeva, osecate da је prava istoгija 
covecanstva, istoгija о kojoj ј� vгedno govoriti, istorija ljudi koji su 
gгadili Notr Dam, а ne onih ispod. I razumete da su to dve sasvim 
t-azliCite istшije. 

Jedna istшija prolazi potpuno pred ocima, i, striktno govoreCi, to 
је istorija zloCina, jer da nije Ьilo zloCina, ne Ьi Ьilo ni istorije .  Sve 
пajvaznije pгekretnice i stadijumi и toj istorij i obelezeni su zlocinima: 
LtЬistvima, delima nasilja, pljackama, ratovima, pobнnama, masa
krima, mucenjima, poguЫjenjima. Ocevi uЬijaju decu, deca uЬijaju 
oceve, braca uЬijaju jedan drugog, muzevi uЬijaju zene, zene uЬija
j Lt muzeve, kraljevi masakriгajн podanike, podanici uЬijaju kraljeve. 
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То је jedna istorija, istшija koju svi znaju, istorija koja se uCi u 
skolama. 

Druga istorija је istorija koja је poznata veoma шalom broju. 
Vecina је uopste ne vidi iza istorij e zloCina. Ali, ono sto је stvoreno 
tош skrivenoш istorijoш postoji dugo nakon toga, ponekad kroz 
шnoge vekove, kao Notr Dаш. Vidlj iva istorija, istorija koja se od
vija na povrsini, istorija zlocina, pripisuje sebi ono sto је skrivena 
istorija stvorila. Ali, zapravo, vidljiva istorija је uvek zavarana oniш 
sto је skrivena istorija stvorila. 

Toliko је napisano о katedшli Notr Dam, а tako malo se zapra
vo zna о п јој .  Neko ko nikad nije pokusao da о tоше nesto sazna za 
sebe, ili da saCini nesto od dostupnog шaterijala, nikad ne Ьi vero
vao koliko је zap1ЋVO шаlо poznato о gradenju te katedrale. Trebalo 
је пmogo godina da se sagradi; datшni kad је zapoceta i kad је za
vr-seпa su poznati; bislшp koji је, na ovaj ili онај пaCin, doprineo toj 
izgradnji takode је poznat, а poznate su i раре i kraljevi tog vrеше
па. Ali, sto se tice sашiћ graditel;a nista nije ostalo osiш iшena, а i 
to retko. 1  I nijedna cinjenica nije pr-eostala koja se odnosi na skole 
koje su stajale iza svega sto је stvoreno u tom cudпom periodu koji 
је zapoceo oko 1 000. godiпe i trajao oko cetiri stoleca. 

Poznato је da su postojale Skole Graditelja. Naravпo da su one 
morale da postoje, jer је svaki majstor radio i obicno ziveo sa svo
j im uceniciшa. Tako su radili slikari, tako su radili vajari. Tako su, 
prir-odпo, Iadili arћitekti. Ali, iza tih individualnih skola stajale Sll 
dшge institucije veoma komplikovanog por-ekla. А to nisп Ьile рпkе 
arћitektonske skole ili skole zidaш. Gradenje katedr-ala је Ьilo deo 
kolosalnog i mпdr-o zamisljenog рlапа koji је dopпstao postojanje 
potpuno slobodnih filozofskih i psiholoskih skola ll tom gгubom, 
besmisleпom, surovom, praznovemom, zatucanom i sholastickom 
srednjem veku. Те skole su nam ostavile ogгomno пaslede, koje smo 
gotovo vec protlЋcili, ne razumevajuci njegovo znacenje i vrednost. 

1 "U obiшnim zapisima о crkvi Notr Dam, koji idu unazad do Ј 2.  veka, пета 
пiјеdпе reci о stvaпюm radu na gгadeпju katedrale. Prema hronikama perioda pre 
gotike, maпastirske biЬlioteke sн bile рuпе opisa gradnje пjihovih zgrada i biogia
fija i pohvala пjihovim graditeljima. Ali, sa dolaskom perioda gotike, izпeпada је 
sve ucutalo. Do 12 .  veka пета роmепа пi о jedпom arhitekti ." (Iz knjige Violet Је  
Dik) 
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Те skole, koje sп izgradile "gotske" katedrale, sakrile sп se tako 
(Jobro da njihove tragove danas шogu da nadп samo oni koji vec zna
ju da su takve skole morale postojati. Svakako da katolicka crkva 
1 1 . 

_
i 1 2 . veka, koja је vec koristila mпcenje i lomacп za jer-etike, i 

gнSlla svaku slobodnп misao, nije sagradila Notr Dаш. Nema ni 
пајшаnје sпnmje da је па neko vreme crkva ucinjena instrшnentom 
za ocпvanje i propagiranje ideja istinskog hriscanstva, istinske reli
gije i istinskog znanja, koje Sll јој Ьile apsolпtno strane. 

I nema.niceg �eve�_
ovatпog и cinjenici da је cela shema gradenja 

k�tedrala 1 orgaшzacчa skola pod okriljeш graditeljskih aktivnosti 
bila stvorena zbog rastuce "manije jer-esi" п katolickoj crkvi i zato sto 
је crkva brzo guЬila one osobine koje su је пcinile utoCisteш znanja. 

Do kraja prvog milenijuma hriscanske ere, шanastiri su sakпpili 
s� na�ku, 

_
sv� zna�je t�g. v:�eme�a: Ali, ozakonjenje Iova i progo

na Jeretika, 1 pпstup inkvlZlclJe, пcmlle sп nemogucim da znanje oЬi
tava ll manastiriшa. 

Tada је �adeno, ili, da preciznije kazeшo, stvoreno novo i pr-i
kl�dno пt�c1ste zva to znanje .  Znanje је napпstilo шanastire i preslo 
ll Skole Z1dara, Skole Masona. Stil kasnije nazvan "gotskiш", а п 
to vreшe poznat kao "novi" ili "modemi", Cija је karakteristicna cr
ta Ьiо prelomljeni lпk, prihvacen је  kao odlika tiћ skola. Те skole Sll 
iz��tra pr-edstavljale slozenп or-ganizacijп i Ьile sп podeljene na ra
zliC1te stepene; to znaCi da su u svakoj "skoli fnasona" gde su se псi
�е sv� na�ke neophodne arhitektima, Ьile пnпtrasnje skole u kojima 
Је ?bJaS!lJavano pravo znacenje religiozniћ alegorija i siшbola i џ 
kOJ IШa Је proucavana "ezoterijska filozofija" ili nauka о odnosima 
�zmedu Bog_a, coveka i un_iv�rzuma, t� je�t, sama "шagija", zbog ko
J� sп, ako Ь1

_ 
se sашо poш1sl1

_
Io na to, lJlldl udarani na шuke i spaljiva

ш na �orr:a�
.
�- Те skole su traJale do renesanse, kad је postalo moguce 

postoJaщe svetovne nauke". Nova nauka, zanesena novinom slobo
(lпe mis�i i slobodnog istrazivanja, vеоша brzo је zabшavila svoje 
poreklo 1 pocetak, а takode је zaboravila i пlogu "gotskih" katedrala 
Ll ocпvanju i sukcesivnom prenosu znanja� · 
• Ali: �o�r Dam. ј е  ostao, i do danas спvа i pokazuje nam ideje tih 
skola 1 IdeJe pravih "slobodnih zidara". 

. 
�oznato је �а је Notr �am, bar ро svojoj spoljasnjosti, danas 

Ы IZI оnош sto Ј е  lZVOШO Ью nego sto је to Ьiо slпcaj tokoш pret-
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hodna tri veka. Nakoп пebrojenih poboznih izшena, nakon oluje 
revolucije koja је unistila ono sto је pгezivelo te izшene, Notг Dаш 
је н dшgoj poloviпi 1 9 . veka restaurirao covek koji је duboko razu
шeo ideju ove katedrale. Ali, sta је preostalo od p1-ave starine, а sta 
је novo, tesko је reci, пе zbog пedostatka istorijskih podataka, vec 
zato sto је "novo" cesto l1 stvaгi "staгo" .  

Takvo је, na priшei, visoko, vitko, zasiljeпo kube nad istocпiш 
deloш katedt-ale, sa koga dvanaest Apostola, predvodeni zveriшa 
apokalipse, silaze na cetil"i strar •. e sveta. Staro kube је sшseno 1 787 .  
Ono sto vidiшo danas је struktшa 1 9. veka, i predstavlja rad Violet 
le Dik, restauratora katedrale iz vrешепа drugog carstva. 

Ali, cak пi Violet le Dik nije шоgао da stvori pogled sa visokih 
torпjeva na grad, нkljucнjнci i kube i Apostole; on nije шоgао da 
stvoгi citav scenski efekat koji је пesuшnjivo Ьiо deo graditeljskog 
dizajna. Toranj sa Apostoliшa је nerazdvojni deo tog pogleda. Sto
j ite na vrhu jednog od visokih tornjeva i gledate рrеша istoku. 
Grad, kuce, геkа, шostovi, sicusni, шikroskopski ljudi . . .  I nijedaп 
od tiћ ljudi ne vidi toranj , niti vidi ucitelje kako silaze na zeшlju 
pгedvodeni zveгiшa apokalipse . То је sasviш prirodno, j er odatle, 
sa zeшlje, tesko iћ је razaznati . Ako odete tашо, na obale Sene, па 
шost, Apostoli се odatle izgledati gotovo isto toliko шali kao sto 
ljudi izgledaju odavde, i oni се se utopiti u detalje na krovu kate
drale .  Oni se шogu videti sашо ako covek zпа za nj iћovo postoja
nje, kao i шnoge dшge stvari na svetu. Ali, ko шari da zna? 

А olнci? Na nj iЬ se gleda jednostavno kao na ukras, ili kao па 
individнalne tvoгevine razniЬ uшetnika u razna vreшena. Zapгavo, 
шedutiш, oni su jedna od najvaznijiћ crta dizajna Citave gгadeviпe. 

Тај dizajn је Ьiо vеоша slozen. Da Ьнdеш preciznij i, to cak i nije 
jedan dizajn, vec nekoliko dizajna koj i se шedusobno upotpunjava
ju. Gгaditelji su zeleli da stave svo svoje znanje, sve svoje ideje, u 
Notr Dаш. Tu nalazite шateшatiku, astronoшiju; neke vеоша cudne 
ideje о biologiji ili "evol11ciji" u kaшeniш zbunoviшa, na kojiшa ra
stu lj11dske glave, na balustradi velike platfOl"Шe,pod lebdeCiш pot
porпiш lukoviшa. 

Oluci i druge figшe Notr Dаша prenose nаш psiћoloske ideje 
njeniЬ graditelja, uglavnoш ideju о slozenosti duse. Те figшe s11 d11-
sa Notr Dаша, njena mzlicita "ја ":  zaшisljena, шelaпЬolicna, bdi-
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j L Jca, podrнglj iva, zloc11dna, utoпula u sebe, proZdiruCi nesto, gleda
j L Jci  intenzivno u daljinu koja nаш је nevidljiva, kao cudna zena sa 
kарош casne sestre, koja se nюze videti iznad kapitela stubova na 
maloj kuli visoko na juZпoj strani katedrale .  

Oluci i dшge figшe Notr Dаша iшaju jedno vеоша cudno svoj
s tvo: рогеd njih lj11di se ne шogu cгtati, slikati ili fotografisati; po
J ·ed njiЬ ljudi izgledaju kao шrtve, bezizrazne kaшene slike . 

Tesko је  objasniti ta "ја" Notr Dаша; ona se шoraju osetiti, i ona 
sc шogu osetiti. Ali, neophodno је da se оdаЬеге vreшe kad Pariz 
rostaje tih. То se desava pred svitanje, kad jos nije svanulo, ali је vec 
шoguce da se razaznaju neka od tiћ c11dnih Ьiса koja snevaju u visiпi. 

Sесаш se jedne takve noCi; Ьilo је to pred rat. Ostao sаш kratko 
в Parizu na putu za Indiju i lutao sаш ро gradu poslednji put. Vec 
је pociпjalo da Ьiva svetlo i vazduћ је  postajao ћladan. Mesec se 
brzo kretao шedu оЬlасiша. Hodao sаш oko Citave katedrale. Ogro
шni шasivni tornjevi stojali su kao na oprem. Ali, ја sаш vec razu
шeo njihovu tajnu. I znao sаш da nosiш sa sоЬош cvrsto ubedenje, 
koje nista nije шoglo da uzdrшa, da to postoji, to j est, da postoji 
dшga istorija ро strani od istorije zloCina, i da postoji dr11ga шisao, 
koja је stvorila Notr Dаш i njene figшe. Вао sаш da traziш druge 
tragove te шisli, i Ьiо sаш sigшan da cu ih naCi. 

Proslo је оsаш godina pre nego sto sаш ponovo video Notr Dаш. 
То su Ьile godine gotovo nevidenog koшesanja i вnistavanja. I iz
gledalo шi је da se nesto pгoшenilo u Notr Daшu, kao da је ona 
pocela da iша predosecanje kraja koji јој se priЬlizava. Тоkош tiћ 
godina, koje su ispisale tako sjajne stranice 11 istoriji zlociпa, ЬошЬе 
sн pale na Notr Dаш, srapneli su prastali, i sашо slucajeш Notr 
Dаш nije dozivela sudЬiпu te cudesne bajke dvanaestog veka, ka
tcdrale 11 Rешsв, koja је nestala kao zrtva napretka i civilizacije .  

I kad sаш se opet рорео na toranj i opet video Apostole koji si
l aze, Ьiо sаш pogoden 11zal11dnoscв i gotovo potpunoш beskorisno
scu pokusaja da se ljudi nauce nесеш sto uopste ne zele da znaju. 

I opet, kao i шnogo puta ranije, шоgао sаш da nadeш sашо je
l laп arguшent protiv toga, naiшe, da шoZda cilj i apostola i gradenja 
Not[ Dаша nije Ьiо da nauCi sve ljude, vec sашо da prenese izvesne 
i llcj c  nekolicini ljudi kroz "pt\)Stor i vreшe". Moderna nauka osva-
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ја  prostor u granicama povrsine male zemlje.  Ezoterijska nauka је 
osvojila vreme i ona zna metode za prenosenje netaknutih ideja i za 
ustanovljavanje komunikacije medu skolama kroz stotine i hiljade 
godina. 

1 922.  

11 

EGIPAT 1 PIRAMIDE 

Prvi cudan osecaj Egipta koji sam doziveo Ьiо је na putu od 
Kaira do piramida. 

Na mostu preko Nila bio sam ispunjen cudnim i gotovo za
strasujucim osecajem ocekivanja. Nesto se menjalo oko mene. U 
vazduhu, u bojama, u linijama, Ьila је magija koju jos nisam ra
zumeo.  

Arapski i evropski Kairo brzo је  nestao, а na njegovom mestu, u 
svemu sto me је okruzivalo, osetio sam Egipat koji me је obavijao. 

Osetio sam Egipat u vetru koji је nezno duvao sa Nila, u velikim 
brodovima sa njihovim trouglastim jedrima, u grupama palmi, u 
predivnim ruzicastim prelivima stena Mokatama, u siluetama kami
la koje su isle putem u daljini, u figurama zena u njihovim dugim 
cmim ogrtaCima sa zavezljajima rogoza u rukama. 

I taj Egipat koji sam osetio Ьiо је izuzetno stvaran, kao da sam 
iznenada prenet u neki drugi svet, koji sam, na svoje zaprepascenje, 
izgleda znao veoma dobro. А istovremeno sam Ьiо svestan da је  taj 
drugi svet daleka proslost. Ali, :)Vde је on prestao da bude proslost, 
pojavljivao se u svemu, okruzivao me, postao sadasnjost. То је Ьiо 
veoma snazan osecaj i cudno odreden. 

Тај osecaj me је  iznenadio tim vise sto me Egipat nikad nije 
posebno privlaCio; knjige i egipatske starine u muzejima cinile su 
da mi izgleda ne bas interesantan, cak i monoton. Ali, ovde sam iz
nenada osetio nesto izuzetno primamljivo u njemu, i iznad svega, 
nesto Ьlisko i poznato. 
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Kasnije, kad sam analizirao svoje utiske, Ьiо sam u stanju da na
dcш izvesno objasnjenje za njih, ali su те isprva oni samo zapanji-
1 i i ја  sam stigao do piramida cudno uzbuden svime sto sam sreo 
L 1Spllt. 

Piramide su se pojavile u daljini cim smo presli most; potom su 
пestale iza vrtova, i opet se r:,ojavile pred nama i rasle sve vece i 
vece. 

Kad im se prilazi, vidi se da piramide ne stoje na nivoн ravnice 
koja se prostire izmedu njih i Kaira, vec na visokom stenovitom 
p latoн koji se ostro iz nje нzdize. 

Do tog platoa stize vijнgav i uspinju6i рнt koji prolazi kroz pro
ccpe н stenama. Dosavsi do kraja tog puta, nadete se na istom nivou 
sa piramidama, pred takozvanom Keopsovom piramidom, sa iste 
stt-ane na kojoj је ulaz н nju. Desno, н daljini, је druga piramida, а 
iza nje treca. 

Ovde, popevsi se do piramida, vi ste i drugacijem svetu, ne u 
svetu u kome ste Ьili pl'e deset minuta. Tamo - polja, rastinje ,  pal
me, Ьile su jos нvek oko vas. Ovde је druga zemlja, drugaCij i pejzaz, 
caгstvo peska i kamena. То је pustinja. Prelaz је ostar i neocekivan. 

Osecaj koji sam doziveo usput vratio mi se sa obnovljenom sna
gom. Neshvatljiva proslost postala је sadasnjost i osetio sam је sasvim 
bl izн, kao da sam mogao da pruzim ruku u nju, а nasa sadasnjost је 
пcstala i postala cudna, strana i daleka. 

Dosao sam do prve piramide. IzЬliza vidite da је ona sagradena 
od ogl'omnih Ьlokova kamenja, svaki visi od pola visine coveka. А 
otprilike na visini trospratne kuce postoji trouglasti otvor - ulaz u 
piгamidu. 

Od samog pocetka, Cim sam se рорео na plato gde su piramide 
s tajale, video ih izЬliza i udahnuo vazduh koji ih је okruzivao, ose
t i 11 da su one zive. I nisam imao potrebe da analiziram moje misli о 
tome.  Osetio sam to kao stvamu i neporecivu istinu. I razumeo sam 
is tovl'emeno zasto il1 svi ti mali ljudi koji se vidaju Ьlizu piramida 
smatшju napl'osto mrtvim kamenom. То је Ьilo zato sto su ti ljudi 
sami Ьili mrtvi. Svako ko је uopste ziv ne moze а da ne oseti da su 
p i lшnide zive. 

Sad sam l'azшneo to i mnoge druge stvari. 

403 



NOVI MODF: L LJNI\'E HZl:MA 

Piramide su bas kao i m i  sami ,  sa istiш misl iшa i оsесапјiша, sa
mo §to su vcoma, veoma stare i рнnо ?najtJ .  1 tako опе stoje ovdc i 
misle i preЬirajtl S\'Oj a sесапја .  Kol i ko ј е  l1 i l jacla goc.iiпa pios lo рге
kо njih! Samo опс to zпајн. 

А one so daleko starijc псgо sto i s t<яij ska панkа pгetpostavlja .  
Sve је tilю oko пј iћ . Ni tшist i ,  п i  vocl ic i ,  пi bгitaпski vojпi Jogor 

koji se vidi пccla lcko oLlatlc лс ошсtа пј i Јю,,. spokoj i taj нtisak izLJ
zetno koncentrisaпc шirпосе koja i11 okгLJZLije .  Ljucli пеstајн н Ы izi
пi piraшida. Те piramidc s11 vecc i zанziшајн vise pгostot-a пеgо sto 
zamislj amo .  Vc\ ika piramida је Ll osnovi s iroka skoгo kilometaг, а 
dгнgа је samo пcsto mапја .  Ljнdi SlJ пepгimctпi pored nj i\1 . А ako 
dodetc do tгесе piгamidc, ргоgнtа vas ргаvа pнstiпja. 

Pгvi put kad sam 111 c\osao, ргоvсо sam сео dап рогссl p iгamida i 
гапо нјнtгн opet dosao tLJ .  l tokom cive i l i  tгi пedelje koje sаш tom 
pгi l ikom ргоvсо н Каiш do!azio sam tLJ skoгo svaki dап. 

Uvideo sam da sam Ьiо privпcen i zadclan osecaпjem koje пikad 
raпije пigde пisam doziveo. ОЬiспо Ьil1 seo н pesak пegde izmedн 
dгнgс i trcce piramide i пastojao da zaнstavim tok moj i ll mis l i ,  i ро
vгеmепо mi је izg!cda\o da снјеm misl i  p iгamida. 

Nisam istrazivao пista kao sto to ljнdi radc; samo sam Iнtao od 
mesta do mesta, i нрiјао opsti пtisak pнstinje i tog cнdnog kпta ze
mlje na kome stoje piгamide . 

Sve mi је  tl1 Ьilo pozпato. Suпce, vetar, kameпje, zajec.lпo SlJ c i 
пili јеdпп се\iпп od koje mi  је Ьilo tesko da se  нdalj im.  Postalo mi 
је sasvim јаsпо da песн Ьiti н stanj11 da пapнstim Egipat tako lako 
kao sto sam парнstао sva dшga mesta. Ovde је Ыlо пesto sto је tre
balo da otkrijem, ne§to sto је tгebalo da razшпem. 

Ulazak u Velikн piramidu је па sevemoj straпi i prilicпo visoko 
iznad zemlje. Otvor је н оЫikн troнgla, od пјеgа vodi нski prolaz 
koji odjedпom росiпје da se spнsta pod ostrim нglom. Pod је veoma 
klizav; nema stepenika, vec sн na uglacaпom kamenн lюrizoпtalпi 
шezi, izlizaпi, u koje је moguce zakoraCiti sa strane. Stavise, pod је 
pokriven finim peskom i veomc. је tesko zadrzati se da se пе sklizne 
skroz do dole. Vodic Beduin se spнsta dole па celu. U јеdпој шсi 
drzi нраlјепu svecн; drugн pruza vama. Silazite tom padinom н po
gnutom stavu. Odjednom vam postaje veoma vruce od пароrа i 
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s tava na koj i n is te пavikli . Si lazak i zglcda ргi ! i спо dug � i па kгај11 
sc za\lrsava. Sad se пalazite па mesru gde је нekad masivn i gгan i
tлi Ыоk zatvorio нlaz, to jest, pгiЫizno па вivон osпovc p iгamidc .  
Oc.!atlc је mogнce da se пastavi spнstaпje do "пizc odajc", koja ј е  ла 
pгil icnoj dнЫni ispod пivoa stena � а  takode је шоgнсе popcti sc do 
takozvaпiћ "odaja" kгalja i kralj ice, kojc su priЫizno н сепtш piгa
m ide . Da Ы se to шadilo, neoplюdпo је da se пајргс oЬidc graпitпi 
b lok о kоше sаш govoгio. 

Slika 7. P1·esek Velike piramide 

Nekad, davпo � prema jedлom izvcstajн, н vreшe poslednjih fа
пюnа, а prema drнgim н vreшe АгаЬ!јапа � osvajace koj i sн pokн
sa ! i  da prodш н tшнtгasnjost piгaшide, gde se pгetpostavljalo da lezi 
1 1сргосепјivо Ыаgо, zaнstavio  је taj gгanitвi Ыоk. Oni пisн шogli вi 
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da pomaknu ni da probuse taj Ьlok, i tako su nacinili prolaz oko 
njega u meksem kamenu od koga је piramida bila nacinjena. 

Vodic podize svoju svecu. S ad stojite u prilicno velikom otvoru 
i pred vama ј е  prepreka koju nюrate da predete da biste isli dalje .  
Та prepreka ј е  nesto u oЬliku smrznutog i l i  okamenjenog vodopada 
kojim morate da se popnete . Dva Arapina se veru i odozgo vam pru
zaju ruke. Penjete se i stiskajuCi se uz "vodopad" idete sa strane duz 
uskog oboda oko sredisnjeg dela smrznute, kamene kaskade. Noge 
vam se klizaju i nema niceg za sta mozete da se uhvatite. Najzad ste 
tu. Sad је neophodno popeti se jos malo i pred vama se pojavljuje 
uski mracni ulaz u jos jedan hodnik. On vodi navise. Drzeci se uz 
zidove, udisuCi sa teskocom zagusljivi vazduh i natopljeni znojem, 
polako napredujete. Svece vodica ispred i iza vas slabasno osvetlja
vajи neravne kamene zidove. Leda pocinju da vas bole od savijenog 
polozaja. Svemu tome је dodat osecaj tezine koja visi nad vama, kao 
onaj koji se oseca ispod zemlje, u dubokim galerijama rudnika i jama. 

Najzad izlazite na mesto gde mozete da se uspravite . Nakon krat
kog odmora pogledate oko sebe i pri slabasnoj svetlosti sveca utvr
dujete da stojite pred ulazom u uski, pravi hodnik, kojim mozete da 
idete bez savijanja. Тај hodnik vodi pravo u "kralj iCinu оdаји". 

Sa vase desne stJ:ane, ako stanete licem prema ulazи u hodnik, 
vidite nepravilan taman otvor bunara, koji su takode naCinili tragaei 
za Ьlagom, koji је povezan sa nizom podzernnom odajom. 

Na nivou vase glave, iznad ulaza u hodnik koji vodi u "kralj icinu 
odaju", poCinje jos j edan hodnik, koji vodi u "kraljevu odaju". Ali, 
taj drugi hodnik nije paralelan prvom, vec stoji pod odredenim uglom 
na njega; to jest, ide navise kao strmo stepeniste koje poCinje malo 
iznad zemlje .  

U konstrukcij i tog gornjeg hodnika-stepenista ima mnogo toga 
sto је tesko razumeti i sto odjednom iznenaduje oko. IspitujиCi ga, 
veoma brzo sam razumeo da је taj hodnik kljuc cele piraшide. 

Sa mesta na kome sam stajao, moglo se videti da је gornji ho
dnik veoma visok i duz njegovih strana, nalik na drzace stepenista, 
Ьile su siroke kamene ograde, koje se spustaju do zemlje, to jest, do 
nivoa na kome sam ја stajao. Pod hodnika nije dosezao do zemlje, po
sto је presecen, kao sto sam vec pomenuo, otprilike na covekovoj vi
sini iznad zemlje. Da Ьi se uslo u gornji hodnik sa mesta gde sam ј а  
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stajao, mora se najpre uspeti jednom od ograda sa strane i роtош sko
citi na samo stepeniste. Zovem taj hodnik "stepenistem" samo zato 
sto se stпno uspinje. On nema stepenika, samo izlizane zareze za 
stopala. 

Sa osecajem da se pod iza vas rusi, poCinjete da se penjete, drze
ci se za jednu od "ograda". 

Ono sto vas prvo iznenadi је da ј е  u tom hodniku sve veoma pre
cizno i fino izradeno. Linije su prave, uglovi su tacni. Istovremeno, 
nema sumnje da taj hodnik nije napravljen da se njim ide. Za sta ј е  
onda napravljen? 

Odgovor na to daju "ograde" . Kad obratite paznju na njih, na nji
шa vidite matematicki tacno urezane podele na strogo jednakim me
dиsobnim rastojanj ima. Те podele sи tako precizne da vam smesta 
piivиku paznjи. U njima postoji neka ideja, neka namera. 1 iznena
da vam postaje jasno da sи se иz i niz taj "hodnik" шorale kretati 
neke vrste kamenih ili metalnih ploca, ili "kolica", koje sи, za иz
vrat, sluzile kao oslonac nekom mernom aparatu i mogle su se fi
ksirati и Ьilo kom polozajи. Podela ograda jasno pokazuje da su one 
koriscene za neku vrstu merenja, za nalazenje odredenih uglova. 

U mom иmи nije ostala sumnja da је taj hodnik sa svojim ogra
dama najvaznije mesto и Citavoj piramidi. То se ne moze objasniti 
bez pretpostavke о "kolicima" koja sи se kretala иz i niz padinи. А 
to, za иzvrat, menja Citavu koncepcijи piramide i otvara potpuno no
ve mogиcnosti. 

U odredeno vreme godine zraci izvesnih zvezda mogи da prodru 
н piramidн kroz otvor koj im smo mi нsli ( dok te zvezde ne bнdu po
шerene н napredovanjн velikog astronomskog ciklнsa). Ako pretpo
stavimo da sн negde na pнtu tih zrakova ucvrscena ogledala, zraci 
koji prolaze kroz otvor piramide Ьiсе baceni н hodnik na aparaturu 
Llcvrscenu na pokretnim kolicima. Nema sumnje da sн ovde vrsene 
пеkе vrste posmatranja, neke ''rste ciklнsa sн zapisivane, нtvrdivani 
su neki podaci. 

Granitni Ьlok, oko koga ide ono sto sam ја nazvao kamenim vo
(/opadom, preprecнje рнt tim zracima. Ali smisao, svrha i epoha tog 
Ыоkа potpuno је nepoznata. 

Veoma је tesko da se nasim jezikom defшise predmet i svrha pi
r·юnide. Piramida ј е  Ьila opservatorija, ali ne samo "opservatorija" 
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u savremenom smislu te reci, jer је ona takode Ьila i "naucni instru
ment"; i to ne samo instrument ili skup instrumenata, vec takode i 
"naucni spis", ili bolje receno, Citava ЬiЫioteka о fizici, matemati
ci i astronomiji ;  ili, da budemo jos tacnij i, Ьiо је to "fizicko-ma
tematicki fakultet", а istovremeno "skladiste memih etalona", sto se 
sasvim jasno pokazuje merama piramide, numerickim odnosima nje
ne visine, osnove, strana, uglova i tako dalje. 

lmao sam veoma konkretan osecaj ideje piramide kasnije, kad 
sam posetio cuvenu opservatoriju Dzaj Sing u Dzaipuru, u Radz
putani. "Opservatorija" је ogromni trg okruzen zidovima, sa cudniш 
gradevinama: kameniш trouglovima, visine velike kuce; ogromnim 
krugovima sa podelama; praznim cistemama koje su podsecale na 
jezerca s шostovima preko njih i sa uglacanim mesinganim dnom 
da se u njeшu ogledaju zvezde; tajanstveni kaшeni lavirinti koji slu
ze da se nade odredeno sazve:Zde. Sve su to dzinovski fizicki i astro
noшski aparati, kazaljke suncanika, kvadranti, sekstanti i drugo, to 
j est, instrumenti koji se danas prave od mesinga i drze н kutijaшa. 
Ako zamislimo sve te aparate, i mnoge druge koj i su nam nepo
znati, komЬinovane и jedan, i pretpostavimo da same njihove шеrе 
i medusobni odnosi njihovih delova izrazavaju fundamentalne od
nose medu merama razliCitih delova, recimo, suncevog sistema, re
zultat се Ьiti ideja piraшide . 

Ali, ј а  cu nastaviti opis piraшide onako kako sаш је video. 
Na vrhu nagnuti hodnik sa ogradaшa postaje horizontalan i ро

tош vodi u "kraljevн odaju". S''ece nisu dovoljne da osvetle visoke 
glatke kaшene zidove. Prilicno је zagusljivo. Pored jednog zida је 
nesto sto podseca na sarkofag sa visokiш izrezaniш stranaшa. 

Saljem vodice niz hodnik i nekoliko шinuta ostajeш sаш. 
lшао sаш vеоша cudan osecaj u toj kaшenoj celiji okruzenoj ша

sош piraшide. Pulsacija zivota koja је ispunjavala piraшidu i zra
Cila iz nje ovde је Ьila јаса nego na Ьilo kош drugoш шestu. Ali, 
pored toga, izgledalo шi је da шi ta "odaja" govori nesto о sашој se
Ьi. Osetio sаш da sаш okruzen razliCitiш glasoviшa. Ali, njihove reci 
su mi izgledale kao da dopiru iza zidova; шоgао sаш da сuјеш, ali 
nisaш шоgао da razuшeш. lzgledalo шi је da је neophodno sашо se 
jos шаlо napregnuti, i tada Ьi trebalo da сuјеш sve. Nisaш, шedu
tiш, uspeo da se napregneш i verovatno da to uopste nije Ьila stvar 
napora, nesto mnogo vaznije ше је odvajalo od tih glasova. 
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"Кralj icina odaja" se шаlо razlikuje od "kraljeve odaje", ali iz 
nekog razloga ne daje isti osecaj . Niza podzemna odaja, do koje је 
teze stici i koja је vеоша zagusljiva, nesto је veca od "kraljeve oda
j e" i takode је puna шisli i necujnih glasova koji nastoje da na vas 
ostave nekakav utisak. 

Sa vrha piramide, шојu paznju је privнkla Dasur piraшida sa 
nepravilniш stranaшa koja se dvogledoш vidi u daljini, cudna stepe
nasta piraшida sшestena Ыize, а nedaleko od nje velika bela piraшida. 

Nekoliko dana kasnije, izjahao sаш iz Gize ka tim dalekiш pi
raшidaшa. Nisaш zeleo da vidiш nista posebno, vec da stvorim op
sti utisak о tош delu pustinje. 

Prosavsi pored Keopsove piraшide i Sfmge, nasao sаш se na si
rokoш pнtu koji vodi u Abu Sir. Zapravo, nije Ьilo puta, vec samo 
siroka traka pokrivena tragoviшa konja, шagaraca i kaшila. Sa leve 
strane, рrеша Nilu, lezala su obradena polja. Sa desne strane pro
stirala se stenovita litica, iza koga је pocinjala pustinja. 

Od saшog pocetka puta iz (}ize росео sаш da dozivljavaш cudan 
osecaj proslosti kao sadasnjosti, koji је u шeni iz nekog razloga pro
izveo egipatski pejzaz. Ali, tada sаш osetio zelju da bolje  razumeш 
taj osecaj , i gledao sаш sa posebnoш napregnutoscu sve oko sebe, 
pokusavajuci da desifrujeш tajnu te шagije Egipta. 1 dosao sаш na 
шisao da tajna шozda lezi u zapanjujucoj neproшenlj ivosti egipat
sko? p�jzaza i 1_1jegovih Ьој�. � d�ugiш zешlјаша priroda шеnја 
svoJe ltce nekoltko puta godtsnJe. Cak i tашо gde su osnovne crte 
vekoviшa ocuvane, kao u suшаша i stepaшa, spoljasnji pokrivac 
prirode, trava, lisce, sve је novo, tek rodeno. Ali, ovde su taj pesak 
i te stene isti kao i onaj koj i su gledali ljudi koji su gradili piraшide, 
faraoni i kalifi. 

1 izgledalo шi је da је и tош kaшenju koje је videlo toliko toga, 
nesto od toga sto је videlo sacuvano, i da је zbog toga kroz njega 
uspostavljena izvesna veza sa zivotoш koji је na tiш шestiшa po
stojao, i izgleda da је i dalje tu nevidljivo prisutan. 

Мој · sivi arapski poni galopirao је brzo duz neravnih kaшenih 
zidova koji su lezali sa desne strane puta, sad Ыize, sad dalje. 1 sve 
sаш vise i vise tonuo u cudno osecanje oslobodenja od svega od ce
ga oЬicno ziviшo. 
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Citava sada§njost se povukla, postala providna kao шagla, i kroz 
nju је pro§lost postajala sve vidljivija i vidljivija svuda oko шеnе, 
ne uziшajuCi nikakav odredan oЫik, ali prodiruCi u mene hiljadama 
razliCitih osecaja i osecanja. 

Nigde nikad nisam tako jasno i odredeno osetio nestvarnQst sa
da§njosti. Osetio sаш tu da sve §to sшatramo da zaista postoji nije 
ni§ta drugo do prividenje koje prolazi preko lica zeшlje, шozda sen
ka ili odraz nekog drugog zivota, ili шozda samo snovi stvoreni u 
na§oj шa§ti kao rezultat nekih zataшnjenih utisaka i nejasnih zvu
kova koji dosezu na§u svest iz Nepoznatog koje nas okrufuje. 

Osetio sаш da је sve nestalC' - Sankt Peterburg, London, Kairo, 
hoteli, zeleznice, parobrodi, ljudi; sve је postalo privid. Ali, pustinja 
oko шеnе је postojala, ја sаш postojao, iako na vеоша cudan naCin, 
bez ikakve veze sa sadasnjo§cu, ali svestan vеоша jake veze sa ne-
poznatom pro§loscu. 

I u svemu §to sаш osetio Ьila је ne lako razuшljiva, ali vеоша ta
nana radost. Opisao Ьih је kao radost od oslobodenja od saшog sebe 
i radost od osecanja neverovatnog bogatstva zivota, koj i nikad ne 
шnire, vec postoji u sviш beskrajniш raznolikostiшa oЫika nevid
ljivih i neopiplj ivih za nas. 

Pro§av§i Sakaru sa Stepenastom piramidom i belom piramidom, 
posao sam dalje ka Dasur piramidi:. Tu uops�e. nije Ьilo p.uta: �esak 
se promenio u sitпe kaшenCice, koJ l su stvoпl1 ne§to sto Је ltcllo na 
ogroшne talase. Kad Ьih dosao .do ravnih mesta i тој ропi росео da 
galopira, izgledalo mi је vise puta da mi ispadaju novciCi, jer su ka
mencici leteli ispod kopita i svetlucali kao srebro. 

Vec prva od Dasur piramida proizvodi izuzetan i poseban utisak, 
kao da је utonula u s\roje sopstvene шisli, ali Ьi vas sada primetila 
i obratila vam se odredeno i јаsно. Polako sam objahao oko.&je. Ni
je Ьilo nikog zivog u Ыizini i nista se nije videlo osim peska i pira
mide sa nepravilпiш stranama u dalj ini . 

Dojahao sam do nje. То је najcudnija od svih piramida. Jedino 
mi је zao sto se nisam mogao prebaciti do te piramide direktno iz 
Kaira, ne videvsi i пе osetivsi nista drugo.Vec sam Ьiо isuvise za
siCen utiscima i nisam mogao da u punoj шeri ceniш оно sto sam 
osetio ovde. Ali, osetio sam da је kamenje ovde Ьilo zivo i da mu је 
povereп odredeni zadatak. Juzna Dasur piraшida sa nepravilnirn 
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iinijama svojih strana pogodila ше је samom svojom odredenoscu, 
koja је Ьila gotovo zastrasujuca. 

А istovremeпo nisam zeleo da formulisem, cak ni samom seЬi, 
sve sto sаш osetio. B ilo је to isuvise nalik па шastu. 

Ali, moje misli su пastavile ne slusajuCi me i povremeпo mi је 
zaista izgledalo da pocinjem da zamisljam stvari. Osecaj је, 
medutim, Ьiо potpuno drugacij i od onog koji proizvodi masta. B ilo 
је neceg neizrecivo stvarnog u njemu. Okrenuo sam mog ропiја i 
polako pojahao nazad. Na izvesnoj udaljenosti kao da ше је nesto 
izпenada gurnulo. Brzo sаш se okrenuo u sedlu. Piramida је gledala 
l! шеnе kao da ocekuje nesto. 

"Do sledeceg susreta", rekoh. 
Nisaш mogao da potpuno analiziram sva osecanja koja sam iшао 

u tom trenutku. Ali, upravo ovde sam osetio, kad bih sашо mogao 
da tu ostanem sаш dovoljno dugo, шоје шisli i osecanja Ьi dostigli 
takav stupanj napetosti da Ьiћ stvarno video i cuo ono sto је оЬiспо 
nevidljivo i necujno. Koliko је to stvarno Ьilo povezano sa tom cu
dnom piramidom ili u kojoj meri је to Ьiо rezultat citavog dana i 
Citave sedmice neuoЬicajeniЬ osecaja, nisam mogao da kazem. Ali, 
osetio sam da је ovde шој osecaj Egipta dostigao najveci intenzitet. 

U danasnje vreme, pogledi na piramide mogu se podeliti u dve 
kategorije .  Prvoj kategorij i pripada teorija grobnica, а drugoj astro
пoшska i шateшaticka teorija, 

Istorijska nauka, to jest Egiptologija, drzi se gotovo iskljuCivo 
teorije о grobnicama, sa veoma шalim i slabasпim popustanjima u 
p:avcu mogucnosti koriscenja piraшida za astronomska posmatra
nJa. Profesor Petri u svojoj knjizi "Istorija Egipta " govori о tri dubo
ka rova koja su uklesana u steni i duga su oko 40 metara, pet шetara 
du?oka i s iroke ne vise od metar i ро. "Svrha takviћ rovova је  sa
svtш nepoznata; ali, to је mogao Ьiti пeki sistem posmatranja azi
muta zvezda pomocu povrsine vode na dnu, i konopca razapetog sa 
kraja na kraj na vrћu; opazajuCi trenutak prolaska odsjaja zvezde 
preko kопорса, moze se tаспо odrediti azimut" (str. 42). 

Ali, uopsteno govoreCi, istorijska nauka nije zainteresovana za 
astronomsko i шatematicko znacenje piraшida. 
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Ako egiptolozi ikad i dodiгuj Ll tu stгanн pitanja, опi dе!нјн is
kljuCivo kao amateгi i u tom slнcaju se пj ilюviш шislj enj iшa пе 
pгidaje veliki zпасај . Knjiga R. А. Ргоktога, koju Cll poшenuti ka
sпije, jeste ргiшег toga. 

Opis gгаdпје piraшida (Llglavпom velike piгaшide) koj i se пalazi 
н H eгodotovoj kпj izj pril1vaceп је kao kопасап i odlucнjuci.  

Heгodot ргiса sve sto пш је гесепо о konstгнj saпju velike pi
гaшide ctve i l i  tгi  11ilj atie godina ргс пjegovog doba.  Оп kaze da sн 
па gгапitпiш Ыokoviшa koj i pokгivaj ll piraшidll шеzапi h ij eiogbl
ski zapjs i  koj i se odпose па гаzпе с јпјепiсе н vezi пјепе koпstнl 
kcij e .  Izшedtl ostalog, tll ј е  zabelezeпa koJ j Cina belog lнka, сшоg 
l t1ka ј repe koj ll SL! poj eli гobovi koj i su gгadili piгaшidu, i iz te ko
l ic jпe belog l llka bilo је шogt16e izvLJcj  zakljllcak ko\ j ki је Ьiо Ьгој 
гоЬоvа i koliko је tгајао гасl .  

Heroclot kaze da, prc пеgо sto ј е  sagгadeпa velika р јгашidа, шо
гао ј е  tia sc пасiпi пasip kгoz pliStiпjн пa јес1пој obali гаdј tгапsрогtа 
шateгijala.  Оп sаш је vicleo taj паsјр,  koj j је ,  ро пjegoviш гесј ша, 
Ьјо gгаdе\,јпа пе шапј а  осЈ sаше р јгшnјdе.  

Na ргiЫizап dаtшп g1·adnje koj j ј е  dao Heгodot, zal1valjнjtlci 
oЬii jLl sitnil1 c\eta\ja па koje је оп Likazao, ll  cgiptol ogij j se g\etla kao 
па перогесtv. 

U stvaгпosti, sve sto Heгotlot kaze нopste nije l!bedlj ivo . Мога 
sc iшati па шш1 tla sаш Heгodot пiје mogao с\а c jta llijcгoglife .  То 
zпапј е ј е  pazlj ivo снvапо i bilo ј е  pгivilegija svestcпik

_
a .  _H eгodot _j e  

moaao d a  zapise sашо опо sto 11111 ј е  ргеvесkпо, а t o  Ь 1  s tgшпo bllo 
с . . .  

S31110 0110 StO ј е  potvideПO ј нtvгdепо kao ZV311JCI1a VeГZlJ3 О gгa-
dпji piiaшicla. Та zvaпicпa veгzija koj a је pгil1vaceп� _

11 eg�ptologij i 
zapгavo шоzе Ьitj tlaleko od istiлe. Ј: ist�лa шоzе b 1t1 d_a Ј� оп? па 

sta se g\ecla kao па gгadпjtl ve l ike р11Ћ1111dе н stvaгnost1 b llo I:Јеп
_
о 

геstашiгапје .  P iгaшitk шоgн b iti шпоgо staгije пеgо sto 1111 1111-
s liшo. 

Sfiпga, koj a је шogla Ьiti izgгadeпa Ll isto vгеше katl i. piiaшide, 
ili jos гапiј е ,  se sasviш isргаvпи sшаtга pгeistшij skoш. Sta to zпa
ci? То zпaCi  da sll nekoliko Ьilj ada godjna рге паsе еге, шоgнсе 
пшоgо l1i lj ada godina, пагоd ili мгоdi koj i sн паш pozпati pod iше
пош "dге\'Пi Egipcaпi" okllpiгali doliпll Nila i naSl i ,  polнzakopaпe 
Ll peslш,  piгaшide ј Sfiпgll, ciji iш је sшisao i zпасај Ьiо potpl!пo 
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пегаzшлlј iv. Sfiпga је  gledala па Istok, р а  ј е  zato nazvaпa s likoш 
Haшakнtij a ili "SL!пca na hoгizontll". Vеоша шпоgо kasnije,  kгalj 
kоше ј е  pгipisano iше Keops ( egiptolozi za njega iшајн, пагаvnо, 
sasviш dгllgacije iше) restaшiiao ј е  j ednн od piгaшida i od пје na
pravio шанzоlеј i gюЬпiсн za sebe. Stavise, zapisi шеzапi па povi
siпi te piгaшide орisнјн kгaljeva de\a u slavlj eпickoш i preteraпoш 
toпll, а гestaumciia је ,  паrаvпо, nazvana gгaclniom . Тi zapisi Sll za
veli  Heгodota, koj i ih је uzeo za tacne istoгijske ciпjenice . 

Restaшacija piгaшida пiје bila пj jhova gгadnj a. Keopsov Ьгаt, 
Кеfгеп, (pisaпj e  i izgovoг tiЬ iшепа vеоша је пеsigшап i перонz
(\ап) гestaшirao је drнgн piгaшiclt1 . Postepeno је to postao оЬiсај , 
ра se tako tiesilo da sн neki od fагаопа izgradi li  za sebe поvе piгa
шide, оЬiспо шапјiћ diшenzija, а пeki sн obпovili staгe, koje SLI Ьile 
veciћ diшeпzija.  Takode је шоgнсе da SL! ргvе оЬпоv!јепе piгaшide 
Ь i \ е  Dasш piгaшide i stepeпasta piiaшida Ll Sakaii. Postepeпo sн 
sve piгaшide ргеtvогепе н gгоЬпiсе, јег sн gгobnice Ьile па jvazni ј а  
stvaг н zivot11 Еgјрсапа tog peгioda. Ali ,  t o  ј е  Ьila sашо ј еdпа s lL!
c aj пa epizoda н istOJ·iji piгaшida, koja ni na koj i пacin ne obj asпjava 
пj ihovo poгeklo. 

U dапаsпје vгеше, L!Stanovljeпe sн шnoge inteiesantne сiпј епiсе 
koj e se ticн velike p j1-aшide. Ali, ta otkгjca ргiраdајн ili astгonoшi
j i  i l i  шateшatici. А ako se i desi da bilo koji egiptolog govoгi о nj i
шa, takvil1 iша vеоша шаlо i пјЉоvа шis ljeпja оЬiспо potisпн опi 
dшgi .  

Na пeki паСiп ј е  1-azlog za to гazшлlj iv, јег s e  isнvise sarlataп
s tva пakнpilo н proucavaпjн astгoпoшskog i шateшatickog zпасај а 
piгaшida. Postoje, па ргiшег, teшije i objavljeпe sп knj ige kojc do
kazнjп da шеiе Iazпiћ delova Ьodnika i z idova нпнtаi ve\ike piгa
шide pгedstavljajн c itaVLl istшij н covecaпstva od Аdаша do "kгај а 
opste istorij e". Ро анtоп1 j cdne od takvil1 kлj iga, pгoгocanstva sadг
zaпa u piraшidaшa odпose se uglavпoш na Eпgleskн i cak dајн vге
ше tгајапј а posleiatпih kaЬiпeta. 

Postoj anje ovakvih "teorija", пашvпо, objasпj ava zasto se панkа 
plasi пovih otkгica koj a se ticu piiaшida. Ali ,  to ni па koj i паСiп ne 
uшапјнје vredпost postojeCiЬ pokнsaja da se нtvrdi astioпoшsko i 
шateшaticko zпасепје piгaшida, н пајvесеш Ьгојн s lнcaj eva sашо 
velike piramide. 
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R. А. Proktor u svojoj knj izi " Velika piramida " (London 1 883.)  
gleda na piraшide kao na neku vrstu teleskopa il i  шeridijanskog te
leskopa. On obraca posebnu paznju na zareze na ogradaшa na ve
likoj galerij i i nalazi da su oni nacinjeni za poшeranje gore i dole 
nagiЬnih instruшenata koriscenih za vrsenje posшatranja. Dalje on 
ukazuje na шoguce postojanje vodenih ogledala na spojeviшa uspi
njucih i s-ilazecih prolaza i tvrdi da su pi1-aшide Ьile casovnik za egi
patske svestenike, i to uglavno astronoшski casovnik. 

Opat More (L. АЬЬе Moreux) u svojoj knjizi "Zagonetke nauke " 
sakupio је gotovo sav postojeCi шaterijal koj i se odnosi na veliku 
piraшidu kao "etalon шеrа" ili шateшaticki priгucnik. ZЬir strana 
osnove piraшide podeljen njenoш dvostгukoш visinoш daje odnos 
оЬiша kruga рrеша precniku, broj lt (pi), koji igra tako znacajnu 
ulogu u istorij i шateшatike. Visina piraшide је milioniti deo udalje
nosti Zeшlje od Sunca (sto је, uzgred, nauka utvrdila sa dovoljnoш 
tascnoscu tek u dгugoj polovini 1 9. veka) itd, itd. 

Sve to i шnoge dгuge stvari pokazuju zapanjujucu uskost pogle
da savreшenih naucnika i odsustvo cak i oЬicne radoznalosti kod 
egiptologa koj i su zapeli na teorij i grobnica i Herodotovoj priCi, i ne 
zele da znaju nista vise. U stvaпюsti, piraшide sadrze veliku zagone
tk:u. Piraшide, vise od svega drugog na svetu, govore nаш da sasvirn 
gresiшo sшatrajuCi da је nas predak Ьiо "dlakavi, repati cetvorono
zac, koj i је verovatno ziveo na drvecu, stanovnik starog sveta" . U 
stvarnosti, nasa genealogija је шnogo interesantnija. Nasi preci su 
Ьili vеоша bogati i znacajni ljudi, i oni su nаш ostavi,li ogroшno na
slede, koje srno шi potpuno zaboravili, роsеЬво od treвutka kad sшо 
poceli da sebe sшatraшo роtошсiша шајшuпа. 

1 9 14- 1 925.  

ЈП 

SFINGA 

Zutosivi pesak. Duboko plavo nebo. U daljini trougao Kefreвo
ve piraшide, а tасво preda mпош cudвo, veliko lice sa pogledoш 
upereniш u daljiвu. 
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Cesto sаш iz Kaira isao do Gize, sedao na pesak pred Sfшgoш, 
gledao је i pokusavao da је razuшeш, da razuшeш ideju uшetnika 
koji su је stvorili. I u svakoj prilici sаш doziveo isti strah i uzas od 
ponisteвja. Progutao ше вјев pogled, pogled koji govori о шisteri
jaшa koje prevazilaze вasu шос poiшanja. 

Sfшga lezi na platou Gize, gde stoji velika piraшida i gde iша 
шnogo dгugih spoшenika, vec otkriveвih i koji tek treba da budu ot
kriveвi, i izvestan broj grobвica iz razвih epoha. Sfшga lezi u su
plj ini, iznad Cijeg вivoa se prote:Zu sашо nјева glava, vrat i deo leda. 

Ко је, kada, i zasto podigao Sfingu - о tоше se вista ne zва. Da
nasnja arheologija sшatra Sfiвgu praistorijskoш. 

То znaci da је cak i za вajstarije od starih Egipcana, ове iz prvih 
dinastija sest do sedaш hiljada godiвa pre Hrista, Sfшga Ьila ista za
gonetka kao sto је i za ваs danas. 

Na osвovu kашеве taЬlice, ваsаrаве crteziшa i hijeroglifiшa, 
nadeвe шedu sараша Sfiвge, jednoш је pretpostavljeno da ta figura 
predstavlja sliku egipatskog boga Haшakutija, "Sunca na horizoв
tu". Ali, odavno је slozвo utvrdeno da је to potpuпo вezadovoljava
juce tuшасевје i da se zapis verovatвo odвosi na neku deliшicвu 
restauraciju koja је васinјева relativno skoro. 

Zapravo, Sfiвga је starija od istorijskog Egipta, stal"ija od вjego
vih bogova, starija od piraшida, koje su, za uzvrat, rnпogo starije 
веgо sto se шisli. 

Sfшga је вesurnпjivo јеdво od najizuzetnijih, ako ве i вajizuze
tвije svetsko uшetвicko delo. Ne zвaш вista sto Ьi se шoglo posta
viti pored nje. Ова је, zaista, pripadala sasviш drugaCijoj urnetвosti 
веgо sto је  uшetвost koju шi zвашо. Bica kao sto smo шi ве Ьi 
шogla da stvore Sfingu. Niti ваsа kultura шоzе da stvori Ьilo sta sli
cвo. Sfшga је вesurnпjivo ostatak neke druge, vеоша drevne kultu
re, koja је posedovala znanje daleko vece od naseg. 

Postoji predanje ili teorija da је Sfiвga veliki, slozeni hijeroglif, 
ili knjiga u kашевu, koja sadrzi sveukupвost drevnog zвавја, i ot
kriva se coveku koj i uше da cita tu cudвu sifгu koja је otelovljeвa 
н oЬliciшa, odвosiшa i шеrаша razlicitih delova Sfiвge. То је cuve
na Sf�g�вa �agoвetka, koju је od вajdrevвijih vreшena tako rnпogo 
шudпh lJudl pokusavalo da resi. 
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Ranije, dok sam citao о Sfingi, izgledalo mi је �-� bi Ьilo ne
ophodno priCi јој potpuno oprem_ljen znanjem dl�gaC1J1Ш od naseg, 
sa nekim novim oЬlikom percepciJe, nekom specчalnom vrstom ma
tematike, i da Ьi bez tih ideja Ьilo nemoguce u njoj otkriti bilo sta. 

Ali, kad sam licno video Sfingu, u njoj sam osetio nesto о сети 
nikad nisam Citao i nikad cuo, nesto sto ju је za mene smesta posta
vilo medu najzagonetnije, а is tovremeno najfundamentalnije pro
Ыeme zivota i sveta. 

Lice Sfinge zaprepascuje coveka na prvi pogled. Da pocnem_o s 
tim, to је sasvim savremeno lice. Sa izuzetkom ukrasa na glav1, u 
njemu nema nista od "drevne istorije". Iz

_ 
nek?g razlo�� sam �� �la

sio da се Ьiti. Mislio sam da се Sfinga нnаћ veoma v strano l1ce . 
Ali, nije tako . Njeno lice је jednostavno i razuшlj ivo. Cudan је

_ 
jedi

no nacin na koji gleda. То lice је dobrim delom unak�zeno. Al1, ako 
se malo odmaknete i gledate duze vreme u Sfшgu, 1zgleda kao da 
neki veo pada sa njenog lica, trou�lov� '-:krasa za gl�vu iza �siju �o
staju nevidlj ivi, i pred vаша se poJaVlJUJe potpuno 1 ne?steceno l1ce 
sa oCiпia koje gledaju iznad i izvan vas u neznanu dalJШU. 

Secam se kako sedim na pesku pred Sfingom - na mestu sa koga 
druga piramida u daljini stvara tacan trougao iza Sfinge -

_
i poku

savam da Iazumem, da proCitam njen pogled. Ispiva sam v1deo sа
пю da Sfinga gleda izvan mene u dalj inu. Ali, ?skoro sam росео da 
imam neku vrstu nejasne, rastuce nelagodnosћ. N_a�ednog trenutka, 
osetih da me Sfinga ne vidi, i nL: samo da me ne v1d1, da �na ne �no
ze da me vidi; i to ne zato sto sam suvise mali u poreden�u s� щоm 
ili suvise beznacajan u poгedenju sa duЬinoп� mudro��1 koJU on� 
sadrzi i cuva. Uopste ne. То Ьi Ьilo priгodno 1 razumlJ IVO. _Ose�aJ 
ponistenja i iscezavanja dosao је od toga sto sam �е, na nek1 �ас1�, 
osecao suvise pгolaznim da Ьi Sfшga Ьila u stall}u da me pшnetl. 
Osetio sam da ne samo da ti trenuci ili sati koje sam mogao prove
sti pred njo�n za nju ny postoje, �ес da i а�о ?ih шо�а� da o�tane�n 
pred njenim pogledom od rodeilJa do smrћ, c1tav 

_
тоЈ _z1v�t Ь1 za llJU 

proleteo tako brzo da ona ne Ьi mogla da me рш�е�1. NJen pogled 
је Ьiо usmeren na nesto dгugo. Ја nisam post�JaO 1 шsa!ll mogao da 
postojim za nju. I nisam mogao da odg��oпm

_
na moJe �?pstve�o 

pitanje - postojim li za samog sebe? Da l1 Ј�, z�1s�a, postoJim u b�lo 
kom smislu, u Ьilo kakvom odnosu? I u toJ m1sll, u tom osecailJU, 
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pod tim cudnim pogledom, Ьila је jedna ledena hladnoca. Mi smo 
tako navikli da osecamo da jesmo, da postojimo. Ра ipak, odjednom, 
ovde, osetio sam da ne postojim, da nema ;а, da ne mogu Ьiti cak ni 
opazen. 

А Sfinga ispred mene је gledala u daljinu, izvan mene i njeno 
l i ce је izgledalo da odrazava nesto sto ona vidi, sto ја ne mogu ni 
(\а vidim ni da razumem. 

Vecnost! Та rec Ыjesnu u mojoj svesti i prode kroz mene sa ne
kom vгstom hladne jeze. Sve ideje о vremenu, о stvariшa, о zivotu, 
se pobrkase. Osetio sam u tim trenucima, u kojima sam stajao pred 
Sfingoщ da је ona prozivela sve dogadaje i zЬivanja hiljada godi
пa - а da su, sa druge strane, vekovi za nju prolazili kao trenuci. 
Kako to moze Ьiti, ne mogu da razumem. Ali, osetio sam da је  moja 
svest uhvatila senku uzvisene maste ili vidovitosti umetnika koji је 
stvorio Sfingu. Dotakao sam tajnu, ali nisam mogao ni da је defi
пisem, ni da је formulisem. 

I tek kasnije, kad su svi ti utisci poceli da se sjedinjavaju sa onim 
koje sam ranije znao i osetio, izgledalo је da se rub zavese mice i ја  
sаш росео polako, polako da razumem. 

ProЫem Vecnosti, о kojoj govori lice Sfшge, vodi nas u oЫast 
Nemoguceg. Cak је i proЫem Vremena tako jednostavan u porede
пju sa proЫemom Vecnosti. 

Nagovestaj i resenja proЫema Vecnosti mogu se naCi u razlicitim 
s imbolima i alegorijama drevnih Ieligija, i kod nekih modemih, kao 
i kod drevnЉ filozofa. 

Кrug је slika Vecnosti. Linija koja ide u piostor i vraca se na 
svoju polaznu tacku. U simbolizmu, to је zmija koja grize sopstveni 
гср. Ali, gde је pocetak u zatvorenom krugu? Nasa misao, zatvore
r la u krug, takode ne moze da iz njega pobegne. 

Heгojski napor maste, potpuni raskid sa svime logicki razumlji
v i ш, prirodnim i moguCim, neophodan је da se nasluti tajna tog kru
ga i da se nade tacka gde se kraj sjedinjuje sa pocetkom, gde glava 
zrnije grize svoj sopstveni rep. 

!cleja vecnog ponavljanja, koja је za nas povezana sa Pitagori
l l irn  imenom, а u modema vremena sa imenom Nicea, upravo је taj 
zama\1 maca nad Gordijevim cvorom. 
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Sато и ideji povratka, beskrajnog ponavljanja, тоzето razuтe
ti i zamisliti Vecnost. Ali, тоrато imati na uтu da tad pred sоЬот 
nесето iтati cvor, vec sато njegove rasecene delove. I razuтev�i 
prirodu cvora u njegovim podeljeniт aspektiтa, kasnije сето тo
rati da opet ujedinimo delove i od njih stvoriтo celinu. 

1 908- 1 9 14. 

IV 

BUDA SA SAFIRNIM ОСIМА 

Zeleni Cejlon. Filigrani kokosovih palтi duz peskovitih obala 
okeana. Ribarske rnreze тedu zeleniloт. Lagune, jezera, pirincana 
polja. Panoraтa dolina i planinskih pejzaza. O�tro zabljeni Ada
тov vrh. Ru�evine drevnih gradova. Dzinovski kipovi Bude pod 
zeleniт granaтa drveca sa koga тajтuni zure u vas . Beli budi
sticki hraт тedu сvесет i zelenilom. Monasi u futim haljinama. 
Singalezi sa ce�ljeviтa od kornjacinog oklopa и kosi, nose иske 
bele suknje, koje dosefu do zeтlje .  Nasтejane devojke sa crnim 
oCima и lakim koliтa koja sitnim kasom vuku Ьikovi. Ogrornno 
drvece, gиsto pokriveno crveniт cvetoviтa. Siroko Ысе banana 
drveca. Opet palme. Ruzicastocrvena zemlja - i sunce, sиnce, 
sunce. 

Odseo sат u hotelu izvan Kolomba, na morskoj obali, i odatle 
sam napravio niz izleta - iduci na jug u Gale, u budisticke mana
stire, severno u grad-igracku Kandi, gde stoji sveti Hram Zuba, cij i  
su beli kaтenovi pokriveni zelenom mahovinom - i dalje, do ru�e
vina Anaradpura, grada koji је davno pre Нristovog rodenja iтао 
dva rniliona stanovnika, i Ьiо uni�ten u najezdi Tamila pocetkom na
�e ere. Davno ga је prerasla i progutala zelena dZungla kroz kо}и se 
sada gotovo osamdeset kiloтetara prostiru ulice i trgovi obrasli tra
voт i zbunjeт, temelji i napola sru�eni zidovi kuca, delovi slomlje
nih statua, dzinovske pagode, gradevine od cigle u oЬliku zvona i 
tako dalje.  

4 1 8  

и potrazi za cudesnim 

Na povratku u тој hotel nakon jednog od tih izleta, ostao sат 
шшtrа nekoliko dana, nastojeci da zapi�eт svoje utiske, iznad sve
ga гazgovore sa budistickiт тonasiтa koji su obja�njavali Budino 
L lcenje.  Тi razgovori su те ostavili sa cudnim osecajem nezadovolj
s tva. Nisaт mogao da se okanem misli da u budizmu postoje rnno
gc stvari koje uop�te ne mozemo da razumemo i koje bih defmisao 
гссји "cudesno" ili "magicno" - to се reci, upravo oniт �to budisti 
poricu u budizmu. 

Budizam mi se pojavio istovremeno u dva aspekta. Sa jedne stra
пe, video sam religiju punи svetlosti, риnи neznosti i topline, od 
sviћ religija najdalju od onog �to Ьi se тoglo zvati "paganstvo", re
ligijи koja cak ni и svojim ekstrernniт crkveniт oЬliciтa nikad 
п iје Ьlagosiljala mac, nikad nije иpotreЬljavala prisilи ni u kот оЬ-
1 i ku; religijи kоји covek moze prigrliti ostajиci и svojoj preda�njoj 
гc l igiji .  Sve to sa jedne strane. Sa drиge strane, cиdna filozofija koja 
poku�ava da porekne ono �to sadrzi su�tinи i glavni sadrzaj svake 
··cligije - idejи cиdesnog. . 

Svetlи stranи bиdizma osetio bih smesta u�av�i и Ьilo koji bиdi
sticki ћrат, posebno и јнznот delи Cejlona. Bнdisticki тanastiri 
sн mala zelena skrovi�ta koja podsecajн na kelije u ruskiт тanasti
гima. Ograda od belog kaтena i нnнtra nekoliko тalih, belih zgrada 
i mali zvonik. Sve је нvek vеоша cisto i ima rnnogo zelenila, тnogo 
scnki pro�aranih sunceт i cveca. Tradicionalna pagoda, �iroka zgra
(\a н oЬliku zvona sa kubetoт na vrћн, stoji nad poћranjeniт Ьlаgот 
•·cl ikvija. Pod drveceт polиkruzni oltari od izrezbarenog kaтena, а 
па njiтa cvece koje sн doneli hodocasnici, а нvесе svetlost нljanih 
laшpi i neizbezno sveto drvo Во, koje ро izgledu podseca na brest. 
Л sve proziтa osecaj тirnoce i vedrine koji vas nosi daleko od Ьн
kс i protivrecnosti zivota. 

Ali, сiт poku�ate da se priЬlizite budizтн, sтesta srecete Citav 
11iz formalnih prepreka i izvrdavanja. "О tоте ne sтето da govo
•· i mo; о tоте nат је Buda zabranio cak i da тislimo; to тi ne
mamo, nikad nisтo iтali i nikad nесето iтati." Bнdizaт нсi samo 
kako covek тоzе da se oslobodi patnje. А oslobodenje od patrije је  
mogиce sато ako и seЬi prevazideтo zeljи za zivotoт, zelju za 
zadovoljstvom, иор�tе svaku zeljи. U tоте је pocetak i kraj Bиdi
:tл1a, tu nета тistike, nета skrivenog znanja, nета ideja о сиdе
sпош, nета bиdиcnosti izиzev oslobodenja od patnje - i poni�tenja. 
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Ali, kad sam сио sve to, bio sam iznиtra иbeden da nije tako i da 
и bиdizmи ima veoma mnogo stvari kojima mozda cak ne bih mo
gao ni da dam ime, ali koje sи defmitivno povezane sa samim ime
nom Виdе, tj . "Prosvetljenog", i da иpravo ta ideja о "prosvetljenjи", 
а svakako ne sиve i materijalisticke teorije о oslobodenjи od patnje 
saCinjavajи glavnи sи�tinи bиdizma. 

Та protivrecnost, kоји sam tako jako osetio, nije mi dozvolila da 
pi�em; ona me је spreCila da formиli�em moje иtiske cak i samom 
seЬi; navela me је da se mentalno raspravljam sa bиdistima sa koji
ma sam pricao; navela me је da im protivrecim, raspravljam se sa 
njima, da zelim da ih prisilim da priznajи i govore о necemи о сети 
nisи zeleli da govore. 

Shodno tome, rad mi је i�ao lo�e. Nekoliko dana sam poku�avao 
da pi�em ијиtrи, ali videv�i da ni�ta od toga ne Ьiva, i�ao bih da �vr
ljam dиz morske obale, ili vozom и grad. 

Jednom, и nedeljи ијиtrи, kad је na� oЬicno polиprazni i pospani 
hotel Ьiо риn ljиdi iz grada, iza�ao sam rano. Tog риtа nisam ро�ао 
pored mora, vec pиtem koji od obale vodi и unиtra�njost, preko zele
nih livada, pro�ao grupe drveca i, opet iznova, jednи ili dve koliЬe. 

Риt kojim sam ро�ао vodio је na glavni риt koji s јиgа dolazi iz 
Kolomba. Secao sam se da tu negde mora Ьiti bиdisticki hram и ko
me јо� nisam Ьiо i иpitao sam jednog starog Singaleza, koji је pro
davao zelene kokosove orahe na tezgi pored риtа, gde је taj hram. 
Naido�e neki drugi ljиdi i zajednickim naporom oni nekako иsре�е 
da shvaie �ta zelim, i reko�e mi da је hram na tom pиtu ka Kolom
bи, i da pиtic koji se odvaja nadesno ide ka njemи. 

Po�to sam pre�ao odredenи razdaljinи, najzad medи drvecem na
doh риt za koji sи mi rekli i koji vodi и hram. Uskoro иgledah ogra
dи i kapijи. Docekao те је vratar, veoma pricljivi Singalez sa gustom 
bradom i neizbeZпim сеЩеm и kosi. Najpre me је odveo do savre
menog oltara, gde sи neke nove i sasvim neinteresantne statue Виdе 
i ?jegovih �c�nika . stajale и redи. Tada smo pogledali и zgradи, gde 
z1ve mona�� 1 gde Је �kola za dеси i sala za predavanja; potom pa
godи, �а ClJ�m. kub�tu ј�. �ostavЧen veliki mesecev kamen koji se 
pokazUJe tuпstnna, 1 kOJ1 Је, koliko sam mogao da razumem, Ьiо 
smatran najznacajnijim predmetom и celom hramи; potom �iroko 
razgrana-to i oCigledno veoma staro drvo Во, koje ј е  svojom sta-
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го�си pokazivalo starinи samog hrama. Pod drvetom је Ьila dиboka 
l 1 ladovina, и kоји sunce ocigledno nikad nije prodiralo, jer sи ka
шcni oltari koji sи и njoj stajali Ьili pokriveni fmom zelenom ma
lюvinom. 

Меdи zgradama i drvecem Ьilo је nekih veoma zivopisnih me
sta; i prisetio sam se da sam ranije video njihove fotografije .  

Na krajи podosmo da pogledamo stari oltar. То је nesиmnjivo Ьi
la veoma stara zgrada, dиga, jednospratna, sa stubovima i veran
cloш. Као �to је иvek slиcaj sa tim oltarima, zidovi sи iznиtra Ьili 
pokriveni svetlim slikama koje predstavljajи razne epizode iz zivota 
pгinca Gotame, i iz drugih Bиdinih inkarnacija. U drugoj soЬi, vo
dic шi rece, bila је veoma stara statua Виdе sa safirnim oCima. Sta
tlle Виdе ili stoje ili sede ili leze. Ovo је bio lezeci Виdа. Kad smo 
Ll�li и drиgи sobll oltara, bilo је sasvim taшno, kao da svetlost od 
vгata kroz koja sшо иЉ nije dotle шogla da dopre . Upalih �iЬiси, i 
videh iza staklenog okvira sa re�etkaшa koji је i�ao Citavom dиzi
noш zida ogromnи statuи koja је lezala na boku sa jednoш rиkош 
pod glavoш, i cиdni pogled оСiји koje nisи gledale и mene, а ipak 
ј е  izgledalo da ше vide. 

Cиvar otvori јо� jedna vrata i и slaboj svetlost koja prodre do 
шesta gde sаш stajao Bиdino lice se pojavi preda mnoш. Bilo је to 
l ice �iroko oko шetar, futo obojeno, sa jako izrazenim tamniш lini
jaшa oko nozdrva, иsta i obrva - i sa velikiш plaviш осiша. 

"Те oCi sи pravi saflri", rece шi шој vodic. "Niko ne zna kad је  
ta statua napravljena, ali је  sigиrno starija od hiljadи godina." 

"Носе li se poklopac otvoriti?", иpitah vodica. 
"Ne otvara se", odgovori оп. "Nije Ьiо otvaran preko �ezdeset 

godina. 
Оп nastavi da prica, ali ја nisaш slи�ao. Pogled tih velikih pla

vi l1 оСiји ше је privukao. 

Pro�ao је sekиnd ili dva i ја shvatih da se nalazim и prisиstvu 
(Lida. 

Iza шеnе, vodic tiho izade napolje i ја sаш Ьiо ostavljen sаш sa 
1 3Ltdoш. 

Bиdino lice је bilo sasviш zivo; on nije gledao pravo и шеnе, а 
opct ше је video. Osecao sаш sашо cиdenje. Nisaш ocekivao i ni-
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sam mogao da ocekujem ni�ta slicno. Ali, veoma brzo, cudenje i 
ostala osecanja i�cezo�e u novim i cudnim osecajima. Buda me је 
video, video је u meni ono �to ја sam ne mogu da vidim, sve �to је 
skriveno u najtajnijim kutovima moje du�e. I pod tim pogledom ko
ji је, tako reci, pro�ao kroz mene, poceh da sve to i sam vidim. Sve 
�to је bilo malo, povr�no, neugodno i uznemireno izade na povr�inu 
i pokaza se pred tim pogledom. Budino lice је Ьilo sasvim mimo, 
ali ne i bezizrazajno, i puno dubokih misli i osecanja. On је lezao 
ovde duboko uronjen u misli, i ја sam do�ao, otvorio vrata i stao 
pred njega, i sad me је on i nevoljno prosudivao. Ali, nije Ьilo okri
vljavanja ili kaznjavanja u tom pogledu. On је izgledao krajnje oz
Ьiljno, mimo i pun razumevanja. Ali, kad sam poku�ao da se upitam 
�ta Budino lice izrazava, shvatio sam da se na to ne moze odgovo
riti. Njegovo lice nije Ьilo ni hladno ni ravnodu�no. Sa druge strane, 
bilo Ьi takode pogre�no reCi da је ono izrazavalo toplinu, saosecanje 
ili samilost. Sve to Ьi Ьilo suvi�e malo da mu se pripi�e. Istovre
meno Ьi takode Ьilo pogre�no reCi da је Budino lice izrazavalo ne
zemaljsku velicinu ili bozansku mudrost. Ne, Ьilo је to ljudsko lice, 
а istovremeno lice kakvo ljudi nemaju. Osetio sam da Ьi sve reCi 
koje bih mogao traziti Ьile pogre�ne u odnosu na to lice. Jedino mo
gu reCi da је tu Ьilo razumevanje. 

Istovremeno, poceh da osecam cudni efekat koji је Budino lice 
proizvelo na mene. Sva tama koja se poфgla iz duЬina moje du�e 
izgledalo је da se ra�Ci�cava. Bilo је to kao da mi Budino lice preda
je svoju mimocu. Sve �to те је do tada uznemiravalo i izgledalo mi 
tako ozЬiljno i vaZпo, sad је postalo tako malo, beznacajno i nevre
dno paznje, tako da sam se samo mogao pitati kako је to ikad moglo 
da utice na mene. I osetio sam da bez obzira koliko covek moze da 
bude razdrazen, uznemiren, iritiran, i rastrzan protivrecnim mislima 
i osecanjima kad dode ovde, on се otiCi miran, tih, prosvetljen, pun 
razumevanja. 

Setio sam se mog rada, setio se razgovora sa budistima, setio 
sam se kako nisam uspeo da seЬi razjasnim neke stvari u vezi sa 
Budizmom. I skoro sam se nasmejao: tako krajnje beskorisno је sve 
to Ьilo. Sav Budizam Ьiо је u tom licu, u tom pogledu. I iznenada 
mi је izgledalo da razumem za�to је Buda zabranio ljudima da go
vore odredene stvari, stvari iznad ljudskog razuma i iznad ljudskih 
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1 ·cci. Zar nije Ьiо u pravu? Ovde sam video to lice i osetio to, ра ipak 
п isam Ьiо u stanju da kazem �ta izrazava. Da sam ipak poku�ao da 
to pretocim u reCi, Ьilo Ьi јо� gore, jer Ьi to Ьila laz. U tome је mo
zda obja�njenje Budine zabrane. А Buda је takode rekao da је pre
dao Citavo ucenje i da nikakva tajna doktrina ne postoji .  Zar to ne 
Ьi moglo da znaci da tajna nije Ьila sakrivena u tajnim reCima, vec 
u recima poznatim svima, ali koje ljudi ne razumeju? Citava statua 
је Ьila ovde preda mnom, nije Ьilo niceg tajnog ni skrivenog u njoj ; 
ali cak i tako, jesam li mogao da kazem da је vidim? I zar Ьi drugi 
videli i razumeli cak i onoliko koliko i ја? Zar to nije neznano? Мо
га Ьiti da ljudi to ne uspevaju da primete, kao �to ne uspevaju da 
vide istinu skrivenu u Budinim recima о oslobodenju od patnje. 

Pogledah u te duboke plave oci i osetih da, iako su moje misli 
Ьile Ьlizu istine, one ipak nisu Ьile istina, jer је istina bogatija i raz
novrsnija od svega �to је moguce izraziti u mislima ili recima. А 
istovremeno osetih da to lice zaista sadrzi сео Budizam. Nisu neop
lюdne knjige, niti filozofske rasprave - u Budinom pogledu је sve. 
Coveku је potrebno samo da bude ovde i da ga dirne taj pogled. 

Iza�ao sam iz oltara sa namerom da se vratim narednog dana i da 
poku�am da fotograШem Budu. Ali, za to Ьi Ьilo neophodno otvo
гiti poklopac. Vratar sa kojim sam razgovarao rekao mi је opet da 
se on ne moze otvoriti. Medutim, оМао sam sa nadom da cu to ne
kako uspeti narednog dana. 

Na povratku u hotel pitao sam se kako se moglo desiti da је taj 
Buda tako malo poznat. Bio sam sasvim siguran da se ne pominje 
ni u jednoj od knjiga о Cejlonu koje sam imao. Tako se i pokazalo .  
U Kejvovoj (Cave) oЬimnoj "Knjizi о Cejlonu " Ьila је slika tog 
l1rama - unutra�nje dvori�te sa malim kamenim stepeni�tem koje 
vodi do zvonika i stari oltar u kome је Buda, ра cak i sa istim vra
tarom koji me је vodio okolo. Ali, ni reCi о statui. I to је izgledalo 
јо�  cudnije zato �to је, ро strani od mistickog znacaja tog Bude i 
пjegove vrednosti kao umetnickog dela, to svakako Ьiо jedan od 
пajveCih Buda koje sam video na Cejlonu, i �tavi�e, imao је safime 
oCi. Kako је to Ьilo prevideno ili zaboravljeno, nisam mogao da za
шislim. Uzrok, naravno, treba traziti u izrazito "varvarskom" karak
tcru zapadnjacke gomile koja prodire na Istok i u njenom dubokom 
pгeziru prema svemu �to ne sluzi neposrednom cilju profita ili za-
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bave. U nekom trenиtku Виdи је svakako video i opisao neko, ali 
posle је to zaboravljeno. Singalezi svakako .. znaj� z� Ви�и sa S�� 
fimiш OCima, ali za njih on naprosto postoJI, na 1st1 nасш na koJI 
postoje more ili planine. 

Narednog dana opet sam posao и hram. 
Posao sam plaseCi se da tom prilikom nеси ni videti ni osetiti 

ono sto sam doziveo prethodnog dana, da се se Виdа sa Safimim 
OCima iznenada pokazati kao obicna kamena statua sa obojenim 
licem. Ali, moji strahovi se nisи potvrdili. 

Bиdin pogled је bio potpиno isti, prodiruCi и mоји dиsи, prosve
tljиjиci sve и njoj i, tako reCi, dovodeci sve и red. 

Dan ili dva kasnije opet sam bio и hramи i vratar me је sada 
docekao kao starog poznanika. I opet mi је Bиdino lice prenosilo 
nesto sto nisam mogao ni da razиmem ni da izrazim. Nameravao 
sam da pokиsam da otkrijem nesto о istoriji Виdе sa Safimim OCi
ma. Ali, ispalo је da sam gotovo smesta morao da podem и Indijи. 
Tad је росео rat i Bиdino lice ostalo је daleko od mene preko pro
valije ljиdskog bezиmlja. 

Jedna stvar је sigиma. Тај Виdа је sasvim izиzetno иmetnicko 
delo . Ne znam nijedno delo hriscanske иmetnosti koje stoji na istom 
nivoи kao Виdа sa Safimim OCima, to jest, ne znam nijedпo delo 
koje и seЬi tako potpuno izrazava ideje hriscanstva kao sto lice tog 
Виdе izrazava ideje bиdizma. H .. azиmeti to lice znaCi razиmeti Bи
dizam. 

I nema potrebe da se Citajи oЬillШi tomovi о bиdizmи, ili da se 
prica sa иcenim profesorima koji рrоисаvаји Istocne religije ili sa 
иcenim "lиtajиCim monasima". Covek mora doci ovde, stati pred 
Виdи i dopиstiti da pogled tih plavih оСiји prodre и njegovи dиsи, i 
razиmece sta је Bиdizam. 

Cesto, kad mislim о Bиdi, secam se jos jednog lica, lica Sfinge i 
pogleda tih осiји koje vas ne vide. То sи dva sasvim razliCita lica. 
Ра opet ona imajи nesto zajednicko, оЬа govore о drugom zivotu, о 
drиgoj svesti, koja је visa od ljиdske svesti. Zato mi nemamo reCi 
da ih opisemo. Kad, ili ko, ili и kоји svrhи sи stvorena ta lica, mi ne 
znamo, ali ona nam govore о stvamom postojanjи, о drugom zivo-
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I LI ,  i о роstојапји ljиdi koji znajи пesto о tom zivotu i inogи da паm 
Lo prenesи magijom иmetnosti. 

1 9 14 .  

v 

DUSA CARICE MUMTAZ-1-MAHAL 

Bilo је to moje pos1edпje leto и Indij i . Kise sи vec pocinjale kad 
sam iz Bombaja krenиo и Agrи i Delhi. Nekoliko nedelja pre toga 
sam skиpljao i Citao sve sto sam mogao da nadem о Agri, о palati 
velikih Mogиla i о Tadz Mahalи, cиvenom maиzolejи carice koja је 
шmla pocetkom 17.  veka. 

Ali, sve sto sam Citao, Ьilo tada, Ьilo ranije, ostavilo me је sa ne
kom vrstom neodredenog osecanja kao da sи svi oni koji sи poku
sali da opisи Agru i Tadz Mahal propиstili ono sto је najvaznije .  

Ni romanticna istorija Tadz Mahala, ni arhitektonska lepota, lи
ksиz i bogatstvo dekoracije i omamenata nisи mogli da mi objasne 
LJtisak bajkovite nestvamosti, ili neceg divnog, ali beskrajno da
lekog od zivota, иtisak koji sam osetio iza svih tih opisa, ali koji ni
ko nije Ьiо и stanjи da pretoCi и reci ili objasni. 

А izgledalo mi је da ovde postoji misterija. Tadz Mahal је imao 
Lајпи kоји sи svi osetili, ali kоји niko nije mogao da imenиje. 

Fotografije mi nisи bas nista rekle. Velike i masivne zgrade i ce
tiri siljata minareta, jedan na svakom иglи. U svemи tome nisam 
video posebnи lepotu, vec pre nesto nepotpиno. А cetiri minareta, 
stojeCi odvojeno, kao cetiri svece na иglovima stola, izgledala su 
cиdno i gotovo neprijatno. 

U сети onda lezi tajna utisket koji ostavija 1ad2 Iviahal? Odakle 
dolazi neodolj ivo delovanje koje on proizvodi na sve koji ga vide? 
Niti и mermemim filigranima ograda, ni и delikatnim rezbarijama 
koje pokrivajи njegove zidove, ni и mozaickom сvеси, ni и sиdЬini 
\ере carice, nista od toga samo ро seЬi ne Ьi moglo proizvesti takav 
нtisak. On mora da lezi и necem drugom. Ali и сети? Pokusavao 
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sam da ne mislim о tome, da ne bih unapred stvorio neku idejи. Ali, 
ne�to те је fasciniralo i иzbиdivalo. Nisam mogao da bиdem sigи
ran, ali mi је izgledalo da је zagonetka Tadz Mahal� povezana sa 
misterijom smrti, to jest, sa misterijom и pogledи koJe sи, kako to 
izrazava jedna od Upani�ada, "cak i bogovi ranije premi�ljali". 

Stvaranje Tadz Mahala datira и vreme mиslimanskih osvajanja 
Indije .  Akbarov иnиk, Sah Dzehan, Ьiо је jed31n od osvaj�ca. koji sи 
izmenili samo lice Indije. Ratnik i drzavnik, Sah Dzehan Је Istovre
meno Ьiо i prefшjeni poznavalac иmetnosti i filozofije; а njegov 
dvor и Agri privlaCio је najistaknиtije иcenjake i иmetni�� iz Per
sije, koja је и to doba Ьila centar kulture cele Zapadne AzlJe . 

Sah Dzehan је, medиtim, vecinи svog zivota proveo и pohodima 
i Ьitkama. I na svim njegovim pohodima stalno ga је pratila njego
va omiljena zena, lepa Ardшnand Ваnи, ili, kako sи је ta�ode zvali, 
Mиmtaz-i-Mahal-"Blago palate". Ardиmand Ваnи је Ьila Sah Dzeha
nov stalni savetnik и svim pitanjima tanane i komplikovane orijen
talne diplomatije, i ona је takode delila njegov interes za filozofiju, 
kojoj је nepobedivi car posvecivao sve svoje slobodno vreme. 

Tokom jednog od tih pohoda, carica, koja је kao i oЬicno pratila 
Sah Dzehana, је иmrla, i pre svoje smrti ga је zamolila da јој izgra
di grobnicи - "najlep�и na svetu". 

I Sah Dzehan је odlиCio da za ·grobnicи mrtve carice sagradi og
romni tnaиzolej od belog mermera na obalama reke Dzиmne и svo
joj prestonici Agri, а kasnije da izgradi srebmi most preko Dzиmne 
i na drugoj obali sagradi maиzolej od cmog mermera za sebe. 

Samo pola tih planova је Ьilo predodredeno da Ьиdе ispunjen?, 
jer је dvadeset �odina kasnije, kad је gradenje c�:�cinog I?aиz�le�a 
Ьilo dovr�eno, Sah Dzehanov sm Aurangzeb, koJl Је kasnчe иш�tю 
Benares, digao роЬиnи protiv njega. Aиrangzeb је optuzio svog оса 
da је na gradnju maиzoleja potro�io sv� drzavne prihode и posled
njih dvadeset godina. I po�to је zaroЬio Sah Dzehana, Aurangzeb ga 
ј� zatvorio u podzerшш dzamiju н jednom od unutra�njih dvorova 
tvrdave-palate и Agri. 

Sah Dzehan је и toj podzemnoj dzamiji ziveo sedam godina i 
kad је osetio priЬlizavanje smrti, trazio је  da ga preJ?este do zida 
tvrdave и takozvani "Jasminov Paviljon", kulи od c1pkastog mer
mera, и kojoj је Ьila omiljena soba carice Ardиmand Ваnи. I na bal-
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konи "Jasminovog Paviljona", koii gleda na DZиmnи, odakle se 
Tadz Mahal moze videti и daljini, Sah Dzehan је izdahшю. 

То је, иkratko, istorija Tadz Mahala. Od tih dana caricin maи
zolej је preziveo mnoge izmene sиdbine. Tokom stalnih ratova koji 
su se odvijali и Indij i и 17 .  i 1 8 . veku, Agra је prelazila iz ruku и ru
ke mnogo риtа, i Ьila cesto pljackana. Osvajaci sи iz Tadz Mahala 
odneli velika srebma vrata i dragocene lampe i kandelabre, i skinи
l i  sи sa zidova иkrase od dragog kamenja. Medиtim, sama zgrada i 
veCi deo иnиtra�nje dekoracije sи sacиvani. 

Tridesetih godina proiOog veka britanski gиverner Indije pred
lozio је da se Tadz Mahal proda za rи�enje .  Tadz Mahal је danas ob
пovljen i pazljivo se сиvа. 

Stigao sam и Agru иvесе i odmah odlиCio da idem da vidim Tadz 
Маћаl na mesecini. Nije Ьiо pun mesec, ali је Ьilo dovoljno svetlosti. 

OstavljajиCi hotel, vozio sam se dиgo kroz evropski deo Agre, 
dиz �irokih иlica koje sи sve prolazile izmedи vrtova. Najzad izado
smo iz grada i vozeCi se dиgom avenijom, sa Cije se leve strane mo
gla videti reka, izЬismo na �iroki trg poplocan kamenim plocama i 
okrиzen crvenim zidovima od kamena. U zidovima, levo i desno, 
Ьile sи kapije sa visokim kulama. Kapija sa desne strane, objasnio 
mi је vodic, vodila је и stari grad, koji је Ьiо privatno vlasпi�tvo ca
rice Ardиmand Ваnи, i ostao и gotovo istom stanju kao �to је Ьiо 
tokom njenog zivota. Kapija na kuli sa leve strane vodila је и Tadz 
Mahal. 

Vec је postajalo mracno, ali se na svetlosti polumeseca svaka li
nija zgrade jasno ocrtvala prema Ьledom nеЬи. Ро�ао sam и pravcu 
visoke, tamnocrvene kule-kapije sa njenim strelastim lиkovima i 
lюrizontalnim redovima malih belih karakteristicno indijskih kupo
la sa za�iljenim kubetima. Nekoliko �irokih stepenica vodilo је sa 
trga do ulaza pod lиkovima. Ти је Ьilo sasvim mracno. Moji koraci 
duz mozaickog plocnika zvucno su odjekivali и ni�ama sa strane od 
kojih sи stepenice vodile navi�e do odmori�ta na vrhu kule, i do mи
zcja koji је и kuli. 

Кroz luk se vidi vrt, �iroko prostranstvo zelenila, а и daljini neki 
bcli obrisi koji podsecajи na beli oЬlak koji se spиstio i иzео si
metricne oЬlike. То sи Ьili zidovi, kиpole i minareti Tadz Mahala. 
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Pro�ao sam ispod luka i iza�ao na �iroku kamenu �latformu, i 
zaustavio se da pogledam oko sebe. Pravo preda mnom 1 pravo pre
ko vrta vodila је Љоkа avenija tamnih cempresa, podeljena dol� na 
sredini trakom vode sa redom izbocenih rucki fontana. Na dalJem 
kraju avenija cempresa Ьila је zatvorena belim oЫakom T�dz Ma
hala. Na stranama Tadza, malo iznad njega, kupole dve velike dza
mije mogle su se videti ispod drveca. 

Hodao sam polako duz glavne avenije u pravcu ?ele Z!p"a
_
de, po

red trake vode sa njenim fontanama. Prva stvar koJa me Је 1znena
dila, i koju nisam predvideo, Ьila је ogromn� velic�a Tadza. ?n је 
zapravo veoma velika struktura, ali izgleda ЈО� _ve�I neg? Мо Jeste, 
zahvaljujuCi uglavnom domi�ljatom nacrtu grad1te1Ja, koJI su ga ok
ruzili vrtom i tako uredili kapije i avenije da se sa ove �tr:ane z�ad� 
ne vidi odjednom, vec se otkriva malo р

_
о mal? kak? ЈОЈ se pпlaz1: Shvatio sam da је sve u tome Ьilo tacno 1splaшrano 1 proracunat?•. 1 da је sve dizajnirano da podrzi i ојаса osno:rni utisak. Postalo �I Је 

jasno za�to је na fotografijama Та� �ahal 1zg�edao nedo�r�en 1 go
tovo ravan. On se ne moze odvoJitl od vrta 1 od dzamчa na . sva
koj strani, koje se pojavljuju kao njegov nastavak. Sada �a!l! v1d�o, 
za�to sн шi minareti i uglovi mermerne platforme, na koJ?J Је staJ�
la glavna zgrada, odavali нtisak mane. Jer na fot�grafiJ_ama �оЈе 
sam video slika Tadza se zavr�ava sa оЬе strane ћm mmaretrma. 
Zapravo, on se ne zavr�ava tu, ''ес neprimetno p�elazi u v�t i p�i� 
druZene zgrade. А opet, шinareti se zaprav? ne �rde u svoJ svoJOJ 
visini kao �to su na fotografijama. Sa аvешЈе kоЈОШ sam koracao, 
sашо su njihovi vrhovi Ьili vidljivi iznad drveca. . Sama bela zgrada mauzoleja Ьila је јо� uv�k �al�ko, 1 kako sal? 
hodao prema njoj, dizala se preda mnom s�e vr�e 1 vr�e. Iako u neS1-
gurnoj i treperavoj svetlosti P?lшne�eca 

_
шsа� .�ogao �а razaznam 

nikakve detalje, cudan osecaJ ocek1vaщa pпsilю 1?е Је. _da na�ta
vljam da pazlj ivo gledam, kao da ne�to samo �to

. 
m1

_ 
se

_ 
nче �tkril� . 

U senci cempresa Ьilo је gotovo rnracn?; vrt Ј� Ь1? 1sp�щen 1111-
risom cveca, pre svega jasmina, а paun?v1 _sн _kr1cal1.

, 
I �аЈ zvuk s

_
e 

cudno slagao sa okolinom, i sa nekako ЈО� Јаснn osecaщem oceki-
vanja koje mi је dolazilo. . Vec sam mogao da vidim, jasno ocrtan pred sobom, centralш d�o 
Tadz Mahala kako se dize sa mermerne platforшe. Malo svetla Ј е  
dopiralo kroz vrata. 
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Do�ao sam do sredine puta koji vodi od zasvodenog ulaza do 
mauzoleja. Ovde, na sredini avenije, nalazio se kvadratni rezervoar 
sa lotosima i sa mermernim sedi�tima na jednoj strani .  

U slaboj svetlosti polumeseca Tadz Mahal ј е  izgledao svetao. 
Cudesno neZn.e, ali istovremeno sasvim izrazene, bele kupole i beli 
шinareti ulazili su u vidik na pozadini Ыedog neba, i izgledalo је da 
zrace svoju sopstvenu svetlost. 

Seo sam na mermerna sedi�ta i pogledao Tadz Mahal, poku�a
vajuCi da uhvatim i utisnem u svoje secanje sve detalje same zgrade 
kako sam је video i sve drugo oko sebe. 

Nisam mogao da kazem �ta se de�avalo u mom umu tokom tog 
vremena, niti sam mogao da budem siguran da li sаш о svemu uop
�te ne�to шislio, ali postepeno, postajuCi sve јасе i јасе, cudno ose
canje ше је obuzelo, koje nikakve reci ne шogu da opi�u. 

Stvarnost, ta svakodnevna stvarnost u kojoj ziviшo, izgledala је 
nekako kao da је podignuta, da Ыedi i otice u daljinu; ali ona nije 
nestala, sашо је pro�la kroz neku cudnu vrstu preobrazaja, gubeCi 
svu aktuelnost; svaki predшet u njoj, uzet ро seЬi, izguЬio је svoje 
oЬicno znacenje i postao ne�to sasviш drugaCije. Uшesto poznate, 
uoЬicajene stvarnosti, otvorila se druga stvarnost, stvarnost koju oЬi
cno niti znaшo, niti vidiшo, niti оsесашо, ali koja је jedina prava i 
istinska stvarnost. 

Оsесаш i znam da reci ne шogu da prenesu ono �to zelim da ka
zem. Razumece ше sашо oni koji su i saшi doziveli ne�to slicno, 
koji znaju "ukus" takvih osecanja. 

Preda mnom је svetlucalo malo svetlo u vratima Tadz Mahala. 
Bele kupole i beli minareti izgledali su kao da plove u promenljivoj 
svetlosti belog poluшeseca. Iz vrta dode шiris jasшina i kricanje pa
una. 

Imao sаш osecaj kao da sаш istovremeno u dva sveta. Na prvoш 
шestu, oЬican svet stvari i ljudi se potpuno proшenio, i Ьilo је cak 
sme�no misliti na njega; tako izшi�ljeno, ve�tacki i nestvarno ј е  on 
sada izgledao. Sve �to је pripadalo tom svetu postalo mi је daleko, 
strano i nerazumljivo - а najvi�e od svega ј а  sam, Ьа� taj ја koji sam 
stigao pre dva sata sa svakakviш prtljagoш i pofurio da vidim Tadz 
Mahal na mesecini. Sve to - i citav zivot Ciji је to Ьiо deo - izgledao 
је kao pozori�te lutaka, koje је, �tavi�e, najnezgrapnije sastavljeno 
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i grиbo obojeno, tako da nije podsecalo ni na kakvu stvamost. Isto 
tako groteskno i tragicno neefikasne izgledale sи mi sve moje pret
hodne misli о Tad� Mahalи i njegovoj zagonetki. 

Zagonetka је bila tu preda mnom, ali nije vi�e bila zagonetka. 
Nacinjena ј е  zagonetkom samo tom besmislenom, nepostojecom 
stvarno�cи iz koje sam gledao na nји. А sad sam do�iveo divnи ra
dost oslobodenja kao da sam iza�ao na svetlost iz nekih dиbokih 
podzemnih prolaza. 

Da, to је Ьila misterija smrti! Ali, otkrivena i vidlj iva misterija. I 
nije Ьilo niceg и�asnog niti zastra�иjиceg и njoj . Naprotiv, Ьiо је to 
beskrajni sjaj i radost. 

Pi�иci ovo sada, cиdno mi је kad se prisetim da jedva da је Ьilo 
nekog prelaznog stanja. Od mog иoЬicajenog osecaja sebe i svega 
drugog pre�ao sam и to novo stanje smesta, dok sam Ьiо и tom vrtu, 
и aveniji cempresa, sa belim obrisom Tad� Mahala ispred mene. 

Secam se da је neиoЬicajeno brza struja misli pro�la kroz тој 
иm, kao da sи Ьile odvezane od mene i birale ili nalazile svoj sop
stveni cilj . 

U jednom trenиtkи izgledalo је da se moje misli koncentri�и na 
шnetnike koji sи sagradili Tad� Mahal. Znao sam da sи oni Ьili Sи
fij i, cija је misticka filozofija, neodvojiva od poezije, postala ezote
rizam islama i и briljantnim i zemaljskim oЫicima strasti i radosti 
izrazila idejи vecnosti, nestvamosti i odricanja. А ovde sи slika ca
rice Ardиmand Ваnи i njen maиzolej "najlep�i na svetu" postali ро 
svojim nevidljivim stranama povezani sa idejom smrti, ali ne smrti 
kao poni�tenja, vec kao novog �ivota. 

Ustao sam i hodao napred sa oCima na svetlи koje је svetlиcalo 
и vratima, iznad kojih se dizao ogroшni oЬlik Tad� Mahala. 

1 iznenada, sasvim nezavisno od mene, ne�to росе da se formи-
ble и mom ити. . 

Та svetlost, znao sam, gorela је iznad groba gde le�i telo carice. 
lznad njega i oko njega sи mermemi lukovi, kupole i minareti Tad� 
Mahala, koj i ih nosi иvis, stapajиci ih и jednи celinи sa nebom i me
secinom. 

Osetio sam da је иprav6 ovde pocetak re�enja zagonetke. 
То svetlo - svetlиcajи6i iznad groba gde le�i prah njenog tela -

to svetlo koje је tako malo i beznacajno и poredenjи sa mermemirn 
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oЬi ikom Tad� Mahala, to је �ivot, �ivot koji znamo и seЬi i и dru
giщ nasиprot tom drugom �ivotu koji ne znamo, koji је sakriven od 
11as misterijom smrti. 

То svetlo koje је tako lako иgasiti, to ј е  mali, prolazni, zemalj
ski �ivot. Tad� Mahal - to је bиdиcnost ili vecni Zivot. 

Росео sam da razumem idejи иmetnika koji sи sagradili caricin 
maиzolej , koji sи ga okru�ili tim vrtom, tim kapijama, kulama, pavi
ljonima, fontanama, d�amijama - koji sи ga иcinili tako ogromnim, 
tako belim, tako neverovatno ll:pim, da se stapa sa nebom svojim ku
po lama i minaretima. 

Preda mnom i oko mene Ьila је dи�а carice Mиmtaz-i-Mahal. 
Та dи�а, tako beskrajno velika, sjajna i divna и poredenjи sa ma

l im telom koje је �ivelo na zemlji i sada је zatvoreno и grobи. 
U tom trenиtkи sam razumeo da dи�а nije zatvorena и telн, ali da 

telo �ivi i krece se и dн�i. 1 tad sam se setio i razumeo misticki izraz 
koji је privнkao тоји ра�nји и starim knjigama: 

Dusa i buduCi Zivot su jedno te isto. 
Cak mi је izgledalo cиdno da to nisam Ьiо u stanju da razumem 

гanije .  Naravno da su isto. Zivot, kao proces, i ono �to �ivi, moze se 
гazlikovati l1 na�em razиmevanjи samo нkoliko је tu ideja nestaja
nja, smrti, Ovde, kao и vecnosti, sve је Ьilo ujedinjeno, dimenzije 
stopljene, i na� mali zemaljski svet nestao је и beskrajnom svetu. 

Ne mogu da rekonstrui�em sve misli i osecanja tih trenиtaka, i 
osecam da izrazavam njihov zanemarlj iv deo. 

Sad sam pri�ao mermemoj platformi na kojoj stoj i Tad� Mahal 
sa svojim minaretima i uglo,rima. S iroke mermeme stepenice sa 
strane avenije cempresa vodile sн do platforme iz vrta. 

Uspeo sam se i do�ao do vrata gde је gorela svetlost. Docekali 
sи те mнslimanski vratari, sa sporim, mirnim pokretirna, obнceni и 
bele haljine i bele turbane. 

Jedan od njih је иpalio lampи i ја sam ро�ао za njim и иnиtra
�njost maиzoleja. 

U Sredini, okru�eni izrezbarenim mermemim owadama, Ьila Sll 
<.lva bela groba; н sredini grob carice, а pored nje Sah Dzehana. Тi 
gгobovi sи Ьili pokriveni crvenim cvecem, а iznad njih је gorelo 
svctlo н rupicastoj mesinganoj lampi. 
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U polutami nejasni obrisi belih zidova nestali su u visokoj ku
poli, gde је meseeina, koja је prodirala spolja, izgledala kao da stva
ra izmaglicu promenlj ive Ьоје. 

Stajao sam tu dugo, ne micuCi se, а mimi, ozЬiljni muslimani sa 
svojim belim turbanima ostavili su me neuznemirenog, i oni sami 
su stajali cuteci blizu ograde koja је okruzivala grobove. 

Sama ograda је umetnicko cudo. Rec "ograda" ne izrazava nista, 
jer to zapпivo nije ograda, vec filigran od belog mermera cudesnog 
majstorstva. Tesko је verovati da cvece i ukrasni omamenti tog be
log filigrana nisu ni izliveni ni utisnuti, vec izrezbareni direktno u 
tim mermemim plocama. 

VideCi da ispitujem ograde, jedan od vratara mi tiho pride i росе 
da objasnjava plan unutrasnjosti Tadz Mahala. 

Nadgrobni spomenici preda mnom nisu Ьili pravi grobovi. Pravi 
grobovi u kojima leze tela Ьili su ispod, u kripti. 

Srednji deo mauzoleja, gde mi sad stojimo, Ьiо је ispod velike 
centralne kupole; i Ьiо је odvojen od spoljasnjih zidova sirokim ho
dnikom koji ide izшedu cetiri nise na uglovima, svaka pod jednom 
manjom kupolom. 

"Ovde nikad nije svetlo", rece covek, podi:ZuCi ruku. "Svetlost 
jedino dolazi kroz ograde bocnih galerija. S lusaj, gospodaru." 

On stupi unazad nekoliko koraka, i digavsi glavu, povika sporo 
iz punog glasa: 

"Alah! "  
Njegov glas ispuni Citav ogromni prostor kupole iznad nasih 

glava, i kako је росео da polako, polako nestaje, iznenada jasan i 
mocan еlю odjeknн н bocnim kupolama sa sve cetiri strane istovre-
meno: 

"Alah! "  
Lнkovi galerija smesta odgovorise, ali ne svi odjednom; jedan za 

drugim glasovi se digose sa svake strane, kao da zovu jedan drugog: 
"Alah! Alah !"  
I tada, kao hor hiljade glasova ili kao orgulje, sama velika kupo

la odjeknн, potapajuCi sve u svoj svecani, duboki bas : 
"Alah ! "  
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Tad opet, ali tise, bocne galerije i kupole odgovorise, i velika 
k Lipola, manje glasno, odjeknu jos jednom, i slaЬi, gotovo saputavi 
glas unutrasnjih lukova ponovo odjeknu njihovirn glasom. 

Е�о prede u tisinu. Ali cak i u tisini izgledalo је kao da daleki, 
(ialek1 ton nastavlja da zvuCi. 

Stajao sam i slusao, i sa pojacanim osecanjem radosti osetih da 
ј е  taj cudesni eho takode Ьiо proracunati deo plana umetnika koji su 
Tadz Mahalu dali glas, naredivsi mu da zauvek ponavlja ime Bozje .  

Polako sam sledio vodica, koji mi је ,  podigavsi svoju lampu, po
kazao ukrase koji pokrivajн zidove: ljuЬicaste, roze, plave, zute i 
svetlocrvene cvetove pomesane sa zelenirn, neki u prirodnoj veli
cini, drugi veci, kamene cvetove koji su izgledali zivi i Ьili van do
masaja vremena; i nakon toga,, Citave zidove pokrivene mermemim 
cvetovima i izrezbarene prozore - sve od belog mermera. 

Sto sam vise gledao i slusao, to sam jasnije i sa sve vecim i ve
cim osecajem dragosti osecao ideju umetnika koji је nastojao da 
izrazi beskrajno bogatstvo, raznovrsnost i lepotu duse vecnog zivo
ta, u poredenju sa malim i beznacajnim zemaljskim zivotom. 

Popeli smo se na krov Tadz Mahala, gde su kupole stajale н ug
lovima, i odakle sam gledao na siroku, tamnu Dzumnн. Desno i le
vo stajale su velike d:Zamije od crvenog kamena sa belim kupolama. 
Potom sam presao na stranu krova koja је gledala na vrtove. Dole, 
sve је Ьilo mirno, samo је drvece sustalo na povetarcu i s vremena 
na vreme izdaleka Ьi doprlo duboko i melodicno kricanje pauna. 

I to је Ьilo tako nalik na san, tako nalik na "Indiju" kојн covek 
moze da vidi u snovima, da ne bi trebalo ni najmanje da bнdem iz
nenaden kad Ьih se odjednom nasao kako letirn iznad vrtova prema 
kuli sa kapijom, koja је sada postajala cma, na kraju avenije cempresa. 

Potom smo sisli i oЬisli oko bele zgrade Tad:Z Mahala na mer
memoj platformi, na cijim su uglovima stajala cetiri minareta, i na 
mesecini smo razgledali dekoracije i omamente spoljasnjih zidova. 

Nakon toga smo sisli dole н belu mermemu kriptu, gde је, kao i 
gore, gorel

_
a sv�tiljka i gde su crveni cvetovi lezali na belim grobo

vl lna cara 1 сапсе. 
Narednog jt:tra sam se dovezao do tvrdave, gde је jos нvek sa

c Livana palata Sah Dzehana i carice Ardumand Banu. 
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Tvrdava Agre је citav grad za sebe. Ogromne kule sagradene od 
cigle stoje iznad kapija. Zidovi sи

_ 
deb

_
eli neko�iko �etara, i okru:Zu

jи lavirint dvorista, baraka, sklad1sta 1 gra�evma sv�h. v��ta. Znatan 
deo tvrdave је zaista namenjen savremenoJ иpotr�b1 1 n

_
lJe posebno 

interesantan. Najzad sam dosao do B iseme DzamlJe, kоЈи sam
_
znao 

sa Verescaginove slike. Ovde poCinje carst:ro belog me�:n�ra 1 pla
vog neba. Ima samo dve Ьоје, bela i plava. B1sefl!-a Dzamчa Је mnogo 
veca nego sto sam zamisljao. Velike teske vratшce okovane bakrom, 
а iza njih, pod svetlиcavim nebom, Ьljesta:vo Ье�о me_пnemo dv:o
riste sa fontanom, i dalje sala za propoved1, sa d1vno 1z�ezbarenн? 
lиkovima sa zlatnim иkrasima i sa meпnemim resetkastнn prozoп
ma и иnиtrasnjim delovima palate, kroz koje careve zene i dvorske 
dame mogu da gledajи и dzamijи. 

Potom sama palata. То nije jedna zgrada, vec cita": niz
_
mer�er

nih zgrada i dvorista koja se nalaze иnиtar zgrada od c1gle 1 dvoпsta 
same tvrdave. 

Akbarov presto, cma mermema taЬla у zidи tvrdave �а nivoи v�
sih grudobrana, ispred "Sиdnice"; poto� Sah �z�hanov:a sala 

_
za рп� 

јете", sa bogatije izrezbarenim lиkov�� sl1c� onнn_ � B1semoJ 
Dzamiji i, na krajи, odaje za stanovaщe 1 Jasmmov PavllJon. 

Тi stanovi и palati smesteni sи na zidи tvrdave koji gleda iznad 
\иmne. Sastoje se od niza soba, ne bas velikih ро savremenim meri
lima, ali sa zidovima pokrivenim retkim i divnim rezbarijama. Sve 
је tako sjajno sacиvano da izgleda moguce da sи ј о� ј�се tu, sa _svo
j im zenama, ziveli ti carevi-osvajaci, filozofi, реsшс1, mиdrac1, fa
natici, lиdaci, koji sи иnistili jednи Indijи i stvorili drugи. Najve�� 
deo stanova и palati је ispod poda mermemih dvorista i prolaza kOJ1 
se pruzajи od Sale za prijeme do zida tvrdave. Sobe sи povez�e 
hodnicima i prolazima i malim dvoristima okruzenim mermerшm 
ogradama. 

Izvan zidova tvrdave је dиboko mermerno dvoriste, gde sи se 
odrzavali tиrniri ratnika i gde sи se divlje zveri borile jedna sa dru
gom ili sa ljиdima. Iznad је malo dvoriste okruZen� re�etkam�, odakle 
sи dame iz palate posmatrale borbe slonova protlv tlgrova 1 gledale 
nadmetanja ratnika. Ти sи, takode, sa svojom robom dolazili !t"govci 
iz dalekih zemalja, AraЬljani, Grci, Venecijanci i Francиzi. "Sahov
sko" dvoriste, poplocano redovima crnih i belih ploca kao na sa-
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lюvskoj taЬli, gde sи plesaCi i plesacice и posebnim kostimima 
pгcdstavljali sahovske figure. Dalje, odaje carevih zena; и zidovima 
јо�  postoje urezani ormari za nakit, kao i mali okrugli otvori, koji 
vode и tajne ormare, и koje sи mogle da prodrи samo veoma male 
J"L Jke. Kиpatilo ispartano gorskim kristalom, koji cini da njegovi zi
< lovi raznobojno iskre kad se ираlе svetla. Male sobe, gotovo kao 
igгacke, nalik na bombonjere. Sicиsni balkoni. Sobe ispod poda иnи
t гasnjeg dvorista, и koje svetlost prolazi jedino kroz mermerne plo
cc, i gde nikad nije vrиce - i najzad, сиdо nad cиdima, Jasminov 
paviljon, koji је Ьiо omiljena odaja carice Mиmtaz-i-Mahal. 

То је krиzna kula, okruzena balkonima koji vise nad zidovima 
L vгdave iznad Dzuшne. Sa balkona osam vrata vodi иnиtra. Bиkval
пo nema ni santimetra zidova Jasminovog paviljona ili stepenista i 
s t 1-1bova na balkonи koji nisи prekriveni najtananijim, prekrasnim 
1·czbarijama. Omamenti иnиtar ornamenata, а opet и svakom oma-
1 11entu jos jedan ornament, gotovo kao filigranski rad. Сео Jasmi
пov paviljon је takav, а takvc. је i mala sala sa fontanom i redovi 
i zrezbarenih stubova. 

U svemи tome nema niceg grandioznog ili misticnog, ali sve 
stvara иtisak neиoЬicajene prisnosti. Osetio sam zivot ljиdi koji sи 
l: iveli tu. Na neki cиdan nacin, izgledalo mi је da sam и dodiru sa 
п ј iш, kao da su ti ljudi jos zivi; i иhvatio sam nagovestaj najintim
п ijeg i najtajnijeg aspekta njihovih zivota. U toj palati se vreme ne 
oseca. Proslost povezana sa tim mermernim sobama oseca se kao 
sadasnjost, tako stvarno i zivo ona stoji, i cиdno је cak i pomisliti, 
kad ste tи, da ona vise ne postoji . 

Dok smo napиstali palatu, vodic mi је ispricao о podzemnoш 
lavirintu ispod cele tvrdave gde, kako se prica, lezi sakriveno ne
[)l"ojeno Ьlago. Setio sam se da sam о tоше citao ranije. Ali, иlazi 
Ll te podzemne prolaze sи zatvoreni i pokriveni pre шnogo godina, 
posto se grиpa radoznalih pиtnika izgиЬila i nestala и njiшa. Prica 
sc da tamo ima mnogo zmija, medи kojima neke dzinovske kobre 
vcce nego na Ьilo kom drugom mestu, koje sи moZda zivele jos и 
tloba Sah Dzehana. I ka:Zu da nne ponekad na mesecini dogmi:Zu do 
гсkе. 

[z palate sam se opet dovezao do Tadz Mahala, i иsриt sam kupio 
l ·otografije starih minijatura, portrete Sah Dzehana i carice Ardи-
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mand Ваnи. Kad se jednom vide, ta lica ostajи и secanjи. Caricina 
glava је lako pognиta i ona drzi ru:Zu и svojoj tananoj ruci. Portret 
је veoma stilizovan, ali и oblikи иsana i и velikim ocima oseca se 
dиbok unиtrasnji zivot, sna�a i rnisaonost; а na citavom licи neodo
ljivi sarm rnisterije i bajke. Sah Dzehan је naslikan iz profila. Izgle
da veoma cиdno, ekstaticno, а istovremeno uravnotezeno. Na tom 
portretu on vidi nesto sto niko drugi osim njega nije mogao da vidi 
ili se mozda ne bi иsиdio da vidi. On takode izgleda kao da gleda и 
sebe, posmatrajиci svaku svojи misao i osecanje. То је pogled vi
dovnjaka, sanjara, kao i covekэ izuzetne snage i hrabrosti. 

Utisak о Tad:Z Mahalи ne samo da nije oslaЬljen svetloscи dana, 
pre је ojacan. Beli mermer medи zelenilom istice se tako zараnји
јисе naspram dиbokog plavog neba; i jednim pogledom zahvatate 
vise pojedinosti i detalja nego nоси. Unиtar zgrade ste jos vise zadi
vljeni lиksиzom dekoracije, bajkovitim cvetovima, crvenim, :Zutim 
i plavim, i vencima zelenila; venci mermernog lisca i mermerni cve
tovi i Cipkaste ograde . . .  I sve је  to dиsa carice Mџmtaz-I-Mahal. 

Pro�eo sam сео naredni dan do veceri и vrtu koji okru:Zuje Tadz 
Mahal. Vise od svega mi se svidalo da sedim na sirokom balkonи 
na vrhи kule-kapije. Ispod mene lezao је vrt ispresecan alejama cem
presa i niz fontana koji је dosezao dokle i mermerna platforma na 
kojoj Tad:Z Mahal stoji. Pod cempresima sи se lagano kretale grupe 
muslimanskih posetilaca и haljinama i turbanima neznih Ьоја koje 
se mogu samo zamisliti: tirkizne, limun-:Zute, svetlozelene, :Zuto-ro
ze. Dиgo sam kroz durbin posmatrao Ьledonarand:Zasti turban po
red smaragdnog sala. Stalno Ьi iznova nestali ispod drveca i opet se 
pojavili na mermernim stepenicama koje vode и maиzolej . Potom 
bi nestali и иlazu Tad:Z Mahala i opet Ьi se mogli videti medи kupo
lama na krovu. I sve vreme se avenijom cempresa kretala procesija 
obojenih haljina i turbana, plavih, :Zutih, zelenih, roze turbana, sa
lova i kaftana - nijednog Evropljanina nije Ьilo na vidiku. 

Tad:Z Mahal је mesto hodocasca i mesto za setnje iz grada. Ljи
bavnici se sastajи ovde; vidite dеси sa njihovim velikim tamnim 
ocima, mirnи i tihи, kao sva indijska deca; stare i oronиle ljиde, ze
ne sa bebama, prosjake, fakire, mиzicare . . .  Sva lica, svi tipovi mи
slimanske Indije prolaze ispred vas. 
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I sve vreme sam imao cиdan иtisak da је  i to, takode, Ьiо deo 
plana graditelja Tad:Z Mahala, deo njihove misticke ideje о konta
ktи duse sa citavim svetom i sa svim zivotom koji sa svih strana ne
prekidno иtice и dиsи. 

19 14. 

VI 

МEVLEVI DERVISI 

Video sam ih prvi риt 1 908.  Carigrad је tada Ьiо jos иvek ziv. 
Kasnije је итrо. Oni sи bili dиsa Carigrada, iako to niko nije znao. 

Secam se иlaska и dvoriste "Tekije" na vrhи Juksek Kalderim, te 
Ьисnе, i и tim danima jos иvek tako tipicno istocnjacke иlice, sa 
svojim stepenicama, koje se penju visoko na brdo od mosta preko 
Zlatnog Roga i pridru:Zuju se glavnoj ulici Pere. 

VrteCi dervisi! Ocekivao sam manijacku razdrazenost, mahnitost 
- neprijatan i bolan spektakl. Cak sam se dvoumio da li da idem ili 
ne. Tekija sa svojim starim zelenim platanima i drevnim grobovima 
starog groЬlja obraslim visokom travom iznenadila me је svojom 
cudesnom atmosferom mira i spokoja. 

Ceremonija је vec pocela. Dok sam se priЬli:Zavao vratima teki
je, cuh сиdnи ne:Znи mиzikи - flaиte i prigusene bиbnjeve. Bio је to 
neocekivan i neoЬicno prijatan utisak. 

Potom је sledio razgovor na иlazu - nesto sto se tice cizama i 
рариса - potom desno, levo - potom mracni prolaz. 

. . .  Ali, vec sam znao da sam dosao na mesto gde Ьi trebalo da vi
dim nesto. 

Okrugla sala prekrivena tepisima i okruzena drvenim ogradama 
do visine grudi. Iza ograda, и kru:Znom hodniku, posmatraCi. Po
zdravna ceremonija se odvijala. 

Ljudi и cmim haljinama sa sirokim rukavima, sa visokim :Zutim 
sesirima od kamilje dlake koji se na vrhu su:Zavajи (kule), jedan za 
drugim, uz pratnjи mиzike, prilazili sи seiku, koji је sedeo na ја-
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stucima ledima okrenut princevskoj lozi. Oni su mu se duboko po
klonili, prvo stojeCi s desna, potom, naciniv�i nekoliko 

_
koraka, ро� 

novili isti poklon stojeci s leva. А potom, jedan za drug1m, k�o cr�1 
monasi, polako i mimo seli su duz kruzne ograde u okrugloJ sob1. 
Muzika је јо� uvek svirala. 

Sad је muzika prestala. Тi�ina. Ljudi sa visokim kulama sedeli 
su oborenih pogleda. 

Seik је росео dugacak govor. On је govorio о istorijatu Mevlevi, 
о svim sultanima koji su vladali Turskom, nabrojao njihova imena, 
govorio о interesovanju i naklonosti prema redu dervi�a. Arapske 
reCi su zvucale cudno. Мој prijatelj , koji је dugo ziveo na Istoku, 
prevodio mi је tihim glasom. 

Ali, ја sam vi�e gledao nego s lu�ao. Ono �to те је pogodilo u 
tim dervi�ima Ьilo је da su svi rmi razliCiti. 

Kad vidite zajedno rnnogo ljudi koji nose ista odela, kao ро pra
vilu ne razlikujete nj ihova lica. Svi izgledaju kao da imaju jedno te 
isto lice. 

Ali, ono �to posebno iznenaduje pogled i �·to је smesta privuklo 
moju pamju Ьila је cinjenica da su svi oni bili razliciti. Nijedno lice 
nije licilo na neko drugo. I svako od tih lica se odmah urezivalo u 
secanje. Nikad nisam doziveo ne�to slicno. U prvih deset ili petna
est minuta, dok sam gledao pozdravnu ceremoniju, lica svih dervi�a 
u krugu su mi postala Ьliska i poznata, kao lica �kolskih drugova. 
Vec sam ih sve poznavao, i sa neverovatno prijatnim osecanjem ce
kao �ta се da se dogodi sledece. 

Opet, kao iz daljine, dode zvuk muzike. Jedan za drugim, bez Zиr
be - neki odbacujuCi svoje haljine i ostajuCi u kratkim jaknama koje 
su dosezale do struka i nekoj vrsti duge bele ko�ulje, а drugi zadr
zavajuCi haljine - dervi§i su ustali sa mimim i sigurnim pokretima, 
podizuCi desnu ruku, savijenu, glave okrenute nadesno, sa ispruze
nom levom rukom, polako stupili u krug i sa izuzetnom ozЬiljno�cu 
poceli da se okrecu, istovremeno se krecuCi duz kruga. А u sredi�tu, 
ruku savijenih na isti naCin, gledajuci svoju desnu ruku, dervi� sa 
kratkom sedom bradom i mimim prijatnim licem polako se okretao 
u jednoj tacki, vukuCi svoja stopala posebnim pokretom. Svi drugi, 
neki veoma mladi ljudi, drugi sredovecni, а neki sasvim stari, okre
tali su se oko njega. I svi su se okretali u krug i kretali duz kruga 
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r-azlicitom brzinom; stariji su se okretali polako, drugi, mladi, brzi
пom koja oduzima dah. Pri okretanju, neki su izgledali kao da drze 
oci sklopljene, drugi su naprosto gledali dole, ali nijedan od njih ni
jc nikad dodimuo nekog drugog. 

Usred njih, ne okrecuci se kao drugi, polako је hodao dervi� sa 
scdom bradom, u cmoj haljini i sa zelenim turbanom obmotanim 
oko njegove kule od kamilje dlake, sa dlanovima pritisnutim na gru
tl i i oborenim pogledom. Hodao је cudno, krecuci se sad desno, sad 
levo, sad unapred, sad malo unazad, ali sve vreme nastavljajuci oko 
kruga, samo ponekad prelazeCi kao iz jedne orЬite u drugu i opet na
zad. Ali, ni on nikad nije dodimuo nekog drugog, niti neko njega. 

Kako to moze Ьiti? Nisam mogao da to razumem. Ali, nisam cak 
пi misilo о tome, jer је u tom trenutku sva moja paznja Ьila obuze
ta gledanjem lica. 

Seik koji sedi na jastucima na svom mestu preko puta mene, der
vi� koji se okrece u sredini, drugi dervi� sa zelenim turbanom koji 
se polako krece medu ostalim dervi�ima, veoma, veoma stari ljudi 
koji se okrecu medu mladim - sve me је to podsecalo na nesto. 

Nisam mogao da to objasnim seЬi. 
А dervi�i su nastavili da se okrecu u krug i krecu duz spolja�njeg 

kruga. Тrinaest njih se vrtelo istovremeno. Tu i tamo Ьi se jedan ili 
drugi zaustavio, i polako i mimo, sa prosvetljenim i koncentrisa
nim licem, seo pored zida. Drugi Ьi ustao i zauzeo njegovo mesto u 
krugu. 

I bez svoje volje poceh da mislim da је to ono �to se opisuje kao 
besno obrtanje koje ih dovodi u mahnito stanje !  Ako postoji Ьilo �ta 
na svetu �to Ьi Ьilo suprotno mahnitosti, to је upravo ovo okretanje. 
U njemu је postojao sistem koji nisam mogao da razumem, ali za 
koj i mi se cinilo da se jasno oseca, i �to је Ьilo najvamije, postojala 
је odredena intelektualna koncentracija i шentalni napor, kao da se ni
su samo okretali, vec istovremeno u svoш umu re�avali te�ke pro
Ьleme. 

Iza�ao sam iz Tekije na ulicu, pun cudnih i uznemirujucih utisa
ka. Osetio sam da sаш na�ao ne�to, nesto izuzetno vredno i vamo, 
a l i  sam istovremeno osetio da nemam naCina da to razumeш, da 
пета mogнcnosti da se pride Ьlize, da cak nemam ni izraze. 
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Sve �to sат ranije znao i Citao о dervi�ima nije тi objasnilo 
zagonetku kоји sат osetio. Znao sат da је red Mevlevi osnovao и 
1 3 .  veku persijski pesnik i filozof Dzalal-иd Din Rumi, da ti vrteci 
dervi�i predstavljajи sheтatski sиncev sisteт i planete koje se kre
cи oko sunca, da sи dervi�i nosili kroz sve te vekove, sasviт ne,_ 
taknиte, svoje statute, svoje pravila, cak i svojи оdеси. 1 znao sат 
da је иpoznavanje sa postojecoт literaturoт о dervi�iтa иzasno ra
zocaravajиce, jer covek oseca da и njoj nedostaje ono najvaznije .  
Sad kad sат ih i sfun video, formиlisao sат sebi �ta sтatraт na;
vazni;im рrоЬlетiта и vezi sa njiтa. Prvo, kako иsреvаји da se ne 
sиdare, ра cak i da se ne dodirnи? 1 drugo, и сети је tajna inten
zivnog тentalnog napora povezanog sa okretanjeт, napora koji 
sат video, ali nisaт Ьiо и stanjи da defшi�eт? Kasnije sат shva
tio da odgovor na jedno pitanje takode odgovara i na drиgo. 

Carigrad је pro�ao kao san. ISao sат и druge Tekije, и ЕјиоЬ, и 
Skutari, video druge dervi�e. 1 svaki риt је  osecaj zagonetke и тeni 
postajao jaCi. 

VrteCi dervi�i, "Mevlevi", i drugi, peva;uCi dervi�i "Rifais" и 
Skutarijи, Ьi1i sи ро seЬi ne�to sasviт ро strani, drugacije od svega 
�to sат ikad znao ili video и zivotu. 1 razтi�ljajиCi о njiтa prisetio 
sат se reci jednog vеота poznatog coveka и Moskvi koji тi se sте
јао kad sат jednoт rekao da lstok sadrzi mnogo toga �to је јо� ne
poznato. 

"Zar stvamo veruje� da је јо� иvek ostalo ne�to neistrazeno na 
lstoku?" rekao је on. "Toliko је knj iga napisano о lstoku, toliko је  
ozЬiljnih naиcnika posvetilo сео svoj zivot proиcavanjи svakog ko
тadica zeтlje tато, svakog pleтena, svakog оЬiсаја. Naprosto је  
naivno тisliti da је  i�ta cиdesno i nepoznato preostalo na lstoku. 
Lak�e Ьih verovao и сиdа na Kиznjeckoт тostu." 

Sve �to је rekao Ьilo је vеота paтetno i ја sат se gotovo slozio 
sa njiт. Ali, ovde sат licno Ьiо na lstoku. 1 prva stvar kоји sат vi
deo Ьilo је сиdо. А to сиdо је ovde Ьilo da ga svi vide, Ьilo је goto
vo na иlici .  Glavna иlica и Peri Ьila је иpravo "Kиznjecki тost" 
Carigrada. 1 niko nije тоgао da тi objasni to сиdо ;er niko nista ni
;e znao о п;ети. 

Pro�lo је dvanaest godina dok nisaт ponovo video dervi�e. 
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Mnoge zeтlje sи тi pro�le ispred оСiји, mnogo se stvari dogodi
lo oko теnе tokoт tog vreтena. Niko od onih koj i sи Ьili sa mnoт 
prvi риt и Carigradи nije preostao. А niie Ьilo cak ni Rusi;e. Jer to
koт te poslednje tri godine tlo је propadalo iza теnе. То је Ьiо sa
sviт neshvatljiv period, kad nije Ьilo puta za povratak, kad sат и 
odnosи na тesta i ljиde doziveo isti osecaj kakav oЬicno оsесато 
и odnosи na vreтe. 

Ni na jedno тesto koje sат napиstio nije se Ьilo тoguce vratiti. 
Ni od koga sa kiт sат se rastao nisaт iтао vi�e nikakvih novosti. 

Ali, kad sат sa broda video и тagli тinarete Carigrada, kиlи 
Galata na drиgoj strani, prva тisao koja тi је do�la Ьila је  da иsko
ro treba da vidim dervi�e. 

1 иskoro sат ih video. Carigrad је postao јо� bиcniji, ako је to 
тоgисе, ali је  izgledao prazan иprkos noviт goтilaтa. Тоkот tih 
godina siroti grad је izgиЬio pola svog istocnjackog kolorita i brzo 
ј е  sticao zapadnjacku bezbojnost i odvratnost. Ali, и Tekiji dervi�a 
и Peri sve је Ьilo kao i pre: isti stari nadgrobni spoтenici, isti pla
tani, ista

_
nezna тиzika i ista ili s1icna тima lica. Nisaт тоgао da 

Ьиdет s1guran posle dvanaest godina, ali тi se Cinilo da sат pre
poznao nekoliko lica. 

1 sada sат znao vi�e о njiтa. Znao sат deo njihove tajne. Znao 
sат kako su to r�dili. Znao sат и сети se sastoji тentalni rad po
vezan s� okretanJeт. Naravno, ne и deta1jiтa, jer sато covek koji 
иcestvщe и cereтonijaтa ili vezbaтa тоzе da zna detalje .  Ali, 
znao sат princip. 

Sve to nije сиdо иCinilo таnјiт. Ono је sато postalo Ьlize i 
znacajnije .  А istovreтeno sат razuтeo za�to ne otkrivajи tu tajnи. 
Lako је reci �ta to rade i kako to rade . Ali, da Ьi to potpиno iЋZU
тeo, covek prvo тоrа da zna zasto to rade. А to se ne тоzе reCi. 

Opet sат oti�ao dalje, иbrzo zatiт tlo se obru�ilo iza теnе i po
vratak и Carigrad је postao nетоgис. 

А иskoro sи i saтi dervi�i nestali. Prosveceni vladari nove Tur
ske zabranili sи sve aktivnosti "astrologa, gatara i dervi�a." 1 и Te
kiji и Peri sada је policijska stanica. 

1 909- 1 925 .  
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Poglavlje Х 

NOVI MODEL UNIVERZUMA 

1 

U svakom pokusaju da prouCi svet i prirodu covek se neizbezno 
suocava sa nizom odredenih pitanja na koja nije u stanju da da di
rektne odgovore. Ali, od njegovog priznavanja ili nepriznavanja tih 
pitanja, od nacina na koji ih foпnulise, i od njegovog stava prema 
njima, zavisi Citav dalji proces njegovog misljenja о svetu, i shodno 
tome, о sebi. 

Najvaznija od tih pitanja su sledeca: 

1 .  Kakav oЬlik ima svet? 
2.  Da li је svet haos ili sistem ? 
3 .  Da li је svet nastao slucajno, ili је stvoren ро nekom planu? 

Ра iako to moze izgledati cudno na prvi pogled, jedan ili drugi 
odgovor na prvo pitanje, pitanje о oЬliku sveta, zapravo odreduje mo
guca resenja i drugog i treceg pitanja. 

Ako se na pitanja da li је svet haos ili s istem i da li је svet na
stao slucajno ili је stvoren prema nekom planu odgovori, а da tome 
nije prethodilo definisanje oЬlika sveta, i ako odgovor ne proizlazi 
iz takve jedne defmicije, tim resenjima nedostajace tezina, trazice "ve
ru" i nece uspeti da zadovolje нm. Samo kad se odgovori na ta pi
tanja izvedu iz defmicije oЬlika sveta, oni mogu da budu dovoljno 
egzaktni i potpuni. 

Nije tesko dokazati da su preovladujuce opste filozofije zivota 
naseg vremena zasnovane na takvim resenjima ta tri fundamentalna 
pitanja kakva su mogla Ьiti smatrana naucnim tokom 19 .  veka. Ot-
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krica 20. veka, ра cak i ona sa kraja 1 9 . veka nisu jos dovoljno uti
cala na oЬicnu misao, ili su uticala veoma malo. 

А nije tesko dokazati da se sva dalja pitanja koja se ticu sveta, 
Ciji razvoj i razrada saCinjava predmet naucne, filozofske i religi
ozne misli, radaju iz ova tri osnovna pitanja. 

Ali, uprkos svom preovladujucem znacaju, pitanje oЬlika sveta 
se relativno retko javlja samostalno, buduCi da је oЬicno ukljuceno 
u druge probleme, kosmogonijske, kosmoloske, astronomske, geo
metrijske, fizicke i druge. Prosecni covek Ьi Ьiо veoma iznenaden 
ako Ьi mu rekli da svet mozda ima oЬlik. Za njega svet nema oЬlik. 

Ipak, da Ьi razumeo svet, covek mora da bude u stanju da izgradi 
neki model univerzuma, ma koliko nesavrsen. Takav model sveta 
takav model univerzuma, ne moze se sagraditi bez odredene predsta� 
ve о oЬliku univerzuma. Da Ьi napravio model kuce, covek mora da 
zna oЬlik kuce, da Ьi napravio model jabuke, mora da zna oЬlik ja
buke. 

. _
Zato,

_ 
pre nego st

_
o predemo na principe na kojima se moze sagra

dltl nov1 model uшverzuma, moramo da ispitamo, iako samo su
mamo, istoriju pitanja о oЬliku sveta, sadasnje stanje tog pitanja u 
nauci, i "modele" koji su Ьili sagradeni do danasnjeg dana. 

Anticke i srednjovekovne kosmogonijske i kosmoloske konce
pcije egzoterijskih sistema (koje su jedine postale poznate nauci) 
nikad nisu bile naroCito jasne niti naroCito interesantne. Stavise uni
v�_rzum koji su one slikale Ьiо је veoma mali univerzum, rnnog� ma
llJ l od savremenog astronomskog sveta. Zato о njima necu govoriti. 

Nase proucavanje razliCitiћ pogleda na pitanje koje se tice oЬli
ka sveta росесе od trenutka kad su se astronomski i fizicko-meha
nicki sistemi oslobodili od ideje da је Zemlja centar sveta. Тај period 
obuhvata nekoliko vekova. Ali, zapravo, mi cemo se baviti samo 
prethodnim vekom, preciznije, od kraja prve cetvrtine 1 9 . veka. 

Do
_ 
tog vrel?ena

_ 
su nauke koje su proucavale svet prirode oda

vn? blle podelJene 1 stoga stajale u istom odnosu jedna prema dru
goJ kao sto stoje i danas, ili su u svakom slucaju stajale sasvim do 
nedavno. 

Fizika је proucavala pojave u materiji oko nas. 
Astronomija је proucavala "kretanje nebeskih tela". 
Hemija је tezila da prodre u misteriju strukture i sastava materije. 
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Ove tri fizicke nauke su u potpunosti zasnova1e svoje koncepci
je о oЫiku sveta na Euk1idovoj geometrij i . Geometrijski prostor је  
uzet kao fizicki prostor. Nije se pravi1a nikakva raz1ika medu njima, 
i prostor је uziman odvojeno od materije, bas kao sto se kutija i njen 
kapacitet mogu ispitivati nezavisno od njenog sadrzaja. 

Prostor је shvacen kao jedna "beskrajna sfera" . Та beskrajna sfe
ra је geometrijski odredena samo iz centra, to jest iz bi1o koje ta
cke, sa tri medusobno norma1na precnika. I na beskonacnu sferu se 
g1eda1o kao da је  ро svojim fizickim svojstvirna s1icna ogranice
noj sferi. 

Pitanje о ne-sag1asnosti geometrij skog, to jest, euklidskog trodi
menzionalnog prostora (bi1o da је beskonacan i1i konacan) sa jedne 
strane, i fizickog prostora sa druge, postav1ja1o se samo veoma spo
radicno i nije ometa1o razvoj fizike u pravcu koji је za nju bio moguc. 

Tek otpri1ike krajem 1 8 . i pocetkom 1 9. veka је ideja о toj ne-sa
g1asnosti i sumnja u ispravnost poistovecenja fizickog prostora sa 
geometrijskim prostorom postala tako uporna da nije vise Ьilo mo
gнce da se preko njih cuteci prede. 

Та sumnja је izazvana, prvc: pokusajima revalorizacije geome
trijskih vrednosti, to jest, poku�ajima da se dokazu Euklidove aksi
ome, ili da se dokaze njihova netacnost; i drugo, samim razvojem 
fizike, ili, tacnije, mehanike, to jest, onog dela fizike koji se bavi kre
tanjem, jer је  taj razvoj vodio do ubedenja da fizicki prostor ne mo
ze Ьiti sadrzan u geometrijskom prostoru, а da stalno izlazi izvan 
njega. Geometrijski prostor Ьi se mogao uzeti kao fizicki prostor sa
mo ako se zatvore oci za cinjenicu da је u geometrijskom prostoru 
sve nepokretno, da on ne sadrzi vreme neophodno za kretanje, i da 
је izracunavanje Ьilo koje figure koja proizlazi iz kretanja, kao sto 
је, na primer, spirala, zahteva cetiri koordinate. 

Kasnije, proucavanje pojava svet1osti, elektriciteta i magnetizma, 
а takode i proucavanje strukture atoma, uCinilo је neophodnim sli
cno prosirenje koncepta prostora. 

Rezultat cisto geometrijskih razmisljanja koja se ticu tacnosti ili 
netacnosti Euklidovih aksioma Ьiо је dvostruk. Sa jedne strane, ro
dilo se ubedenje da је geometrija cisto spekulativna nauka, koja radi 
samo sa principima i koja је sasvim upotpunjena, u kojoj se nista ne 
moze dodati ili izmeniti; а takode i nauka koja se ne moze primeni-
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ti na sve cinjenice sa kojima se srecemo, koja је istinita samo pod 
izvesnim odredenim okolnostima, ali је unutar tih us1ova savrseno 
pouzdana i nezamenlj iva nicirn drugim. Sa druge strane, javilo se 
izvesno razocaranje u Euklidovu geometriju i zelja da se ona pre
oЬlikuje, da se izgradi na novoj osnovi, da se prosiri, da se ucini fi
zickom naukom koja se moze primeniti na sve cinjenice sa kojima 
se srece, bez potrebe da se te cinjenice ureduju nekim vestackim 
redoш. Prvi pogled na geometriju је Ьiо ispravan; drugi је Ьiо po
gresan, ali se za ovaj drugi stav moze reCi da је pobedio u nauci i 
tako znatno usporio njen razvoj . Ali, vraticu se na to kasnije.  

Kantove ideje о prostoru i vreшenu shvacenim kao kategorije 
percepcije i шisli nikad nisu usle u naucnu, tj . fizicku шisao, uprkos 
nekiш kasnijirn pokusajirna da se one uvedu u fiziku. Naucna (fi
zicka) шisao nastavila је  ро strani od filozofske i psiholoske misli. 
А naucna шisao је uvek uziшala prostor i vreшe kao da iшaju obje
ktivno postojanje van nas. I zahvaljujuci tome, uvek se sшatralo шo
gucirn da se njihovi odnosi izraze шatematicki. 

Ali, razvoj шehanike i drugih grana fizike vodio је neophodnosti 
da se prizna kao cetvrta koordinata - vreme; pored tri osnovne ko
ordinate: duzine, sirine i visine. I ideja о cetvrtoj koordinati ili о 
cetvrtoj diшenzij i prostora postepeno је postaja1a sve neizbeznija, 
iako је dugo ostala neka vrsta "tabua". 

Materijal za konstrukciju novih hipoteza prostora ostao је  u deli
ma mateшaticara: Gausa, Lobacevskog, Sakerija, Boljaija i posebno 
Rimana, koji је pedesetih godina proslog veka vec razшatrao pita
nje шogucnosti potpuno novog shvatanja prostora. Nije Ьilo ozЬilj
nih pokusaja psiholoskog proucavanja proЬlema prostora i vremena. 
Ideja о cetvrtoj diшenziji ostala је  dugo ucaurena i strucnjaci su је  
smatrali Cisto шateшatickom, а nestrucnjaci шistickom ili okultnoш. 

Ali, ako pocnemo sa ti·enutkoш pojave te ideje na pocetku 1 9 . 
veka i napraviшo kratak pregled razvoja naucne шisli od tog trenut
ka do danasnjeg dana, to nаш шоzе рошоСi da razuшeшo tok koji 
шоzе uzeti dalji razvoj te ideje .  А istovremeno сешо шozda videti 
sta nam ta ideja govori ili шоzе da nam kaze sto se tice bazicnog 
рrоЬlеша oЬlika sveta. 

Prvo i sustinsko pitanje koje se javlja na tош шestu је о odnosu 
tlzickih nauka рrеша шateшatici. Iz uoЬicajene perspektive, uziшa 
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se kao_ potvrdena Cinjenica da matematika proucava odnose kolicina 
u istom svetu stvari i pojava kao �to је onaj koji proucavaju fizicke 
nauke. Iz toga s lede јо� dve tvrdnje :  prvo, da svaka matematicka 
tvrdnja mora imati fizicki ekvivalent, iako on u datom trenutku mo
zda јо� nije otkriven; i drugo, da se svaka fizicka pojava moze ma
tematicki izraziti . 

Zapпivo, nijedna od te dve tvrdnje nema nikakvog osnova i nj i
hovo prihvatanje kao aksioma zaustavilo је napredak misli Ьа� u 
onim pravcima gde је napredak najneophodnij i .  Ali, time cemo se 
pozabaviti kasnije .  

U diskusiji koja sledi, od svih fizickih nauka ispitacemo samo 
cistu fiziku. А u fizici cemo morati da obratimo najvi�e paznje naj 
pre шi'mehaniku: jer је otprilike od sredine 1 8 . veka mehanika zauze
la dominantan polozaj u fizici; u toj meri da је donedavno smatrano 
i moguCim i verovatnim da се se naci naCin da se sve fizicke poja
ve protumace kao meћanicke pojave, to jest, kao pojave kretanja .  
Neki naucnici su cak oti�li rnnogo dalje u tom pravcu i, nezadovoljni 
priznanjem mogucnosti da se nade nacin da se fizicke pojave tuma
ce kao pojave kretanja, tvrdili su da је taj nacin vec naden, i da on obja
�njava ne samo fizicke pojave, vec takode i pojavu zivota i misli . 

Danas se covek cesto srece sa podelom fizike na staru i novu, i 
u svojim osnovnim crtama ta se podela moze prihvatiti. Ali, ona ne 
sше da se razuшe suvi�e bukvalno. 

Sada cu poku�ati da dаш kratak pregled osnovnih ideja stare fi
zike koje su vodile neopћodnosti da se izgradi "nova fizika", koja 
је neocekivano uni�tila staru fiziku; а potom cu doCi do ideja nove 
fizike koje vode пюgucnosti da se izgradi "novi model univerzu
шa" koji uni�tava novu fiziku Ьа� kao �to је nova fizika uni�tila sta
гu fiziku. 

Stara fizika је trajala do otkrica elektrona. Ali, cak i elektron је 
stara fizika гazumela kao da postoji u istom ve�tackoш svetu, kojiш 
vladaju Aristotelovi i Njutnovi zakoni, u kоше је ona proucavala 
vidlj ive pojave; drugim reCiшa, elektron је prihvacen kao da posto
ji u nekoш svetu u kоше postoje na�a tela i drugi objekti saшerljivi 
sa njiшa. Fizicari nisu razuшeli da elektron pripada drugom svetu. 

Stara fizika је zasnovana na izvesniш osnovama koje se ne mo
gu poшeriti. Vreшe i prostoг u staroj fizici poseduju vеоша odre-
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dena svojstva. Pre svega, oni se шogu ispitivati i proracunavati od
vojeno, tj . na postojanje neke stvari u prostoru ni na koji nacin ne 
�tice niti је dodiruje njeno postojanje н vreшenu. Dalje, postojao је 
Jedan prostor za sve �to postoji i sve se de�avalo u tош prostoru. 
Vreшe је takode Ьilo jedno za sve �to postoji i шereno је uvek i za 
sve jednoш skaloш. Drugiш reciшa, sшatralo se шogucim da se je
dnoш meroш шеrе sva kretanja шoguca u univerzuшu. 

Kamen temeljac Citavog razuшevanja zakona нniverzuшa Ьiо је 
Aristotelov princip koji se tice jedinstva zakona u univerzшnu. 

Тај se princip u svoш savreшenoш znacenju moze foпnulisati na 
sledeCi nacin: u citavoш univerzumu i u sviш шogucim usloviшa zakoni 
pгirode шоrајн Ьiti identicni; drugiш recima, zakon koji је ustanov
ljen na jednoш шestu ll univerzuшu, шоrа se pokazati kao vazeCi na 
Ьilo kош drugoш шestu u univerzшnн. Na osnovu toga, nauka је, pro
ucavajuCi pojave na zeшlji i u Suncevoш sistemu, pretpostavila posto
janje istih pojava na drugim planetaшa i u drugim solarniш sistemiшa. 

Тај princip, koji se pripisuje Aristotelu, u stvarnosti on nikad nije 
podrazumevao u tош znacenju koje је stekao u na�e vreme. Aristote
lov univerzuш se jako razlikovao od univerzuma kako ga шi predsta
vljamo. ��zi-r:i�Чanj

_
e ljнdi Aristotelovog doba veoma se razlikuje 

?d razшi�lJanJa lJUdi u na�e vreшe. Mnoge fundamentalne pгincipe 
1 mnoge polazne tacke шisli, koje шi шozemo da prihvatiшo kao cvr
sto ustanovljene, Aristotel је шоrао da dokaze i ustanovi. 

Aristotel је nastojao da ustanovi jedinstvo zakona u sшislu pro
testa protiv praznoveгica, protiv naivne magije, protiv naivnih cuda 
i tako da�je . Da �isшo �-azumeli "Aristotelov princip", neophodno ј� 
da sh�atнз:o da Је on ЈО� uvek шоrао da dokazuje da, ako, uop�te 
uzev�I, ps1 ne _шogu da govore ljudskiш jezikoщ onda ni neki ро
��Ьш pas, recimo, na Islandu ili Кritu, takode ne moze da govori; 
111 da ako, uop�te uzev�i, dгvece ne moze samo da se krece onda ni 
neko posebno drvo takode ne шоzе da se krece, i tako daiie. 

I to је, naravno, Ьilo odavno zaboravljeno, а iz Aristotelovog 
principa danas proizlazi ideja о stalnosti svih koncepata fizike kao 
�to sн kretanje, brzina, sila, eaergija itd. То znaCi da ono na �ta se 
�ednoш gledalo kao na kretanje uvek ostaje kretanje; ono na �ta se 
Jednoш gledalo kao na brzinu uvek ostaje brzina, postajuci "besko
пacna brzina". 
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U svom prvoЬitnom znacenju, "Aristotelov princip" је razumljiv 
i neophodan i nije ni�ta drugo do zakon о op�toj sledstvenosti poja
va koji pripada logici. Ali, u svom savremenom znacenju "Aristo
telov princip" је potpuno pogre�an. 

Cak i za novu fiziku, koncept beskonacne brzine, koji је isklju
Civo zasnovan na "Aristotelovom principu", postao је nemoguc, i 
"Aristotelov princip" se mora napustiti pre nego �to planiranje no
vog modela univerzuma postane moguce. Vraticu se ovom pitanju 
kasnije.  

GovoreCi о fizici, pre svega је neophodno da se analizira sama 
definicija tog predmeta. Ро defiriiciji prirucnika te nauke, fizika 
proucava "materiju u prostoru i pojave u toj materij i ." 

I ovde se smesta suocavamo sa cinjenicom da fizika operi�e sa 
nedefшisanim i nepoznatim velicinama koje su, iz pogodnosti (ili 
zbog te�koce da se defmi�u), uzete kao poznate velicine, i cak kao 
veliCine koje ne zahtevaju defmiciju. 

Foпnalno se u fizici razlikuju prvo : velicine koje zahtevaju de
finiciju; i drugo: "primarne" velicine, za koje se smatra da је ideja 
о njima urodena svim ljudima. Profesor Hvoljson, u svom "Priru
cniku "1 nabraja kao primarne veliCine: 

Proteznosti - linearne proteznosti, povr�inske proteznosti i za
preminske proteznosti, to jest, duzinu prave linije, povr�inu dela 
povr�ine i zapreminu dela prostora ogгanicenog povr�inama; pro
teznost је mera velicine i rastojanja 

Vreme. 
BYzina uniformnog pravolinijskog kretanja 
То su, prirodno, samo primeri, i prof. Hvoljson ne insistira na pot

pпnosti spiska. U stvaгnosti, taj spisak је  veoma dugacak; on uk
ljucпje prostor, beskonacnost, materijп, kretanje, masп i tako dalje .  
Jednom rесјп, prakticno svi koncepti sa kojima fizika operi�e od
nose se na velicine koje nisп defmisane i ne mogп se definisati. 

1 Као primer prirucnika iz koga se mogu uzeti citati autor је uzeo "Prirucnik fi
zike " prof. О. D .  Hvoljson (Chwolson) na ruskom, 5 .  izdanje и pet tomova, Ber
lin, 1 923. Та knjiga nije ni bolja пi gora od bilo kog drugog prirucnika za fiziku i 
moze se vrlo dobro uzeti kao primer prirucnickih pogleda i misljenja. On је cak 
bolji od nшogih drugih knjiga, zbog nepristrasnosti prof. Hvo\jsona prema novim 
teorijama. 
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Naravno, u najvecem broju slucajeva је  nemoguce izbeCi ope
t· i sanje sa nepoznatim velicinama, ali је postao tradicionalni "nau
c п i" metod da se ni�ta ne prizrшje kao nepoznato, i da se na veliCine 
kojc izmicu defmiciji gleda kao na "primarne", Cija је ideja urodena 
svakome. Prirodan rezultat је Ьiо da је Citavo ogromno zdanje podi-
' ll Lito strahovitim trudom postalo ve�tacko i nestvarno. 

U definiciji fizike koju smo naveli susrecemo se sa dva nedefi
п isaпa koncepta: prostor i materija. 

Vec sam govorio о prostoru na prethodnim stranicama. Sto se ti
cc mateгije, prof. Hvoljson pi�e ( "Prirucnik fizike ", tom 1, Uvod): 

U objektiviziranjll llzroka oseta, to jest, prenoseci taj uzrok u 
пеkо odredeno шesto ll prostoru, шi zaшisljaшo taj prostor kao da 
sadrzi nesto sto nazivaшo materiia ili supstaпca (str. 2). 

Dalje prof. Hvoljson kaze: 

Upotreba tennina "шaterija" rezervisana је iskljuCivo za шate
гiju koja је ll stanjll da delllje na паsе Clllo dodira шаnје ili vise di
гektno (str. 7). 

Dalje, materija је podeljena па organizovanu materijп ( od koje 
sc sastoje ziva tela i Ьiljke) i neorganizovanu materiju. 

Тај metod podele umesto definicije primenjen је u fizici kad god 
је defmicija nemogпca, to jest, u odnosп na sve osnovne koncepte. 
Kasпije cemo se cesto sretati sa tom Cinjeпicom. 

Razlika izmedu organizovane materije i ne-organizovane mate
t·i j c  је odredena samo spolja�njim karakteristikama. Priznaje se da 
jt: poгeklo organizovane materije nepoznato. Prelazak ne-organizo
vaпc mateгije u organizovaпu materiju se moze posmatrati (hranje
t 1 jc ,  disanje) i priznaje se da se takav prelazak odigrava samo u pri
s L ts tvLI i delovanjem vec postojece organizovane materije .  Misterija 
pt·vog pгelaska ostaje skriveпa (Hvoljson) . 

Sa dгuge strane, vidimo da organizovana materija lako prelazi u 
t 1 L' ot·ganizovanu materiju, gubeci izvesne neodredive osoЬine koje 
/( ) V L:IПO Zi1!0t. 
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Ucinjeni sи mnogi poku§aji da se na organizovanu materijи gle
da kao na poseban slиcaj ne-organizovane materije i da se sve po
jave koje se odvijajи и organizovanoj materij i (tj . pojave �ivota) 
svedи na komЬinacijи fizickih pojava. Ali, ti poku§aji, kao i poku
§aji ve§tackog stvaranja organizovane materije od ne-organizovane 
materije nisи vodili nicemи i nisи mogli ni§ta ni da stvore ni da do
ka�и. Uprkos tome, oni sи ostavili veoma sna�an иtisak na op§te 
filozofije �ivota naиcnog tipa, iz Cije perspektive је "ve§tacko stva
ranje �ivota" priznato ne samo kao moguce, vec kao vec delimicno 
postignиto. Sledbenici tih filozofija gledajи na samo ime organska 
hemija, tj . hemijи koja proиcava organizovanи materijи, kao da ima 
cisto istorijski znacaj , i defini§и је kao "hemijи иgljenicnih jedinje
nja", iako istovremeno ne mogu а da ne potvrde poseban polo�aj 
hemije иgljenicnih jedinjenja i njenи razliku od op§te neorganske 
hemije .  

Ne-organizovana materija је, za иzvrat, podeljena na prostu ma
terijи i slo�enи materijи (to postaje oblast hemije). Slo�ena materi
ja sastoji se od takozvanih hemijskih jedinjenja, ili nekoliko prostih 
materija.  Svaka materija mo�e se podeliti na veoma male delove 
zvane "cestice". Cestica је najmanja kolicina date materije koja је 
јо§ иvek и stanjи da poka�e bar glavne osoЬine te materije .  Dalji 
delovi materije, molekul, atom, elektron, - su tako mali da, иzeti 
odvojeno, ne роsеdији nikakva materijalna svojstva, iako se ova 
poslednja Cinjenica nikad dovoljno ne иzima и obzir. 

Prerna najskorijim naucnim idejama, ne-organizovana materija 
sastoji se od 92 elementa prostih materija, iako јо§ иvek nisи svi 
otkriveni .  Postoji hipoteza da atomi razliCitih elemenata nisи ni�ta 
drugo do komЬinacija odredenog broja atoma vodonika, koji је, и 
tom slисаји, uzet kao osnovna ili primarna materija. Postoji neko
liko teorija koje se ticu mogиcnosti ili nemogиcnosti prelaska je
dnog elementa и drиgi .  А и nekim slиcajevima, taj prelaz је  иtvrden, 
�to se opet sиprotstavlja "Aristotelovom principи". 

Organizovana materija, ili "нgljenicna jedinjenja", zapravo se sa
stoje od cetiri elementa - vodonika, kiseonika, иgljenika i azota, sa 
zanemarljivim primesama drugih elemenata. 

Materija posedиje mnoge osobine, kao �to sи masa, zapremina, 
gиstina itd. ,  koje se и najvecem Ьrоји slиcajeva mogи definisati je
dna и odnosи na drugи. 
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Na temperaturu tela se gleda kao da zavisi od kretanja moleku
l a .  Smatra se da sи molekuli и stalnom kretanjи; kako to fizika defi
п isc, oni se neprekidno sиdarajи i rasipajи и svim pravcima i ponovo 
vгасаји.  Sto је vece kretanje, §to sи veci �okovi kad se sиdare, to је 
v i sa temperatura (Braиnovo kretanje). 

Kad Ьi to Ьilo mogиce и stvarnosti, to Ьi priЬli�no znacilo da se, 
па primer, nekoliko stotina aиtomoЬila, koji se brzo krecи и razli
c i t im  pravcima na prostranom trgи и velikom gradи, sиdarajи jedan 
sa drugim svakog minиta i raspr�иjи se и razlicitim pravcima, osta
j l rci netaknиti. 

Veoma је  interesantno da brzo kretanje filma и kameri proizvo
t l i  takvu ilиzijи. Objekti koji se krecи gиЬе svojи pojedinacnost i 
i zglcda kao da se sиdarajи i odlecи и razliCit4n pravcima ili prolaze 
j c(\an kroz drugi.2 

Kako mo�e Ьiti da se materijalna tela koja роsеdијн masи, te�inu 
i vcoma slo�enи strukturu krecи velikom brzinom, sнdarajн i rasi
paj LJ ,  а da se ne o�tete i ne нni�te, nije obja�njeno и fizici. 

Jcdna od najva�nijih pobeda fizike Ьilo је нstanovljavanje zako
пa о odr�anjн materije .  Тај princip se sastoji и priznavanjи cinjenice 
( \а  sc materija nikad ni н kakvim fizickim ili hemijskim нslovima ne 
st vara iznova, niti nestaje. Njena иkupna kolicina ostaje konstantna. 
Sa principom odr�anja materije povezan је princip иstanovljen ka
s п ij c, princip odr�anja energije i princip odr�anja mase.  

Mchanika је ime dato naиci о kretanjи fizickih tela i нzroka od 
ko j i \1 karakter tog kretanja mu�e da zavisi и raznim posebnim slи
l'a j cviшa (Hvoljson). 

Л li, Ьа§ kao i и slисаји svih drиgih koncepata fizike, kretanje ni
JC Llcfinisano и fizici. Fizika samo иtvrdнje svojstva kretanj a - tra
J H i l jc, brzinн i pravac н prostoru, bez kojih se neka pojava ne mo�e 
:1.vat i  kretanjem. 

rodcla, а ponekad definicija tih osoЬina, zaнziшa mesto samog 
k r·cLa 11ja i иtvrdene osoЬine kretanja se odnose na samo kretanje .  

1 Л lllor је  jednom vjdeo film sa brzjm kretanjem na Trgu Konkord, sa automo
l н l l l ! la kojj jure jz svjh pravaca ј u svjm pravcjma. А utjsak је Ьiо tacno kao da se 
J I I I IOI1lobj \ j  zestoko sudaraju jednj sa drugima u svakom ternutku i odlecu dalje, 
щla 1 1 1c i  sve vreme na trgu ј njkad ga ne napustajuci. 
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Zato se kretanje deli na pravolinijsko i krivolinijsko, kontinиalno i 
ne-kontinиalno, иbrzano i иsporeno, иniformno i promenljivo. -

Utvrdivanje principa relativiteta kretanja vodi Citavom nizи za
kljиcaka. Javilo se pitanje: ako se kretanje materijalne tacke moze 
odrediti samo njenim polozajem и odnosи na drиga tela ili tacke, 
kako се se onda иtvrditi kretanje ako se drиga tela i tacke takode 
krecи? А to pitanje је postalo posebno komplikovano kad је bilo 
иtvrdeno, ne риkо filozofski и smislи тr:av-ra pEi *, vec potpиno 
naиcno, sa proracиnima i dijagramima, da и иniverzиmи nista nije 
nepokretno, da se sve bez izиzetka krece и jednom ili drugom 
pravcu i da se jedno kretanje moze иstanoviti samo relativno и od
nosи na neko drugo. Ali, istovremeno, Ьili sи иtvrdeni slиcajevi oCi
gledne nepokretnosti и kretanjи. Tako је Ьilo иtvrdeno da odredeni 
sastavni delovi sistema koji se uniformno krece zadrzavajи isti po
lozaj u odnosи jedan na drиgi, kao da је sistem stacionaran. Zato se 
stvari и vagonи koji se brzo krece ponasajи potpиno na isti naCin 
kao i kad vagon stoji. А и slисаји dva ili vise pokretnih sistema ili 
tela, na primer и slисаји dva voza koji se krecи razlicitim kolose
cima u istoш pravcи ili u razlicltim pravcima, иstanovljeno је da је  
njihova relativna brzina jednaka razlici ili zbiru njihovih odgova
rajucih brzina, и skladи sa smerom kretanja. Tako се se dva voza koja 
se priЬlizavajи jedan drugom priЬlizavati brzinom jednakom zЬirи 
njihovih brzina. Za jedan voz koji pretice drugi, drиgi се se kretati 
и smerи sиprotnom svome brzinom jednakoj razlici odgovarajиcih 
brzina ta dva voza. Ono sto se oЬicno naziva brzinom voza jeste br
zina koja је pripisana vozu koji se posmatra tokom prolaska izmedи 
dva objekta koji sи za njega stacionarni, na primer izmedи dve sta
nice, i tako dalje .  

Proиcavanje kretanja и celini, i viЬrirajиceg i talasnog kretanja 
posebrio, izvrsilo је ogroman иticaj na razvoj fizike . Talasno kreta
nje pocinje da se smatra univerzalnim principom, i иCinjeni sи mno
gi pokusaji da se sve fizicke pojave svedи na viЬratorno kretanje .  

Jedan od  fиndamentalnih metoda fizike Ьiо је merenje veliCina. 
Merenje velicina zasnovano је na izvesnim principima, od kojih 

је najvazniji princip homogenosti, naime, velicine koje odgovarajи 

* panta rei - grc. sve tece - osnova Heraklitove dijalektike (prev.) .  
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1 .-; ! ој clefiniciji i koje se jedna od druge razlikujи samo kvantitativno 
1 1az i vaju se homogene velicine i smatralo se mogиCim da se one po-
1 '\X Ic i mere jedna u odnosи na drugи. Sto se tice velicina koje se raz-
1 i lшj LJ ро defmicij i, smatralo se nemogиciт da se one mere jedna и 
щ\поsи na drиgи. 

Na пеsrеси, kao sto је vec Ьilo pokazaпo, Ьilo је veoma malo de
(iniciia veliciпa и fizici i zbog toga sи defiпicije, иopste, zameпjene 
l l l lCIIOVaПJeШ. 

Л li, kako se greske u imепоvапји иvek mogи pojaviti, i kvalita-
1 i vпо razliCite velicine se mogи slicno nazvati, dok se kvalitativno 
i t lcпt icne velicine тоgи nazvati razliCito, fizicke mere sи Ьile ne
poнzdane. I to је и vecoj meri slucaj zato sto se ovde iznova oseca 
Лг istotelov princip - to jest, jedna velicina, kad је jednom priznata 
kao veliciпa odredenog reda, uvek ostaje velicina tog reda. Razliciti 
obl ici energije prelaze jedan u drugi, materija prelazi iz jednog sta
l l j a Ll dгugo, ali prostor (ili deo prostora) иvek ostaje prostor, vreme 
t 1vck ostaje vreme, kretanje иvek ostaje kretanje, brzina иvek osta
j �..: bгzina i tako dalje.  

Na tim osnovama је иsaglaseno da se nesamerljivim smatrajи 
s : 1 1по ове velicine koje sи kvalitativno razlicite. Na velicine koje se 
l'i i Z i i kнju samo kvantitativno gleda se kao na samerljive. 

NastavljajиCi о temi merenja velicina, neophodno је da se иkaze 
\ l : 1  su jediпice mere koje se koriste u fizici sasvim proizvoljne i da 
1 1t: 1пајн veze sa velicinama koje se mere. Sve te jedinice mere imajи 
Si l l l lO  јеdпи zajednicku stvar - uvek sи pozajmljene odnekud. Ne 
postoj i nijedan slиcaj u kome sи karakteristike date velicine иzete 
k ao mera. 

Vcstacka priroda mera и fizici svakako da nikad nije Ьila tajna, i 
1 1'  L lvidanja te vestacke prirode slede pokusaji da se ustanovi, na pri-
1 1  IL:Г, met-a duzine kao deo meridijana. Naravno, ti pokusaji ne menja-
1 1 '  1 1 is ta,  i delovi ljudskog tela, "lakat", ili "stopa", иzeti kao jedinice 
1 \ ЮС, ili "metar", tj . deo meridijana, podjednako sи proizvoljne. U 
l t· н lпosti, stvari nose svoje sopstvene mere и seЬi samima. А da Ьi 
. L' пaslc te mere, neophodno је razumeti svet. Fizicari sи to nejasno 
1 \ I I S I L i t i l i , iako nikad nisи иspeli cak ni da se priЬlize tim merama. 

Pгo rcsor Plank је 1 900. godine (to stvarno pripada novoj fizici) 
k o 1 1s ! at isao sistem "apsolиtnih jedinica", иzimajиci za osnovu "иni-
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verzalne konstante", naime: prvo, brzinи svetlosti и vаkииmи; dru
go, konstantnи jedinicи gravitacije; trece, konstantnи velicinи koja 
igra vaznи иlоgи и termodinamici ( energija podeljena sa temperatu
rom); i cetvrto, konstantnи velicinи koja se naziva "dejstvo" (energija 
pomnozena vremenom), i predstavlja najmanjи mogucи kolicinи dej
stva ili njen atom. 

KoristeCi te velicine, Plank doЬija sistem jedinica za koji smatra 
da је  apsolиtno i potpиno nezavisan od Ьilo kog proizvoljnog cove
kovog izbora, i koji smatra prirodnim . 

Plank tvrdi da се te veliCine zadrzati svoje prirodno znacenje sve 
dok zakoni univerzalne gravitacije i �irenja svetlosti и vаkииmи i dva 
fundamentalna principa termodinamike ostajи neizmenjeni; one се 
иvek Ьiti iste, koja god inteligentna Ьiса ili koji god metod ih Ьиdе 
odredio. 

Ali, zakon univerzalne gravitacije i zakon �irenja svetlosti и vа
kииmи sи dve najslaЬije tacke и fizici, jer и stvamosti one nisи ono 
za �ta se smatrajи. I zato је Citav Plankov sistem mera nepoиzdan. 
Ono �to је interesantno nije rezultat, vec jedino princip, tj . priznanje 
neophodnosti da se nadи prirodne mere stvari. Stvamo odredivanje 
apsolиtnih jedinica mere lezi izvan novog modela иniverzиma. 

Zakone иniverzalne gravitacije postavio је  Njиtn и svojoj knjizi 
"Matematicki principi prirodne filozofije ", koja је Ьila objavljena и 
Londonи 1 687. godine. Тај zakon је od samog pocetka doЬio dve 
formиlacije :  jednи nаисnи, drugи рори1аmи. 

Naиcna formиlacija је sledeca: 

"Postoje opazene pojave izmedu dva tela u prostoru koje se 
mogu opisati pretpostavljajuCi da ta dva tela privlace jedno drugo 
silom koja је direktno srazmerna proizvodu njihovih masa, а obr
nuto srazmerna kvadratu rastojanja koje ih razdvaja." 

А popиlama formиlacija је :  

"Dva tela privlace jedno drugo silom koja је direktno srazmer
na proizvodu njihovih masa, а obrnuto srazmerna kvadratu rasto
janja koje ih razdvaja." 

u drugoj formиlaciji је potpиno zaboravljena cinjenica da је sila 
privlacnosti potpиno fiktivna velicina prihvacena samo zarad odgo-
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vш·ajuceg opisa pojave. I smatra se da sila privlacnosti zaista posto
j i  i izmedи Sиnca i Zemlje, kao i izmedи Zemlje i kamena koji pada.3 

Pгofesor Hvoljson pi�e и svom "Prirucniku (izike ":4 

Ogromni razvoj nebeske шehanike, potpuno zasnovan na za
konu univerzalne gravitacije uzetom kao Cinjenica, uCinio је da 
naucnici zaborave na Cisto deskriptivni karakter tog zakona i vide 
u njeшu krajnju forшulaciju stvarno postojece fizicke pojave. 

Ono �to је vaZпo и Njutnovom zakonи је �to on daje veoma je
t l rюstavnи matematicku formиlacijи koja se moze primeniti и celom 
L lпiverzиmи i na osnovu koje је moguce proracunati sva kretanja, 
posebno kretanja nebeskih tela, sa zapanjиjиcom tacno�cи. Njиtn sva
kako nikad nije postavio kao cinjenicи da se tela stvamo medиso
lJПo privlace, niti је иstanovio zasto se privlace ili posredstvom cega. 

Kako Sиnce moze иticati na kretanje Zemlje kroz prazan pro
stor? Kako је иор�tе mogиce zamisliti delovanje kroz prazan pro
stor? Zakon gravitacije ne daje odgovor na to pitanje i sam Njиtn је  
[ ) io  savr�eno svestan te cinjenice. I on i njegovi savremenici, Haj
t!.t:ПS i Lajbnic, definitivno sи dali иpozorenja protiv poku�aja da se 
t l  Njиtnovom zakonи vidi re�enje proЬlema delovanja kroz prazan 
ргоstог i gledali na taj zakon kao na риkи formulu za izracunava
nj�. Svejedno sи ogromna dostignиca fizike i astronomije koja sи 
postignиta primenom Njиtnovog zakona proиzrokovala da naиcnici 
/аЬогаvе to иpozorenje, i postepeno је иstanovljeno miЩenje da је  
N j Litn otkrio privlacnи silи. 

Prof. Hvoljson pi�e и svom "Prirucniku (izike " (Tom I, str. 1 8 1 ,  
1 Н2 ,  1 83) :  

Teгrnin "actio in distans" ili "delovanje na daljinu" oznacava 
jcdnu od najstetnijih doktrina koje su ikad preovladavale u fizici i 
нsporile njen napredak; ta doktrina је dopustila шogucnost nepo
sr·edпog delovanja jednog predшeta na drugi sa izvesnog rastoja
п ja, sa rastojanja tako velikog koja Cini neposredni kontakt ta dva 
tcla пешоguСiш. 

1 Najпovija elektromagnetska teorija gravitacionih polja dogmatizuje ovo dru
• :o l '.kclш1jc. 

·• То т 1 ,  str. 1 82 .  
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U prvoj polovini 1 9. veka је ideja о delovanju na daljinu vrhun
ski vladala u nauci. Faradej је bio prvi koji је ukazao na neшoguc
nost postavke da telo bez posredovanja pobuduje sile i prouzrokuje 
kretanje u tacki gde to telo nije sшesteno. OstavljajuCi ро strani 
pitanje univerzalne gravitacije, on је posebnu paznju obratio na 
шagnetske i elektricne pojave i ukazao na vrhunski vaznu ulogu 
koju u tiш ројаvаша igra posrednicki medijum koji ispunjava pro
stor izшedu tela koja izgledaju kao da deluju jedno na dшgo bez 
posredovanja . . .  

U danasnje vreшe је  uverenje da delovanje na daljinu ne treba 
priznati ni u jednoj oЫasti fizickih pojava dobilo opste priznanje. 

Ali, stara fizika је Ьila u stanju da napusti delovanje na daljinu 
tek nakon �to је prihvatila hipotezu о univerzalnom posredniku ili 
etru. Prihvatanje te hipoteze Ьilo је pojednako neophodno i za te
orije svetlosnih i elektricnih pojava kako su one shvatane u staroj 
fizici. 

U 1 8 . veku fenomen svetlosti је Ьiо obja�njen hipotezom о emi
siji koju је Njutn postavio 1 704. godine. Та hipoteza је pretpostavlja
la da svetleca tela emituju u svim pravcima sicu�ne cestice posebne 
svetlosne supstance koja putuje kroz prostor ogrornnom brzinom i, 
ulazeCi u oko, proizvodi u njemu utisak svetlosti. U toj hipotezi 
Njutn је razvio ideje drevnih. Kod Platona se cesto nalazi izraz 
"svetlost је ispunila moje oCi". 

Kasnije, uglavnom u 1 9 . veku, kad је paznja istrazivaca privuce
na onim posledicama fenomena svetlosti koje se nisu mogle obja
sniti hipotezom о emisiji, druga hipoteza је stekla �iroko priznanje, 
naime, hipoteza о talasnim viЬracijama u etru. Ти hipotezu је prvi 
najavio holandski fizicar Hajgens 1 690. godine, ali ona dugo vre
mena nije prihvacena u nauci. Kasnije, istrazivaci pojave difrakcije 
su doveli do prevage u korist hipoteze о svetlosnim talasima na
suprot hipoteze о emisij i; а naredni rad fizicara, uglavnom о polari
zaciji svetlosti, privremeno је doneo op�te priznanje toj hipotezi. 

U toj hipotezi su fenomeni svetlosti obja�njeni kao analogni fe
nomenima zvuka. Као �to zvuk nastaje viЬriranjem cestica zvu
cnog tela i �iri se viЬracijama vazduha ili nekog drugog elasticnog 
posrednika, tako, ро ovoj hipotezi, svetlost nastaje viЬriranjem 
molekula svetleceg tela i �iri se pomocu viЬracija u izuzetno ela-
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sticnom etru koji ispunjava i meduzvezdani prostor i prostor izme
dн molekula. 

Tokom 1 9 . veka teorija viЬracija је postepeno postala osnov Ci
tave fizike. Elektricitet, magn�tizam, toplota, svetlost, cak i iivot i 
misao ( cisto dijalekticki, ako је tacno) obja�njavani su teorijom vi
bracija. I ne moze se poreCi da је u slucaju pojava svetlosti i ele
ktromagnetizma teorija viЬracija dala izuzetno pogodne i jednostavne 
formule za izracunavanje. Citav niz znacajnih otkrica i pronalazaka 
naCinjen је na osnovu teorije viЬracija. 

Ali, teorija viЬracija zahtevala је etar. Etar је kao hipoteza Ьiо 
stvoren za obja�njenje veoma raznorodnih pojava i zato su mu pri
data cudna i protivrecna svojstva. On је  sveprisutan, on ispunjava 
Citav univerzum, prozima sve tacke, sve atome i sav meduatomski 
prostor. On је kontinualan, poseduje savr�enu elasticnost. Ра opet је  
etar tako razreden, redak i propustljiv da sva zemaljska i nebeska te
la prolaze kroz njega ne nailazeCi ni na kakav otpor pri kretanju. 
Njegova razredenost је tako velika da, ..ako Ьi se etar smatrao te
cno�cu, Citava njegova masa u granicama Mlecnog Puta mogla Ьi se 
sadrzati u jednom kubnom santimetru. 

Istovremeno је ser Oliver Lodz smatrao da је gustina etra pri
Ьlizno milijardu puta veca od gustine vode. Iz te perspektive, ispada 
da је svet sacinjen od cvrste sнpstance - "etra" - koji је milionima 
puta gu�ci od dijamanta; а materija, cak i najgu�ca materija koju 
znamo, је naprosto prazan prostor, mehuriC u masi etra. 

UCinjeni su mnogi poku�aj i da se dokaze postojanje etra ili da se 
otkriju cinjenice koje potvrduju njegovo postojanje .  

Tako је  priznato da Ьi postojanje etra Ьilo potvrdeno ako Ьi se 
jednom dokazalo da zrak svetlosti, koji se krece brze od nekog dru
gog zraka svetlosti, na neki nacin menja svoj karakter. 

Poznata је cinjenica da se visina zvuka povecava ili opada ako se 
slu�alac primice ili udaljava od izvora zvuka (Doplerov princip). Teo
rijski se smatralo da је taj princip priшenljiv na svetlost. То Ьi znaCi
lo da Ьi neki objekt koji se brzo priЬlizava ili udaljava trebalo da pro
meni boju (kao §to se zvuk pi§taljke lokomotive menja ро visini kako 
se ona priЬlizava ili udaljava) . Ali, zahvaljujuCi strukturi oka i brzini 
njegovog opazanja, nemoguce је Ьilo ocekivati da се oko primetiti 
promenu Ьоје cak i ako se ta promena stvarno odigrava. 
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Da Ьi se иtvrdila cinjenica promene Ьоје, Ьilo је neophodno da 
se priЬegne spektroskopи, to jest, da se zrak svetlosti razlozi i odvo
jeno posmatra svaka Ьоја и spektru. 

Ti eksperimenti nisи dali nikakve pozitivne rezultate i dokazati 
postojanje etra роmоси njih nije Ьilo moguce. 

Da Ьi jednom zaиvek re�ili pitanje postojanja ili nepostojanja etra, 
americki naиcnici Majkelson i Morli sи sredinom osamdesetih go
dina pro�log veka ( 1 9 . veka - prev.) poceli Citav niz eksperimenata 
иz pomoc specijalne aparature kоји sи sami izиmeli.5 

Aparatura је postavljena na kamenи рlоси иcvr�cenи na drve
nom plovku koji se okretao и cistemi ispиnjenoj zivom, i cinio je
dan pun obrt za �est minиta. Zrak svetlosti sa posebne lampe padao 
је na ogledala zakacena za obrtni plovak, i delimicno је prolazio 
kroz njih, delimicno se reflektovao; jedna polovina је i�la и pravcи 
obrtanja Zemlje, а druga normalno na njega. То znaCi da Ьi se и 
skladи sa planom eksperimenta jedna polovina zraka kretala brzinom 
svetlosti, а druga brzinom svetlosti plus brzina obrtanja Zemlje. Pri 
sjedinjenjи podeljenog zraka, trebalo Ьi da se pojavi, prema planи 
eksperimenta, izvesni svetlosni fenomen koji proistice iz razlike и 
brzini i pokazиje relativni moment izmedи Zemlje i etra, to jest, 
koji indirektno dokazиje postojanje etra. 

Vr�ena sи posmatranja tokom dиgih intervala и svim periodima 
dana i noci, i ni�ta nije otkriveno. 

Iz perspektive izvomog proЫema, moralo se priznati da eksperi
ment nije иsрео. Ali, on је otkrio јеdпи drugи pojavu, mozda mno
go znacajnijи od one kоји је poku�ao da иtvrdi. То је Ьila cinjenica 
da se brzina zraka svetlosti ne moze povecati. Zrak svetlosti koji se 
kretao zajedno sa Zemljom ni na koji nacin se nije razlikovao od 
zraka svetlosti koji se kretao pod pravim иglom и odnosи na kre
tanje Zemlje dиz orЬite. 

Bilo је neophodno da se prizna kao zakon da је brzina svetlosti 
konstantna i ogranicena velicina, koja se ne moze иvecavati. А to је, 
za иzvrat, objasnilo za�to se Doplerov princip ne moze primeniti na 
fenomen svetlosti. Istovremeno, on је иtvrdio cinjenicи da se op�ti 

5 Za detaljni opis eksperimenata Majkelsona i Morlija vidi "American Journal 
of'Science ", 1 887 ., tom 34, str. 333 i dalje. 

458 

Novi model univerzuma 

zakon slaganja brzina, koji је Ьiо osnov mehanike, ne moze prime
niti na brzinи svetlosti. 

U svojoj knjizi о relativitetu, profes?r Ajn�tajn obja�njava d�, 
ako zamislimo voz koji Ьi se kretao brzmom od з о. km и se�d1, 
tj . brzinom kretanja Zemlj.e, i а�о Ьi .ga zrak svetl?stl pretekao Ili 

.
se 

mimoi�ao sa njim, slagaщe brzma Ь1 и to� s.lисаЈи bllo ne1_11oguce. 
Brzina svetlosti ne Ьi Ьila povecana ako Ь1 ЈОЈ se dodala brzma voza 
i ne Ьi se smanjila ako Ьi ј ој se odиzela brzina voza. 

Istovremeno, иstanovljeno је da nijedan postojeci instrument ili 
sredstvo posmatranja ne moze da pres.r�tne �rak koji s.� '?'есе:. Dn:
gim recima, nikad nije mogи�� и�vatltl krщ zraka k�J l  ЈО� ШЈе .stlgao do svog odredi�ta. U teOПJI, m1 mo�emo da �о�опmо о zra.ctma 
koji јо� nisи dostigli izvesnи tacku, al1 и prakSI �1smo и st�щи da 
posmatramo te zrake. Sho��o tome� za nas, sa na�1m sredstv1ma po-
smatranja, �irenje svetlost1 Је praktlcno trenиtno. . Istovremeno, fizicari koji sи analizirali rezultate �aJkelson-Mor
lijevog eksperimenta objasnili sи njegov neиsp�h pп�и�tvom .novog 
i nepoznatog fenomena koji је posledica kretanJa vel1k1�n ?rzmama. 

Prvi poku�aj da se to pitanje re�i nacinili sи Lorenc 1 Ftcdzera�� · 
Тај eksperiment nije mogao da uspe, Ьila је Lorencov� formиlacч.a 
njegove postavke, jer svako telo koje se kre�e и e�ru 1 samo d�z1-
vljava deformacijи, naime, za posmatraca и mn:ovaщи ono se saz1J?a 
и pravcи kretanja. Zasnivajиci svoje rezonov�щe na fundaJ?e�taln1m 
zakonima mehanike i fizike, on је pokazao шzom matematlckih kon
strиkcija da је Majkelson-Morlijeva aparatura neizbezno dozivela 
sazimanje i da је velicina tog sazimanja Ьila иpravo takva da иrav
пotezi pomeranje svetlosnih zraka s�odno nj �h?vom pravcи и pro
storu i da tako anиlira rezиltate razllke и brzm1 dva zraka. 

L�rencov zakljиcak �to se tice pretpostavljenog sazimanja tela и 
pokretu proizveo је mnoga оЬја�nј�пј�, i jedn� �d tih obja�njenja. је  
izneseno и gledi�tu specijalnog prmc1pa relat1v1teta profesora AJn
stajna. 

Ali to se odnosi na novu fiziku. 
Sta�a fizika Ьila је nerazdvojno povezana sa teorijom viЬracija. 
Nova teorija, koja је do�la da zameni ��hanic� �eorijи viЬ�acija, 

blla је teorija atomske strukture svetlost1 1 elektпc1teta, иzetih kao 
11czavisno postojecih materija sastavljenih od kvantova. 
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То novo ucenje, kaze prof. Hvoljson6, izgledalo је kao povratak 
Njutnovoj teoriji emisije, mada znatno izmenjenoj . То novo ucenje 
daleko od toga da је upotpunjeno. А njegov najvaznij i deo, sam 
kvant, i dalje ostaje nedefinisan. Sta је kvant, nova fizika ne moze 
da defini�e. 

Teorija atomske strukture svetlosti i elektriciteta potpuno је iz
menila gledanje na elektricne i svetlosne pojave. Nauka је prestala 
da vidi osnovne uzroke elektricnih fenomena u posebnim stanjima 
etra, i vratila se staroj doktrini koja је dopu�tala da је elektricitet 
neka vrsta supstance koja ima stvamo postojanje .  

Isto se dogodilo i sa svetlo�cu. Prema savremenim teorijama, sve
tlost је bujica sicu�nih cestica koja juri kroz prostor brzinom od 
300.000 km u sekundi. То nisu Njutnove cestice, vec posebna vrsta 
materije-energije, koju su stvorili elektJ;omagnetni vrtlozi. 

Materijalnost strujanja svetlosti utvrdio је eksperiment profeso
ra Lebedeva iz Moskve. Prof. Lebedev је pokazao da svetlost ima 
tezinu, to се reCi, da svetlost koja pada na tela vr�i na njih mehani
cki pritisak. Karakteristicno је da је, na pocetku svog eksperimenata 
da пtvrdi tezinu svetlosti, njih rrof. Lebedev zasnovao na teorij i vi
bracija etra. То pokazuje kako је stara fizika opovrgla samu sebe . 

Otkrice prof. Lebedeva bilo је  veoma vazno za astronomiju; na 
primer, ono је  objasnilo izvesne pojave koje su Ьile posmatrane 
prilikom prolaska repa komete Ыizu sunca. Ali, to је uglavnom Ьilo 
va:Zno za fiziku, jer ju је snabdelo daljom potvrdom о jedinstvu stru
kture zracece energije .  

Nemogucnost da se doka:Ze pojava etra, пtvrdivanje ogranice
nosti i konstantnosti brzine svetlosti, nove teorije svetlosti, i iznad 
svega, proucavanje strukture atoma, oznaCile su naj interesantnije prav
ce razvoja nove fizike. 

Јо� jedan deo nove fizike razvio se iz one posebne fizicke tvo
revine koja se  nazivala matematicka fizika. Ро defmicij i koja јој је 
Ьila data, matematicka fizika Ьi oЬicno polazila od neke cinjenice 
dokazane eksperimentom koja izrazava izvesnu zakonomemu pove
zanost izmedu pojava. Ona је tu povezanost odenпla u matematicki 
oЫik, i dalje, tako reCi, preobrazila sebe u cistu matematiku i pocela 

6 Тот I,  str. 9. 
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da razraduje, iskljueivo matematickim sredstvima, one posledice 
koje su proizlazile iz osnovne pretpostavke (Hvoljson) . 

Tako је pretpostavljeno da uspeh ili neuspeh u zakljпccima ma
tematicke fizike moze zavisiti od tri faktora: prvo, od korektnosti 
definicije osnovne cinjenice; drugo, od korektnosti njenog mate
matickog izraza; i trece, od korektnosti daljih matematickih analiza. 

То је bilo vreme kad је vaznost matematicke fizike Ьila veoma 
precenjena, pise prof. Hvoljson (tom I, str. 1 3) .  

Ocekivalo se da се upravo matematicka fizika sluziti osnovnom 
toku razvoja ftzike kao nauke. То је, medutim, sasvim pogresno. U 
zakljuccima matematicke fizike postoji veliki broj sustinskih ne
dostataka. Na prvom mestu, �l gotovo svakom slucaju to је da oni 
samo u prvoj gruboj aproksimaciji odgovaraju rezultatima direkt
nog posmatranja. То је нzrokovano cinjenicom da se postavke 
matematicke fizike mogu smatrati dovoljno egzaktnim samo unu
tar najuzih graпica: stavise, te postavke previdaju citav niz uz
grednih okolnosti Ciji se uticaj unutar tih uskih granica ne moze 
zanemariti. Zato, zakljucci matematicke fizike odgovaraju ideal
nim slucajevima, koji se ne mog uprakticno ostvariti i cesto su 
daleko od stvamosti. 

I dalje :  

Trebalo Ьi  dodati da metodi matematicke fizike dајн moguc
nost da se rese posebni proЬlemi samo н najjednostavnijim sluca
jevima, posebno kad se ticu oЬlika tela. Ali, prakticna fizika se ne 
moze ograniCiti na te slucajeve, i stalno se susrece sa proЬlemima 
koje је matematicka fizika nesposobna da resi. Stavise, rezultati 
zakljucaka matematicke fizike cesto su tako komplikovani da se 
njilюva prakticna primena pokazuje nemogucom. 

Uz ovo Ьi trebalo pomenuti јо� jednu veoma karakteristicnu 
osoЬinu matematicke fizike, naime, da se kao ро pravilu njeni za
kljucci ne mogu formulisati drugacije nego matematicki i gube sav 
smisao i vaznost ako Ьi se poku�alo da se protumace jezikom ci
nJeшca. 

Nova fizika koja se razvila iz matematicke fizike posedпje mno
ge njene osoЬine. 
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Teorija relativiteta prof. Ajn�tajna је posebno poglavlje u novoj 
fizici, koje se razvilo iz matematicke fizike. Pogre�no је poistoveti
ti teoriju relativiteta sa novom fizikom, kao �to su to ucinili neki 
sledbenici prof. Ajn�tajna. Nova fizika mo�e da postoji bez teorije 
relativiteta. Ali, za nas, iz perspektive konstruisanja novog modela 
univerzuma, teorija relativitetэ је od velikog znacaja, jer se, pre 
svega, odnosi na fundamentalno pitanje oЫika sveta. 

Postoji ogrornna literatura posvecena izlaganju, obja�njenju, po
pularizaciji, kritici i razradi Ajn�tajnovih principa, ali, zahvaljujuci 
Ыiskim odnosima izmedu teorije relativiteta i matematicke fizike, 
zakljucke iz te teorije је te�ko logicki formulisati. I mora se priznati 
cinjenica da ni sam prof. Ajn�tajn ni Ьilo koji od njegovih brojnih 
sledbenika i tumaca nisu uspeli da objasne smisao i su�tinu svojih 
teorija na jasan i razumljiv nacin. 

Na jedan od prvih razloga za tu Cinjenicu је ukazao g. Bertrand 
Rasel u svojoj popularnoj knjizi, "АВС Teoriie relativiteta ". On pi
�tda ime "teorija relativiteta" zavodi ljude, i da se tendencija da se 
poka�e da је sve relativno uglavnom pripisuje prof. Ajn�tajnu, dok 
u stvarnosti on nastoji da otkrije i utvrdi ono sto ni;e relativno. А 
Ьilo Ьi ј о� tacnije reci da prof. Ajn�tajn nastoji da ustanovi odnos iz
medu onog �to је relativno i onog �to nije relativno. 

Dalje prof. Hvoljson u svom "Prirucniku fizike " pise о teoriji re
lativiteta (tom V, str. 350) :  · 

Glavno mesto и Ajnstajnovoj teoriji relativiteta zauzima savr
seno nova, i na prvi pogled, nerazumljivo cudna koncepcija vre
mena. Potrebno је mnogo napora i dugotrajnog rada na sebi da Ьi 
se covek na nju navikao. Ali, beskrajno је teze prЉvatiti biOjne 
posledice koje slede iz principa relativiteta i uticu na sve grane fi
zike bez izuzetka. Mnoge od tЉ posledica oCigledno protivrece 
onom sto se uobicajeno, iako cesto bez odgovarajuceg motiva, zo
ve "zdravim razumom". Neke od nјЉ se mogu nazvati paradoksi
ma nove doktrine. 

Ajn�tajnove ideje о vremenu mogu se formulisati na sledeci 
naCin: 
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Svaki od dva sistema koji se relativno krecu jedan u odnosu na 
drugi ima zapravo svoje sopstveno vreme, koje ора�а i meri posma
trac koji se krece sa tim sistemom. 

Pojam istovremenosti u op�tem smislu ne postoji. Dva dogadaja 
koja se odvijaju na ralicitim mestima mogu izgledati istovremena 
posmatracu u jednoj tacki, dok se posmatracu u nekoj drugoj tacki 
mogu dogoditi u razlicita vremena. Moguce је da se za prvog po
smataca isti fenomen dogodi ranije, а za drugog, kasnije (Hvoljson). 

Dalje, od ideja prof. Ajn�tajna, prof. Hvoljson istice sledece: 

Etar ne posto;i. 
Koncept prostora, uzet odvo;eno, пета nikakvog smisla. Samo 

koegzistenci;a prostora i vremena saCin;ava stvarnost. 
Energi;a posedu;e inertnu masu. Energi;a ;е analogi;a materф, 

а preobraza; onoga sto nazivamo masom merl;ive materi;e и masu 
energi;e, i obrnuto, ;е moguc. 

Neophodno ;е da razliku;emo geometri;ski ohlik tela od п;ego
vog kinetickog ohlika. 

Ovo poslednje ukazuje na definitivnu povezanost Ajn�tajnove 
teorije i tvrdnji Ficd�eralda i Lorenca �to se tice kontrahovanja ро 
du�ini tela koja se krecu. Ajn�tajn prihvata tu tvrdnju, iako on ka�e 
da је zasniva na drugacijim principima nego onim Ficd�eralda i 
Lorenca, naime, na specijalnom principu relativiteta. Istovremeno, 
teorija sa�imanja tela ро du�ini, izvedena ne iz cinjenica, vec iz 
Lorencovih transformacija, postaje neophodni uslov zasnivanja te
orije relativnosti. 

KoristeCi iskljuCivo Lorencove transformacije, Ajnstajn potvr
duje da је kruta �ipka koja se krece pravcem svoje du�ine kraca od 
iste �ipke u stanju mirovanja, i �to se brze sipka krece, to kraca po
staje .  Sipka koja se krece brinom svetlosti izguЬila Ьi svoju trecu 
dimenziju. Ona Ьi postala sopstveni presek. 

Sam Lorenc је tvrdio da elektion zapravo nestaje kad se krece 
bizinom svetlosti. 

Те tvrdnje se ne mogu dokRzati, po�to је sazimanje, cak i ako se 
stvarno de�ava, suvi�e zanemarljivo pri svim brzinama koje su mа
пје od brzine svetlosti. Telo koje se krece brzinom Zemlje,  tj . 30 km 
Ll sekundi, moralo Ьi da, ро Lorencovim i Ajnstajnovim proracu-
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nima, dozivi sazimanje od 1 1200.000 svoje duzine;  to jest, telo od 
200 metara sazelo Ьi se za milimetar. 

Dalje је  interesantno da se primeti da pretpostavka о saziman;u 
tela ko;e se krece radikalno protivreci principu koji је ustanovila 
nova fizika, о porastu energi;e i mase tela и kretan;u. Ovaj posle
dnji princip је savrseno tacan, iako је ostao nerazraden. 

Као sto се se videti kasnije, taj princip, u svom punom znacenju, 
koje nova fizika jos nije otkrila, jeste jedan od osnova novog mo
dela univerzuma. 

PrelazeCi na Ajnstajnovo sopstveno izlaganje svoje fundamen
talne teorije, mi vidimo da se ona sastoji od dva "principa relati
viteta"; "specijalnog principa" i "opsteg principa". 

"Specijalni princip relativiteta" bi trebalo da zasnuje mogucnost 
da se zajedno i na osnovu opsteg zakona ispituju Cinjenice opste re
lativnosti kretanja koje iz uoЬicajene prespektive izgledaju protiv
recne, ili, da kazemo preciznije, Cinjenica da su sve brzine relativne, 
а da је istovremeno brzina svetlosti ne-relativna, ogranicena i "ma
ksimalna". Ajnstajn nalazi izlaz iz teskoca koje sve ovo stvara, pr
vo: razumevanjem samog vremena, ро formuli Minkovskog, kao 
imaginarne velicine koja proizlazi iz odnosa date brzine prema brzini 
svetlosti; drugo, praveCi citav niz potpuno proizvoljnih pretpostavki 
na granici fizike i geometrije; i trece, zamenjujuCi direktno istraziva
nje fizickih pojava i posmatranje nj ihovih odnosa cisto matemati
ckim operacijama sa Loreвcovim transformacijama, Ciji rezultati 
pokazuju, ро njegovom misljenju, zakone koji vladaju fizickim po
javama. 

"Opsti princip relativiteta" је uveden kad је postalo neophodno 
da se ideja о beskonacnom piostor-vremenu usaglasi sa gustinom 
materije i zakonima gгavitacije u svemiru dostupnim posmatranju.  

Ukratko receno, "posebni" i "opsti" princip relativiteta su neop
hodni da Ьi se usaglasile protivrecne teorije na granici stare i nove 
fizike. 

Osnovna Ajnstajnova sklonost је da gleda na matematiku, geo
metriju i fiziku kao na jednu celinu. 

Тај princip је svakako sasvim ispravan; te tri stvaгi trebalo Ьi da 
Cine jedno. Ali, trebalo Ьi da Cine ne znaci da zaista Cine. 
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Pometnja ova dva koncepta је glavni nedostatak teorija relati
viteta. 

U svojoj knjizi "Teori;a relativiteta " prof. Ajnstajn pise :  

Prostor је trodimenzionalni kontinиum . . . .  Slicno, svet fizickih 
pojava, koji је Minkovski kratko nazivao "svet", је prirodno ce
tvorodimeпzionalni и smislи prostor-vreme. Jer, оп је sastavljeп 
od pojediпacnih dogadaja, od kojih је svaki opisaп sa cetiri broja, 
naime, tri prostorпe koordiпate i jedna vremenska koordinata . . . .  

То sto nismo navikli da na svet gledamo и tom smislи kao па 
cetvorodimeпzioпalпi kontiпишn proistice iz Cinjenice da је и fi
zici, pre dolaska teorije relativiteta, vreme igralo drugacijи i пeza
visnijи иlоgи, kad se иporedi sa prostorпim koordinatama. Iz tog 
razloga smo пavikli da vreme tretiramo kao nezavisni kontinииm. 
Zapravo, prema klasicnoj mehanici, vreme је apsolиtno, tj . опо је 
пezavisпo od polozaja i иslova kretaпja koordiпatnog sistema. 

Cetvorodimeпzioпalni modиs razmatranja "sveta" је prirodaп и 
teoriji relativiteta, posto је и skladи sa tom teorijom vremeпи odи
zeta пjegova nezavisnost. 

Ali, otkrice Minkovskog koje је Ьilo vazпo za formalпi razvoj 
teorije relativiteta, ne lezi и tome. Опо се se pre пасi и Ciпjenici 
da on prizпaje da cetvorodimenzioпalni prostomo-vremeпski kon
tiпииm, и svojim пajsиstiпskijim formalпim osoЬiпama, pokazиje 
izriCit odnos prema trodimenzionalnom kontiпииmи eиklidskog 
geometrijskog prostora. Ali, da Ьismo dali odgovarajиcи vazпost 
tom оdпоsи, moramo da zamenimo иоЬiсајеnи vremenskи koor
diпatu t imagiпamom vrednoscи v=-т. ct koja јој је srazmema. 
Pod tim иslovima, prirodni zakoni koji zadovoljavajи zahteve 
(specijalпe) teorije relativiteta иzimajи matematicke oЬlike и koji
ma vremeпska koordiпata igra роtрипо istu иlogu kao i tri prostor
ne koordiпate. Formalno te cetiri koordiпate egzaktпo odgovarajи 
prostomim koordinatama и Eиklidskoj geometriji.7 

Formula� ct znaci da је vreme svakog dogadaja uzeto ne 
пaprosto ро seЬi, vec kao imaginarna velicina u odnosu na brzinu 

7 А. Ajnstajn, "Relativitet, speciialna i op.vta teoriia ". Preveo R. W. Lawson. 4. 
izclaпje, Methuen & Со. , London, str. 55 ,  56, 57.  
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svetlosti, tj . cisto fizicki ko11cept Је  иvede11 и pretpostavlje11tl 
"metageometrijsku formиlи". 

Vreme11sko traja11je t је pom11oze11o brzi11om svetlosti с i kvadra
t11im kore11om iz mi11иs jeda11, У-1 , koji је, 11е me11jajиCi vre
dnost, cini imaginamom velici110Ш. 

То је sasvim jas11o. Ali, 0110 sto је 11eophodno da se primeti и od-
11osи 11а citira11e pasиse, је da Aj11staj11 gleda 11а "svet" Mi11kovskog 
kao 11а razvija11je teorije relativiteta, dok је и stvamosti specijal11i 
pri11cip relativiteta izgraden па teoriji Minkovskog. Ako pietposta
vimo da је teorija Mi11kovskog doЬije11a iz pri11cipa relativiteta, 011-
da opet, bas kao i и slисаји teorije Ficdzeialda i Lore11ca koja se 
od11osi 11а ko11trakcijи ро dиzi11i tela п kreta11jt1, ostaje nerazumljivo 
па kojim је osnovama princip relativiteta zapravo izgraden. 

U svakom slиcaju, grade11je pri11cipa relativiteta zahteva pose
b11o pripremlje11 materijal. 

Na samom pocetkн svoje knjige prof. Aj11staj11 pise da је, п ciljп 
izvode11ja odrede11ih zakljиcaka iz posmatra11ja fizickih pojava koje 
se slazи jed11i sa diиgiш, 11eopl10d11o revidirati izves11e geometrijske 
ko11cepte . "Geometrija" z11aCi "mereнje zemlje", pise 011.н "I mate
matika i geometrija dиgнји svoje poreklo potreЬi da z11amo 11esto о 
osoЬi11ama real11ih stvari." Na os11ovи toga, prof. Aj11stajн smatra da 
је mogиce "zame11iti geometrijн", to jest, 11а primer, zame11iti ko11-
cept pravih linija ko11ceptom krutih sipki. Кшtе sipke Sll podloz11e 
prome11ama pod нticajem temperatшe, pritiska itd; 011е mogи da se 
sire i sazimajн. I sve to, 11arav11o, mша zнatno izme11iti "geometrijн". 

Geometrija koja bi bila zaшenjena na takav nacin је ocigledno 
prirodna пauka, kaze Ajnstajn, i treba da se tretira kao grana fi
zike.9 

On pridaje posebnu vaznost pogledu na geoшetl"iju koji је ovde 
izlozeп, jer bez njega bi bilo пешоguсе izgraditi teoriju relativi
teta. 

Euklidska geoшetrija mora se пapustiti . 10 

н "О fizickoi prirodi pmstora " 
9 lsto 

10 l sto 
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Sledeca vafua tacka п Aj11staj11ovoj teoriji је 11jegovo opravda
vaпje geometrijskog metoda koji prirne11jиje .  

Iskustvo је dovelo do uverenja, kaze on, da  је sa  jedne strane 
priпcip relativiteta (u ograпicenoш smislu)11 tacan, а da se sa dru
ge straпe brziпa kretaпja svetlosti u vakuuшu sшatra koпstantrюш. 

( "Relativitet ", str. 4 2) 

Prema prof. Aj11staj11и, komЬi11acija te dve pretpostavke obe
zbedпje da zako11 tra11sformacija cetiri koшdinate odredиje vreme i 
mcsto 11ekog dogadaja. 

On pise: 

Svaki opsti zakon prirode mora se tako konstituisati da se pre
tvara и zakon potpuno istog oblika kad, uшesto prostomo-vre
menskih promenljivih izvomog koordinatrюg sisteшa, uvedemo 
nove prostomo-vreшenske proшenljive drugog koordinatnog si
steшa. Povezano sa tiш, шatematicki odnos шedu veliCinaшa 
prvog reda i veliCinaшa drugog reda dat је Loreпcoviш transfor
macijaшa. Ili, ukratko: opsti zakoni prirode pokazuju invarijant
nost u pogledu Lorencovih transformacija. 

(str. 42) 

Aj11staj11ova tvrd11ja da sи zako11i prirode invarija11tni и od11osи 
па Lore11cove tra11sformacije 11ajjas11ija је ilиstracija 11jegove pozici
j c .  Posavsi od te tacke, 011 smatra mogиCim da fe11ome11irna рrо
t пспе pripise 0110 sto 11alazi и tra11sformacijama. То је пpravo metod 
matematicke fizike koji је odav11o osиde11 i koji је prof. Hvoljso11 
spome11t10 Ll tekstll koji smo ra11ije citirali. 

U Teoriji relativiteta postoji poglavlje pod 11azivom "Iskustvo i 
Sf)(::Cijalna teorija relativnosti ". 

rгof. Aj11staj11 pise: 

U kojoj шeri iskustvo podrzava specijalnu teoriju relativiteta? 
Na to pitanje nije Jako odgovoriti . . .  

1 1  Тј . Princip relativiteta brzina u klasicnoj mehanici. 
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Specijalna teorija relativiteta је kristalizovana iz Maksvel-Lo
rencove teorije elektromagnetskih fenomena. Zato sve Cinjenice 
koje podrzavaju elektromagnetsku teoriju takode podrzavaju i te
oriju relativiteta. 

(str. 49) 

Prof. Ajnstajn veoma akutno oseca neophodnost Cinjenica da bi 
se njegove teorije postavile na cvrsto tlo. Ali, on иspeva da nade te 
cinjenice samo и odnosи na nevidljive veliCine - elektrone i jone. 

On pise: 

Юasicna mehanika zahteva da bude modifikovana pre nego sto 
moze da stane u red sa zahtevima specijalne teorije relativiteta. Za 
glavni deo, medutim, ta modifikacija utice samo na zakone brzog 
kretanja, u kojima brzine materije nisu veoma male kad se upore
de sa brzinom svetlosti. Mi imamo iskustvo takvih brzih kretanja 
samo u slucaju elektrona i jona; za druga kretanja, odstupanje od 
zakona klasicne mehanike suvise је malo da Ьi se prakticno poka
zalo u praksi. 

(str. 44) 

PrelazeCi na opstu teorijи re.J.ativiteta, prof. Ajnstajn pise: 

Юasicni princip relativiteta, koji se odnosi na trodimenzionalni 
prostor sa vremenskom koordinatom t (realna velicina) narusen је  
Cinjenicom konstantne brzine svetlosti. 

Ali, cinjenica konstantne brzine svetlosti је narusena zakrivljenjem 
zraka svetlosti и gravitacionim poljima. То zahteva novu teorijи re
lativiteta i prostora, odredenog Gaиsovim koordinatama, primenlj i
vim na neeиklidski kontinииm. 

Gaиsove koordinate se razlikujи od Dekartovih ро cinjenici da 
se one mogи primeniti na Ьilo kоји vrstu prostora, nezavisno od 
osoЬina tog prostora. One sa aиtomatski prilagodavajи Ьilo kom 
prostoru, dok Dekartove koordinate zahtevajи prostor posebnih de
finitivnih osoЬina, tj . geometrijski prostor. 

NastavljajиCi da poredi specijalnи i opstu teorijи relativiteta, prof. 
Ajnstajn pise: 
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Specijalna teorija relativiteta se odnosi na oЫasti u kojima ne 
postoji gravitaciono polje. U tom pogledu kruto telo u stanju kre
tanja sluzi kao referentno telo, tj . kruto telo u stanju kretanja koje 
је tako izabrano da mu pretpostavka uniformnog pravolinijskog 
kretanja "izolovane" materijalne tacke relativno odgovara. 

(str. 98) 

Da Ьi иCinio jasnim principe opste teorije relativiteta, Ajnstajn 
LJZima prostomo-vreшenski doшen kao jedan disk koji rotira oko 
sopstvenog centra и sopstvenoj ravni. Posшatrac sшesten na tош 
( ( i skи gleda na disk kao da је "и шirovanjи". On gleda na silи koja 
(.ic lиje na disk i иopste na sva tela koja sи и mirovanjи и odnosи na 
tl i sk, kao na de-lovanje gravitacionog polja. 

Posmatrac izvodi eksperimente na svom kruzecem disku sa sa
tovima i memim sipkama. RadeCi tako, namera mu је da dode do 
egzaktne definicije znacenja vremenskih i prostomih podataka u 
odnosu na rotirajuci disk. 

Za pocetak, on postavlja jedan od dva identicno konstruisana 
casovnika u centar rotirajuceg diska, а drugi na obod diska, tako 
da su oni u relativnom mirovanju u odnosu na njega. (str. 80) 

Zato u nasem rotirajucem disku, ili, da uopstimo stvari, u sva
kom gravitacionom polju, sat се iCi brze ili sporije, zavisno od 
polozaja u koji је casovnik postavljen (u mirovanju). Iz tog razlo
ga nije moguce dati razumnu definiciju vremena uz pomoc casov
пika koji su namesteni da miruju u odnosu na referentni sistem. 
Slicna teskoca se pojavljuje kad pokusamo da nasu raniju defini
ciju istovremenosti primenimo na takav slucaj . (str. 81) 

Definicija prostomih koordinata takode predstavlja nesavladivu 
p1·epreku. Ako posmatrac (koji se krece sa diskom) primeni svoju 
standardnu sipku za merenje (sipku koja је kratka u poredenju sa 
pгecnikom diska) tangencijalno na ivicu diska, tada . . .  се duzina te 
sipke Ьiti manja, posto tela koja se krecu dozivljavaju skracenje u 
pravcu kretanja. Sa druge strane, mema sipka nece doziveti skra
ccпje ро duzini, ako је primenjena na disk u pravcu precnika. (str. 81) 
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Iz tog razloga su kori�cena ne-kruta (elasticna) referentna tela, 
koja se kao celina ne samo krecu u svakom pravcu, vec takode tr
pe promene oЬlika ad libltum tokom svog kretanja. Casovnici, za 
koje vazi zakon kretanja bilo koje vrste, ma koliko nepravilnog, 
sluze za definisanje vremena. Moramo da zamislimo svaki od tih 
casovnika ucvrscenih u nekoj tacki ne-krutog (elasticnog) refe
rentnog tela. Ti casovnici zadovoljavaju samo jedan uslov, da se 
"oCitavanja" koja se opazaju istovremeno na pridruzenim casov
nicima (u prostoru) razlikuju j edno od drugog beskonacno malo. 
То ne-kruto ( elasticno) referentno telo koje se priЬlizno moze od
rediti kao "referentni mekusac", је u osnovi ekvivalent Gausovom 
cetvorodimenzionalnom koordinatnom sistemu izabranom proiz
voljno. Ono sto daje "mekuscu" izvesnu razumljivost u poredenju 
sa Gausovim koordinatnim sistemom је (realno neopravdano) for
malno zadrzavanje odvojenog postojanja prostornih koordinata 
kao suprotstavljenih vremenskim koordinatama. Svaka tacka me
kusca se tretira kao tacka prostora, а svaka materijalna tacka koja 
је u relativnom mirovanju na nju kao da је u mirovanju, sve dok 
se meku�ac smatra referentnim telom. Opsti princip relativiteta 
zahteva da se svi ti meku�ci mogu koristiti kao referentna tela sa 
podjednakim pravom i podjednakim uspehom u formulisanju op
stih zakona prirode; sami zakoni moraju biti sasvim nezavisni od 
izbora meku�ca. (str. 99) 

Sto se tiC:e fundamenfalnog pitanja о oЬliku sveta, Ajn�tajn pi�e :  

Ako se zamislimo nad pitanjem kako gledati na univerzum, 
uzet kao celinu, prvi odgovor koji se sugerise је sigurno ovaj : sto 
se tice prostora (i vremena) univerzum је beskonacan. Zvezda ima 
svuda, tako da gustina materije, iako u detaljima veoma razlicita, 
u proseku је svuda ista. Drugim reCima: ma koliko daleko da ot
putujemo u prostor, svuda cemo naci razredena jata zvezda priЬ
lizno iste vrste i gustine. (str. Ј 05) 

Тај pogled nije u skladu sa Njutnovom teorijom. Ova poslednja 
teorija pre zahteva da univerzum treba da ima neku vrstu centra u 
kome је gustina zvezda maksimalna, i da, kako nastavljamo ka 
spolja iz tog centra, grupna gustina zvezda treba da se smanjuje, 
dok na kraju, na velikim rastojanjima, nju ne smeni velika oЬlast 
praznine. Zvezdani univerzum trebalo Ьi da bude konacno ostrvo 
u beskonacnom okeanu prostora. (str. Ј 05, Ј 06) 
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Razlog zasto је neogranic�ni univerzшn neшoguc је taj sto Ьi 
se, prema Njutnovoj teoriji, iпtenzitet gravitacionog polja на po
vi"siпi sfet·e ispuпjeпe шaterijom, cak i ako је ta шaterija veoma 
та! е gustiпe, povecavao sa povecavaпjem precnika sfere, i na kra
j ll bi postao Ьеskопасап, sto је пemoguce. (str. ЈОб) 

Razvoj neeuklidske geometrije vodi prizпanju ciпjenice da mo
zemo odbaciti sшnnjп н beskonacпost пaseg prostora ne dolazeci 
ll sнkob sa zakoпiшa шisljeпja ili iskпstva. (str. Ј 08) 

Dozvoljavajuci mogucnost sliC:nih zakljнC:aka, Ajn�tajn opisuje 
svct dvodimenzionalnih bica na sfericnoj povr�ini. 

Sнpt·otпo naseш, ппiverzшn tih Ьiса је dvodimeпzioпalan; ali, 
kao i паs, оп se proteze u beskonacnost. (st1� Ј 08) 

Та povr�ina sveta dvodimenzionalnih Ьiса Ьi za njih Cinila "pro
s toг". Тај prostor Ьi posedovao vеоша cudne osoЬine. Ako Ьi Ьiса 
.'>а sfei"icne povr�ine CI"tala krugove u svom "pi"ostoш", to jest, na 
povг�ini svoje sfei"e, ti kшgo'li Ьi se povecavali do odredene gJЋ
I t icc, а роtош Ьi poceli da se smanjuju. 

Univerzuш tih bica је konacaп, а ipak nema granice. (stг. Ј 09) 

Ajn�tajn dolazi do zakljucka da Ьi Ьiса sa sfericne povi"�ine Ьila 
tl stanju da odi"ede da zive na sfei"i, ра cak шogla i da otkriju precnik 
1L: sfcre ako Ьi Ьila и stanjн da ispitaju dovoljno veliki deo te po
'' l·s i пe .  

Ali, ako је taj deo zaista veoma шali, опi vise пе bi mogli da 
dokazн da sн н sfericпoш "svetн", а пе н eнklidskoj шvni, j er se 
шali deo sfericne povrsine samo malo razlikнje od dela ravni iste 
veliCiпe. (str. 11 О) 

Zato, ako Ьiса sfericпe povrsine zive па plaпeti Ciji solarпi si
steш zaнziшa samo zaпemarljivo шali deo sfericпog нпiverzuma, 
опа nemaju пaCina da odrede zive li ll koпacnom ili beskonacnoш 
lln iverzшnu, jer је "deo univerzшna" kоше oni iшaju pristпp н оЬа 
s lllcaja prakticпo ravaп, ili eнklidski. (str. 110) 
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Za tu dvodimenzionalnu sferu-нniverzum postoji trodimenzi
onalna analogija, naime, trodimenzionalni sfericki prostor koji је 
otkrio Riman. Njegove tacke su, slicno, sve ekvivalentne. On po
sedнje konacnu zapreminн koja је odredena njegovim "radiju
som". (str. 111) 

Lako se vidi da је trodimenzionalni sfericki prostor sasvim ana
logan dvodimenzionalnoj sferickoj povrsini. On је konacan (to jest, 
konacne zapremine) i nema granica. (str. 112) 

Ovde se moze pomenuti da postoji jos jedna vrsta zakrivljenog 
prostora, "elipticki prostor". Na njega se moze gledati kao na zakriv
ljeni prostor u kome su dve "stvari koje se dopunjuju" identicne . . .  
Elipticki univerzum se  tako moze u izvesnoj meri smatrati zakriv
ljenim univerzumom koji posr.duje centralnн simetriju. (str. 112) 

Iz toga sto је receno sledi da su zatvoreni prostori bez granica 
zamislivi. Od njih, sfericni prostor (i elipticni) odlikнju se svojom 
jednostavnoscu, jer su u njima sve tacke ekvivalentne. Као rezнl
tat ove diskнsije, javlja se krajne interesantno pitanje za astrono
me i fizicare, а to је, da'li је univerzum u kome zivimo beskonacan, 
ili је konacan na naCin sfericnog univerzuma. Nase iskustvo је 
daleko od toga da nam omogucava da odgovorimo na to pitanje. 
Ali, opsta teorija relativiteta dozvoljava da na njega odgovorimo 
sa umerenim stepenom izvesnosti, i u vezi sa tim ranije pomenu
ta teskoca (iz perspektive Njнtnove teorije) nalazi svoje resenje. 
(str. 112) 

Struktura prostora, ро op�toj teorij i relativiteta, razlikuje se od 
onoga �to је op�te priznato. 

Prema opstoj teoriji relativiteta, geometrijske osoЬine prostora 
nisн nezavisne, vec su odredene materijom. Tako mozemo izvuci 
zakljucke о geometrijskoj strнlr.turi univerzuma samo ako nasa raz
matranja zasnujemo na tome da је stanje materije nesto sto је po
znato. Mi znamo iz iskustva da su . . .  brzine zvezda male u odnosu 
na brzinн svetlosti. Zato mozemo u gruboj aproksimaciji doCi do 
zakljнcka о prirodi univerzнma kao celine, ako tretiramo materi
ju kao da је u mirovanju. (str. 113) 

Mozemo da zamislimo da se, sto se tice geometrije, nas uni
verzum ponasa analogno povrsini koja је nepravilno zakrivljena u 
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svojim pojedinacnim delovima, ali koja nigde znatno ne odstupa 
od ravni; nesto nalik na narnreskanu povrsinu jezera. Takav uni
verzum se moze odgovarajuce nazvati kvazi-euklidski univerzum. 
Sto se tice prostora, on Ьi Ьiо beskonacan. Ali, proracun pokazuje 
da Ьi u kvazi-euklidskom univerzumu prosecna gustina materije 
neizbezno Ьila jednaka nuli. Zato takav univerzum ne Ьi svuda 
шоgао Ьiti ispнnjen materijom; to Ьi predstavljalo nezadovolja
vajucu sliku. (str. 114) 

Ako u univerzumu treba da imamo prosecnu gustinu materije  
koja se  razlikuje od nule, ma koliko da је ta razlika mala, onda 
нniverzum ne Ьi mogao da bude kvazi-euklidovski. Naprotiv, rezul
tati proracunavanja ukazuju da, ako materija treba da se uniformno 
rasporedi, univerzнm Ьi neophodno Ьiо sferican (ili eliptican) . 
Posto u stvamosti detaljna raspodela materije nije uniformna, real
пi univerzum Ьi se razlikovao u pojedinacnim delovima od sfe
ricnog, tj. univerzшn Ьi Ьiо kvazisferican. Ali Ьi Ьiо neizbezno 
konacan. Zapravo, ova teorija nam daje jednostavnu vezu izme
du prostomog prostiranja нniverzuma i prosecne gustine materije. 
(str. 114) 

Ovu poslednju pretpostavku prof. А. S .  Edington (Eddington) tre
t i пt na ne�to drugaCij i nacin и knjizi "Prostor, vreme i gravitacija ". 

Nakon mase i energije, tн је  jos jedna fizicka veliCina koja igra 
fuпdamentalu ulogu u modemoj fizici, а to је dejstvo12 . Dejstvo је  
veoma tehnicki termin, i ne treba ga mesati sa Njнtnovom "akci
jom i reakcijom". Posebno u teoriji relativiteta ovo u mnogim 
pogledima izgleda kao najfundamentalnije od svega. Nije tesko 
videti zasto. Ako zelimo da govorimo о kontinualnoj шateriji pri
sutпoj u Ьilo kojoj posebnoj tacki prostora i vremena, moramo da 
koristimo teпnin gustina. Gustina pomnozena prostornom zapre
minom daje masu, ili ono sto izgleda da је  ista stvar, energiju. Ali, 
iz nase prostomo-vremenske perspektive, daleko vaznija stvar је 
gustina pomnozena s cetvorodimeпzionalnom zapreminom pro
stora i vremena; to је dejstvo. Mпozenje sa tri dimenzije daje 
masu ili energijн;  а cetvrto mnozenje daje masн i eпergiju po
mпozenн vremenom. Dejstvo је, prema tome, masa pomnozena sa 

1 2 Dcjstvo se definise kao energija pomnozena vremenom (Hvoljson). 
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vremenom, ili energija pomnozena sa vremenom, i Љndamental
nija је od svega drugog. 

Delovanie ;е zakrivfienost sveta. Jedva da је moguce vizuali
zovati tu tvrdnju, jer је nase ораzапје zakrivljenosti izvedeno iz 
povrsine sa dve dimenzije u trodimenzionalnom prostoш, а to da
je suvise ogranicenu ideju о mogucnostima cetvorodimenzionalne 
povrsine u prostoш sa pet ili vise dimenzija. U dve dimenzije po
stoji samo jedna totalna zakrivljenost, i ako ona nestane, povrsina 
је ravna, ili se u najmanju ruku moze odmotati u ravan. 

Gde god postoji materija, postoji i dejstvo, ра prema tome i 
zakrivljenost, i zanimljivo је da se primeti da u obicnoj materiji 
zakrivljenost prostomo-vremenskog sveta niposto nije beznacajпa. 
Na priшer, u vodi oЬicne gustine, zakrivljenost је ista kao zakriv
ljenost prostora u oЫiku sfere precnika 5 70.000.000 km. Rezultat 
је jos vise iznenadujнci ako se izrazi u viemenskim jedinicaшa: 
precnik је otprilike pola sata. 

Tesko је da se tacno opise sta to zпaci; ali, н пајшапјu шkн mo
zeшo piedvideti da Ьi vodeпa kugla precпika 570.000.000 kш 
iшala izнzetпe osoЬine. Pretpostavljamo da шоrа postojati gomja 
granica mogнce vodeпe kugle. Koliko шogu da zakljнCiш, lюmo
geпa шаsа vode otpiilike te veliCine (ne veca) шogla Ьi da posto
ji. Опа ne Ьi iшala ceпtar, i пе Ьi imala g1-aпica, bнduCi da Ьi svaka 
пјева tacka Ьila н istom polozaju t1 оdпоsн па Citavн masн kao i 
svaka dшga tacka - kao tacke na povгsini jedne sfere н odnosu na 
sашн povrsinu. Bilo koji zrak svetlosti пakon sto Ьi putovao sat ili 
dva, vratio Ьi se u росеtпн tackн. Nista ne Ьi moglo пi da ude ni 
da izade iz te mase, jer пеша granica da se н пјн нdе ili izade; 
zapravo, опа se ршzа нz prostor. Ne Ьi шoglo Ьiti пikakvog sveta 
пigde dшgde, zato sto пе postoji "nigde dntgde". (str. 147, 148) 

Izlaganje teorija nove fizike koje stoje ро strani od "relativiteta" 
zaпzelo bi sпvise prostora. Proпcavanje strпktшe svetlosti i elektii
citeta, proпcavanje аtоша (Borove teorije) i posebno proucavanje 
elektrona (kvantna teorija) vodi fizikll sasviш ispravniш pпteviшa, 
i ako bi fizika zaista пspela da se oslobodi od navedenih prepreka, 
koje zaпstavljajп njen napredak, а takode i od nepotrebnih paiadok
sa teшija relativiteta, jednog dana bi otkrila da о pravoj prirodi stva
ri zna mnogo vik nego sto Ьi se шoglo pгetpostaviti. 
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STARA FIZIКA 

Ge?шetrijska koncepcija prostora, to jest, razшatranje prostora 
пezav1sno od vreшena. Koncepcija prostora kao praznine п kojoj 
mo�e ili ne шоrа Ьiti "tela". 

Jedno vreшe za sve sto postoji. Vreшe шerljivo jednoш skaloш. 
Aristotelov princip о konstantnosti i jedinstvu zakona п citavoш 

Llпiveizпшп, i, kao zakljпcak iz tog principa, poveienje п neizшen
lj ivost priznatih pojava. 

Eleшentamo razuшevanje шеrе, шerljivosti i nesaшerljivosti. 
Mere za sve пzete spolja. 

Priznavanje Citavog niza koncepata, teskih za defmisanje, kao 
�to sп vreшe, brzina itd, kao prirnamih koncepata koji ne zahtevajп 
clefmiciju. 

Zakon gravitacije ili privlacnosti i prodп�enje tog zakona na po
javtJ padanja (te�ine). 

"Univerzuш lebdecih kllgli", kako п nebeskoш prostorп, tako i 
шшtаr аtоша. 

Teorija viЬracija, talasno kтetanje itd. 
Sklonost da se svi fenoшeni zracece energije tпшасе talasniш 

vi bracijaшa. 
Neophodnost hipoteze "etra" п оvош ili оnош oЬlikп. Etar kao 

s tJpstanca najvece gustine i "etar" kao najrazredenija supstanca. 

NOVA FIZIКA 

Pokllsaji ?а s
_
e pobegne iz trodi�enzionalnog prostora sredstvi

r н a  шateшatike 1 шetageoшetrije. Cetiri koordinate. 
Proпcavanje strпktllre шaterije i zracece energije. Proпcavanje 

1 1 toma. Otkrice elektrona. 
Pгiznanje brzine svetlosti kao ogranicavajпce brzine. Brzina sve

t l osti kao univerzalna konstanta. 
Defmicija cetvrte koordinate povezano sa brzinoш svetlosti. Vre-

1 1 1(; kao iшaginama velicina. Minkovski. Priznanje neophodnosti da 
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se vreme иzima zajedno sa prostorom. Cetvorodimenzionalni pio
stomo-VIemenski kontinииm. 

Nove ideje и mehanici. Piiznanje mogиce netacnosti piincipa 
odг�anja eneigije. Piiznanje mogиceg pieobiazaja mateiije и enei
gijи i obmиto. 

Poku§aji da se izgiadi sistem apsolиtnih jedinca meie. 
Utvidivanje cinjenice tezine svetlosti i mateiijalnosti elektiiciteta. 
Princip povecanja energije i mase tela и kretanjи. 
Specijalni i op§ti principi relativiteta; i ideja о neophodnosti ko

nacnog prostora и vezi sa zakonima gravitacije i raspodele materi
je и иniverzumи. 

Zakrivljenost prostomo-vremenskog konitunииma. Neogranicen, 
ali konacan иniverzum, Cije sи mere odredene gиstinom materije 
koja ga sacinjava. Sfericni ili elipticni prostor. 

"Elasticni" prostor. 
Nove teorije strukture atoma. Proиcavanje elektrona. Kvantna 

teorija. Proиcavanje strukture zracece energije .  

11 

Sada, po§to smo ispitali osnovne karakteristike i "stare" i "nove" 
fizike, mozemo da se иpitamo da li је, na osnovu materijala koji po
sedиjemo, шоgисе predvideti pravac kojiш се krenиti dalj i razvoj 
fizickog znanja, i da li је iz tiћ pretpostavki шoguce da se sagradi 
model иniverzиma, Ciji odvojeni delovi nece protivreciti jedan drи
gom i иzајашnо se osporavati. Odgovor се biti da ne Ьi Ьilo te§ko 
sagraditi takav model, ili Ьi и svakom slисаји Ьilo sasviш mogиce, 
kad Ьismo na raspolaganjи iшali sve neophodne mere иniverzшna 
koje sи nаш dostupne. Postavlja se novo pitanje :  "Imamo li sve ne
opћodne mere?" А odgovor nesиmnjivo шоrа Ьiti: "Ne, nemamo." 
Nase mere иniverzиma sи neodgovarajиce i nepotpиne. U "geoшe
trij skom" trodimenzionalnom иniverzиmи to је sasvim jasno; svet 
se ne moze иklopiti и prostor sa tri koordiпate. Sиvi§e stvari је izo
stavljeno, stvari koje se ne mogи izmeriti. То је podjednako jasno i 
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в "metageoшetrijskom" univerzиши sa cetiri koordinate . Svet sa 
svom svojoш raznovrsno§cи fenoшena ne иklapa se и cetvorodi
menzionalni prostor, bez obzira kako иzшеmо cetvrtu koordinatu 
Ьilo kao velicinи analognи

-
sa prve tri ili kao iшaginamи velicin� 

odredljivu relativno рrеша krajnjoj fizickoj brzini koja ј е  otkrivena, 
tj . brzini svetlosti. 

Dokaz vestacke prirode cetvorodiшenzionalnog prostora и no
voj fizici lezi pre svega и kxajnjoj komplikovanosti njeпih kon
strиkcija, koje zahtevajи zakrivl;en prostor. Sasvim је jasno da to 
zakriv/ienje prostora ·иkazиje da је и njemи prisиtna neka druga di
menzija ili dimenzije .  

Univerzuш sa cetiri koordinate је isto tako ne:ZadovoljavajиCi 
kao i иniverzиm sa tri. А da bиdemo tacnij i, mozeшo reCi da шi nе
шашо sve mere neophodne za konstruisanje modela univerzuшa 
jer ni tri koordinate stare fizike ni cetiri koordinate nove fizike nis� 
dovoljne da se opi§e sva raznovrsnost pojava и иniverzиши; ili, dxи
giш reCima, jer neшamo dovoljno diшenzija. 

Zamislimo da neko izgradi шodel kuce, iшајисi samo pod, jedan 
zid i krov. То Ьi Ьiо шodel koji odgovara trodimenzionalnom шоdе
lи иniverzишa. On се dati opsti иtisak kuce, ali samo pod иslovoш 
da i sаш model i posmatrac ostanи nepokretni. I najmanji pokret се 
нni§titi сеlи ilнzijн. 

Cetvorodimenzionalni model нniveгzuшa nove fizike је isti шo
del, samo нгеdеn tako da rotira, okrecиci иvek svojи prednjн stranи 
posmatracи. То mo�e da produzi ilнzijи neko vreme, ali sашо pod 
нslovoш da nema vi§e od jednog posmatraca. Dva posmatraca koja 
posmatrajи taj model sa razliCitih strana vrlo brzo се videti и сешн 
se sastoji trik. 

Pre nego sto pokusamo da нciniшo jasniш bez ikakvili analogija 
sta zapravo znaci kad kazemo da se univerzнm ne uklapa и trodiшen
zionalni ili cetvorodiшenzionalni prostor, i pre nego sto pokusaшo 
da otkrijemo koliki broj koordiпata zaista odredнje иniverzшn, шо
гаш da elimini§em jedan od najsиstinskijili nesporazншa koji po
stoji и pogledи dimenzija. 

То се reci, moraш da ponovim da шateшatika nema pristupa pro
Licavaпjн diшenzija prostora ili prostor-viemeпa. А шateшaticari 
koji tvrde da је Citav problem cetvrte dimenzije и filozofiji, и psi-
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hologiji, u misticizmu itd. potekao iz tog� �to је "ne�o nekad slu�ao 
razgovor dva matematicar� о �tyarima. koJe sa�o 0�11 то� d� raz�
meju", grdno se varaju, volJno 111 nevol]no, to nщbolJe �ШЈU 0�1 sam1. 

Matematika se odvaja jednostavno i lako od trodlillenzюnalne 
fizike i Euklidove geometrije, jer ona tu uop�te i ne spada. 

Sasvim је pogre�no misliti da sv� matema�icki odnosi I_П?raj_u 
imati fizicko ili geometrijsko znaceщe. Naprotlv, samo m�l1 1 �aJ
elementamiji deo matematike im� trajnu v�zu. sa. geo:ne.tr1JO� 1. sa 
fizikom, i samo veoma mali broJ geometщsk1h 1 fiz1ckih vel1cma 
moze imati trajni matematicki izraz. 

. . .  Za nas ј е  neophodno da egzaktno razumemo da s� d1menz1Je ne 
mogu matematicki izraziti i da shodno tome matematika �е moze da 
sluzi kao instrument za istrazivanje proЬlema prostora 1 vr�men.a: Samo mere duz prethodno usagla�enih ko?rdina�a �ogu se 1z�az1t1 
matematicki. Moze se, na primer, reCi da Је  duzma Jednog оЬЈе�а 
5 metara, �irina 1 О metara, а visina 1 5  m�tara: �11, sama �az�1ka 
izmedu duzine, Sirine i visine se ne moze 1zraz.1�1; matem�t1ck1 su 
one ekvivalentne. Matematika .rze oseca dimenzчe . kao �to � oseca 
geometrija i fizika. Matematika ne ���е da os�tl r�zl1ku 1zmedu 
tacke, linije ,  povr�ine i tela. Tacka, lmчa, povr�ma 1 telo �ogu se 
matematicki izraziti samo pomocu eksponenata, to се re�1, napro
sto zarad oznacavanja: а, linija; а2, povr�ina� ��' telo . . �l�, zapr�vo 
се te iste oznake sluziti takode i za delove lmчe razl1c1tih duzma: 
- а, 1 0  metara; а2, 1 00 metara; а3, 1 000 metara. . . Ve�tacka priroda oznacavanja dimenz�ja  e�sponent1ma postaJe 
savr�eno jasna ako razmi�ljamo na sledec1 nacm: 

Mi pretpostavljamo da је а linija, а2 је kva?rat? а
3 је .�ocka, а4 је 

telo sa cetiri dimenzije; а5 i а6, kao �to се se v1det1 �asnчe, se mog_u 
objasniti. Ali ,  �ta Ьi znaCil� а

2ј, ili а125 i l� а1000? K�d Je&:om dopustl
mo da dimenzije odgovaraJU eksponent1ma, to Ь1 z�abl� d� eksp.�
nenti stvamo izrazavaju dimenzije. Shodno tome Ь1 br�J �1menz1Ja 
morao Ьiti isti kao i eksponent. То Ьi Ьila oCigledn� b�sm1sl.1.ca, bu�u
Ci da је ogranicenje univerzuma u o�osu na broJ d1menz1Ja sasv� 
oCigledno i niko ne Ьi ozЬiljno dopustю mogucnost beskonacnog 111 
cak velikog broja dimenzija. 

. . . . 
Kad smo ovo utvrdili, morarno da ј о� jednom.pпme�1mo, tak� Ь1 

to vec trebalo da bude sasvim jasno, da tri koordmate шsu dovolJne 
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za opis univerzuma, jer u takvom univerzuшu ne bi bilo kretanja, 
i l i ,  da drugaCije kazemo, svako primetno kretanje Ьi smesta unistilo 
tJпiverzuш. 

Cetvrta koordinata uzima u obzir vreme; prostor se vi�e ne uzima 
odvojeno. Cetvorodimenzionalno prostor-vreme dopu�ta kretanje. 

Ali, sашо kretanje је veoma slozena pojava. Pri prvom pristupu 
kгetanju, mi se srecemo sa iпteresantnom cinjenicom. Кretanje ima 
LJ sашош seЬi tri jasno izгazene dimenzije: trajanje, brzinu i "рга
vас". Ali, taj pravac ne lezi u euklidskom pгostoru, kao �to је pгet
postavljala staгa fizika; to је pravac od "pre" ka "posle", koj i se za 
nas nikad ne menja i nikad ne nestaje. 

Vreme је mera kretanja. Ako vreme predstavimo linijom, onda 
се j edina linija koja zadovoljava sve zahteve vremena Ьiti spirala. 
Spirala је "trodimenzionalna linija", da tako kazemo, to jest, liпija 
koja zahteva tri koordinate da se konstrui�e i oznaCi. 

Trodimenzionalnost vremena је potpuno analogna trodimenzi
onalnosti prostora. Mi ne meriпю prostor kockama, mi ga merimo 
linearno u razniш pravcima, i Cinimo potpuno isto i sa vremenom, 
iako u vremeш1 mozemo da merimo samo dve od tri koordinate, na
iшe tгajanje i brziпu; pravac vremena za nas nije veliCina, vec apso
lutni uslov. Druga razlika је ta �to u pogledu prostora mi imamo 
posla sa trodimenzionalnim kontinuumom, dok u pogledн vremena 
mi to ne shvatamo. Ali, kao �to је vec Ьilo receno, ako poku�amo 
da sjedinimo sve tri koordiпate vreшena н jednu celinu, doЬicemo 
spiralu. 

То obja�njava za�to ј е  "cetvrta koordinata" nedovoljna da opi�e 
vгeme. Iako је dopu�teno da vreme bude zakrivljena linija, njena 
zakrivljenost ostaje nedefmisana. Sашо tri kooгdiпate, ili "tгodiшen
zionalna linija", to jest, spiral�t, daju odgovarajнCi opis vremena. 

Тrodiшenzionalnost vremena obja�njava mnoge pojave koje su 
<.losad ostale neshvatljive i Cini sнvi�nim najveci broj razradenih hi
poteza i pretpostavki koje su bile nezamenljive u poku�aju da se 
L111 iVerzum sabije U granice tro- iJi cak cetvorodimenzionalnog kon
t iпuшna. 

То takode obja�njava neнspeh relativizma da da razumljiv oЬlik 
svojiш obja�njenjima. Izuzetna komplikovanost u svakoj konstru
kc ij i  је пvek rezultat necega �to је izostavljeno ili pogre�no uzeto 
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od pocetka. Uzrok komplikovanosti и ovom slисаји le2:i и pomenи
toj nemogиcnosti da se иniverzum saЬije и granice trodimenzional
nog ili cetvorodimenzionalnog kontinииma. Ako poku�amo da na 
trodiшenzionalni prostor gledamo kao na dvodimenzionalni i da sve 
fizicke pojave objasnimo kao da se dogadajи na povr�ini, Ьiсе po
trebno јо� nekoliko novih "principa relativiteta" . 

Na tri dimenzije vremena se mo2:e gledati kao na prodи2:etak di
menzija vremena, tj . kao na "cetvrtu", "petu" i "�estu" dimenzijи 
prostora. "Sestodiшenzionalni prostor" је nasumnjivo "Euklidski kon
tinииm", ali cije sи osobine i oЬlici nama potpиno nerazиmljivi. 
Sestodimenzionalni oЬlik tela је nama nepojmljiv i ako Ьismo Ьili 
и stanjи da ga opazimo na�im cиlima, mi Ьismo ga bez sиmnje vi
deli i osecali kao trodimenzionalan. Trodimenzionalnost је funkcija 
пa�ih cula. Vreme је graпica пa�ih сиlа. Sestodimeпzionalпi prostor 
је stvamost, svet kakav jeste. Ти stvamost mi opa2:amo jedino kroz 
prorez na�ih сиlа, dodira i vida, i defmi�emo kao trodimenzioпalni 
prostor, pripisиjиci ти eиklidske osobine. Svako �estodimenzioпal
пo telo postaje za паs trodimenzioпalпo telo koje postoji и vremenu, 
а оsоЬiпе pete i �este dimeпzije za паs ostajи пeopazive. 

Sest dimeпzija saCinjava "period", iza koga пе mo2:e Ьiti niceg 
izuzev ponavljanja istog perioda и drugoj razmeri. Period dimeпzi
ja је ograпiceп па jedпom krajи tackom, а na drиgom krajи Ьеskо
паспо�си prostora pomnozenog beskonacno�cи vremena, koji sи и 
dievnom simbolizmи Ьili prikazivani sa dva troиgla koja se seku, ili 
�estokrakom zvezdom. 

Ва� kao �to и prostoru jedna dimeпzija, linija, ili dve dimeпzije, 
povi�iпa, пе mogи postojati same ро seЬi, i kad se иzmи odvojeno 
piedstavljajи samo imagiпame figure, tako и vremenи jedino trodi
menzionalno telo vremena postoj i и stvamosti. 

Uprkos Ciпjenici da Ьrојапје dimenzija и geometrij i pocinje od 
liпije,  и pravom fizickom smislи, jedino materijalna tacka i telo sи 
objekti koj i postoje .  Linije i povi�iпe sи samo osoЬine i svojstva 
tela. Na пjih se takode mo2:e gledati na јо� jedan naCin: linija је  
риtапја kretaпja tacke и prostoru, а povi�ina је  риtапја kretanja lini
je и ortogonalnom pravcи (ili и pravcи njene rotacije ) .  

Isto s e  moze primeпiti i п а  "vremensko" telo. U njemи s и  samo 
tacka (treпиtak) i telo stvami. Trenutak mo2:e da se promeni, to jest, 
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оп moze da se sazme i пestane, i1i pro�iri i postane telo. Telo takode 
moze da se sazme i postane tacka, ili moze da se pro�iri i postane 
beskonacnost. 

Broj dimenzija ne moze da Ьиdе ni beskonacan пi veoma veliki; 
ne moze blti veCi od sest. Razlog za to lezi и osobini �este dimeп
zije koja и seЬi иk1јисије Sve Mogucnosti date razmere. 

Da Ьismo to Iazиmeli, neophodno је da ispitamo sadr2:aj tri di
meпzije vremena, иzete и njihovom "prostomom" smislи, to j est, 
kao cetvrtu, petu i �estu dimenzijи vremena. 

Ako иzmemo trodimenzionalno telo kao tacku, linija postojanja 
ili kretanja te tacke Ьiсе linija cetvrte dimenzije .  

Uzmimo linijи vremena kako је  oЬicno zami�ljamo. 

PRE SADA POSLE 

Slika 8 .  

Linija odredena sa tri tacke, "pre", "sada", "posle" - ј е  linija ce
tvrte dimeпzije .  

Zamislimo nekoliko linija normalnih па tu linijи, pre-sada-po
sle. Те linije,  od kojih svaka oznacava sada za dati trenиtak, izrazice 
vеспо postojanje pro�lih, i moguce, bиdиcih trenиtaka (Sl. 9, str. 482). 

Svaka od tih normalnih linija је vecno sada za neke trenиtke i 
svaki trenиtak ima takvu liпijи vecnog sada. 

То је  peta dimenzija. 
Peta dimenzija formira povr�inи и odnosи па linijи vremena. 
Sve �to znamo, sve �to priznajemo kao postojece, lezi na liniji 

cetvrte dimeпzije ;  linija cetvrte dimenzije је "istorijsko vreme" 
па�еg odeljka postojanja. То је jedino "vreme" koje znamo, j edino 
vieme koje osecamo, jedino vreme koje priznajemo. Ali, iako 
пismo toga svesni, osecaj postojanja drugih "vremena", i paralelnih 
i пormalnih, neprestaпo иlazi и nа�и svest. Та paralelna "vremeпa" 
sи роtрипо analogna sa na�im vremenom i sastoje se od pre
-sada-posle, dok se пoimalna "vremena" sastoje samo od sada, i 
predstavljajи, tako reCi, пiti preseka, potku и fabrici, и svom odnosи 
rrema paralelnim linijama vremena koje predstavljajи osnovu. 
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SADA SADA SADA SADA SADA 

1612 1712 1812 1912  201 2 

PRE - -

SADA SADA SADA SADA SADA 

Slika 9. 

Ali, svaki trenutak "sada" na linij i vremena, to jest, na jednoj od 
paralelnih linija, sadr�i ne jednu, vec izvestan broj mogucnosti, pone
kad veliki, а ponekad mali. Broj mogucnosti koje se sadr�e u svakom 
trenutku neminovno mora biti ogranicen, jer kad broj mogucnosti 
ne Ьi Ьiо ogranicen, ne Ьi Ьilo nemogucnosti. Zato svaki trenutak 
vremena, unutar odredenih ogranicenih uslova Ьiса ili fizickog po
stojanja, sadr�i odreden broj mogucnosti i beskonacan broj nemo
gucnosti. Ali, nemogucnosti takode mogu Ьiti razliCitih vrsta. Ako 
sam, hodajuci poznatim poljem ra�i iznenada video veliko brezovo 
drvo koje tu nije Ьilo juce, to Ьi Ьila nemoguca pojava (upravo "ma
terijalno cudo" koje ne dopu�ta Aristotelov princip ) .  Ali, ako iduCi 
poljem r�i vidim usred njega kokosovu palmu, to Ьi Ьila nemoguca 
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pojava druge vrste, takode "materijalno cudo", ali rnnogo vi�eg ili 
mnogo te�eg tipa. Те razlike izmedu nemogucnosti treba imati na umu. 

Na stolu preda rnnom ima шnogo raznih stvari. Sa tim stvarima 
mogu da postupam na razlicite nacine. Ali ne mogu, na primer, da 
sa stola uzmem ne�to cega na njemu nema. Ne mogu sa stola da uz
mem pomorandfu koja nije tu, Ьа� kao �to ne mogu da sa njega uz
mem Keopsovu piramidu ili katedralu Svetog Isaka. Izgleda kao da 
tu zapravo nema razlike izmedu pomorand�e i piramide, ра ipak, 
1-azlika postoj i .  Pomorand�a Ьi mogla da bude na stolu, ali pirami
da ne Ьi mogla. Koliko god da је sve to elementarno, to pokazuje da 
postoje razni stepeni nemogucnosti. 

Ali, sada �mo zauzeti samo mogucnostima. Као �to sam vec spo
menuo, svak1 trenutak sadr�i odreden broj mogucnosti. Ја mogu da 
ostvarim jednu od postojecih mogucnosti, to j est, mogu da uradim 
ne�to. Mogu da ne uradim ni�ta. Ali, �ta god da uradim, to jest, ma 
koja od mogucnosti sadr�anih u datom trenutku Ьila ostvarena os
tvarenje te mogucnosti се odrediti naredni trenutak vremena, �are
dno sada. Тај drugi trenutak vremena се opet sadr�ati izvestan broj 
mogucnosti, а ostvarenje j edne od tih mogucnosti odredice naredni 
trenutak vremena, naredno sada, i tako dalje .  

Zato se linija pravca vremena mo�e defшisati kao linija ostva
renja jedne mogucnosti od nekog broja mogucnosti koje su Ьile sa
dr�ane u prethodnoj tacki. 

Linija ovog ostvarivanja Ьiсе linija cetvrte dimenzije, linija vre
mena. Mi ј е  vizualizujemo kao pravu liniju, ali Ьi korektnije Ьilo da 
о njoj mislimo kao о cik-cak linij i . 

Neprekidno postojanje tog ostvarenja, linija normalna na liniju 
vremena, Ьiсе linija pete dimenzije, ili linija vecnosti. 

Za moderni um, vecnost је neodredena zamisao. U oЬicnom raz
govornom jeziku vecnost se uzima kao beskrajno produ�enje vre

�лe?a. A�i, �eligio�� i filozofska misao u koncept vecnosti stavljaju 
1deJe koJe Је razllkuJU od pukog beskonacnog pru�anja istorodnog 
sa konacnim pru�anjem. То se najjasnije vidi u indijskoj filozofij i 
sa пjenom idejom о Vecnom Sada kao stanju Brame. 

Zapravo, koncept vecnosti u odnosu na vreme је isti kao koncept 
rюvr�ine u odnosu na liniju.  Povr�ina ј е  velicina nesamerljiva sa 
1 iп ijom. Beskonacnost za liniju ne mora obavezno da bude linija 
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bez kraja; ona mo�e Ьiti povr�ina, to jest, beskonacan broj konacnih 
linija. 

Vecnost mo�e Ьiti beskonacan broj konacnih "vremena". 
Nama ј е  te�ko da mislimo о "vremenu" u mno�ini. Na�a misao 

је isuvi�e naviknuta na ideju jednog vremena, ра iako је u teoriji 
ideja о mno�ini "vremena" vec prihvacena u novoj fizici, u praksi 
mi јо� uvek mislimo о vremenu kao da је  jedno te isto uvek i svuda. 

Sta Ьi Ьila �esta dimenzija? 
Sesta dimenzija Ьi Ьila linija ostvarivanja drugih mogucnosti ko

je su Ьile sadr�ane u prethodnom trenutku, ali se nisu ostvarile u 
"vremenu". U svakom trenutku i u svakoj tacki trodimenzionalnog 
sveta postoji izvestan broj mogucnosti; u "vremenu", to jest, u ce
tvrtoj dimenziji, jedna mogucnost је ostvarena u svakom trenutku, 
i te ostvarene mogucnosti su puslagane, jedna pored druge, u petoj 
dimenzij i. Linija vremena, koja se beskrajno ponavlja u vecnosti, 
ostavlja u svakom trenutku neostvarene mogucnosti. Ali, te mogu
cnosti, koje nisu Ьile ostvarene u jednom vr·emenu, ostvarene su u 
�estoj dimenziji, koja је jedan skup "svih vremena". Linije pete 
dimenzije, koje idu normalno na liniju vremena, formiraju, tako re
Ci, povr�inu. Linije �este dimenzije, koje pocinju iz svake tacke 
"vremena" u svim mogucim pravcima, formiraju solidni trodimenzi
onalni kontinuum vremena, od koga mi znamo samo jednu dimen
ziju. Mi smo jednodimenzionalna Ьiса u odnosu na vreme. Zbog 
toga mi ne vidimo paralelno vreme ili paralelna vremena; iz istog 
razloga mi ne vidimo uglove i zaokrete vremena, vec vidimo vreme 
kao pravu liniju. 

Do sada smo uzimali sve linije cetvrte, pete i �este dimenzije kao 
prave linije ,  kao koordinate . Ali, moramo zapamtiti da se na te pra
ve linije ne mo�e gledati kao na stvamo postojece. One su samo je
dan imaginami sistem koordinata za odredivanje spirale. 

Uop�teno govoreCi, nemogнce је da se utvrdi i doka�e stvamo 
postojanje pravih linija izvan izvesne odredene razmere i izvan iz
vesnih odredenih uslova. Ра cak i te "uslovno prave linije" prestaju 
da budu prave ako ih zamislimo na rotirajucem telu koje pored toga 
ima јо� i Citav niz drugih kretanja .  То је sasvim jasno �to se tice lini
ja u prostoru: prave linije nisu ni�ta drugo do imaginame koordinate 
koje slu�e da se meri du�ina, �irina i dubina spirala. Ali, linije vre-
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mena se geometrijski ni na koji nacin ne razlikuju od prostomih li
пija. Jediпa razlika је u cinjeпici da u prostoru mi zпamo tri dimen
zije i u staпju smo da utvrdimo spiralni karakter svih kosmickih 
kretaпja, to jest, kretanja koja uzmemo u dovoljno velikoj razmeri. 
Ali, mi se пе usudujemo da to uradimo u odnosu па "vreme". Mi 
poku�avamo da postavimo citav prostor vremena na jedпu liniju ve
likog vremena koje је op�te za svakog i za sve . Ali, to ј е  iluzija; 
op�te vreme пе postoji, i svako telo koje odvojeno postoji, svaki 
"sistem" (ili ono �to је prihvaceпo kao takvo) koji odvojeno posto
j i, ima svoje sopstveno vreme. То је priznala поvа fizika. Ali, �ta to 
zпaCi i �ta odvojeno postojanje znaci, поvа fizika nije objasпila. 

Odvojeno vreme је uvek zatvoren krug.  Mi mo�emo da mislimo 
о vremenu kao pravoj liпiji samo na pravoj liniji velikog vremeпa. 
Ako veliko vreme пе postoji, svako odvojeпo vreme шо�е jedino da 
bude krug, to jest, zatvorena kriva. Ali, krug ili bilo koja zatvorena 
kriva zahtevaju dve koordiпate da Ьi se defiпisali. Кrug (kru�nica) 
је dvodimenzionalna figura. Ako је  druga dimenzija vremena ve
cпost, to znaCi da vecnost ulazi u svaki krug vremena i u svaki tre
пutak kruga vremena. Vecnost је zakrivljenje vremena. Vecпost је 
takode kretaпje, vecno kretan;e. I ako zamislimo vreme kao krug ili 
b i lo koju drugu zatvorenu krivu, vecnost се znaCiti vecno kretaпje 
(.(ll� te krive, vecno ponavljanje, vecno vracanje .  

Peta dimenzija је kretanje u krugu, poпavljanje, vracanje .  Sesta 
( ( imeпzija је izlaz iz kruga. Ako zamislimo da se jedan kraj krive 
(( i�e sa povr�ine, mi vizualizujeшo trecu dimenziju vremena - �estu 
<.l imenziju prostora. Linija vremena postaje spirala. Stvama spirala 
vr·emena nije analogna nijednoj od linija koje znamo, jer se grana u 
svakoj tacki. I kao �to mo�e Ьiti mnogo mogucnosti u svakom tre
пutku, tako mo�e Ьiti mnogo grana u svakoj tacki. Na� um odЬija 
пс samo da vizualizuje, vec cak i da misli о rezultujucoj figuri u 
kгivim linijama, i mi Ьismo izguЬili pravac na�e misli u tom cor
sokaku da nam prave liniie nisu do�le u рошос. 

Povezano sa tim, mi mo�emo razшneti znacenje i svrhu pravih 
1 i 11 ija koordinatnog sistema. Prave linije пisu Euklidova naivnost, 
kao  �to neeuklidska geometrija i "nova fizika" u vezi sa tim poku
savaju da prikafu. Prave linije su ustupak slabosti na�eg misaonog 
арагаtа, ustupak zahvaljujuci kome sшо u stanju da mislimo о stvar
r юst i  u aproksimativnim oЬlicima. 
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Fig�ra trodimenzionalnog vremena се nam se pojaviti и oЬliku 
�ompl1kovane strukture koja se sastoji od precnika koji divergirajи 
�z sva�og. vremensko� trenиtka, noseCi и sebl svaki svoje vreme i 
1z�а?щис1 no�� pre�шke � svakom trenиtkи . Uzeti zajedno, ti рrе
сшс1 се stvoпtl trod1menzюnalni kontinииm vremena. 

.Mi zivi�o i mis.limo � yostoj imo na jednoj od linija vremena. 
�Ј�,. drug� .1 treca dш�en�IJa vremer:ta, to jest, povr�ina na kojoj ta 
lm1Ja lez1 1 telo и koJe Је ta povr�ma иkljиcena иlaze и svakom 
trenиtkи и na� zivot i и n��� svest. � иtiси na na�e :'vreme". Kad po
cnemo da osecam� te. tr� dн�enzlJe vremena, mi pocinjemo da ih 
z?vemo pravac, traJ�nJe 1 ?rz1�ш .. Ali, ako zelimo da razumemo pra
v� medиodnos stva�1 c.ak. 1 pп.bliZn?, moramo imati na ити сinје
шси �а pra_vac: traJIO�Je 1 brzma ШSи prave dimenzije, VeC prosto 
odraz1 prav1h d1menz1Ja и na�oj svesti. 

�isle�i о vrem�nskom telu koje formirajи linije svih mogиcnosti 
иklЈисешh и svak1 trenиtak, moramo da zapamtimo da izvan toga 
ne moze Ьiti niceg . 

. то је tacka и kojoj �ozemo razumeti ogranicenost beskonacnog 
unzverzuma. 

. .  �ао �to ј� r�nije r�ceno, tri dimenzije vremena plиs nиlta dimen
ZlJa 1 p�us tп d1menz1J� vre�ena formiraju period dimenzi;a. Neop
�odno Је da �е ra�meJ� .svoJstva tog perюda. On иklјисије i prostor 
1 vreme. Peпod.d1mel_l.Z1J.a. moze se иzeti kao prostor-vreme, to jest, 
prostor sa �est d1menz1Ja 111 prostor ostvarenja svih mogucnosti. Izvan 
!�g prostora �ozem?.misliti jed�o о ponavljanjи perioda vremena, -
111 .� razm�п �ule, 11: и �azmeп vecnosti. Ali, to sи drugi prostori, 
koJ1 nemaJи �1�e.g zaJedn1ckog sa prostorom od �est dimenzija i mo
g� da �?stoJe 111 ne postoje, ne menjajuci ni�ta и prostoru sa �est 
d1menzl)a. 
. �rojanje dimenz�ja и ge?�etrij i pocinje od linije, prve dimenzi
�e ,  1. u 1zvesnom �m1slи . .  to Је 1spr�v�o . Ali, i prostor i vreme imaju 
ЈО� Jednu, nultu dzmenщu - tacku 111 trenutak. I mora se razumeti da 
�':'ako prostomo telo, sve do beskrajne sfere stare fizike, jeste tacka 
Il1 trenutak kad se .иzme и. vrem��u.  Nи�ta .dimenzija, prva, druga, 
�;еса, c�tvrta, pe.ta 1 �е��а d1menz�Ja formlfaJU period dimenzija. Ali, 
�gura . .  nиl�e . ?ш�enziJa, tacka . Је telo druge razmere. Figиra prve 

d1menz1Je, lmiJa, Ј е  beskonacna u odnosи na tacku. Za samи sebe 
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linija је telo, ali telo и drugaCijoj razmeri od tacke. Za povr�inи, to 
jest, za figuru dve dimenzije, linija је tacka. Povr�ina је trodimen
zionalna za sebe, dok za telo ona postaje tacka i tako dalje. Linija i 
povr�ina su za nas samo geometrijski koncepti i nerazumljivo је, na 
prvi pogled, kako one mogu da budu trodimenzionalna tela za same 
sebe. Ali, postaje razumljivije ako pocnemo sa telom koje predsta
vlja stvamo postojece fizicko telo. Mi znamo da је telo trodimen
zionalno za samog sebe, kao i za druga trodimenzionalna tela u 
razmeri Ьliskoj njegovom. Ono је takode beskonacnost za povr�inu, 
koja је nula и odnosu na njega, jer nikav broj povr�ina nece naciniti 
telo . А telo је takode tacka, nula, figura nиlte dimenzije , za cetvrtu 
dimenzijи, prvo, zato �to, ma koliko veliko moglo da bude, telo је 
tacka, to jest, trenutak za vreme, а drugo, zato �to nikakav broj tela 
nece naciniti vreme. Citav trodimenzionalni prostor је samo trenu
tak и vremenи. Treba da se razume da sи "linije" i "povr�ine" samo 
imena koja dajemo dimenzijama koje za nas leze izmedи tacke i 
tela. One za nas nemajи stvamo postojanje .  Na� иniverzum se sasto
ji samo od tacaka i tela. Tacka је nula dimenzija, telo је tri dimen
zije . U drиgoj razmeri telo se mora uzeti kao vremenski trenиtak, а 
u ј о� drugacijoj razmeri, opet kao telo, ali telo tri dimenzije vremena . 

U tako pojednostavljenom univerzumи ne Ьi Ьilo ni vremena ni 
kretanja. Vreme i kretanje sи stvoreni upravo tim nepotpuno opaie
nim telima, to jest prostomim i vremenskim linijama i prostomim i 
vremenskim povr�inama. А period dimenzija stvamog univerzuma 
se zapravo sastoji od sedam stepena tela (stepen/eksponent је, na
ravno, и tom slиcaju samo ime.): ( 1 )  Tacka - skriveno telo; (2) Li
г�ija - telo drugog stepena; (З) Povr�ina - telo treceg stepena; (4) 
Cvrsto telo ili geometrijsko telo - telo cetvrtog stepena; (5) Vreme, 
ili postojanje tela odnosno geometrijskog tela u vremenи - telo pe
tog stepena; (б) Vecnost, ili pvstojanje vremena - telo �estog stepe
пa; (7) То za �ta nemamo ime, "�estokraka zvezda", ili postojanje 
vecnosti - telo sedmog stepena. 

Dalje Ьi trebalo иzeti u obzir da su dimenzije pokretne, tj . svake 
tгi dimenzije koje slede jedna za drugom formiraju Ьilo "vreme" 
bilo "prostor", - i taj "period" moze da se krece navi�e ili nanize kad 
mи se odozgo doda jedan stepen, а odozdo oduzme jedan stepen, ili 
kad ти se odozdo doda jedan stepen, а odozgo odиzme jedan ste-

487 



NOVI MODEL UNIVERZUМA 

реп. Zato, ako se "odozdo" doda jedna dimenzija na �est dimenzija 
koje imamo, tad jedna dimenzija "odozgo" mora nestati. Te�koca u 
razumevanju ovog vecno menjajuceg univerzuma, koji se sazima i 
�iri u skladu sa veliCiпom posmatraca i brzinom njegovog opazanja, 
uravnotezena је konstantno�cu zakona i relativnim polozajima u tim 
menjajuCim uslovima. 

"Sedma dimenzija" је nemoguca, jer Ьi to Ьila linija koja ne vodi 
nigde, koja ide u nepostojecem pravcu. 

Linija nemogucnosti ј е  linija sedme, osme i drugih nepostojeCih 
dimenzija, linija koja ne vodi nigde i koja ne dolazi niotkuda. Bez 
obzira koliko cudan univerzum mozemo da zamislimo, nikad ne mo
zemo dopustiti stvamo postojanje solamog sistema u kome је me
sec nacinjen od zelenog sira. Na isti nacin, ma kako cudne naucne 
maпipulacije mogli da zamislimo, пе mozemo da zamislimo da Ьi 
prof. Ајп�tајп zaista podigao motku па Potsdamskom trgu da Ьi iz
merio rastojaпje izmedu zemlje i oЬlaka, kao �to u svojoj knjizi pre
ti da се uCiпiti. 

Mogu se паСi mnogi takvi primeri. Citav na� zivot zapravo se sa
stoji od pojava "sedme dimeпzije", to jest, od pojava fiktivпe vero
vatпoce, fiktivпe vaZпosti i fiktivne vrednosti. Mi zivimo u sedmoj 
dimeпzij i i пе mozemo od пје da pobegпemo. А na� model univer
zuma пikad пе moze Ьiti potpuп ako пе shvatimo mesto koje u nje
mu zauzima "sedma dimeпzija" . Ali, veoma је  te�ko da se to shvati. 
Mi пikad пе dolazimo do spoznaje koliko пepostojeCih stvari igra 
ulogu u па�еm zivotu, vlada na�om sudЬinom i пa�im delima. А 
opet, kao �to је raпije rесепо, cak i пepostojece i пemoguce riюze 
Ьiti razlicitog stepeпa - i zbog toga је savr�eпo opravdaпo da se go
vori пе samo о sedmoj dimeпzij i, vec uop�te о imagiпarnim dimeп
zijama, Cij i је broj takode imagiпaraп. 

Da Ьismo sa potpuпom tacпo�cu utvrdili пeophodnost da па сео 
svet gledamo kao па svet sa �est koordinata, пeophodno је da ispi
tamo fundameпtalne koпcepte fizike, koji su ostali bez defiпicije ,  i 
da vidimo пiје li moguce пасi defiпicije za пjih uz pomoc пekih od 
principa koje smo dosad ustaпovili. 

Imacemo posla sa materijom, prostorom, kretanjem, brzinom, bes
koпacпo�cu, masom, svetlo�cu itd. 
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Pocecemo od kretaпja. 
U tюЬicajeпim pogledima, kako stare, tako i nove fizike, kreta

пje uvek ostaje isto. Razlika se pravi samo izmedu пjegovih svoj
stava: trajanja, brz.iпe, pravca u prostoru, prekidnosti, пeprekidnosti, 
periodicпosti, ubrzaпja, usporeпja itd., i karakteristike tih svojstava 
se pripisuju samom kretaпju, tako da se kretaпje deli па pravoliпij
sko, krivoliпijsko, пeprekinuto, sa prekidima, ubrzano, usporeпo itd. 
Princip relat iviteta kretaпja vodi poricanju mogucnosti poredenja 
brziпa kad se "zemaljske" brzine porede sa brzinom svetlosti. То 
vodi mnogiш dгugim zakljuccima, pretpostavkama i hipotezama. Ali, 
to nas u О\'ОШ trenutku пе interesuje.  Jedna se cinjeпica, medutim, 
тога utvнliti, naime, da sam koncept "kretaпja" пiје defmisaп. Isto 
tako "brzi na" пiје defrnisaпa. U pogledu "svetlosti", miЩenja fizi
cыa se ra:z:i la7.e. 

.7..:asad п аш је jedino vaZпo da shvatimo da se kretaпje uvek uzi
ma kao pojav a jedne vrste. Nema poku�aja ф se utvrde razпe vrste 
pojava u s amom kretanju. А to је роsеЬпо cudno, jer za direktпo po
smatraпjc defiпitivno postoje cetiri vrste kretaпja kao cetiri savr
seпo razliCite pojave. 

U izvesпim slucajevima паs direktno posmatraпje obmaпjuje, na 
primer, kad pokazuje mnogo nepostojeceg kretaпja. Ali, same pojave 
su jedna stvar, а njihova podela је dгuga. U ovom posebпom slucaju 
direktпo posmatranje паs vodi stvamim i пesumnjivim cinjeпicama. 
Ne moze se razmiЩati о kretanju а da se пе razume podela kreta
nja па cetiri vrste. 

Те cetiri vrste kretaпja su: 

1 .  Sporo kretaпje, пevidljivo kao kretaпje, па primer, kretaпje 
satne kazaljkf casovпika . .  

2.  Vidljivo kretaпje. 
З .  Brzo kretaпje, kad tacka postane liпija, па primer, kretanje 

upaljeпe siЬice kojom se brzo mase и mraku. 
4. Kretaпje tako brzo da cak пе ostavlja пikakav vizuelпi utisak, 

ali proizvodi odredene (izicke posledice, па primer kretanje pusca
nog metka. 

Da Ьismo razumeli razliku izmedu ove cetiri vrste kretaпja, za
mislimo jedпostavaп eksperimeпt. Zamislimo da gledamo beli zid 
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na izvesnom rastojanjи od nas, ро kome se krece cma tacka, sad 
brze, sad sporije, potom se potpиno zaиstavljajиci. 

Моgисе је da se tacno odredi kad poCinjemo da vidimo da se ta
cka krece, а kad prestajemo da vidimo da se krece. 

Mi vidimo kretanje tacke kao kretanje ako tacka и desetom delи 
sekunde prelazi jedan ili dva minиta lйka kruga, Cij i  је precnik je
dnak na�oj иdaljenosti od zida. Ako se tacka krece sporije, nama се 
izgledati nepokretna. 

Pretpostavimo najpre da se tacka krece brzinom satne kazaljke 
casovnika. Poredeci njen polo:laj sa drиgim nepokretnim tackama, 
najpre иtvrdиjemo Cinjenicи da se tacka krece, i drиgo, odredиjemo 
brzinи tog kretanja; ali, mi ne vidimo samo kretanje .  

То Ьi Ьila prva vrsta kretanja, nevidljivo kretanje. 
Dalje, ako se tacka krece brze, prelazeCi dva minиta lйka ili vi�e 

za deseti deo sekunde, mi njeno kretanje vidimo kao kretanje. 

То је drиga vrsta kretanja, vidljivo kretanje. Ono moze Ьiti veo
ma raznovrsno ро svom karakteru i pokriti �irok raspon brzina, ali 
kad se brzina poveca 4 do 5 hiljada риtа, а и nekim slиcajevima ma
nje, to prelazi и trecu vrstu kretanja. 

То znaci da ako se tacka krece veoma brzo, prelazeCi и desetom 
delи sekunde Citavo na�e vidno polje, tj . 1 60° ili 9.600 minиta lйka, 
mi је necemo videti kao tacku koja se krece, vec kao liniju . 

То је  treca vrsta kretanja, kretanje sa vidljivim tragom, ili kre
tanje и kome se pokretna tacka pretvara и linijи, kretanje sa privid
nim dodatkom jedne dimenzije .  

I ,  konacno, ako tacka smesta krene brzinom, recimo, pи�canog 
metka, mi је иор�tе necemo videti, ali ako "tacka" ima tezinи i ma
sи, njeno kretanje се ostaviti mnoge fizicke posledice koje mozemo 
da posmatramo i proиcavamo. Na primer, mozemo da сијеmо to kre
tanje, mozemo da vidimo drиga kretanja koje је izazvalo to nevid
ljivo kretanje i tako dalje.  

То је cetvrta vrsta kretanja, kretanje sa nevidljivim, ali opazivim 
tragom. 

Те cetiri vrste kretanja sи apsolиtno stvame cinjenice od kojih 
zavisi sav oЫik, aspekti i medиsobni odnosi pojava и na�em иni
verzиmи. То је zato �to razlika izmedи ove cetiri vrste kretanja nije 
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samo sиbjektivna, tj . ona se ге razlikujи samo и na�em opazanjи, 
vec se fizicki razlikuju ро svojim rezиltatima i и njihovom delova
njи na druge pojave; а iznad svega, ona se sva razlikujи jedno и 
odnosи na drugo, i taj odnos је trajan. 

' 

Ideje koje sи ovde izlozene mogи иcenom fizicaiи izgledati ve
oma naivne. - Sta ј е  oko? rekao Ьi on. Oko ima сиdnи sposobnost 
da "pamti" oko jedne desetine sekunde ono �to је videlo; ako se 
tacka krece dovoljno brzo da se pamcenje svake desetine sekunde 
stopi sa drugim pamcenjem, rezиltat се Ьiti linija. Ovde ne postoji 
pretvaranje tacke и linijи. То је potpuno sиbjektivno, to jest, to se 
odvija samo и nama, и na�em opazanjи. U stvamosti tacka koja se 
krece ostaje tacka koja se krece. 

Tako ova stvar izgleda sa naucne tacke gledi�ta. 
Primedba је zasnovana na pretpostavci da mi znamo da је pos

matrana pojava nastala kretanjem tacke. Ali, pretpostavimo da ne 
znamo? Kako to mozemo da potvrdimo ako ne mozemo da pridemo 
dovoljno Ыizu liniji kоји posmatramo, ili zaиstavimo kretanje, za
иstavimo pretpostavljenи tacku koja se krece? 

Na�e oko vidi liniju; иz odredenи brzinи kretanja, fotografski 
aparat се takode "videti" linijи ili zrak. Tacka koja se krece је zapra
vo preobrazena и linijи. Mi potpuno gre�imo �to ne verujemo oku и 
tom slucaju. Upravo је  to slucaj u kome nas oko ne vara. Oko иsta
novljиje tacan princip podele brzina. Oko svakako иtvrduje taj prin
cip za sebe, na svom sopstvenom nivoи, и svojoj sopstvenoj razmeri. 
А ta razmera moze da se promeni. Ono �to se nece promeniti, na 
ri"imer и vezi sa rastojanjem, ono �to се ostati isto и Ьilo kojoj raz
шeri ј е, prvo, broj razliCitih vrsta kretanja - иvek се ih Ьiti cetiri - i, 
sledece, medusobni odnos brzina sa njihovim derivatima, tj . sa nji
lюvim rezиltatima, ili medиsobni odnos izmedи te cetiri vrste kre
tanja. Тај medиsobni odnos izmedи ove cetiri vrste kretanja stvara 
sav vidljivi svet. А sи�tina tog medиsobnog odnosa sastoj i se и ci
пjenici da neko kretanje nije nиzno relativno и odnosи na neko drи
go kretanje, vec samo ako se brzine koje se porede ne razlikujи 
mnogo jedna od drиge.  

Zato ј е  и navedenom primeru vidljivo kretanje tacke na zidи kre
tanje i и poredenjи sa nevidljivim kretanjem i sa kretanjem dovolj
rю brzim da formira linijи. Ali, to nece Ьiti kretanje и odnosи na let 
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metka, za koga се ono Ьiti nepokretnost, Ьа� kao �to се linija formi
rana brzim kretanjem tacke Ьiti linija, а ne kretanje, za sporo (ne
vidljivo) kretanje tacke. То se moze formиlisati na sledeCi nacin: 

Podelom kretanja na cetiri vrste, и skladи sa navedenim princi
pima, mi zapazamo da је kretanje kretanje (sa smanjenom ili pove
canom brzinom) samo za one vrste kretanja koja sи Ыiske jedno 
drugom, to j est, и granicama odredenih odnosa brzina, ili, da ka
zemo јо� preciznije, и granicama izvesnog odredenog povecanja ili 
smanjenja brzine, koje se verovatno moze egzaktno odrediti. Raz
licite vrste kretanja, tj . kretanjd sa veoma razliCitim brzinama, na 
primer, 4000 ili 5000 риtа sporije ili brze jedno od drugog, nisи 
jedno za drugo kretanja sa razlicitim brzinama, vec pojave veceg ili 
manjeg broja dimenzija. 

Ali, �ta је  brzina? Kakvo је to misteriozno svojstvo kretanja koje 
postoji samo и srednjim rasponima, а nestaje и malim i velikim ras
ponima, odиzimajиCi ili dodajиCi na taj nacin jednи dimenzijи? I �ta 
је samo kretanje? 

Кretanje је vidljiva pojava koja zavisi od prodиzenja tela и trima 
dimenzijama vremena. То znaCi da svako trodimenzionalno telo po
sedиje takode tri vremenske dimenzije koje mi ne vidimo kao takve 
i koje zovemo svojstvima kretanja ili postojanja. Na� иm ne moze 
da obиhvati tri dimenzije и njihovoj celovitosti, ne postoje koncep
ti koji Ьi izrazili njihovu sи�tinи и svoj njihovoj raznovrsnosti, jer 
svi postojeci "koncepti vremena" izrazavajи svaki ponaosob samo 
jednи stranи, ili jednи dimenzijи. Zato nam prodиzenje trodimenzio
nalnih tela и (za nas) neodredljive tri diшenzije vremena izgleda kao 
kretanje sa svim svojim osoЬinama. 

U odnosи na vreme mi stojimo и potpиno istom polozajи kao �to 
zivotinje stoje и odnosи na trecи dimenzijи prostora. 

Pisao sam и knjizi "Tertium Organum " о tome kako zivotinje per
cipirajи trecи dimenzijи. Svi prividni pokreti sи za njih stvami. Киса 
se okrece oko sebe kad konj protrci pored nje, drvo skace na риt. 
Cak i ako је zivotinja nepokretna i samo ispituje podjednako nepo
kretan objekt, taj objekt pocinje da ispoljava cиdne pokrete . Samo 
telo zivotinje, cak i и stanjи odmora, moze da ispolji mnoge cиdne 
pokrete za nји, koje na�a tela ne ispoljavajи za nas. 
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Na� odno..;; prema kretanjи, а posebno prema brzini, је veoma 
slican tome. Brzina moze da Ьиdе osoЬina prostora. Osecaj brzine 
moze da Ьиdе osecaj prodiranja u nа�и svest jedne od dimenzija vi
�eg prostora koji nam је nepoznat. 

Na brzinи se moze gledati kao na ugao. I to smesta obja�njava 
sve osoЬine brzine, а posebno cinjenicи da i male i velike brzine 
prestajи da Ьиdи brzine. U gao, prirodno, ima granice i и jednom i и 
drugom pravcи. 

а 

Slika 1 0. 

Hajde da opet zamislimo svet ravnih Ьiса. Zamislimo ta Ьiса и 
oЫiku kvadrata sa organima percepcije sme�tenim na jednoj strani 
kvadrata. Nazovimo tu percipirajиcи stranи а.  

Zamislimo da је "kvadrat" okrenиt svojom percipirajиcoш stra
nom prema dve figure, recimo dva "troиgla" АВС i DEF, и polozajи 
prikazanom na Slici 1 1 .  

А 

а с 

D 

F 

Slika 1 1 .  
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Od trougla АВС on zna samo liniju АС, i ta linija је za njega 

nepokretna. Od trougla DEF on zna linije �Е i DF: koje mu se_uk�

zuju kao jedna linija, i te linije, koje izlaze 1zvan nJegovog polJa V_I

da moraju se nesumnjivo razlikovati od linije АС, posto posedщu 

neke osobine koje linija АС ne poseduje .  "Kvadrat" се to svojstvo 

nazvati kretan;em. 
Ako "kvadrat" sretne trougao GHI, linije GH i GI се za njega ta

kode Ьiti kretanje, ali sporije kretanje. 

н 

а G 

I 

Slika 12 .  
А ako "kvadrat" sretne trougao ЈКL, linije ЈК i JL Ьiсе brze kre

tanje .  
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I na kraju, ako "kvadrat" sretne linije gotovo normalne na njego
vu percipirajucu stranu, kao sto su linije MN i МО, on се re6i da је  
to ogranicavajuca, maksimalna brzina i da ne moze Ьiti vece brzine. 

N 

а м--==========:=Ј 
о 

Slika 14 .  
Ideja о brzini kao uglu ne samo da cini jasnim, vec i neopho

dnim ideju о ogranicavajucoj brzini preko koje ne moze postojati 
nijedna druga brzina, а takode i nemogucnost beskonacne brzine, 
j er ugao ne moze Ьiti beskonacan i mora imati granicu koja se uvek 
moze utvrditi i meriti. 

Dosad, и svim navedenim primerima, brzina је  uzeta kao unifor
mna i nepromenljiva. Ali, na osnovu istog principa, lako ј е  ustano
viti smisao ubrzanja, promenljive brzine i tako dalje. 

Zamislimo da udaljavajuca linija PQ (Slika 1 5 .) nije prava lini
ja, vec linija sa jednim uglom. 

а 

Slika 1 5 .  
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Ravno Ьiсе, ispitujuci tu liniju iz tacke Р videce tu liniju kao kre
tanje koje poCinje jenom brzinom, а potom se ubrzava. 

Linija ST (Slika 1 6.) pojavice mu se kao kretanje razliCito ubrza
no i usporeno. А dalje, linije sa uglovima, krive raznih vrsta, linije 
koje leze pod raznim ili promenljivim uglovima u odnosu na per
cipirajucu stranu, predstavljace razlicite vrste brzina; konstantne, 
promenlj ive, uniformne, ubrzane, uniformno usporene, periodicno 
ubrzane i usporene i tako dalje. 

а 

Slika 1 6. 

Su�tina svega �to је receno је da се linija koja se udaljava pod 
uglom izgledati kao kretanje samo ako lezi pod uglom odredenog 
stepena. Linija koja lezi pod veoma шalim uglom u odnosu na ne
pokretnu liniju koja је paralelna percipirajucoj strani izgledala Ьi 
nepokretna; na vecem uglu Ьi izgledala kao da se krece, а linija koja 
lezi pod uglom koji se priЬlizava granici izgledala Ьi kao ne�to sa
svim razlicito od kretanja. Zato је "brzina" samo svojstvo izvesnih 
odredenih uglova, i kao §to ugao ne zavisi od razmere, sasvim је 
moguce da је "brzina" jedina konstantna pojava u univerzumu. 

Тај princip se ni na koji nacin ne menja izmenom uglova na sfe
ricnoj povr�ini, ili na primer na talasastoj povr�i koju је koristio 
Lobacevski, u poredenju sa uglovima na ravnoj povr�ini, jer za sva
ku vrstu povr�ine uglovi иvek ostaju neizmenlj ivi. 
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а 

Slika 17 .  
Ugao k - mala brzina, pocetak kretanja 
Ugao Z - veca brzina, vidljivo kretanje 
Ugao т - ogranicavajuca brzina, kraj kretanja 
Isprekidana linija ispod - nemoguce ubrzanje 

. 1 . . . . 

, 
Sad, pocev ?� .gomje definicije vremena, kretanja i brzine, preci 

cemo. na def��cчu prostora, ��terije, mase, gravitacije, beskona
cno:tl, samerlJivostl i nesamerlJ ivosti, "negativnih velicina" itd. 

Sto s� ti�e prostora, prv� cinjenica na kоји nailazimo је da је 
prostor 1sиv1�e spren:mo prihvace� kao homogen. I samo pitanje 
п�оg�се. hete�og.enostl prostora se nikad ne postavlja. А ako se takvo 
р1tаще 1kad Javllo, ono је Ьilo samo и domenи Cisto matematickih 
spe�lacija i nikad nije pre§lo и koncepcije stvamog prostora iz per
spektlve heterogenog prostora. 

. 
Cak i najs.lozen�j i  �ate�atic�i i metageometrijski pogledi svaki 

s
_
eь�,potvrdщu do IsklJucenJa svih �stalih. "Sfericni" prostor, "elip

t ic�� prostor, �ros�or odreden gиstшom materije i zakonima gravi
t
.
acчe, "kon�cш ра 1pak neo�a�iceni" prostor - u svakom slисаји је 

.\ av prostor 1 и svakom slucaJU Је sav prostor uniforman i homogen. 13 

. 
13 O

_
vo pog\a��j� je

_
u svojiП: su�tinskim crtama zavr�eno 1 9 1 2. godine. Prvi deo 1� пap1san kasшJe, а\1 prav�c1 pregl�d postoj�c�g stanja fizike nisam nastojao da 

!:\•' clam potpuno �о da�.a�щeg dan� 1 d�. p�mшJe?'l sve teorije koje su se pojavile 
<lo tog vremena, Jer ШJedna od nJih ШЈе IZmeшl a  ni�ta u mojim osnovnim za-
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Od svih najsavremenijih defmicija prostora najinteresantnij i је 
лjnstajnov "mek:usac". Тај "mek:usac" anticipira mnoga buduca

_ �
t� 

krica .  "Mek:usac" је u stanju da se krece sam od sebe, da se sш 1 
sk:uplja. "Mek:usac" moze da bude nejednak samom seЬi i heterogen 
sam sa sobom. 

Ali, i dalje је "mek:usac" samo jedna analogija, sai?o veom� ume
ren primer naCina na koji treba gledati na p:ost?r. А 1�а tog pпm�ra, 
da Ьi se on ucinio moguCim, neophodan Је c1tav шz matematlka, 
metageometrija i novih fizika sa "specijalnim" i "opstim" principima 
relativiteta. 

U stvamosti, sve se to moglo uraditi mnogo jednostavnije, da se 
samo razumela moguca nehomogenost prostora. 

Uzmimo prostor upravo kao sto smo uzeli kretanje, iz perspe
ktive direktnog posmatranja. 

(А) Prostor, koji zauzima k:uca u kojoj ј а  zivim, soba u kojoj S�J? 
sada i moje telo, ј а  opazam kao trodi�enzion�l�e .  ?vak�ko to niJe 
Cisti "opazaj", j er је VeC prOS�O kroz pпzmu

_
m1S

_
lJeПJa,

_ 
al1 posto tro

dimenzionalnost k:uce, sobe 1 mog tela ne 1zaz1va pпmedbe, to se 
moze prihvatiti. 

(В) Ја gledam kroz prozor i vidim deo neba sa 
_
nekoliko zvezda 

na njemu. Nebo је za mene dvodimenzionalno. МоЈ um zna da ne?o 
poseduje "duЬinu". Ali, moja direktna cula mi to ne kazu. Naprotlv, 
ona poricu istinitost toga. 

kljuccima. Najpotpunije izlaganje pogleda na prostor citalac с� naci u knjizi prof. 
Edingtona "Prostor. vreme i gravitaci;a ", posebno u pog�aVIJU "Vrste pro�tora". 
Na pocetku tog poglavlja, prof Edington citira V. К. Kliforda ('N_. К. Clifford, 
1 845- 1 879), koji u svojoj knjizi "Zdrav razum egzaktnih nauka " ptse: 

Opasnost dogmatskog tvrde_nja da se 1edan aksi�m zasnovan na is�stvu 
ogranicenog regiona shvata uшve�za1no btce sada и tzve�n?m s�epenu octg1e
dna Citaocu. Ono nas moze odvestt dot1e da potpuno prevtdtmo, t1t kad nam se 
sugerise, potpuno odbacimo, mog_uce objasnjenj_� n�ke pojave. Нipotezama da 
prostt>r nije ravan, i opet d�-

se nJegov l:?eo�etп]�kt karakter m?z_e vre�enol? 
menjati, moze ili ne mora_�ttt s�deno da t!,?raJU ve!tku u1ogu и �ztc_t b�duc��s�t;  
ipak, mi ne mozemo odbttt da th ra:o:mo�r�mo kao moguce obJaSnJeПJe fiztck�h 
pojava, zato sto se one _mogu supr�tst�vttt p_opu1amom do�atsk_om vero�anJ_u 
0 univerza1nosti izvesшh geometrчskth aksюma - verovanJU koJe se rodt1o tz 
vekova nekritickog obozavanja Euk1idovog genija. 

То moze i mati veze sa idejom о heterogenosti prostora. 
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(С) Razmisljam о strukturi materije i о j edinicama kao sto su 
molekuli. Jedan molekul nema dimenzija za direktna cula, ali, raz
шisljanjem ја dolazim do zakljucka da prostor koji zauzirnaju mole
kнli, koji se sastoje od atoma i elektrona, mora imati sest dirnenzija: 
tгi prostorne dimenzije i tri vremenske dimenzije, j er inace, da mo
lekuli ne роsеdнјн tri vremenske dimenzije ,  njihove tri prostorne 
dimenzije ne Ьi mogle da proizvedн nikakav нtisak na шоја снlа. 
Velika kolicina molekнla ostavlja na mene utisak materije koja po
sedнje masн samo zbog sestodimenzionalnosti prostora koji zauzi
шa svaki molekul. 

Tako "pгostor" za mene nije homogen. Soba је trodirnenzional
na, nebo dvodimenzionalno. Molekul nema dimenzija za direktnu 
регсерсiјн; atomi i elektroni imajн jos manju dirnenzijн, ali zahva
ljнjнci njilюvoj sestodimenzionalnosti, mnozina molekula proizvodi 
kod mene нtisak materije. Da molekul nema vremensku dirnenziju, 
materija Ьi za mene Ьila praznina. 

Ovo sto је receno mora ostaviti nekoliko tacaka koje zahtevaju 
objasnjenje .  Prvo, ako molekul пета dimenzije, kako је  atomi i ele
ktгoni mogн imati jos manje? I drugo, kako vremenska dimenzija 
LJtice na nasa снlа i zasto ne Ьi pгostorne dirnenzije same ро seЬi pro
izvele nekakav нcinak na nas? 

Da Ьismo odgovorili na ta pitanja, neophodno је da pгosirirno 
pгethodna razmatгanja. 

Zvezda koja mi izgleda kao trepeгava tacka zapravo se sastoji od 
((Уа ogгomna sнnca okruzena Citavim nizom planeta i odvojenih ko
losalnim гastojanjima. Та tгерегаvа tacka u stvamosti zauziuщ ogгo
man гaspon н tгodimenzionalnom prostoru. 

Ovde se opet moze javiti primedba, kao i u s lucaju cetiri vrste 
kгetanja, da ја нzimam Cisto sнbjektivne osete i pridajem irn realno 
zпacenje .  I opet, kao i н slнсајн cetiri vrste kretanja, ја mogu da 
odgovoгim da ono sto ше interesнje nisн oseti, vec meduodnosi nji
lюvih нzгоkа. Тi нzгосi nнsн sнbjektivni, vec zavise od savrseno 
щlгedenih i savгseno objektivnih uslova, nairne, relativne veliCine i 
t l(laljenosti. 

Кнса i soba su za mene tгodimenzionalni, zahvaljujuCi njihovoj 
sнmeгljivosti sa mojim telom. "Nebo" је dvodimenzionalno, zato 
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sto је daleko. "Zvezda" је tacka jer је mala kad se uporedi sa "11e
bom". "Molekul" moze Ьiti sestodime11zio11ala11, ali kao tacka, tj . 
uzet kao bezdime11zio11alno telo, 011 11е moze da proizvede 11ikakav 
utisak 11а moja cula. То su sve cinje11ice, u 11j ima 11ema 11iceg subje
ktiv11og. 

Ali, to 11ikako 11ije sve. 
Dime11zije mog prostora zavise od veliCi11e mog tela. Kad Ьi se 

velici11a mog tela mogla prome11iti, dime11zije prostora oko me11e Ьi 
se takode prome11ile. "Dime11zije" odgovaraju "veliCi11i". Ako se di
me11zije mog sveta mogн prome11iti sa prome11om moje velicine, 
o11da se i veliCi11a mog sveta moze prome11iti. 

Ali, u kom pogledн? 
Ispravan odgovor 11а ovo pitanje се 11as smesta izvesti 11а pravi рнt. 
Sto је ma11je "refere11t11o telo" ili "refere11t11i sistem", to је ma11ji 

svet. Prostor је proporcio11ala11 veliCi11i refere11tnog tela i sve mere 
prostora sн proporcio11al11e merama refere11t11og tela. Ра ipak је to 
isti prostor. Uzmimo jeda11 elektro11 11а Sн11сн u 11jegovom od11osн 
prema vidlj ivom prostoru i prema Zemlji . Za elektro11 Ьi Citav vi
dljivi prostor Ьiо (11arav11o, samo priЬliz11o) sfera prec11ika jed11og 
kilometra; rastoja11je od Sн11са do Zemlje Ьiсе 11ekoliko sa11time
tara, а sama Zemlja се Ьiti gotovo "materijalna tacka". Zrak sve
tlosti sa Sн11са stize do Zemlje (za elektro11) tre11нt11o. То objas11java 
zasto 11ikad 11е mozemo da presret11emo zrak svetlosti 11а pola puta. 

Ako нmesto elektro11a нzmemo Zemljн, o11da се za Zemljн ra
stoja11ja 11emi11ov11o Ьiti mnogo veca 11ego sto sн za 11as . О11а се Ьiti 
veca нpravo o11oliko puta koliko је Zemlja veca od ljнdskog tela. 
Neiz�ez11o је tako zato sto i11ace Zemlja 11е Ьi mogla sebe da oseca 
kao trodime11zio11al11o telo kakvo mi z11amo da jeste, vec Ьi za sebe 
Ьila 11eki 11erazшnljivi sestodime11zio11alni ko11tinнum. Ali, takvo 
oseca11je sebe protivreCilo Ьi isprav11o shvace11om principн jedinstva 
zako11a. Razlog је da, ako Ьi Zemlja mogla da Ьнdе za sebe sestodi
me11zio11alni ko11tinннm, o11da Ьismo i mi takode trebali da za sebe 
bнdemo sestodime11zio11alni ko11ti11ннm. А posto smo mi za sebe tro
dime11zio11al11a tela, Zemlja takode mora Ьiti za sebe trodime11zio-
11al11o telo; iako istovreme11o 11ije moguce sa sigш11oscн tvrditi da se 
Zemlji11a predstava о seЬi mora 11eophodno slagati sa 11asom pred
stavom о 11јој. 
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�k� sa? p�kusamo. �а zamislimo sta prostor koji zaнzimajн ze
malJski obJektl mora bttl za elektro11, sa jedne strane, а sta za Zemljн 
sa drнge, doCi cemo do veoma cнdnog i 11а prvi pogled paradoksal
nog zakljнcka. Stvari koje nas оkшzнјн, stolovi, stolice, predmeti 
svakod11ev11e нpotrebe, drнgi ljнdi, itd. - 11е mogн postojati za Zem
ljн, jer sн za 11јн sнvise mali. Nemogнce ј е  zamisliti stolicн н pla11e
taшom sveru. Nemogнce је zamisliti pojedinac11og coveka н odnosн 
na Ze�ljн. Pojedi11ac11i covek 11е moze postojati н od11osн 11а Ze
mljн. Citavo coveca11stvo ро seЬi 11е moze postojati н od11osн 11а 
Zemlju . . On.o postoj.i sam? zajedпo sa svim Ьilj11im i zivotinjskim 
svetom 1 svнne sto Је 11асшје11о covekovom rнkom. 

Na ovo se 11е moze staviti ozЬilj11a primedba, jer cestica materi
je ko�a. је toli�o mala ll Od110Sll 11а ljнdsko telo kao sto је ljudsko 
telo, lli cak c1tavo coveca11st' 'O, н odnosu 11а Zemlju, svakako 11е 
шo.ze .postojati za 11as. А sasvim је oCigled11o da stolica 11е moze po
stoJatl н рlапеtашош svetl!, jer је suvise mala. О11о sto је cнdno i 
sto је parad��sal11o је zakljнcak da stolica takode 11е moze postojati 
za elektron zlz и svetu elektrona, takode zato sto је suvise та/а. 

�vo izgleda besmisle11o. "Logicki" Ьi trebalo da stolica 11е po
stoJI za elektгoп, jer је suvise velika н poredeпju sa elektro11om. Ali 
Ьilo Ьi tako samo "logicki", to jest, u trodime11zio11alnom univerzн� 

�nu sa traj11i�n prostorom. Sestodime11zio11al11i univerzнm је alogica11 
1 pr�stoг н �чe�nu moz� da se sazima i siri н 11everovat11o velikoj IЋZ
шеп, cuvaJuC! samo Jed11o traj11o svojstvo, 11aime uglove. Zato се 
p�·�stor koji J?OStoji za elektro11 i koji је srazmera11 11jegovoj veliCi11i 
bttl tako mal1 da stolica praktic11o н tom prostoru 11есе zauzimati 11i
kakvo mesto. 

Potom moramo da dodemo do prostora koji se siri i skuplja u 
skladн sa :тelic.i11om "refere11tпog tela" - prosirнjнci i sazimajнCi 
pю.stor. АЈ11�tаЈп.о� "п�ekusac" је najpriЬliz11ija aproksimacija te 
t <JeJe н 110VOJ fiztcl . Alt, kao i 11ajveci broj ideja 11ove fizike "me
kнsac" 11ije toliko formнlacija 11eceg 11ovog koliko pokusa/ da se 
pokaze �� �taro ne vredi. "Staro" је н ovom slнcaju пepokret11i i 11e
pгomenlJ IVl prostor. Isto se moze reci о opstoj ideji prostoшo-vre
menskog ko11tiпнuma. Nova fizika priz11aje da se prostor 11е moze 
ispitivati 11ezavis11o ?d vreme11a, vreme se 11е moze ispitivati 11eza
vtsпo od prostora, al1 0110 sto zapravo sacinjava susti11н odnosa pro-
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stora prema vremenu i zasto prostorne pojave i vremenske pojave 
izgledaju razliCite za direktnu percepciju, nova fizika ne govori. 

Novi model univerzшna ustanovljuje egzaktno jedinstvo prosto
ra i vremena, i razliku medu njima; on takode ustanovljuje princip 
da prostor moze preci u vreme i vreme u prostor. 

U staroj fizici prostor је  uvek prostor, а vreme је uvek vreme. U 
novoj fizici, te dve kategorije cine jedno, prostor-vreme . . U no:rom 
modelu univerzшna pojave jedne kategorije mogu prec1 и poJave 
druge kategorije, i obrnиto. 

Kad pisem о prostorи, konceptima prostora i �imenzija��a pro� 
stora, mislim na prostor za nas. Za elektron, � nщverovatnl]e cak 1 
za tela mnogo veca od elektrona, nas prostor Је vreme. 

Sestokraka zvezda koja predstavlja svet и drevnom s imbolizmн 
ј е. и stvarnosti predstava prostor-vremena, 

_
ili "p�:ioda �imenzija", 

tj . tri prostorne dimenzije i tri vremenske d1men�1Je � nJihovom sa� 
vrsenom jedinstvu, gde svaka tacka prostora иklJUCUJe svo vreme 1 
svaki trenutak vremena ukljиcиje sav prostor; gde је sve svuda i 
uvek. 

Ali, to stanje sestodimenzionalnog prostora nama је nerazшnlji
vo i nedostupno, jer nas nasi culni organi i иm osposoЬljavajи samo 
da иstanovimo povezanost sa materijalnim svetom, to jest, sa sve
tom izvesnih odredenih ogranicenja и odnosи na visi prostor. Mi ni
kad ne mozemo da vidimo sestokraku zvezdи. 

Slika 1 8 . 
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Sta znaCi materijalni svet') Sta znaci materijalnost? Sta znaCi 
materija? 

Ranije u ovom poglavlju citirali smo prof. Hvoljsona: 

Objektivizirajuci uzroke oseta, to jest, prenoseCi taj uzrok na 
odredeno mesto u prostoru, mi zami�ljamo to mesto kao da sadrzi 
nesto sto zovemo materija ili supstanca. 

(Tom !, str. 2) 

I dalje :  

Upotreba termina "materija" rezervisana је  iskljucivo za mate
riju koja је u stanju da utice na nase culo dodira manje ili vise di
rektno. 

(Tom !, str. 6) 

Moderna fizika i hemija postigle su mnogo и proиcavanjи stru
kture i sastava materije, i one sebe ne ogranicavajи defшicijom 
materije kakvu је dao prof. Hvoljson i oCigledno smatrajи materijom 
sve sto dopusta objektivno proucavanje, sve sto se moze meriti ili 
vagati, makar i indirektno. Proиcavajuci strиkturu i sastav materije, 
te naиke imaju posla sa delovima materije koji sи tako mali da ne 
mogu da proizvedu nikakvo dejstvo na nase organe dodira, ali se 
svejedno priznajи kao materijalni. 

Zapravo, stari pogled, koji sиvise иsko ogranicava koncept ma
terije, i novi pogled, koji ga isuvise prosiruje, sи netacni. 

Da Ьismo izbegli protivrecnosti, neodredenost i pometnjн termi
na, neophodno је da иstanovimo postojanje nekoliko stepena ma
lerijalnosti. 

1 .  Cvrsta, tecna i gasovita stanja materije ( do izvesnog stepena 
r-azredenosti) to jest, stanja, и ko)ima se materija moze podeliti na 
"cestice". 

2. Veoma razredeni gasovi, koj i se sastoje od odvojenih mole
kula, i molekula razlozenih na sastavne atome. 

3 .  Zraceca energija (svetlo�t, elektricitet itd.) to jest, elektronsko 
stanje materije, ili elektroni sa svojim derivatima nevezani и atome. 
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Izvesni fizicari gledaju na ovo stanje kao na razlagan;e materi;e. 
Ali, nema podataka koji opravdav�ju ovakav pogled. 

Nije poznato kako se elektroni kombinuju u atome, Ьа� kao �to 
nije poznato kako se molekuli kombinuju u celije i u protoplazmu 
�ive ili organizovane materije .  

Neophodno је da na umu imamo te podele, jer bez njihove pri
mene nije moguce da se nade izlaz iz haosa u kome se nalaze fi
zicke nauke. 

Sta te podele znace iz perspektive navedenih principa "novog 
modela univerzuma", i kako se mogu defmisati stepeni materije? 

Materija prve vrste је trodirnenzionalna, tj . Ьilo koji deo te mate
rije i Ьilo koja "cestica" mo�e se izmeriti ро du�ini, �irini i visini, i 
postoji u vremenu, tj . u cetvrtoj dimenzij i .  

Materija druge i trece vrste, tj njeni sastavni delovi, molekuli, 
atomi i elektroni, nemaju prostornih dimenzija u poredenju sa cesti
cama materije prve vrste, i dopiru do na�e svesti samo u velikim 
masama i samo kroz svoje vremenske dimenzije, cetvrtu, petu i �e
stu; drugim reCima, oni dopiru do nje samo zahvaljujuci svom kre
tanju i ponavljanju svog kretanja. 

Zato se samo prvi stepen materije mo�e uzeti kao da postoji u 
geometrijskim oЬlicima i u trodimenzionalnom prostoru: Atomska i 
elektronska materija se mo�e sa punim pravom smatratl kao mate
rija koja ne pripada na�ёm, vec nekom dugom prostoru, jer za svoj 
opis zahteva �est dimenzija. А njene jedinice? molekuli, atomi i. ele
ktroni, ako se uzmu ро seЬi, mogu se s puшm pravom nazvatl ne
materi;alnim. 

"Materijalnost" је za nas podeljena u tri kategorije i1i tri stepena. 
Prva vrsta materijalnosti је stanje materije od koga se sastoje na

�a tela. Та materija i svaki njen deo mora posedovati (za nas) tri pro
storne dimenzije i jednu vremensku dimenziju;  njenu petu i �estu 
dimenziju mi ne mo�emo da opazimo . 

U materijalnosti prve vrste ima (za nas) vi�e prostora nego vremena. 
Druga i treca vrsta materijalnosti su stanja molekula, atoma i 

elektrona, koja (za direktna cula) imaju nultu dimenziju u prostoru, 
i dopiru do na�e svesti zahvaljujuCi svojim trima vremenskim di
menzijama. 
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U materijalnosti druge i trece vrste ima (za nas) vi�e vremena 
nego prostora. 

Promena stanja materije od cvrstog do tecnog i od tecnog do 
gasovitog tice se samo molekula, tj . razdaljine medu njima i njihove 
kohezije .  Ali, unutar molekula, u svim tim stanjima materije, cvr
stom, tecnom i gasovitom, sve ostaje isto, tj . odnos materije i pra
znine se ne menja. "Elektroni" ostaju podjednako udaljeni jedan od 
drugog unutar atoma i okrecu se u svojim orЬitama na isti nacin u 
svim stanjima kohezije molekula. Promene u gustini materije, tj . 
prelazak iz cvrstog stanja u tecno ili gasovito stanje, ne dopire do 
nj ih i ne utice na njih ni na koji nacin. 

Svet unutar molekula је potpuno analogan velikom prostoru u 
kome se krecu nebeska tela. Elektroni, atomi, molekuli, planete, so
larni sistemi, skupine zvezda - sve su to pojave istog reda. Ele
ktroni se krecu u svojim orЬitama u atomu Ьа� kao �to se planete 
krecu u solarnom sistemu. Elektroni su ista nebeska tela kao i pla
nete, cak је i njihova brzina ista kao brzina planeta. U svetu elektrona 
i atoma moguce је posmatrati sve pojave koje su zapa�ene u as
tronomskom svetu. Postoje komete u tom svetu koje putuju od je
dnog sistema do drugog, postoje supernove, postoje rojevi meteora. 
"Kako је gore, tako је i dole". Izgleda da је nauka dokazala staru 
formulu hermetista. Na nesrecu, medutim, samo izgleda da ;е tako, 
је!" u stvarnosti је model univerzuma koji је izgradila nauka suvi�e 
nestaЬilan i mo�e se raspasti u komade na najmanji dodir. 

Zaista, �ta povezuje sve te l"Otirajuce cestice ili skupove materi
je? Za�to se planete solarnog sistema ne razlete u razlicitim pravci
ma? Za�to nastavljaju da se krecu u svojim шЬitama oko centralnog 
svetila? Za�to elektroni ostaju vezani jedan za drugi, sastavljajuCi 
tako atom? Za�to se ne razlete, za�to se materija ne razlo�i u ni�ta? 

Nauka је uvek Ьila suocena sa tim pitanjima u ovom ili onom 
oЬliku, ра cak i danas nije u stanju da odgovori na njih bez uvo
denja novih nepoznatih velicina: "privlacenja" iii "gravitacije" i 
' 'etra". 

"Privlacenje" - odgovara nauka na gornje pitanje - "dr�i planete 
Ыizu sunca i vezuje elektrone u jednu celinu; privlacenje, ta miste
гiozna sila, uticaj је vece mase na manju masu." То opet proizvodi 
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pitanje: kako mo�e jedna masa da иti�e na drugи, �ak i manjи, kad 
је na tako velikoj иdaljenosti od nje? Ako zamislimo sunce kao veli
ku jabuku, zemlja Ьi Ьila makovo zmo na dvanaest koraka od te ja
buke. Kako mo�e јаЬиkа иticati na makovo zmo na dvanaest koraka 
od nje? One morajи Ьiti povezane na neki na6n, jer ina�e иticaj je
dnog tela na drugo ostaje potpuno nerazumljiv, i zapravo је nemoguc. 

Naи�nici sи poku�ali da nadи odgovor na taj proЬlem zamШja
jиci izvesni posrednik kroz koga se иticaj prenosi i и kome se ele
ktroni, а mogиce, i nebeska tela, okrecи. 

Sve te hipoteze, а takode i hipoteza gravitacije, sи potpиno nepo
trebne iz perspektive novog modela univerzuma. 

Atomska materija 6ni nа�и svest svesnom svog postojanja pomo
cu svog kretanja. Ako Ьi se kretanje и atomima zaustavilo, materija 
Ьi se pretvorila и prazninи, и nШа. Кretanje najsitnij ih �estica, za 
koje је potrebno vreme, proizvodi efekt materijalnosti, иtisak mase. 
Ako odиzmemo vreme, ako zгmislimo atome bez vremena, ne Ьi 
Ьilo materi;e. Nepokretne male veli�ine sи izvan na�e oЬlasti opa
�anja. Mi ne opa�amo njih, vec njihove orЬite, ili orЬite njihovih 
orЬita. 

Nebeski prostor је za nas praznina, upravo ono �to Ьi materija Ьi
la bez vremena. 

Ali, и slи�аји nebeskog prostora, mi smo, pre nego nego и s!и
�аји materije, shvatili da ono �to vidimo ne odgovara stvamosti, 
iako је na�a naиka јо� uvek daleko od pravog razиmevanja te stvar
nosti. 

Svetle ta�ke sи se pretvorile и svetove koji se krecи и svemiru. 
Nastao је иniverzиm letecih kugli. Ali, ta s lika nije kraj moguceg 
razиmevanja nebeskog prostora. 

Ako shematski predstavimo medиsobne odnose nebeskih tela, 
predstavicemo ih kao diskove i1i ta�ke na velikoj medиsobnoj иda
ljenosti. Ali, mi znamo da one nisи nepokretne, mi znamo da se one 
okrecи jedne oko drugih i mi znamo da to nisи ta�ke. Mesec se 
okrece oko Zemlje, Zemlja se okrece oko Sиnca, а Sиnce se, sa svo
je strane, okrece oko nekog drнgog svetila koje nam је nepoznato, 
ili se, и najmanjи ruku, krece и odredenom pravcи dи� odredene li
nije .  Shodno tome, Mesec se okrece oko Zemlje, а istovremeno se 
okrece oko Sиnca, i istovremeno se nekuda krece zajedno sa Sun-
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сет. А Zemlja se okrece oko Sunca i istovremeno se okrece oko 
nekog nepoznatog centra. 

Ako grafi�ki predstavimo pиtanje tih kretanja, predstavicemo 
риtаnји

_ 
S�nca kao l�niju, риtаnји Zemlje kao spiralи koja se иvija 

oko t� lшче, а P':ltaщu Meseca kao spiralи koja se uvija oko spirale 
ZemlJe .  Ako �elвno da predstavimo риtаnји Citavog Sиn�evog si
stema, moracemo da predstavimo putanje svih planeta i asteroida 
kao sp�rale k�je se иviјаји oko centralne linije Sunca, а pпtanje pla
netamih sa�eli!a kao spirale koje se иviјаји oko spirala planeta. Ta
kav crte� Ь1 bllo veoma te�ko napraviti, zapravo Ьi sa asteroidima 
to Ьilo nemogиce; а јо� Ьi te�e Ьilo konstruisati ta�an model iz tog 
crte�a, posebno ako Ь1 trebalo da se strogo dг�imo svih medиod
�osa, �astojanja, t��ne deЬljine spiгala itd. Ali, ako Ьismo пspeli da 
1zgradвno takav Jedan model, to Ьi Ьiо ta�an model male �estice 
ma�erije п�nogostrиk? иvecane. Isti model, шnanjen odgovarajиci 
�ГОЈ риtа, 1zgl�dao Ь1 nam kao nepгobojna materija, potpиno iden
tl�an sa mateпJom koja nas okru�иje .  

Mat�rija ili . �иpstanca о� koje se na�a tela i svi objekti koji nas 
оkrи�щи sastoJ I, sagradena Је na potpuno isti nacin kao i Sиncev si
stem; samo �to mi nismo sposobni da opa�amo elektrone i аtоше 
kao n�pokretne ta��e, �ес ih opa�amo u oЬliku koшpleksa i ispre
pletanih tragova llJ ihovlh pokreta koji proizvode efekat шаsе. Kad 
Ьisш? Ьili � stanjи da �paziшo Sиncev sistem и mnogo шаnјој ra
z�eп, on Ь1 na nas P!Oizveo efekat шaterije. Za nas ne Ьi Ьilo pra
znшe и Sиncevom s1stemи, Ьа� kao �to nema praznine п шateriji 
koja nas оkrи�ије. 

.�гaznina ili риnоса �.ro�t?ra и potpиnosti zavise od dimenzija п 
koJima op��am� _

mateщ_':l Ili cest1ce materije sadr�ane и tom pro
storu. А dвnenziJe н ko]Ima opa�amo materijн zavise od velicine 
cesti�a t

_
e ma�erij e и poгed

_
enj� sa na�im teloш, od manjeg ili veceg 

гаst
_
оЈаща_ �ОЈе nas :azdv�Ja, 1 od na�eg opa�anja njihovog kretanja 

(koJe zav1s1 ?.d brz1�e llJ ihovog sopstvenog kretanja i frekvencije 
na�e percepciJe), ko]I stvarajи sнbjektivni aspekt sveta. 

�v� ti нslovi нzе�� zajedn�_
odredнjи diшenzije н kojima ора�ашо 

гaz!Iclte agloшeraciJe шateriJ e. 
Citav svet, koji se sastoji od nekoliko sиnaca sa njihovim okrи

Ztljuciш planetaшa i satelitima, koji strahovit01� bгzinom јшi kюz 
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sveшir, а koji od nas odvaja veliko rastojanje, шi ораzашо kao ne
pokretnu tacku. 

Gotovo neшerljivo шali elektroni, kad se kretanje pretvori u li
nije, а te linij e se шedusobno isprepletu, stvaraju nаш utisak шаsе, 
tj . cvrste, neprobojne шaterije,  od koje se sastoje trodiшenzionalna 
tela koja nas okrufuju. 

Materija ј е  stvorena рошосu fme rnreze koju cine tragovi kre
tanja najшanjih "шaterijalnih tacaka". 

Proucavanje principa tog kretanja је neophodno za razuшevanje 
sveta, jer tek kad te principe uciniшo seЬi j asniш, iшасешо egzakt
nн zaшisao kako је tmeza stvorena kretanjeш elektrona нpletena i 
uCinjena dеЬlјош, i kako је Citav svet beskrajne raznovrsnosti poja
va stvoren iz te шreze. 

Glavni princip strukture шaterije iz perspektive novog шodela 
uпiverzшna је ideja gradacije u toj strukturi. Materija јеdпе vrste 
ne шоzе se opisati kao da se sastoji od jedinica шateiije druge vг
ste. Najveca је gгe�ka reci da se opipljiva шateгija-sastoji od аtоша 
i elektrona. Atoшi se sastoje od pozitivпih i negativnih elektroпa. 

Molekнli se sastoje od аtоша. Cestice шаtегiје se sastoje od шo
lekнla. Materijalna tela se sastoje od шaterije .  Ne шоzе se геСi da 
se шaterijalna tela sastoje od шolekнla ili od аtоша. Na аtоше i 
шolekнle se пе шоzе gledati kao na шateгijalne cestice; oni pripa
daju drugacijeш pгostor-vгeшenu. Raпije ј е  ukazaпo da опi sadгze 
vi�e vreшena nego prostoгa. Јеdап elektroп је vise vreшenska je
diпica пеgо prostorna jedinica. 

Sшatrati da se, па рriшег, telo coveka sastoji od elektгoпa ра cak 
i шolekнla је isto tako роgге�по kao �to Ьi Ьilo роgге�по sшatrati 
da se staпovпi�tvo velikog grada ili ceta vojnika sastoji od celija. 
Ocigledпo је da se stanovпi�tvo velikog, ра i шalog gгada, ili ceta 
vojnika, пе sastoj i od шikroskopskih celija, vec od pojediпacпih 
ljudi. Na potpuno isti пaCin se covekovo telo sastoj i od iпdividual
пih celija, ili pгosto fizicki, od шaterije .  Nагаvпо, ја nешаш u vidu 
шetaforu koja Ьi na skнp ljudi gledala kao na oгganizaш, а na poje
dinacne ljude kao na celije tog oгganizшa. 

Citav niz nepotгebnih hipoteza otpada Сiш sl1vatiшo op�tu pove
zanost i koheziju koja sledi iz navedene definicije шaterije i шаsе. 
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Najpre otpada hipoteza о gravitacij i . Gravitacija ј е  neophodna 
sашо u "svetu leteCih kugli"; u svetu medusobno povezanih spirala 
ona postaje nepotrebna. Slicno, nestaje neophodnost da se prizna ne
ki "шedij" kroz koga se gravitacija ili "delovanje na daljinu" pгe
nosi. Sve је povezano. Svet sacinjava Jednu Celinu. 

Ј о� jedan vazan рrоЬlеш је istovreшeno razre�en. Hipoteza о gra
vitaciji Ьila ј е  povezana sa роsшаtrапјеш fenoшena tezine i pada
nja. Рrеша njutnovskoj legendi, (jabuka koju је Njutп video da pada 
sa dгveta) zaista, ta posшatranja su dala osnov da se izgradi citava 
11ipoteza. Nikoш nije izgledalo da su pojava koja је obja�njena "gra
vitacijoш" ili "privlacenjeш", sa jedne strane, i pojava "tezine" sa dru
ge strane, potpuno razliCite pojave koje neшaju niceg zajednickog. 

Sunce, шеsес, zvezde koje vidiшo, su preseci spirala koje ne vi
diшo. Тi preseci ne padaju sa spirala iz istog razloga iz koga presek 
jedne jabuke na pada sa jabuke. 

Ali, јаЬнkа pada na tlo kao da cilja и centт- Zemlje zahvaljujнCi 
j ednoш sasviш drugaCijeш principн, паiше "principu simetrije " . U 
Poglavlju П ove knjige postoji opis tog posebnog kretaпja koje ја 
nazivaш kretanje od centra i ka centru dнz radijusa i koje, sa svo
j i.ш za�oniшa, koji su tu nabrojani, predstavlja osnov i uzrok pojave 
sнnetпJe .  

Zakoni siшetrije, kad se  нtvrde i razt-ade, zauzece vеоша vazno 
шesto u novoш шоdеlн univerzшna. I sasviш је шоgнсе da се se 
ono �to zoveшo zakonoш gravitacije, u sшislн forшule za izracuna
vanje, pokazati kao deliшicni izraz zakona siшetrije. 

Defmicija шаsе kao rezultata kretanja пevidljivih tacki uklanja sva
Iш neophodnost za hipotezoш о etru. Zrak svetlosti iша шaterijalnн 
strukturu, kao �to је iша i elektricna struja, ali svetlost i elektricitet 
sн шaterija koja se nije forшirala u аtоше, vec је ostala н elektron
skшp stanju. 

yracajuci se konceptiшa fizike i geoшetrije, шоrаш da ponoviш 
da Је  pogre�an razvoj naнcne шisli koji ј е  u novoj fizici vodio do 
пepotrebnih koшplikacija рrоЬlеша koji su jednostavni u svojoj sн
�tini, u velikoj шeri је proistekao iz nedefinisanih koncepata. 

Jedan od tih nedefmisanih koпcepata ј е  "beskonacnost". 
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Beskona�nost ima odredeno zna�enje samo u matematici. U 
geometгij i beskona�nost treba da se definise, а jos vise treba da se 
definise н fizici. Те definicije ne postoje, а nije bilo �ak ni pokusaja 
takvih definicija koji Ьi Ьili vredni paznje. "Beskona�nost" је uzeta 
naprosto kao nesto veoma veliko, vece nego Ьilo sta drugo sto mo
zemo da zamislimo, а istovгemeno kao nesto potpuno istorodno sa 
konacnim, iako пергеЬгој ivо. Dшgim reCima, nikad nigde nije re
ceno н odredenom i egzaktnom oЬliku da beskona�no nije istoro
dno sa kona�nim. Hocu da kazem da nije Ьilo tacno utvrdeno и сети 
је гazlika izmedu beskonacnog i koпacnog ni fizicki пi geometiijski. 

U stvaгnosti, i н domenu geometiije i u domenu fizike, besko
пacnost ima роsеЬпо zпа�епје, koje se veoma пшоgо гazlikuje od 
stгiktno matematickog znacenja. А utvrdivanje razliCitog znacenja 
beskoпacпosti гesava nekoliko inace пeгesivih proЬlema i izvodi 
пasu misao iz niza laviгinata i corsokaka koji su stvoreni ili vestacki 
ili пеsрогаzшпimа. 

Рге svega, tаспа definicija beskonacпosti otklaпja svaku neoplю
dпost da se mesa fizika sa geometrijoш, sto је omiljena Ajnstajпova 
ideja i osпova пeeuklidske geometгije. Ukazao sam гanije da је me
saпje fizike sa geometгijoш, to се reC,i, uvodenje fizike u geometri
jн, ili fizicko гevaloгizovanje geometrij skil1 vrednosti (svi ti kшti 
stapovi i пe-kшti stapovi i slicпo) koje sledi iz ideпticnog mate
matickog vredпovanja geometrij skil1 i fizickil1 vrednosti, пероtrе
Ьпо i za гаsргаvе koje se ti�u relativiteta, i za Ьilo sta drugo. 

Fizicari sн sasvim u pгavu sto osecaju da geometrija za njih nije 
dovoljпa; н cuklidovskom prostoш пета dovoljпo mesta za njih sa 
пj ihovim prtlj agom. Ali, izuzetna osoЬina Euklidove geometгije (i 
to је нpt-avo Iazlog zasto euklidsku geometгijн treba sacиvati ne
taknиtи) sastoj i se u ciпjeпici da опа н seЬi sadrzi ukazivanje па 
izlaz. Nema роtгеЬе da se sгнsi i uпisti Euklidova geometrija. Ona 
se moze vеоша dоЬго piilagoditi Ьilo kojoj vrsti fizickog otkгica. А 
/фис za to је beskonacnost. 

Razlika izшedu beskoпacпosti u шatematici i beskonacnosti н 
geoшetrij i је sasvim jasna па pгvi pogled. Matematika ве t1stano
vlja\'a dve beskoпacnosti za jednu kona�пu veliciпн. Geometгija 
роСiпје sa tim. 

Uzmiшo jedпu kопа�пн liпiju. Sta је beskoпa�пost za tн liпiju? 
Imaшo dva odgovora: linija produzena н beskona�nost, ili kvadrat 
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�ij a  је strana data liпija. Sta је beskona�nost za kvadrat? Beskona
�na ravan ili kocka Ciju stranu �iпi dati kvadrat. Sta је beskona�nost 
za kocku? Beskona�ni trodimenzionalni prostor, ili figшa sa �etiri 
diшenzije. 

�ak� uoЬi�ajeni koncept beskona�ne liпije ostaje, ali mu је do
dat JOS Jedan, koncept beskona�nosti kao ravni koji proizlazi iz kгe
tanja liпije u pravcu norшalnom na samн sebe . 

Beskona�na trodiшenzionalna sfera ostaje; ali, �etvorodiшen
zionalno telo �iпi beskoпa�nost za trodimenzionalno telo. 

Stavise, proЬlem postaje jos jednostavniji ako iшamo na uшu da 
su "beskona�na" linija, "beskona�na" ravan i "beskona�no" telo Ci
ste apstrakcije; dok su (kona�na) linija u odnosu na ta�ku, kvadrat 
н odnosu na liniju i kocka u odnosн na kvadrat realne, konkгetne �i
пjenice. 

Та�?' ostajuCi u do�en': Cinjenica, princip beskona�nosti н ge
ometщt se moze formнltsatl na sledeCi na�iп: za svaku figшн sa da
tim ь.rojem dimenzija beskona�nost је figura datog broja dimenzija 
plus Jedan. 

Istovreшeno, figura manjeg broja dimenzija је nesamerl;iva sa 
figшom veceg broja dimenzija. Nesamerlj ivost (kod figшa sa ra
zliCitim brojem dimenzija) stvara beskona�nost. 

Sve to је veoma elementamo. Ali, ako �vrsto imamo na нmн 
zaklju�k� . koji се proisteci iz tih elementamih tvrdnji, oni се nas 
osl?osobttl da s� o�lobodimo od uticaja pogresno protнma�enog 
�п�totelovog pпnctpa о .konstantnosti fenomena. Aristotelov priп
Clp Jve. ta�an samo u graшcama kona�nog, u granicaшa samerlj ivo
stl. Сш� se b�skona�nost pojavi, mi ne znamo nista i nemamo prava 
da tvrdtmo шsta u odnosu na jediпstvo pojava i zakona. 

N��tavlj�j':ci .ovu rasp.ravu, srecemo se sa jednom jos iпtere
santшJom ���Јешсоm, to Jest, ?� se (izi�ka beskona�nost razlikuje 
od geometrцske b.es�ona�nostl lStO tol1k0 koliko se geometrijska 
beskona�nost razlikuJe od matematicke beskona�nosti. Ili da bu
demo precizniji, fizi�ka beskona�nost ро�iпје mnogo pre �ego ge
ometrl)ska beskona�nost. I ako matemati�ka beskona�nost ima 
sa�o jedno zna�enje, а geometrijska beskona�nost dva zna�enja, 
fiz1�ka beskona�nost moze imati пшоgа zna�enja, to jest, mate
matt�ko zna�eщe (neprebrojivost), geometrijsko zna�enje (prisu-
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stvo dodatne dimenzije ili nemerljivog prodи�etka) i 6sto fizicko 
znacenje, to jest, razliku и funkciji . 

Beskonacnost је stvorena nesamerljivo�cи. Ali, do nesamerlj i
vosti se mo�e stici na razlicite nacine. А и fizickom svetu do ne
samerljivosti mo�e doCi samom kvalitativnom razlikom. Као ро 
pravilи, samo se na velicine koje sи kvalitativno razlicite gleda kao 
na nesamerljive i na kvalitativnи razliku se gleda kao nezavisnи od 
kvantitativne razlike . Ali, Ьа� tu le�i glavna gre�ka. К vantitativna 
razlika dovodi do kvalitativne razlike. 

U matematickom svetu nesamerljivost је stvorena nekompatiЬil
noscu veli6na koje se porede; и geometrijskom svetu stvorena је ili 
beskrajnim prodи�enjem jedne od velicina koje se porede, ili pri
sиstvom и njoj nove dimenzije. U fizickom svetu do nje se do�lo 
naprosto razlikom и velicini koja ponekad cak dopи�ta izracuna
vanje .  

Sve to znaci da se beskonacnost и geometrij i razlikuje od be
skonacnosti и matematici ро tome §to је relativna. Matematicka 
beskonacnost је podjednako beskonacna za bilo koji konacni broj . 
Ali, geomatrijska beskonacnost nema apsolиtno znacenje. Kvadrat 
је beskonacan za linijи, ali on је naprosto veci od nekog manjeg 
kvadrata ili manji od nekog veceg kvadrata. 

U fizickom svetu је veliko telo cesto nesamerljivo sa malim, а 
malo telo је vece od velikog. Planina је nesamerljiva sa mi�em, а 
mi� је veCi od planine savr�enstvom svojih funkcija i time �to pri
pada drugom nivoи Ьiса. 

Dalje, mora se pomenиti da је funkcija svake pojedinacne stvari 
moguca samo ako sama ta stvar ima odredenu veliCinu. Razlog za
�to to nije Ьilo primeceno i иtvrdeno јо� odavno, le�i и pogre�nom 
razиmevanjи Aristotelovog principa. 

Fizicari sи cesto nailazili na ispoljavanja tog zakona, naime, da 
је fиnkcija svake pojedinacne stvari moguca samo ako sama ta 
stvar ima odredenи velicinи, ali on nikad nije privukao njihovu 
ра�nји i nikad ih nije doveo da spoje posmatranja doЬijena и raz
li6tim domenima. U formиlaciji mnogih fizickih zakona mi nala
zimo ogranicenja da је neki odredeni zakon tacan samo za srednje 
kolicine, i da и se slисаји vecih ili manjih kolicina taj zakon menja. 
Тај zakon se јо§ jasnije vidi и pojavama koje рrоисаvаји Ьiologija i 
sociologija. 
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Zakljиcak iz ovoga �to је receno moze se formнlisati na sledeci naein: 
Sve sto postoji је ono sto jeste samo и granicama odredene i ve

oma �gran!�ene razmere. И drugoj razmai to postaje nesto drugo. Drugzm reczn:a, svaka stvar i svaki dogadaj imajи izvesno znacenje samo и g1'anzcama odredene razmere, kad se porede sa stvarima i d?gada(ima Cij� propo�cije nisи mnogo razliCite od njihovih sopstvenzh, to тest, kоте postoтe иnutar iste razmere. 
Stolica ne moze Ьiti stolica и plaпetarnoш svetu. Slicno stolica пе 1_110�� b�ti sto �i.ca u svetu elektroпa. Stolica iша svoje zn�cenje i SVOJe tп dнnenziJe samo medи objektiшa koji sи stvoreni covekovoш гиkоm, koji slи�e covekovim potrebaшa i zahteviшa i samer�j iv� �и sa covekoш. U planetarnoj razmeJi stolica пе m�ze imati шdividиalno postoJaпje, jer �е moze i1�ati nikakvu fиnkcijи. Опа је napгosto mala .cesti�a ty,�ateпJe ��odVOJIVa od materije koja је okгuzщe. Као �to Је оЬЈа�щепо rашЈе, ll svetu elektrona stolica takode postaje �llvi�e 1_nala za svojи Љnkcijн i zato gиbi sav svoj sшisao i sav �VOJ znacaJ . Stolica zapravo пе postoji и poredenjи cak i sa stvaпш� koje . se od п је razlikujи шnogo manje nego planete ili elektroш. Stol1ca иsred okeana, ili stolica нsred lanca Alpa Ьila Ьi tacka koja пеша dimenzije .  ' 

Sve to pokazиje da nesameгljivost postoji ne sашо medи stvarima IЋzliCitiћ kategorija i od{edenja, i ne samo шеdн stvariшa sa razlicitim Ьrојеш dimenzija, vec takode i medи stvariшa koje se пap�osto �natno razli�иjи Р? vel!Cini. Veliki objekt је nesaшerljiv sa mal�ш obJektoш. Velrkr obJekt Је cesto beskonacan и poredenjн sa шаlнn. 
Sv�ka posebna stvar i posebna pojava, postajиCi veca ili manja prestaJe da Ьиdе ono �to је Ьila i postaje ne�to dгugo - ne�to �to pri� pada nekoj drиgoj kategorij i . 
C?vaj princip је јо� иvek krajnje stran fizici, i staroj i novoj . Naprotlv, sya�a posebn� stvar i svaka posebna pojava za fiziku ostaje on� sto Ј� IZvorno. pпznata da jeste - шaterija ostaje materija, kretanJe ostaJe kreta�Je, b�zina ostaje brzina. А иpravo је ta mogиcnost prelaska prostorш� poJava и vremenske pojave i vгeшenskih pojava н.pгostorne poJave ono sto иslovljava vecnи flиktuacijи zivota. 

А taJ prelaz se odigrava kad data pojava postane beskonacnost и odnosи na nekи drиgн ројаvи. 
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Iz perspektive stare fizike, brzina, koja se smatrala ор��е shva
cenom pojavom koja ne zahteva defniciju, uvek је:_ ostala ?rzma; ona 
је mogla da raste, povecava se, po�tane beskonacn� brzma. _N1kom 
nije palo na pamet da u to posшnnJa. I �o�to �u pu� slucaJ_em _na
basali na Cinjenicu da је brzina svetlostl graшcna brzma, fiz1caп su 
Ьili prisiljeni da priznaju da nije sve Ьilo jasno, i da је ideji brzine 
potrebna revizija. 

Ali fizicari svakako nisu mogli da se predaju odjednom i do
puste da brzina moze da prestane da bude brzina i postane ne�to 
drugo. 

Na �ta su oni, zapravo, naћasali? 
Nabasali su na primer beskonacnosti. Brzina svetlosti је �e

_
s� 

konacna u poredenju sa svim brzinama koje se mogu posmatratl 111 
eksperimentalno stvoriti. 1 kao takva, ne moze se povecati. Zapra
vo, ona prestaje da bude brzina i postaje proteznost. 

Zrak svetlosti poseduje dodatnu dimenziju kad se uporedi sa Ьilo 
kojim objektom koji se krece "zemaljskim brzinama". 

Linija је beskonacna u odnosu na tacku. I kretanje tacke ne me
nja taj odnos ;  linija uvek ostaje linija. 

Ideja granicne brzine se sama ukazala kad su fizicari naleteli na 
slucaj oCigledne beskonacnosti. Ali, cak i ро strani od toga, sve 
nedoslednosti i protivrecnosti u staroj fizici koje је otkrio i izra
cunao prof. Ajn�tajn i koje su ga snabdele materijalom za izgradnju 
njegovih teorija, bez izuzetka su proistekle iz razlike izmedu ko
nacnog i beskonacnog. On sam cesto aludira na to. 

Ajn�tajnov opis primera "pona�anja casovnika i mernog �tapa 
_
na 

rotirajucem mermernom disku" ima jedan nedostatak. Prof. AJn
�tajn је zaboravio da kaze da precnik "mermernog diska" za koji su 
pricvr�ceni casovnici koji poCinju da rade razlicitim brzinama sa 
kretanjem diska, u skladu sa njihovom udaljeno�cu od centra diska, 
treba da otprilike odgovara razdalj ini od Zemlje do Sirijusa; jer 
inai:e Ьi "casovnici" morali Ьiti velicine atoma (kojih moze stati 
oko pet miliona н precnik int�rpнnkcijske tacke ). Sa takvom ra
zlikom н velicini se mogн zaista odigrati cнdne pojave, kao �to је 
razliCita brzina rada casovnika i l i  promena dнzine mernih �tapova. 
Ali, ne moze Ьiti "diska" veliCine jednakog rastojanju od Zemlje do 
Sirijнsa, ili casovnika velicine atoma. Takvi casovnici Ьi prestali da 
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postoje pre nego �to promene svojн brzinн, iako to ne moze Ьiti 
s l 1 vatljivo modernoj fizici koja, kao �to sam ranije ukazao, ne moze 
(la se oslobodi od Aristotelovog principa konstantnosti pojava i zato 
пс moze da zapazi da se konstantnost uvek uni�tava nesamerlj ivo
s(д Moze se pretpostaviti, uop�te, da Ьi unutar granica zemaljskih 
1 пogнcnosti, pona�anje i casovnika i mernih �tapova Ьilo sasvim 
p1· imerno, i za sve prakticne svrhe mozemo bezbedno da se osloni
I П O  na njih. Ima samo jedna stvar kојн ne smemo da нсiniпю - ne 
sтспю im stvarati nikakve "probleme sa beskonacno�cн". 

N akon svega, svi nespшazшni su proнzrokovani problemima sa 
l1cskonacno�cu, uglavnom zato �to је beskonacnost нvedena na istom 
п ivou sa konacпim veliCinama. Rezнltat се, naravno, Ьiti razliCit od 
опоg �to se ocekivalo; neocekivani rezнltat zahteva prilagodavanje .  
"Specijalni princip relativiteta" i "op�ti princip relativiteta" sн vе
оша komplikovana i nespretпa prilagodavanja za obja�njenje cн
Liп il1 i neocekivanih rezнltata "problema sa beskonacпo�cн." 

Sam ргоf. Ajn�tajn pi�e da se dokazi njegovih teorija mogu naCi 
i 1 i Ll astronomskim pojavama, ili u pojavama elektriciteta i svetlosti. 
Dгugim recima, on time potvrduje da se svi proЬlemi koji zahteva
j LI posebne principe гelativiteta javljajн zbog pioЬlema sa beskona
cпo�cн ili nesamerlj ivo�cu. 

Specijalni princip relativiteta је zasnovan na te�koCi нtvrdivanja 
i stovгemenosti dva dogadaja odvojena prostorom, а iznad svega 
пcmogнcno�cu slaganja brzina kad se porede zemaljske brzine sa 
l1гziпom svetlosti. Upravo је to slнcaj нstanovljene raznorodnosti 
izшedн konacnog i beskonacnog. 

О toj raznorodnosti sam govoгio ranije; �to se tice nemogнcnosti 
L l l  vгdivanja istovremenosti dva dogadaja, prof. Ajn�tajn ne precizira 
па kom rastojanju izmedн dva dogadaja utvrdivanje njihove isto
vl·cшenosti postaje nemoguce. А ako insistiгamo na obja�njenjн, sva
kako cemo doЬiti odgovoг da to Iastojanje mora Ьiti "veoma veliko". 
' 1 ·о "veoma veliko" rastojanje opet pokazнje da prof Ajn�tajn podra
zшпcva problem sa beskonacno�cн. 

Vгeme је zaista razlicito za razliCite pokretne sisteme ili tela. Ali, 
о 1ю је nesamerljivo (ili se ne moze sinhronizovati) samo ako sн 
pokгctпi sistemi odvojeni velikim prostorom koji је za njih zapгavo 
l к:skoпacan, ili kad se veoma razlikнjн ро veliCini ili brzini, to jest, 
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kad је jedan od njih beskonacan u odnosu na drugi, ili sadrzi bes
konacnost. 

А tоше se шоzе dodati da је ne sашо vreшe, vec i prostor razlicit 
za njih, шenjajuCi se u skladu sa njihovoш velicinoш i brzinoш. 

Op�ta tvrdnja је sasviш tacna -
"Svaki odvojeno postojeCi sisteш iша svoje sopstveno vreшe ." 
Ali, �ta znaci "odvojeno postojeci"? I kako шоzе Ьiti odvojenih 

sisteшa и svetu povezanih spirala? Sve �to postoji na svetu saCinja
va jednu celinu; ne шоzе biti niceg odvojenog. 

Тај princip odsustva odvojenosti, neшogucnosti odvojenosti, Ci
ni vеоша vazan deo izvesnih filozofskih ucenja, na priшer Budi
zшa, gde se jedniш od prvih uslova za ispravno razuшevanje sveta 
sшatra poni�tenje "osecaja odvojenosti" u seЬi. 

Iz perspektive novog шodela univerzшna odvojenost postoji, ali 
sашо relativno. 

Zaшisliшo sisteш zupcanika, koji rotiraju razlicitiш brzinaшa, 
koje zavise od njihove velicine i шesta koj i svaki od njih zauziшa 
u sisteшu. Тај sisteш, na priшer шehanizaш oЬicnog casovnika, sa
cinjava jednu celinu, i iz te perspektive u njeшu ne шоzе Ьiti niceg 
odvojenog. Iz druge perspektiv-e, svaki posebni zupcanik se krece 
svojoш sopstvenoш brzinoш, tj . iша odvojeno postojanje i svoje so
pstveno vreme. 

Analizirajuci рrоЫещ beskonacnosti i beskonacnih velicina, шi 
dodirujeшo nekoliko drugih рrоЫеша, cije је razja�njavanje pod
jednako neophodno za ispravno razuшevanje novog шodela univer
zuшa. Neki od tih рrоЫеша su vec Ьili ispitani. Ostaje рrоЫеш nultih 
veliCina i negativnih veliCina. 

Polru�ajшo da росnешо ispitivanje tih veliCina na isti nacin kao 
�to sшо poceli ispitivanje beskonacnosti i beskonacnih velicina, to 
j est, hajde da poku�aшo da uporediшo njihovo znacenje u шateшa
tici, u geoшetrij i i u fizici. 

Nula u шateшatici ima uvek jedno znacenje .  Nema razloga da 
govorimo о nultim veliCinama u matematici. 

Nula u matematici i tacka u geometrij i imaju priЫi:lno isto zna
cenje, s tom razlikom �to tacka u geometrij i oznacava mesto na ko
me ne�to pocinje ili se ne�to zavr�ava, ili na kome se ne�to de�ava, 
na primer, gde se dve linije sel-::u; dok mateшaticka nula oznacava 

5 1 6  

Novi model univerzuma 

granicu izvesne moguce operacije. Ali, u su�tini nema razlike iz
medu nule i tacke, j er nijedna nema odvojeno postojanje .  

S lucaj је sasvim drukCiji u fizici. Materijalna tacka је tacka samo 
u datoj razmeri. Ako se razmera promeni, tacka se шоzе pokazati 
kao veoma slozen i шultidiшenzionalni sistem ogromnih razшera. 

Zamislimo malu mapu na kojoj su cak i najveCi gradovi tacke. 
Pretpostavimo da smo naSli nacin da izvadimo sadrzaj iz tih tacaka, 
ili da ih ispuniшo sadrzajem. Tada, ono �to ј е  izgledalo kao tacka, 
ispoljice veoma mnogo novih osoЬina i crta, i pruzanje i шеrе uk
ljucene u njih. U gradu се se pojaviti ulice, parkovi, kuce, ljudi. Ka
ko da razшneшo meie tih ulica, trgova i ljudi? 

Kad је  grad za nas bio tacka, one su bile manje od tacke. Nije li 
шoguce da ih zovemo negativnim dimenzijama? 

Neupuceni, u najvecem broju slucajeva, ne znaju da koncept 
"negativne veliCine " nеша definicije u matematici. On iша izvesno 
znacenje samo u eleшentarnoj aritшetici, а takode i u algebarskiш 
formulama, gde oznacava opemciju koja treba da se izvede, pre 
nego razliku u svojstvima velicina. U fizici, "negativna velicina" ne 
znaCi Ьа� ni�ta. Svejedno smo vec do�li do negativnih veliCina. То 
је  Ьilo kad smo govorili о dimenzijaшa unutar atoma, kada sаш шо
rао da ukazem da iako atom (ili molekul) nеша dimenzija za dire
ktпa cula, tj . jednak је nuli, te diшenzije ili produzeci unutar atoma 
su јо� manje, tj . manje od nule. 

Рrеша tome, ne treba nam metafizika da Ьismo govorili о nega
tivnim dimenzijama. То su dimenzije unutar onog �to izgleda kao 
materijalna tacka. А to tacno obja�njava za�to је pogre�no da se na 
шаlе cestice materije kao �to su atoшi ili elektroni gleda kao na ma
terijalne. Oni nisu materijalni, j er su negativni fizicki, tj . manji od 
fizicke nule. 

SastavljajuCi sve to �to је dosad receno, mi vidirno da pored pe
rioda sest dimenzija iшamo imaginame dimenzije, sedmu, osmu itd. 
koje poseduju nepostojece pravce i Iazlikuju se ро stepeпu nemo
gucnosti, i negativne dimenzije unutar najшanjih cestica koje pred
stavljaju za nas materijalne tacke. 

U novoj fizici, sukob izmedu starih i novih ideja vremena i pro
stora posebno је istaknut u koncepcijaшa koje se ticu zraka svetlosti, 
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ali istovremeno се pravo razиmevanje zraka svetlosti re�iti sve ta
cke na dnevnom redи ро pitanjи vremena i prostora. 

Upotpиnicи novi model иniverzu�a jednom anal�zo�n zr�ka sve
tlosti, ali pre nego �to pocnem tu anal1z�, mor�m da.1sp1ta� 1zvesne 
nove osobine vremena иzetog kao trod1menzюnalш kontшииm. 

Dosad sam иzimao vreme kao meru kretanja. Ali, .�.etanje. је �a
mo ро seЬi osecaj nepotpunog opazanj� pros��r� kOJ1 Је � р1tащи. 
Za psa, za konja, za mack�, �а�а tr�.�a. d1menzчa)e kr�ta�}e: Za �а� 
kretanje pocinje и cetvrtOJ d1meПZ1J 1. 1 p�e�st�VlJa. delll!llCШ О�еСаЈ 
cetvrte dimenzije .  Ali, kao �to se za z1votшJe нnag1�arш �?kret1 o?
jekata koji и stvarnosti saCinjavaj.и njihovи t�еси dнnenZ1Jи .stapaJ� 
sa onim pokretima koji su pokretl za �as; to Је��. u cetv�t1.1 d1menz1-
ju, tako se i za nas pokreti u cetvrtoJ dнnenz1J 1 stapщu и pokrete 
pete i �este dimenzije. Pocev�i od toga, mora�o da nast?J 1mo d� 
иtvrdimo ne�to �to се nam dopиstiti da prosиdщemo о�?Ьше pet� � 
�este dimenzije. Njihov odnos prema cetvrtoj ?i��ll.Z1J1 �nora b1tl 
analogan odnosи cetvrte dimenzije p�ema trecoJ , љ. trec� prei�a 
drиgoj , i tako dalje .  То pre svega znac1 d�. sve �о':'е; �1�е diШenziJe 
шоrаји Ьiti nesamerljive sa nizim .d�шe�.Z1Jaina 1 сш1t1 .ьe�konacnos� 
za njih, izgledajuCi kao da ponavlJaJи щ ihove karakteпstlke bezbroJ 
��. . Zato ako пzшешо "vreme" (to jest pruzanJe od pre do l?.osle) 
kao cehrrtu dimenzijи, �ta се и tош slисаји Ьiti peta dimen�.lJa, to 
jest, �ta sacinjava beskonacno�t za vreшe, �ta је nesaшerlJ IVO sa 
vreшenom? 

Upravo nаш fenoшen svetlosti ошо�псаv�.dа dodeшo и nepo
sredni dodir sa kretanjiшa pete i �este dнnenziJe .  

Lmija cetvrte diшenzije је иvek i s�da z.atvor�n� kriv�, ia�o и 
гazшeri na�e trodimenzionalпe percepciJe ш1 ne v1d1шo ш da Је ta 
linija kriva ni da је zatvoren� . . та zat�or�na kriva cetvr!e diшen�i
je, ili krпg vreшena, је zivot Il1 ро.�tоЈ�ПЈ� s�akog odvoJeno� obJe
kta, svakog odvojenog sisteшa, koJI se 1sр1tще.и vreшen�: ft.-.11, �шg 
vremena se ne prekida, niti nestaje. On nasta_vlJa da post?J 1, 1 pпdru
zпjпci se drиgiш, ranije stvoreniш krпgovнna, prel�z1 1.1 vecnos�. 
Vecnost је beskrajno ponavljanje do�r�enog krи.�a z1vota, beskraJ 
no ponavljanje postojanja. Vecnost Је nesaшerlJ iva sa vreшenom. 
Vecnost је beskonacnost za vreme. 
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К vanti svetlosti sи пpravo takvi krиgovi vecnosti. 
Treca diшenzija vreшena (�esta diшenzija prostora) је rasteza

nje tih vecnih krugova и spira1п ili cilindar sa spiralnim navojem, 1.1 
kome је svaki krug zakljиcan 1.1 seЬi (i kretanje dи:l njega је vecno) i, 
koji, istovreшeno prelazi и drugi krug koji је takode vecan, i tako dalje. 

Sпplj i cilindar sa dve vrste navoja Ьi Ьiо шodel zraka svetlosti 
шodel trodiшenzionalnog vremena. 

Naredno pitanje је, gde је elektron? Sta se de�ava sa elektroni
шa и svetlecem molekulи koji oda�ilje kvant svetlosti? То је jedno 
od najtezih pitanja za novи fiziku. 

Iz perspektive novog modela пniverzuшa odgovor је jasan i je
dnostavan. 

Elektron se preobra:lava 1.1 kvant, on postaje zrak svetlosti. Tacka 
se pretvorila и linijи, и spiralи, и �иplji cilindar. 

Као trodiшenzionalno telo elektron ne postoji za nas. Cetvrta di
шenzija elektroш1, to jest njihovo postojanje ( dovr�eni krпg) za nas 
takode nema mera. Oni sи sпvi�e шali, imajи sиvi�e kratko traja
nje, krace od na�e misli . Mi пе mozeшo da zпашо za nijh, tj . ,  ne 
mozemo da ih opazimo na direktan nacin. 

Jedino peta i �esta dimenzija elektrona imajи izvesne mere и na
�em prostor-vremenи. Peta dimeпzija sacinjava dеЫјiпп zraka, а 
�esta dimenzija njegovп dиzinи. 

Zato и zracecoj energij i mi neшamo posla sa samim elektroni
ma, vec sa njihovim vremenskim dimenzijaшa, sa tragovima njiho
vog kretanja i postojanja, od kojih је istkana priшarna rnreza svake 
шaterije. 

Sad, ako prihvatimo priЫizni opis zraka svetlosti kao sиpljeg ci
lindra koji se sastoji od kvanata koji leze Ыizи jedan drugog ро dи
zini zraka, slika postaje jasnija. 

Pre svega, sпkob izmedп teorije talasnog kretanja i teorije emisi
je је re�en, а re�en је и smislи da se оЬе teorije pokazujи kao pod
jednako tacne i podjednako neophodne, iako se odnose na razlicite 
pojave ili razliCite strane iste pojave. 

ViЬracije ili talasno kretanje, koje sп l!Zete 1.1 slпсајп svetlosti, 
јеsп talasno kretanje koje se prenosi dпz vec postojeceg zraka sve
tlosti. Ono �to se zove "brzina svetlosti" verovatno је brzina tih vi-
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bracija koje prolaze dиz zraka. То objasnjava zasto sи se proracиni 
nacinjeni na osnovu teorije viЬracija pokazali kao tacni i иCinili шо
gиСiш nova otkrica. Sаш ро sebi zrak nеша brzinи; on predstavlja 
linijи, prostorni koncept, ne vreшenski koncept. 

Nije potreban nikakav etar, jer viЬracije риtији samom svetloscu. 
Istovreшeno, svet1ost iша atoшskи strиkturи, jer Ьi presek zraka 
svetlosti pokazao шrеzи kroz cija okna шo1eku1i gasa na koje zrak 
nailazi lako шоgи da prodи. 

Uprkos Cinjenici da naиcnici govore о vеоша tacniш шetodiшa 
koje роsеdији za brojanje elektrona i шerenje njihovih brzina, do
pиstivo је da se sишnја шisle li oni zaista na elektrone, а ne na nji
hove prodиzetke и sestoj diшenziji, prodиzetke koji sи vec za nas 
stek1i prostorno znacenje .  

Materijalna strиktura zraka svet1osti objasnjava takode njegova 
шоgиса skretanja pod иtiсајеш sila koje dеlији na njega. A1i, sva
kako da te si1e nisи "priv1acnost" и njиtnovskoш sшis1и, iako one, 
vrlo шоgисе, шоgи Ьiti шagnetsko privlacenje. 

Ostaje jos jedno pitanje koje sаш naшerno ostavio netaknиto do 
sada. То је  pitanje trajanja postojanja шalih cestica, шo1ekula, аtо
ша i elektrona. То pitanje nikad nije Ьi1о ozЬi1jno razшatrano и fi
zici; na шаlе jedinice se gleda kao na konstante, nalik na шaterijи i 
energijи, to jest, kao da postoje neodredeno dиgo vreшe. Ako је 
ikad Ьilo ikakvih sиrnnj i  и to, one nisи ostavile vidljiv trag, i fizicari 
govore о шolekuliшa, аtошiша i elektroniшa, prvo, (kao sto је vec 
Ьilo иkazano) kao cesticama materije, i drugo, kao cesticaшa koje 
postoje paralelno sa nаша, zaиziшajиCi odredeno vreшe иnиtar na
seg vreшena. То nikad nije direktno receno, ali ро tош pitanjи se 
nikad nije javila sиrnnja. Ра ipak је и stvarnosti postojanje шalih 
cestica шaterije tako kratko da ј е  potpиno nешоgисе da se о njiшa 
govori istiш jezikoш kao sto је onaj kojiш govoriшo о fizickiш te
liшa kad ona predstavljajи predшet nasih ispitivanja. 

Ranije је objasnjeno da је prostor шalih jedinica proporcionalan 
njihovoj velicini i na potpиno isti nacin је njihovo vreшe propor
cionalno njihovoj veliCini. То znaCi da је njihovo vreшe, tj . vreшe 
njihovog postojanja, gotovo nepostojece и poredenjи sa nasiш vre
шenoш. 
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Fizika govori о posшatranjи elektrona i izracипavanjи njihove 
teziпe, brzine itd. Ali, elektroп је za nas sашо pojava, i to pojava 
koja је brza od Ьi1о cega sto је vid1jivo nasiш осiша; аtош kao celi
na је шozda sашо dиza pojava, ali dиza и istoj razшeri, kao sto posto
j e  razlicite trenиtne brzine и filшskoj kaшeri. Ali, i аtош i elektron 
sи za nas sашо pojave, i stavise, "treпиtne" pojave; oni nisи tela, 
nisи objekti. Neki пaиcnici tvrde da sи иspeli da vide шolekиle. Ali, 
znajи li oni koliko dиgo ро njihovoш satu шolekul шоzе da traje? 
Тоkош svog vеоша kratkog postojanja, шolekul gasa (koji jediпo 
шоzе Ьiti dostupaп posшatrarjи, ako је to иopste шоgисе) prelazi 
оgrошпа гastojanja i пi н kош slнсаји se ni паsеш оkи пi fotoapa
t-atu песе иkazati kao pokretпa tacka. А videп kao linija, оп се se 
neizbezпo seci sa drнgiш liпijaшa, tako da Ьi Ьilo vise nego tesko 
pшtiti pojediпacпi шolekul, cak i tokoш delica selшпde; ра cak i 
kad Ьi to па neki nacin postalo шоgнсе, zahtevalo Ьi takvo нvесапје 
koje је zapгavo пешоgисе и dапаsпје vгеше. 

Sve to se шоrа iшati па шnи kad se, na ргiшеr, govori о fепоше
Ш! svetlosti. Mпogi пesporazшni sшesta otpadajи ako shvatiшo i 
oprezпo iшашо па шnи Ciпjenicи da "elektroп" postoji пeшerlj ivo 
шali deo sekиnde, sto zпaci da ga шi, ovakvi kakvi sшо, пikad ni 
pod kakviш иsloviшa ne шоzешо videti ili шeriti. 

Nешоgисе је sa postojeciш naиcniш шaterijaloш naCi cvrstu os
novu za Ьilo kоји teorijи koja se tice kratkog postojanja шalih je
dinica шаtегiје .  Materijal za takvи teorijи се. se naCi и ideji о 
"razliCitoш vreшenи и raz1iCitiш kosшosiшa" koja Cini deo pose
bnog исеnја о svetu, koje се Ьiti predшet jedne drиge knjige. 

1 9 1 1 - 1 929. 
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Poglavlje XI 

VECNO VRACANJE 1 MANUOVI ZAKONI 

Su�tinski proЬieшi bica, to jest, zagonetke rodenja i sшrti, posta
janja i nestajanja, nikad ne napu�taju coveka. О сешu god da шisli, 
on zapravo шisli о tiш zagonetkaшa i рrоЬiешiша. Ра cak i kad od
luci da se okane tih pitanja, u stvamosti on grabi svaku шogucnost, 
cak i najudaljeniju, i јо� jednoш poku�ava da razuшe ne�to u za
gonetkaшa za koje је priznao da su nere�ive. 

GovoreCi uop�teno, ро svoш stavu рrеша proЬieшu zivota i Sllli
ti ljudi se шogu podeliti u dve kategorije. NajveCi broj ljudi prilazi 
tiш рrоЬiешiша Ьа� kao �to prilazi i sviш drugiш рrоЬiешiша i ne
kako ih re�ava za sebe, bilo pozitivno, bilo negatino. Da Ьi dоЉ do 
tih re�enja, oni koriste oЬicne шetode шiЩеnја, iste шetode i iste 
kategorije шi�ljenja koje koriste za razшi�ljanje о oЬicniш stvariшa 
koje se de�avaju u zivotu. Oni kazu ili da posle sшrti nece Ьiti ni
ceg, da iza praga sшrti nеша i ne шоzе Ьiti nikakvog postojanja, ili 
suprotno, da се Ьiti neke vrste postojanja, Ьilo nalik na zeшaljsko 
postojanje ili razliCito od njega, i koje se sastoj i ili u potpunosti od 
patnje ili u potpunosti od radosti. 

Ali, drugi znaju vi�e od toga. Oni shvataju da se рrоЬiешiша zi
vota i sшrti ne шоzе prici na obican nacin, da је neшoguce da se о 
tiш рrоЬiешiша шisli u istiш оЫiсiша u kojiшa ljudi шisle о ne
ceшu �to se dogodilo juce ili �to се se dogoditi sutra. Ali, oni ne idu 
dalje od toga. Oni osecaju da је neшoguce, ili u najшanju ruku bes
korisno, da se о tiш stvariшa шisli jednostavno, ali �ta podrazuшe
vaju pod tiш da se ne misli jednostavno, oni ne znaju. 
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Da Ьisшо dosli do ispiavnog oЫika шisljenja sto se ti.ce til: pi
:
ob

leшa, neophodno је da zapaшtiшo da sн .oni �ovez�n� sa !dеЈОШ 
VIeшena. Mi Iazшneшo te рiоЬlеше н onoJ шеп н kOJOJ гаzшnешо 
vгеше. 

Iz uoЬicajene peгspektive, covekov zivot se uziшa kao linija od 
гodenja do sштti. 

1 854 1 904 

Covek је гоdеп, ziveo је pedeset godiпa i lll11IO. Al� , gde је bio 
pie 1 854. i gde шоzе Ьiti posle 1 904. је  пероzпаtо. То Је op�ta fог
шнlасiја svЉ pitaпja zivota i юmti. 

Naнka iша posla sашо sa covekoviш teloш, i ро пјој , t� tel.o nije 
postojalo pie пеgо �to se Iodilo, i Iazlozilo se паkо� sшrt1. Filozo
fija ta pitanja не нziша ozbiljпo i sшаtш da se па 11Jlh не шоzе od
govoiiti, te da sн, shodпo tоше, нaivna. 

Religiozнa нсепја i шzпi pseнdookнltнi, spiiitisticki i teozofski 
sisteшi izjavljнjн da zнајн гesenja tЉ ргоЫеша. 

U stvamosti, naiavno, niko ne zna nista. 
Misteiija postojanja pre гodenja i postojanja nakon s1mti, ako t�

kvog postojanja iша, је mi.st�rij� v�emena. А. "vieшe" �ll�� . s.V�Jll 
tajnн bolje nego �to шnog1 lJl!di Шisle. Da blSlno se pпЬIIzilt tш1 
шisteiijaшa, neophodno је naipгe da Iazшneшo sашо vieшe. 

Svi нoЬicajeni pokusaj i da se odgovшi na pitanja "�ta је Ьilo гa
nije" i "�ta се Ьiti kasnije" zasnovani su na uobicajenoj koncepcij i  
VIeшena: 

PRE SADA POS L E  

А ista foпnнla је piiшenjena na  рiоЬlеше postojanja pie гodenja 
i nakon s1mti, kad god је takvo postojanje dopusteno, tj foгшula је 
нzeta ovako: 
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P R E  SADA POS LE 

PRE RODENJA ZIVOT POSLE S M RT\ 

. Up
_
ravo је tu sиstinska greska. Vreшe и sшislи pre, sada, posle, 

Је pro1zv?d. na�eg zivota, naseg bica, nase percepcije, i iznad svega, 
naseg П11S�JenJa. !zvan ?Vog zivota, izvan uobicajene percepcije, 
шеdиsоЬш odnos1 ove tп faze vreшena se mogи izшeniti · и svakoш 
slнсаји, nешашо garancija da се oni ostati isti . Ра ipak � оЬiспош 
шislјепји, иkljиcujиCi Ieligiozпи, teozofsku i "okultп�" шisao to 
pitaпj

_
e se пikad пiје postavilo. Na "vreшe" se gleda kao па n�sto 

sto ШЈ
_
е podlozno raspravi, kao па nesto sto nаш pripada jednoш za

иvek 1 ne шоzе nаш se odиzeti, i sto је иvek isto. Sta god da nаш 
se desi, "vieme" се nаш иvek piipadati, i to ne sапю "vreшe" vec i 
"vecnost". 

Mi koiistiшo tu rec ne Iazumevajиci njeno piavo znacenje. Mi 
sшatiшno da је "vecnost" beskiajno prodиzenje vreшena, dok "ve
cnost" zap1-avo znaCi dшgи diшenzijи vreшena. 

U
_ 

1 9 . veku su izve�ne Istocne i pseиdo-Istocne teorije pocele da 
pr�dlГu и �a�adn� ш�sа?: п:еdи ostaliшa i ideja о "reinkamacij i" , 
to Jest, peпodicnoJ �?Jav1

_
1�ћl1 �иsа na Zeшlji. Та ideja nije Ьila pot

ptшo nepoznata ranlJe, al1 Је pпpadala skiivenoj шistickoj шisli. Za 
popи�arizacЧu ove idej

_
e је иglavnoш zasluzna savreшena teozofija 

sa sv1ш SVOJIШ ograncнna. 
Poi��lo ideje о г�inkamacij i, kako је ona izlozena н savгeшenoj 

teoz?fiJ l, ot_vшeno Је za raspгavн. Teozofi sи је нsvoj ili pгakticno 
bez 1�akve lZlnene 12 kнlta Ктisпе, koji је Ieligija vedskog poгekla, 
znacaJnO ргегаdеnа od stгane геfогшаtша. Ali, cak ni kнlt Кiisne ne 
sa�z

_
i "demokiatsk� p_

гincipe" svepste i podjednake гeinkamacije 
ko�a Је tako kaгakteпst1cna za sаvгешеnн teozofijн .  U ргаvош kнltн 
�(.пsne, s�шо se ћегојi, vode i нCitelji covecanstva гeinkamiтajн. Re
шkamaclJa za mase, za goшilн, za "doшacine", нziша шnogo ne
jasnije oblike. 

Napoгedo sa idejoш гeinkaгnacij e н Iпdij i postoji ideja о "seoЬi 
dиsa", tj . reinkamacij i ljиdskiћ dнsa н zivotinjskoш oblikt1. Та ideja 
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о seoЬi dнsa povezuje reinkamacijи sa nagгadoш i kaznoш. Teozofi 
gledajи na sеоЬи dнsa kao na iskiivljavanje ideje о reinkaгnaciji и 
narodniш veгovanjiшa. Ali, to se ni и kош slнсаји ne шоzе smatгati 
sigиmiш. А i па idejн о reinkamacij i i na verovanje н sеоЬн dнsa 
шоzе se gledati kao da sи potekle iz jednog zajednickog izvora, 
naiшe нсеnја о ponavljanjи svega i о vecnoш vracanjи. 

Ideja о vecnoш vracanjи stvari i pojava, ideja о vecnom pona
vljanjи, н evropskoj шisli је povezana sa imenoш Pitagore i sa ne
jasniш nарошеnаша о periodicnosti иniverzuшa koje se nalaze и 
indijskoj filozofij i i kosшogoпij i . Та ideja о periodicnosti ne moze 
Ьiti jasna evropskoj шisli, јег ona postaje potpиna i povezana sашо 
иz рошос иsшenili komentara koji do daпasnjeg dana nikad i nigde 
nisи javno dati. 

"Zivot Вгаще", "dani i noci Вгаше", "dаћ Вгаше", kalpe i шan
vantare; sve te ideje sи vеоша taпme za evropsku misao, ali sи ро 
svoш иnнtrasnjeш sadтzajи gotovo bez razlike povezane sa pitago
rejskiш idejaшa о vecnoш vracanjн .  

Iше Gotaшe Виdе, koji је Ьiо gotovo, ako ne i sasviш Pitagшin 
savreшenik, i koji је takode иСiо о vecnoш vracanjи, vеоша se re
tko pominje и vezi sa tош idejoш, иprkos cinjenici da је и Bиdinom 
нсеnјн о "tocku zivota" ta ideja jasnija nego Ьilo gde drugde, iako 
је роП1Гасеnа gotovo do neprepoznavanja neznalackiш tuшacenjima 
i prevodiшa. 

Nice је и velikoj шeri doprineo popиlarizacij i te ideje о vecnoш 
vracanjи, ali јој nije dodao nista novo. Naprotiv, on је н nји иvео 
nekoliko pogresnili koncepata, kao sto је na priтner njegov prora
Cllil, koji је шateшaticki potpllilo pogresan, о шatematickoj neopћo
dnosti ponavljanja identicnili svetova н нniverzишн.1 

1 Nice poku�ava da  dokate neophodnost ponavljanja u Euklidovom prostoru, i 
u ?Ьi�no�, �ј . jednodimenzional�om vremenu. Njegovo razumevanje ideje pona
VIJanJa b1lo Је da negde u beskraJnom prostoru univerzuma mora Ьiti ponovljena 
Jedna Zem\ja potpuno nalik na ovu na kojoj zivimo. А potom се isti uzroci stvoriti 
�ste p�s\edice; i k

_
ao rezultat negde се_ postojati soba, potpuno nalik na ovu u kojoj 

Ја sed1m, а u sob1 covek potpuno nal1k na mene sa potpuno slicnim perom pisace 
ovo �to ја pi�em sada. Takav sklop је moguc samo u naivnom razumevanju vre
mena. 

Nice dokazuje neophodnost ponavljanja, u gruЬim crtama, na sledeci nacin. Ро 
пjemu, ako uzmemo izvestaп broj jedinica i ispitamo njihove moguce komЬinaci-
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Ali, iako ј е  napravio nekoliko gresaka u pokusajima da dokaze 
svoje teorije, Nice је emocionalno veoma snazno osetio ideju Ve
cnog vracanja. On је tu ideju osetio kao pesnik. I nekoliko pasusa u 
"Zaratustri ", i u drugim knjigama u kojima on dodiruje tu idejн, 
mozda su najbolje sto је нopste napisao. 

Ali, ponavljanje se ne moze dokazati na nasem nivou, to jest, u 
trodiшenzionalnom svetu sa vremenom kao cetvrtom dimenzijom, 
bez obzira da li se vreme uzim:t kao realna ili imaginarna veliCina. 
Ponavljanje zahteva pet dimenzija, tj . jednu potpuno novu "prostor 
-vreme-vecnost'' 

Na pitagorejsku ideju о ponavljanju svega pozivao se, izmedu 
ostalih, Eudemus, Aristotelov ucenik. Eudemusova "Fizika" Ьila је  
izguЬljena i ono sto је  napisao о pitagorejcima шi znamo zamo kroz 
kasnije komentare Simplicijнsa. Vrlo је  interesantno da su, ро Eu
demusu, Pitagorejci razlikovali dve vrste ponavljanja. 

Simplicijus pise: 

Pitagorejci sн rekli da se iste stvaii stalno iznova роваvlјајн. 
U vezi sa tiш је interesantнo da navedeшo reCi Енdешнsа, 

Aristotelovog нсенikа (н trecoj kнjizi "Fizike"). Ов kaze: "Neki 
ljнdi prЉvatajн, а neki poricн da se sашо vreшe ponavlja. Po
нavljanje se razшne н шzliCitiш znacenjiшa. Jedna vrsta pona
vljanja шоzе biti н prirodnoш poretkн stvari (щ5т), kao pona
vljanje leta i ziшa i dn1gЉ godisnjih doba, kad 1юvо dolazi nakon 
sto је staro вestalo; tош redн stvaii pripadajн kretanja nebeskЉ 
tela i pojave koje ona proнZiokнjн, kao sto sн solsticij i ekvinocij, 
koji sн proнzшkovani kretanjeш Sнnca. 

Ali, ako је verovati pitagorejciшa, postoji jos jedna vrsta pona
vljanja. То znaei da сн vаш ја govoriti i sedeti нpravo ovako i 
iшасн н ruci isti stap, i sve се biti isto kao sto је sada, i vreшe, kao 

је, komЬinacije koje su se pojavile jednom пeizostavno се se pojaviti ponovo 
tokom vremena. Ako је broj jedinica veliki, ponavljanje се Ьiti cesce, а ako је broj 
jediпica Ьеskопасап, sve се se пeizbezпo ponoviti. 

То ј е, zapravo, pogresno jedпostavno zato sto Nice ne uspeva da vidi da се broj 
mogucih komЬiпacija rasti mпogo vecom brzinom пеgо broj jediпica. А shodпo 
tome, broj mogucih ponavljanja, umesto da se poveca, се se smaпjiti. Zato, za 
isvestaп, пе cak пi beskoпacan, vec napгosto veliki broj jedinica, broj kombiпacija 
се biti Ьеskопасап i mogucnost ponavljanja bice jednaka nuli. Za dati beskoпacan 
broj jediпica cak ni mogucnost ponavljaпja пе dolazi и pitanje. 
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sto se шоzе pretpostaviti, се biti isto. Zato, ako Sl! kretanja (ne
beskill tela) i шnogill drнgih figшa ista, ono sto se desilo raнije i 
ono sto се se desiti kasнije је takode isto. То se takode odnosi na 
poвavljanje, koje је нvek isto. Sve је isto i zato је vreшe isto.2 

Navedeni Simplicijusov pasнs је  posebno interesantan ро tome 
sto daje kljн� za prevod drugiћ pitagOiejskih fragmenata, to jest, na
pomeпa о Pitagori i пjegovim нсепјiша, koje su sacuvane kod iz
vesnih aнtora. Osnov pogleda na Pitagoru koji је priћvacen u 
нdzbeпicima istorije filozofije је  ideja da н filozofij i Pitagore i н 
njegovoj koncepcij i sveta glavno mesto zaнzima broj. Zapravo, to 
ј е  пaprosto samo los prevod. Rec "broj" se, zapravo, stalno srece u 
pitagorejskiш fragmeпtiшa. Ali, sашо rec; i u najvecem Ьrојн slнca
jeva ta rec samo нроtрнnјнје glagole koji ne izrazavajн ponovljeпo 
iti нcestalo delovanje koje aнtor nameiava da opise. Istovremeпo, ta 
rec se нvek pievodi kao da ima пezavisпo znaceпje koje potpнno 
iskrivljava пјеп smisao. Piethodni Simplicijнsov pasнs gнЬi svo zna
ceпje u uoЬicajenom prevodu. 

Те dve vrste poпavljanja, koje Eudemus zove ponavljaпje н pri
rodnom poretku stvari, i ponavljaпju u biOju egzistencija, ј еsн, пa
ravno, ponavljaпje н vremenu i ponavljanje u vecпosti. Iz toga sledi 
da su pitagorejci razlikovali te dve ideje, koje su pobrkali savremeni 
bнdisti i koje је pobrkao Nice. 

Isнs је пesuшпjivo znao za poпavljanje i govoгio је о пјепш svo
jim нсепiсiша. U Jevandeljima ima mпogo aluzija na to, ali najne-

2 
" Oucw Ы: oi Пu8ay6pEIOt НХ auпi лw� каl с<!Ј apt8fJ.<!J с<!Ј л6:Л.tv каl naЛ.tv Е:Л.Еуоv '(_lVEa8at· - ouo_f:v. of:_ i:aw� x:i:pov каl '* EuO�fJ.OV p�GEW<; ек 10U 1рноu 1wv Фuatкwv 1а Evcuea Л.eyofJ.EVa ларафра(оuа11<> aкouetv· "6 oi: auco� xpovo<; Jt01Epov ytvнat WGЛEp ёvюi фaatv Т] ou, aлop-rlaEtEV &v п<;· л�е?v�х�> ?ТЈ Л.ey_ofJ.evo� cou ,ta�cou t� �;ev EtaEt фaivecat yiveaeю 10 au:o ?юv _8Еро> "';at. xe:fJ.wv каt at _Л.o�_nat wpa{ сЕ каl лер{оооt, 61J.otw> Ы: каt at KtVY]GEt> at au1at ytvovтat Т4> Etoet, 1рощ'(<; у&р ка1. iGY]fJ.EP'> каt 1&> �OtnCx<; �opeia� 6 �Л.�о�. anoc�Л.ei·. �i ое л� JttG1EUGEtE тоi:с; ПueayopEtOt<;, 
�Ю1Е :саЛ.t v �а аuт� �p��fJ.4>, к_ауw f-Lue_oЛ.oy�aw '? �apblov ёxwv ufJ.i:v 
�a81']fJ. �VOt<; , 0�1W, , Kat 1а а�Л.а �O'Vca, OfJ.?tW<; , E�Et, Kat ТОV XPOVOV EUAOYOV Е:ал ;ov au1ov Etvat· fJ.ta> уар каt ТУ]'> аuт11� кtv�aew>, 61J.otw> of: каl �ол.л.w_v т�v_ аuт�.� 10 �ро;еео�. каl ua:epov �v к�,t �auт6v, каt 6 cauщv аТ] apt8iJ.o>· лavta ара 1а au1a, w ат е каt о xpovo�. Simplicii in P!tysicorum " I V, 1 2. Commentaria in Aristotelem Grreca (izdanjeH. Dilsa, 1 882.), tощ 9, stJ". 732. ' 
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suшnjivij i pasL1S koj i iша sasviш odredeno znacenje u grckoш, s Lo
venskoш i nешасkош tekstu, izguЬio ј е  svoje znacenje u prevodн 
па dтнgе j ezike, koj i su izbacili  пајvаzпiјн rec iz latiпskog teksta. 

I Isнs iш rece, Zaista vаш kazeш, da vi koji ste ше sledili, 11 
preporodt! . . .  

(Matei, Ј 9.28) 

Na gгсkош: 6 М · lТ]oou<> EiпEv cxu1:i<> · Af.L�V Uyw uf.Liv оп 
акоЛ.оu8тlосхv1:Е'>, f.LOt tv 1"ll 1tCXAt YYEVEOtq: . . .  

Na пешасkош ј е  rec tv ч1 псхЛ.tууЕVЕОЩ ргеvеdепа kao "Iп der 
vViedeгgebшt" ("u ропоvпош гоdеnјн"). 

Grcka rec паЛ.t ууЕvЕощ , slovcпska i шska rec пакибытие, tj . 
пешасkа, Wiedeгgeburt, шоzе se prevesti sашо kao pon01;fjeпo po
stojanje (opet-postojaпj e) ili ponovljeno rodeпje (ореt-гоdепј е). 

Na Jatiпskoш је ta гес ргеvеdепа kao regeпeгacija, koja је  н svoш 
ргvош zпасепјн odgovarala ponovljenom rodenju. Ali kasпije, za-
11valjнjuci upotгeЬi reci "regeпeгatio" (i dгugih koje su iz nje izve
deпe) u sшisLu obnavljanja, опа је izguЬila svoje pivobitпo zпacenje .  

Apostol Pavle ј е  пesш1111j ivo zпао za idejн о poпavlj aпju, a l i  ј е  
iшао пegativaп stav рrеша пјој . Та ideja ј е  z a  пјеgа Ьila suvise czo
teгicпa. 

Је1· Ht·ist пiје нlazio па sveta шesta пасiвјепа I"l!kaшa 

Niti је sаш zi"tvovao, kao sto visoki svesteпik 11lazi па sveto 
шesto svake godiвe sa ki"vljн rlrugill; 

Zbog toga шща da је cesto trpeo od postaвka sveta; ali је sada 
dosao da јеdвош zaнvek otkloпi greh zrtvнjш:':i sаш sebe. 

(JeVI�ejinщ 9. 24-26) 

Мога se пaglasiti da se Poslanica Јеvгеј iша, koj a se pripisuje 
Apostolu P avlu, takode pгipisuj e i nekiш diugiш autoгiшa i о tош 
pitanju zaista nеша odredenog podatka. 

Oгigen (3 . vek) u svojoj knj izi "О prvim principima " takode po
шinj e ideju ponavljanja, ali о пјој govori пegativпo. 
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I sada ја ве razшneш kakviш dokaziшa odrzavajн svojн pozi
cijн, опi koji tvrde da ponekad nastajн svetovi koji вisн razliCiti 
jedпi od drugill, vec н svakoш pogledн jedвaki. Jer ako bi se reklo 
da postoji svet slican н svakoш pogledн ( danasвjeш), опdа bi 
ispalo da се Аdаш i Eva нCiвiti istн stvar kојн sн нCinili i raпije; 
btce dшgi рнt isti potop, i isti Mojsije се opet izvesti oko sesto hi
ljada ljнdi iz Egipta; Јнdа се takode ро dшgi рнt izdati Gospoda; 
Pavle се drugi рнt sacнvati оdесн опiћ koji sн kaшenovali Ste
faпa; i sve sto је нCinjeno и оvош zivotu kaze se da се Ьiti pono
vljeno.3 

Istovreшeno ј е  Origen Ьiо vеоша blizu i spгavnoш гazuшevaпju 
vecnosti. I шoguce је da on nije bas iskтeno poricao ideju о pona
vlj anju .  Vеоша је  veгovatno da se zbog okolnosti njegovog doba ta 
ideja nije шogla uvesti, а da se ne porice.  

Ali,  interesantna је ciпjenica da ј е  ta ideja bila poznata u prviш 
vekoviшa Hriscanstva; по kasnije је potpuno nestala iz "Hriscanske 
шisli". 

.�ko ро�s ашо da pratiшo ideju о vecnoш vracanju u evropskoj 
knjt:levnostt, neophodno је da рошеnешо izuzetnн "basnu" R. L. 
S tiveпsona, "Pesma Sutrasnjice " ( 1 895) i pricu С. Н. Hintona 
"Ned01;rsena komunik.acija " н dгugoj knjizi njegovih "Naucnih ro
m��1s! " ( 1 898), а takode i dve stгanice u njegovoj pгici "Stela " u istoj 
knj lZl. 

Postoje takode dve inteгesantne реsше о istoj teшi. Јеdпа је Ale
kseja Tolstoja :  

Kroz Ьlato i koloteCiпu рнtа -
Pored Ьrапе ва гесi 
Gde se шokre riЬarske шreze sнse 
Kocija se kotrlja, i ја razшisljaш. 

Ја razшisljaш i gledaш рнt, 
U vlazпoш i sшnопюm sivoш danu 

3 Ог!gеп, 11: E_Pt ' Apx�v ,  Knjiga l l ,  poglavlje Ш, "Origenovi spisi ", preveo ve
lc�asш Fredeпk Kromb1 (Т &Т Clark, Edinburg 1 878), tom r·, str. 84. 
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Na nagnutoj obali jezera 
I dalekom dimu sela. 

Pored brane, sa licem bez radosti, 
Hoda odrpani stari Jevrejin. 
Sa jezera, rasprsujuCi penu, 

Vode jure kroz ustavu. 

Decko svira na fruli, 
Napravio ju је od trske. 
Prepadnute divlje guske su poletele, 

I zovu kako su poletele sa jezera. 

Blizu starog oronuiog mlina, 
Neki radnici sede na travi. 
Stari islиZeni konj u kolima 

Lenjo vuce diakove. 

I ја znam sve to, о! tako dobro, 

Iako to nikad nisam video ranije, 

Кrov tamo, daleko preko, 

I decka, i sumu i branu, 

I zalostivi glas mlina, 

I rиSevni ambar u polju -
Bio sam ovde i video to ranije, 

I zaboravio ga odavno. 

lsti taj konj је klipsao, 

Vukao ј е  iste te dzakove; 
А ispod trosnog mlina 

Radnici su sedeli na travi. 

I Jevrej, sa svojom bradom је prolazio, 

1 ustava је pravila bas istu takvu buku. 
I sve se to dogodilo ranije, 
Samo, ne mogu da kazem kad. 

Vecno vracanie i Manuovi zakoni 

Druga је  od D. G. Rosetija: 

Iznenadna svetlost 

Vec sam bio ovde ranije, 
Ali kada i kako ne шogu reCi; 
Znam travu iza vrata, 
Slatki ostri шiris, 
UzdisнCi zvнk, svetla oko obale. 

Bila si шоја ranije -
Pre koliko vreшena, ne znaш; 
Ali bas· kad si, kad је lastavica proletela 
Tako okrenula glavu, 
Nekakav veo је spao - sve sаш to znao od pamtiveka. 

Роtош, sada - шozda opet! . . .  
О ,  oko шојiћ ociju tvoji uvojci trepere!  
Zar nесешо lagati kao sto smo lagali ranije 
Zarad ljubavi, 
1 spavati, i buditi se, ра opet se nikad ne osloboditi lanaca? 

Postoji varijanta poslednje strofe:  

Zar је  to dakle bilo r<tnije 

I nece li dakle kшziti vreшena let 
Opet sa nasiш zivotiшa nasu ljubav obnoviti 
Uprkos s1mti 
l noc i dan doneti jedno Ьlazenstvo opet? 

ОЬе pesme su napisane pedesetih godina proslog veka. 

v �а Tols�ojevu pes
_
mu se oЬicno gleda kao na jednostavno bele

zenJe c�dnih prolaznih raspolozenja. Ali, А. Tolstoj, koji је Ьiо ve
oma zamteresovan za misticku literaturu i Ьiо u dodiru sa nekoliko 
okul�nih krug�va koji su u njegovo vreme postojali u Evropi, mo
gao Је da sasv1m odredeno zna za ideju о vecnom ponavljanju. 

Oseca�lje ponavljanja dogadaja Ьilo је veoma jako kod Ljermon
tova. On Је pun predosecanja, ocekivanja "secanja". On stalno alu-
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dira na te osecaje, posebno u svojoj prozi. "Fatalist " је prakticno 
napisan na temu P?navljanja i_ pamcen�a nece�a sto i�gl�,

da �ао �� 
se dogodilo u nekoJ nepoznatoJ proslostl. Mnog1 pasus1 �· Prznc�zz 
i "Beli ", posebno filozofske digresije, odaju utisa� da Је sam LJer
montov pokusavao da se seti neceg sto је zaboravю. 

Mi uglavnom mislimo da poznajemo Ljermontova. Ali, ko se 
upitao sta znaCi s ledeci pasus u "Beli "? 

. . .  Bio sam uznesen do osecaja da sam visoko iznad sveta. То 
је, naravno, Ьilo detinjasto osecanje, ali kad se udaljimo od vesta
ckih okolnosti i pridemo Ыize Prirodi, ne mozemo а da ne posta
nemo deca. 1 sve sto smo stekli otpada sa naseg Ьiса i mi iznova 
postajemo ono sto smo Ьili i ono sto cemo sigumo opet Ьiti jednog 
dana. 

Licno se ne secam nijednog pokusaja u Citavoj literaturi о Ljer
montovu da se analiziraju te reCi .  Ali, ideja о mogucnosti neke vrste 
"povratka" nesumnjivo је uznemiravala Ljermontova, ponekad ga 
zanevsi, ponekad se pojavivsi u neostvarivom snu: 

Zar ne Ьi Ьilo bolje okoncati put zivota н samozaboravu 
1 pasti н san bez kraja 
Cekajuci skoro bнdenje. 

( " Valerik") 

U nase vreme ideja о ponavljanju ра cak i о mogucnosti polu
svesnog secanja postaje sve hitnija i vaznija. 

U "Zivotu Napoleona "  D. S. Mereskovski neprekidno aludira na 
Napoleona u recenici "on је znao" ("secao se"). А kasnije, govoreCi 
о Napoleonovim poslednjim godinama u Evropi, "on је zaboravio" 
("prestao da se seca"). 

Ovaj spisak nije potpun. Zeleo sam jedino da pokazem da ideja 
о ponavljanju i prisecanju na proslost koja nije u nasem vremenu 
dale�o od toga da је  strana Zapadnoj misli. 

Ali, filozofsko uvazavanje ideje о vecnom ponavljanju ne mora 
neizbezno da vodi njenom logickom razumevanju i objasnjenju. Da 
bismo razumeli ideju о vecnom ponavljanju u njenim raznim aspe-
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ktima, neophodno је da se vratimo idejama "novog modela univer
zutna." 

Ideja о vremenu kao о cetvrtoj dimenzij i ne protivreci uo
_
Ьi

_
�aje

nim pogledima na zivot, sve dok vreme smatramo pravom liШJOm. 
Та ideja jedino donosi sa sobom osecaj vece predodrede�юsti, ::есе 
neizbeznosti. Ali, ideja о vremenu kao krivoj cetvrte dнnenzчe u 
potpunosti menja nasн koncepciju zivota. Ako jas�� razumemo id�
jн  te zakrivljenosti, а posebno kad pocnemo _da v1d�o kak?. se kп� 
va cetvrte dimenzije pretvara u krive pete 1 seste dtmenzчe, nasi 
pogledi na stvari i na same sebe ne mogu vise ostati gde su sada. 

Као sto је receno u prethodnom poglavlju, prema pocetnoj she
mi dimenzija, u kojoj se dimenzije i dalje uzirnaju kao prave linije, 
peta dimenzija је linija normalna na l

_
iniju cetvrte dirnenz�j� . i sece 

је, to jest, linija koja prolazi kroz svaki trenutak VIemena, lшча  bes
konacnog postojanja trenutka. 

Ali, kako se ta linija formirala, odakle је dosla i sta vodi iz nje? 
То se u izvesnoj meri moze Iazumeti ako zivot smatramo nizom ta
lasnih viЬracija. 

Slika 1 9, 

Као sto Ьi trebalo da znamo iz proucavanja talasnih viЬracija u 
svetu fizickih pojava, svaki talas sadrzi u seЬi potpuni krug, to jest, 
materija talasa se krece u potpunoj krivoj na istom mestu i sve dok 
deluje sila koja stvara talas. 

Trebalo Ьi takode da znamo da se svaki talas sastoj i od manjih 
talasa, а za uzvrat је sastavni deo nekog veceg talasa. 

Ako uzmemo, naprosto u cilju dalje rasprave, dane kao manje 
talase koji fшmiraju vece talase godina, onda се talasi godina for-
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miтati jedan veliki talas zivota. I sve dok se talas zivota kotrlja, ta
lasi dana i talasi godina moraju rotirati na njihovim naznaceпim 
mestima, ponavljajuci se i poпavljajuci. 

ZIVOT 

f\ ___ JUr-\�().,JJJr-·-�\,�Jr-
DANI ILI GODINE 

NEPOZNATO KRETANJE 

Slika 20. 

Tako se linija cetvrte dimenzije, liпija zivota ili vremena, sastoji 
od tockova vecno ponavljajucih dana, malih krugova pete dimeп
zije, bas kao sto se zrak svetlosti sastoj i od kvaпata svetlosti, koji 
rotiraju svaki na svom mestu sve dok traje prvobitni sok koji odasi
lja taj odredeni zrak. Isto se odnosi i na linijн zivota. 

Ako ga uzmemo kao jedan veliki talas koji se sastoji od talasa 
dana i godina, moracemo da dopustimo da se linija zivota krece u 
krugu i cini pun obrt, vracajuci se na polaznu tackll. А ako ј е  dan ili 
godina talas u talasnom kretanju naseg zivota, onda је citav паs 
zivot talas u nekom drugom talasпoш kretaпjн о kome не znamo 
nista. 

Као sto sam vec нkazao, u пasim uobicajeпim predstavama 
zivot se пkamje kao prava linija izmedu trenпtka rodenja i srnrti. 
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Ali, ako zamislimo da ј е  zivot talas, imacemo sledecu slikll: 

1 904 1 854 

Slika 2 1 .  

Tacka srnrti poklapa s e  s a  tackom rodenja. 
Onom ko је sledio razvoj ideja koje se doticu "dimeнzija vreme

пa" u prethodпom i ovom poglavljп, to nece predstavljati пikakvu 
teskocн, vec, naprotiv, prirodno proizlazi iz svega sto ј е  ranije re
ceno. Ali, оЬiспо nakoп te tacke dolazi pitanje na koje ј е  teze od
govoriti, naime, kako se cuva identicaп odnos izmedп rodeпja 
razlicitih ljudi kad znamo da је odnos izmedu njihovih smrti sasvim 
drugacij i, tj . da on ne odgovara odnosu njihovih rodenja. Da ka
zemo krace, sta се se desiti covekll koji ј е  пшrо pre svoje bake? On 
шоrа da se sшesta rodio, а njegova majka jos nije rodena. Moguca 
sп dva odgovora. Prvo, шoguce је da se kaze da se п trenпtkll kad 
dusa dodirne vecnost razli6ti odnosi vremena prilagode, j er trenu
tak vecnosti шоzе iшati drugaciju vreшenskll vrednost. I drugo, 
шoguce је da kazeшo da su паsе uoЬicajene koncepcije "dirnenzija 
vгemena" pogresпe. Na priшer, za nas vreme moze irnati razlicito 
trajaпje - pet godiпa, deset godiпa, sto godina - ali ono пvek iша 
istн brziпн. Ali, gde sн dokazi za to? Zasto ne Ьismo pretpostavili 
da vreшe п odredeniш granicaшa (na primer, п odnosп na ljudski 
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zivot) uvek ima isto trajanje, ali drugaciju brzinu? ОЬе stvari su 
podjednako proizvoljne, ali sa dopustanjem te mogucnosti pitanje 
nestaje. 

U mojoj knjizi "Tertium Organum " dao sam crtez figure cetvrte 
dimenzije uzete iz knjige Van Manena. Та figura se sastoji od dva 
kruga, jedan unutar drugog. То је figura zivota. Mali krug predsta
vlja coveka; veliki krug zivot coveka. Mali krug se ok:rece unutar 
velikog kruga, koji se najpre siri, а potom postepeno suzava i dovo
di mali krug do tacke od koje је i zapoceo. U kotrljanju dнz velikog 
kruga mali krug trajno rotira oko sopstvene ose. Та rotacija је ve
cnost н odnosu na vreme, koje је kretanje duz velikog kruga. 

Ovde se opet srecemo sa neCim sto izgleda kao paradoks - peta 
dimenzija unutar cetvrte dimenzije; kretanje duz pete dimenzije 
stvara kretanje duz cetvrte dimenzije. Kako cemo naCi pocetak i 
k:raj? Која је pokretacka sila? I sta se pok:rece? Da li је mali krug 
koji rotira pokretan sokom koji ga salje dнz velikog kruga, ili se 
sam veliki krнg pok:rece usled rotiranja malih krнgova? Jedan po
krece drugi. Ali, н odnosн na zivot, uzet kao veliki krug, vecnost се 
biti nadena, prvo, u malim krugovima ponovljenih trenнtaka, dana 
i godina, i drugo, u ponavljanju samog velikog kruga, u ponavlja
nju zivota, to jest, u ponavljanjн talasa. 

JEDAN 
ZIVOT 

DRUGI 
ZIVOT 

Slika 22. 

TRECI 
ZIVOT 

Bas kao i u slucaju cetvrte dimenzije, mi smo opet suoceni sa 
cinjenicom da је visa dimenzija i iznad i ispod nize dimenzije. 

Kako је gore, tako је i dole. 
Cetvrta dimenzija za nas lezi u svetu nebeskih tela i н svetu mo

lekula. 
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Peta dimenzija lezi u trenucima zivota koji vecno ostajн gde su, 
i u ponavljanju samog zivota, нzetog kao celina. 

Sam zivot је vreme za coveka. Za coveka nema i ne m9ze Ьiti 
nikakvog'drugog vremena izvan vremena njegovog zivota. Covek је 
svoj zivot. Njegov zivot је njegovo vreme. 

Nacin merenja vremena, za sve, pomocu takvih vidljivih pojava 
kao sto su prividno ili stvarno kretanje Sunca i Meseca, razнmljiv 
је kao odgovarajuci prakticnim ciljevima. Ali, uopste је zaboravlje
no da је to samo formalno vreme koje је prihvaceno zajednickim 
dogovorom. Apsolнtno vreme za coveka је njegov zivot. Ne moze 
Ьiti drugog vremena izvan tog vremena. 

Ako шmem danas, sutra nece postojati za mene. Ali, kao sto је 
receno ranije, sve teorije о buducem zivotu, о postojanju nakon 
smrti, о reinkarnacij i itd. ,  sadrze jednu oCiglednu gresku. One su 
sve zasnovane na uoЬicajenom razumevanju vremena, to j est, na 
ideji da се sutra postojati nakon smrti. U stvarnosti se bas ро tome 
zivot razlikuje od Simti. Covek umire, jer se njegovo vreme zavr
sava. Ne moze Ьiti sutra nakon Simti. Ali, sve ноЬiсајеnе koncepci
je "bнduceg zivota" zahtevaju postojanje "sutrasnjice". Kakav to 
bнduci zivot moze biti, ako iznenada ispadne da nema buducnosti, 
nema "sutra' ,  nema vremena, nema "posle"? Spiritisti, teozofi, teo
lozi i drugi koji znajн sve о buducem zivotu, mogн se naCi u veoma 
cudnoj situacij i ako se shvati Cinjenica da ne postoji "posle". 

Sta је onda moguce? I kakvo moze Ьiti znacenje zivota kao kruga? 
Ukazao sam н prethodnom poglavljн da sama zakrivljenost lini

je vremena podrazшneva prisнstvo jos j edne dimenzije, naime, pete 
dimenzije, ili vecnosti. А ako је u uoЬicajenom razumevanjн cetvr
ta dimenzija pruzanje vremenR, sta onda peta dimenzija, ili vecnost, 
moze da Ьнdе? 

Vecnost је za nas um pojmljiva samo u dva oЬlika: ili u oЬliku 
istovremenog postojanja ili н oЬliku ponavljanja. OЬlik istovreme
nog postojanja zahteva prostorne koncepcije - negde gde postoje 
stvari identicne sa ovima ovde; identicni ljнdi, identican svet. OЬlik 
ponavljanja zahteva vremenske koncepcije - nekad се se sve pona
vljati ili је ponovljeno, Ьilo smesta nakon zavrsetka odredenog 
kruga, to jest, odredenog zivota, ili nakon svakog trenutka. Ovo ka
snije, tj . trenutno ponavljanje svakog trenutka iznova i iznova, do-
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vodi tu ideju blize ideji istovreme11og postoja11ja. Ali, za 11а� um је 
pogod11ije da misli о ideji po11avlja11ja u obliku ponavlja11ja ciklusa. 
Jeda11 zivot se zavr�ava i drugi pocinje. Jed11o vreme se zavr�ava i 
drugo poCi11je . S1mt је zaista vгаса11је 11а pocetak. 

То z11aCi da, ako је 11eki covek rode11 1 877. i umro 1 9 1 2 .  godine, 
smrcu se 011 opet nalazi u 1 877 .  godi11i i mora opet da zivi isti zivot 
iz11ova. Smrcu, zavr�avajuCi krug zivota, 011 ulazi u isti zivot sa dru
gog kraja. On se opet iznova rada u istom gradu, u istoj нlici , od 
istih roditelja, iste godi11e i istog da11a. 011 се imati istu bracu i se
stre, iste ujake i tetke, iste igracke, iste macice, iste prijatelje, iste 
ze11e. NapraviCe iste gre�ke, smejati se i plakati 11а isti 11aci11, rado
vati se i patiti 11а isti 11aCin. А kad dode vreme, шmесе 11а potpuno 
isti 11aCin kao i ra11ije, i opet се u tre11utku 11jegove smrti Ьiti kao da 
su se svi casov11ici vratili na 7 : 35  ujutrн, drнgog septembra 1 877 .  
godine, i od tog tre11нtka opet zapoceli svoje ноЬiсајеnо kreta11je. 

Novi zivot poci11je н potpuno istim uslovima kao i prethod11i i 011 
11е moze poceti ni н kakvim drнgim нslovima. Jedina stvar koja se 
moze, i cak mora dopustiti, је cinjenica da ll svakom zivotн jacaju 
te11dencije preda�11jeg zivota, te te11dencije koje Sll lЋSle i poveca
vale se tokom zivota, i dobre i lo�e tende11cije, one koje sн ispolja
va11je snage i 011е koje sн ispoljava11je s labosti. 

Postoj i, zaista, m11ogo vi�e psiholo�kog materijala za idejн о vе
С11ОШ ponavlja11jн 11ego �to se pretpostavlja .  Ali, postojanje tog ma
terijala naнcna misao 11ije potpu11o shvatila. 

Svi z11ајн osecaj, ili opise osecaja, koje po11ekad ljнdi dozivlja
vajн, posebno u detinjstvн, osecaja da se ovo dogodilo ranije. Dve pe
sme koje smo ovde 11aveli шogle sн Ьiti 11adah11нte istiш osecanjem. 

Govorio sam о tош оsесајн н poglavljн о snoviшa i нkazao sаш 
tu da se ноЬiсајеnо obja�njenje odnosi na dve od tri kategorije tih 
osecaja, ali sаш trecн kategorijн ostavio 11еоЬја�11јеnн. Та treca ka
tegorija se odlikllje ci11jenicom da osecaj da se ovo desilo ranije, 
iako vеоша ziv i cest н deti11jstvн, 11estaje kad covek odraste. U 11e
kiш slнcajevima se ta роsеЬпа vrsta znaпja tшаргеd ljнdi, stvari, 
mesta i dogadaja шоzе proveriti i нtvrditi. Vеоша retki "povereпja 
vгedпi" slнcajevi vidovitosti pripadajн takvoш zпanju нnapred. 

Ali, te Ciпjenice slнcajnog prisecaпja sаше ро seЬi sн sнvi�e ma
le da Ьi dozvolile da se na njima Ьilo �ta izgradi. 
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Covek moze Ьiti savr�eпo u pravu kad pita: "Ako takva izнzetna 
pojava kao �to је ропаvlјапје zivota zaista postoji, za�to ве znamo 
11i�ta о tome, za�to se 11е secamo vise? I za�to to ljнdi 11isн odavпo 
shvatili ,  za�to 11am se to tek sada predstavlja kao 11ovo otkrice?" 

Sva ta pitaпja sн sasviш dobro zasпovaпa, ali istovreme11o пiје 
te�ko da se 11а пjih odgovori. 

U prethodпim poglavljiшa ove knj ige dat је preobrazaj leptira 
kao primer evolucije .  Ono �to је роsеЬпо karakteristic11o za preo
brazaj leptira, iz perspektive о kojoj govorimo, је cinjeпica da ll 
prelasku na пovi 11ivo preobrazaja "leptir" potpuno 11estaje sa svog 
preda�пjeg пivoa, umire na prethodnom пivон, prestaje da postoji 
tu, to jest, gнЬi svaku vezн sa svojim prethodnim роstојапјеш. Ako 
leptir vidi i naнci 11e�to vi�e, 011 nije н stапјн da пi�ta о tome kaze 
gнseпicama. Оп је vec mrtav kao gнse11ica, 011 је 11estao iz sveta 
gнsешса. 

Ne�to a11alogпo se mOialo dogoditi ljнdima kojima sн otkriveпe 
misterije vremena i vecпosti. Oni zпајн i mogн da govore о onome 
�to znajн, ali ih ljнdi nece пi cuti пi razншeti. 

Za�to ljнdi nisн odavпo do�li па ideju о vecnoш ponavljaпjн? 
Ali, zapravo јеsн, odavпo. Ukazao sаш па Pitagorino нсепје, 

Bнdizaш, teorijн reinkarпacije i seobe dн�а koje sн, н пjilюviш sa
vremeпim oblicima, zapravo samo iskrivlje11je ideje о vec11om po-
11avljanjн. Мпоgе d11.1ge ideje о Ьнdнсеш zivotu, razne alнzije u 
"okultпim" нce11jima, па primer, veoma снdпе ideje о mogнc11osti 
menjanja proS!osti, razna паrоdпа verova11ja, kao sto је kult preda
ka - sve је to povezaпo sa idejoш о ponavljanju. 

Sasvim је јаsпо da ideja о ропаvlјапјн 11е moze Ьiti рорнlаrпа н 
svoш Cistom obliku, prveпstveno zato sto izgleda besшisleпa sa ta
cke gledi�ta оЬiспе logike, po�to пеша пiceg slicпog tome н svetн 
"trodimeпzioпal11ih" oseta ili н ноЬiсајеnо prihvace11om "vreme
nн." Naprotiv, ро ноЬiсаје11ој mнdrosti sveta, "пi�ta se пikad 11е 
vraca". Ра cak i н o11im нce11jima н kojima је izvorпo ideja о ро
паvlјапјн пesшnnjivo postojala и svom Cistom obliku, kao na pri
mer u Bнdizmн, .ова se iskrivila i prilagodila ноЬiсајепош shvatanju 
vremeпa. Ро skora�njim tumaceпjima uceпih budista, covek se rada 
tl пovi zivot н samom treпнtkU svoje Simti. Ali, to је nastavljanje и 
vremenu. Bнdisti sн odbacili "apsшdnu" ideju о povratku н pro�lost, 
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i nj�lюv "t�cak zivota" se kotrlja naporedo sa kalendarom. Na taj 
nac� _

sи ош svakak� odиzeli svu snagи toj ideji ,  ali sи је иCinili pri
hvatljtvom za mase 1 pogodnom za logicko objasnjenje i tumacenje .  

GovoreCi о ideji о vecnom ponavljanjи, neophodno је da se lЋ
zи�ne da se 

_
ona ne moze dokazati na иoЬicajeni naCin, to jest, оЬi

сшm metodнna posmatranja i provere . Mi znamo samo jednи linijи 
vremena, оnи и kojem sada zivimo. Mi smo jednodimenzionalna 
Ьiса и odnosи na vreme; mi ne:шamo znanje о paralelnim linijama. 
Pretpostavke koje se ticи postojanja paralelnih linija ne тоgи se do
kazati sve dok ostajemo и jednoj linij i . U mojoj knjizi "Tertium 
Organum " opisao sam kakav Ьi morao Ьiti иniverzum jednodimen
zionalnih Ьiса. Та Ьiса ne znajи nista osim sopstvene linije .  Ako Ьi 
pretl?_

ost�vila postojanje neceg novog, neceg sto ranije nisи znala, 
z�. nJih Ь

_
1 to

_ 
mor

_�
lo da Ьиdе na njihovoj sopstvenoj linij i, Ьilo pred 

щнnа, bllo tza nJ lh. Nas polozaj и odnosи na vreme је tacno takav. 
Sve sto I?os�oji mora da zaиzima izvesno mesto и vremenи Ьilo pred 
nama: bllo tza nas . Za nas ne moze Ьiti niceg paralelnog. То znaci 
da m1 ne mozemo dokazati postojanje niceg paralelnog sve dok 
ostajemo na nasoj linij i . Ali, ako pokиsamo da pobegnemo od иoЬi
caj�ni� pogle

_
da � i�:ш�о na ит� da је pr�tpostavka о mogиcem po

stoJanJи drugih lmtJa vremena paralelnih nasem vise "naиcna" od 
иоЬiсајеnе naivne jednodimenzionalne koncepcije vremena, onda 
се se koncepcija zivota kao povratne pojave pokazati laksom nego 
sto zamisljamo. 

UoЬicajeni pogledi sи zasnovani na pretpostavci da se covekov 
zivot, to j est, Citav njegov иnиtrasnji svet, njegove zelje, иkusi, ta
lenti, simpatije, antipatije, sklonosti, navike, teznje, sposobnosti, 
poroci, radajи ni iz cega i nestajи ni и sta. Нriscanska исеnја go
vore о mogиc�osti Ьиdисеg zivota, to jest, zagrobnog zivota, ali ona 
ne govore о z1votu pre rodenja. Ро njihovim pogledima, "dиse" su 
rodene kad i tela. U stvarnosti је, medиtim, veoma tesko da se misli 
о zivotu (to j est, о dиsi) ili о unutrasnjem Ьicu coveka, kao Ьiси ko
je se javlja ni iz cega. А mnogo је lakse misliti da је ono postojalo 
гanije, pre rodenja. Ali, ljиdi ne znajи kako da pocnu razmisljanje u 
tom pravcu. Teozofske teorije о reinkarnacij i koje pokusavajи da 
p:�tegnи �ivot pojedinacnog coveka duz linije zivota Zemlje nece 
b1t1 u stащи da se оdирrи kritici iz perspektive ispгavno shvacene 
ideje vremena. 
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Postoje na desetine, mozda cak i stotine raznih dovitljivih teorija 
koje tvrde da objasnjavaju sve uglove i krivine covekovog unutra
snjeg sveta komЬinacijom naslednih uticaja i potisnиtim glasovima 
skгivenih unutrasnjih instinkata. Sve sи te teorije prihvatljive, svaka 
na svoj sopstveni nacin, ali nijedna od njih ne objasnjava sve u co
veku. Jedna teorija objasnjava bolje jednu stvar, druga bolje obja
snjava drиgu. Ali, mnogo, veoma mnogo, ostaje neobjasnjeno. Ne 
Ьi ni moglo b�ti drugacije, jer teorije nasledivanja, cak i mutnog da
lekog nasledivanja, teorije skivenih instinkata, nesvesnog secanja, 
mogи da objasne izvesne stгane coveka, ali dгиgе strane one ne mo
gи da objasne. I dok ne иvidimo da је moguce da priznamo da smo 
ziveli ranije, mnogo toga се ostati и nama sto nikad necemo moCi 
da razиmemo. 

Veoma је  tesko da se prihvati ideja о apsolutnom i neizbeznom 
ponavljanjи svega. lzgleda nam da ako Ьismo se secali bar necega, 
�ili Ьismo u stanjи da izbegnemo neke od najneprijatnijih stvari. 
Stavise, ideja о apsolиtnom ponavljanjи se ne slaze sa idejom о ra
stucim sklonostima, koja је takode neophodna. 

U tom pogledu se mora priznati da, sto se tice karaktera pona

��janja njihovih zivota, ljиdi spadajи и nekoliko tipova ili katego
ПJa. 

Postoje ljudi apsolиtnog ponavljanja, и Cijem se slисаји sve, i ve
liko i malo, prenosi iz jednog zivota и drugi . 

Postoje ljudi Ciji zivoti svaki риt imajи isti pocetak, ali se na
stavljajи sa malim izmenama, navise ili nanize, i dolaze do pгiЬli
zno istog kraja. 

Postoje ljиdi и Cijem slиcaju zivoti idu sa odredenom иspinju
coш tendencijom, postajuCi bogatij i i snafuiji spolja. 

Postoje ljudi ciji zivoti, nasиprot оvоше, pokazиju jasno izra
zenu silaznи liniju, koja postepeno unistava sve sto је zivo и njiшa 
i svodi ih na nistavilo . 

А postoje ljиdi ciji zivoti sarze unutrasnju иzlaznи linijи, koja ih 
postepeno izvodi iz kruga vecnog ponavljanja i dovodi dotle da рге
dи na drиgi nivo Ьiса. 

Ispitajmo najpre tip zivota u kojiшa је apsolutno ponavljanje ne
izbezno. 
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То su, pre svega, ljudi "byt "4, duboko ukorenjenih, okaшenjenih, 
rutinskih zivota. Njihovi zivoti slede jedan za drugiш sa шonotoni
joш kojom se kazaljka casovnika okrece na brojcaniku. U njihoviш 
zivotiшa ne шоzе Ьiti niceg neocekivanog, niceg slucajnog, nika
kviћ avantura. Oni su rodeni i uшiru u istoj kuci gde su njihovi oce
vi i dedovi rodeni i uшrli i gde се se njiћova deca i unuCiCi roditi i 
шmeti. Nacionalne nesrece, ratovi, zeшljotresi, zaraze, ponekad zbri
su ћiljade i stotine ћiljada takvih sa lica zeшlje jedniш udarceш. 
Ali, ро strani od takvih dogadaja, citav njilюv zivot је strogo ureden 
i organizovan ро planu. Zaшisliшo trgovca u staroш istocnjackoш 
gradu koji zivi u utvrdeniш usloviшa utvrdenog rutinskog zivota ko
ji se odvijao neizmenjen vekoviшa. On prodaje tepiЬe u istoj radnji 
u kojoj su njegov otac i deda, а verovatno i pradeda, prodavali tepi
ћe. Citav njegov zivot se шоzе videti kao na шарi. U odredenim go
dinaшa on se zeni, u odredeniш godinaшa postavlja najstarijeg sina 
u radnju, u odredeniш godinaшa doЬija parnicu protiv suseda, uvek 
koristeCi isti ocigledni шetod i, uvek iste godine, dana i sata, uшire, 
uvek od istog uzroka - tako sto se prejede pilava. 

Ne шоzе Ьiti noviћ dogadaja u zivotu takviћ ljudi. Ali, upravo је 
ta apsolutnost ponavljanja to sto u njiшa stvara neku nejasnu svest 
о neizbeznosti svega sto se dogada, verovanje u sudbinu, fatalizaш, 
i, ponekad, cudan tip шudrosti i шirnoce, koja u nekim slucajeviшa 
prelazi u neku vrstu ironicnog prezira рrеша ljudiшa koji su neшir
ni, koji traze nesto, teze neceшu. 

Drugoj vrsti ljudi iste kategorije tacnog ponavljanja pripadaju 
istorijske licnosti: ljнdi Ciji sн zivoti povezani sa velikiш ciklнsiшa 
zivota, to се reci, sa zivotiшa naroda, drzava, zeшalja - veliki osva
jaci, reforшatoгi, lideri masa, revolucionari, kraljevi koj i gгade iш
регiје, kraljevi koji unistavaju velike iшperije, svoje sopstvene ili 
svojih nepгijatelja, svi oni ргiраdајн toj kategoriji .  Ni н zivotu tiћ 
ljнdi ne шоzе Ьiti proшene. Svaka rec koju izgovore нtice na sнd-

4 Neprevodiva ruska rec, koja oznacava u svom primamom zпacenju zivot (u 
odnosu па spoljasnje oЫike); u svom sekundarnom znacenju, kako se koгisti u li
teraturi - zivot u cvrsto utvrdenim oЫicima: seljacki byt, trgovacki byt, spahijski 
byt; byt okolnosti". 

Та rec se veoma siroko koristi u vezi sa pozoristem - byt drama, byt glumac 
(razlicito od karakterni glumac), byt glas, byt intonacija ili modulacije. 
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Ьinu naгoda. А oni шогајu da savrseno znaju svoje uloge. Oni ne 
шogu da dodaju nista svoje, ne mogu da izostave nista, niti da iz
шene znacenje onog sto iшајн da kazн. 

Тај tip је posebno jasan ako uzшешо slabe istoгijske licnosti, 
one ljнde koje kao da istorija naшerno iznosi н prvi plan kad caг
stva ili citave kultuгe tгеЬа da budн unistene, takve ljude kao sto su, 
na priшer, Lнј XVI ili Nikolaj П .  

Oni ne Cine nista i ne zele da  uCine nista, oni samo zele da  iћ 
ostave na шiru, ра ipak svaki njihov pokret, svaki gest, svaka гес, 
ра cak i геСi koje izgleda kao da SU greskoш izгecene, kao sto Sll CU
veni "bezosecajni snovi"5 iшaju znacaja i pocinjн ili zavгsavaju ne
ki istorijski period; i svi oni, bez izuzetka, vode konacnoj katastгofi. 
Nijedna rec ne moze biti izostavljena, ра se cak i gгeske шогајu 
ponoviti. 

"Jake licnosti" - Napoleoni, Cezari, Dzingis Kanovi - ni na koji 
nacin se ne razlikujн od slaЬih licnosti. Oni sн pгtljag na istoj palu
Ьi i podjednako su nemocni da saшi нcine Ьilo sta, ne шоgн saшi 
da kazп nijednu гес, ne шоgп ni da dodaju ni da odпzшu nista od 
onog sto mora;u da kazu ili ucine. 

I u slucaju ljпdi koji sacinjavajп gomilп na svetskoj pozornici 
ponavljanje је takode neizbezno. Goшila шоrа da zna svojп пlogu 
veoma dоЬго u svakoш tгenпtku. Nijedan izraz naгodnЉ osecanja 
tokom patгiotskiћ шanifestacija ili oruzanЉ revolпcija i пstanaka, 
tokoш krпnisanja ili revolпcija, ne Ьi Ьiо шоgнс kad goшila ne Ьi 
znala svojп пlоgп, ili zaboravila svojн пlоgп. А to znanje је шоgпсе 
sашо kroz stalno ponavljanje iste stvari. 

Ali, ako predeшo na posebne zivote ljпdi koji saCinjavajп goшi
lп, videceшo da kod razliCitiЬ ljпdi "rastuce tendencije" izazivajп 
vеоша razlicite rezultate . "RastuciЬ tendencija" шоzе Ьiti dve vг
ste, - one koje podizu vitalnost (iako sашо spolja), i one koje sniza
vaju vitalnost. 

Uzшimo onaj tip koji snizava zivotnost, tip sa rastuciш tenden
cijaшa ka degeneracij i .  GпЬitnici, pijanice, kriшinalci, pгostitutke, 
sашопЬiсе, ргiраdајн toj kategorij i .  Sa svakim novim zivotoш oni 

5 Reci cara Nikolaja П koje је greskom upotrebio kad је primio predstavnike 
"zemstva" i gradova 1 895 .  godine. 
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"раdаји" sve lak�e i lak�e, рrиzаји sve manje i manje otpora. Nji
hova zivotna sila postepeno slaЬi, oni postajи zivi aиtomati, sopstve
ne senke, sa j ednom tendencijom, jednom zeljom, koja sacinjava 
njihovu glavnи strast, njihov glavni porok i njihovu glavnи slabost. 
Ako је njihov zivot povezan sa zivotima drиgih ljиdi, ta veza poste
peno slaЬi i na krajи potpиno nestaje. Ti ljиdi polako odlaze iz zivo
ta. То је иpravo ono �to se dogada samoиЬicama. Oni sи okrиzeni 
atmosferom cиdne fatalnosti i ponekad i ne zive do trenиtka svog 
samoнЬistva, vec poCinjи da иmirи ranije i na kтајн prestajи da se 
radajи. 

То је  prava smrt, jer smrt postoji kao �to postoji i rodenje. 
Dи�е se radajи i umirн Ьа� kao i tela. Rodenje svih dи�а је isto . 

Kako se ono de�ava, mo:Zda је  najveca misterija zivota. Ali, Simt 
dи�а moze Ьiti 1-azliCita. Dи�а moze da umre na jednom nivoи Ьiса 
i prede na vi�i nivo Ьiса. А ona moze i da potpиno иmre, postepeno 
se svede ni na �ta, i�cezne, prestane da Ьиdе. 

KategOiij i umirucih dи�а pripadajи ljиdi koji sи poznati ро svo
j im tragicпim sиdЬinama, а posebno ро svom tragicnom kraju. Na 
te ljиde se odпosilo zпacajno pravilo и Eleиsinskim Misterijama, 
pravilo koje nikad nije Ьilo ispravпo shvaceпo ni protumaceпo. 

Uce�ce и Misterijama Ьilo је zabranjeпo, ртvо, kriminalcima, drи
go, strancima (to jest, varvaгima) i na krajи ljudima и cijim zivoti
ma su se dogodile velike nesYece. 

То pravilo se uoЬicajeno tшnaCilo и smislи da velike nesrece и zi
votima ljиdi znace пeprijateljstvo bogova ili gnev bogova иzrokovan 
necim �to sи ti ljudi иCinili ili propиstili da иCine. Ali, и ezoterij 
skom razиmevanjи Ьilo је  svakako jasno da se ljиdima ciji se zivot 
sastoji od niza katastrofa ne moze dopиstiti исе�се и Misterijama ili 
и inicijacij i, j er Cinjenica tih neprekidnih katastrofa pokazuje da oni 
idи nizbrdo i da se ne mogи zaиstaviti. 

U vidnom kontiastu piema silazeceш i1i neиspe�noш tipu, ali и 
stvarnosti и potpиno istom polozajи, stoje ljиdi koji sн иsре�пi iz 
иоЬiсајеnе perspektive, ali uspe�пi рошоси prilagodavanja najrnra
cnijiш i najbezosecajnijim stranaшa zivota: ljиdi koji brzo пagomi
lavajи ogromпa bogatstva, шilioneri i mиltiшilioneri; иspe�ni dr
zavпici oportunistickih ili jasno kriшinalnih aktivnosti; "пaиcnici" 
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koji stvarajи izmiЩene teorije, koje postajи cиvene i zaиstavljajи 
razvoj pravog znaпja; "filaпtropi" koji podrzavajи sve vrste prohi
Ьitivпih zakona; pronalazaCi j akih eksploziva i otrovпih gasova; fa
natici sporta svih vrsta i opisa; lovci па nagrade, svetski �ampioni, 
rи�itelj i rekorda, filmski klovnovi i "zvezde", roшanopisci, pesnici, 
mиzicari, slikari, glишci, komercijalno иspe�ni, ali bez nekih dru
gih vredпosti; osnivaCi sиlиdih sekti i kнltova i slicno. U svakoш 
novoш zivotu ti ljиdi nastavljajи da rade опо �to sи radili ranije, pro
vodeci sve manje i manje vreшena и pripremnoш treningu, shvata
jиCi sve brze i brze tehпike svog posla i tehпike иspeha, postifuci 
sve vеси i vеси slavи ili ime. Neki od njih postajи "VШlderkindi" i 
роkаzији svoje posebne sposobnosti od najraпij ih godina. 

Opasпost za нspe�an tip ljudi је njihov uspeh. Uspeh ih hipnoti
se, cini da verujи da sи oni saшi uzrok svog иspeha. Uspeh ih navo
di da slede linijи najmanjeg otpora, to jest, da sve :Zrtvujи иsреhи. 
Zato se ni�ta пе шеnја и njihovim zivotima, osim �to se иspeh posti
ze sve lak�e i sve vi�e шehanicki. Ne forшиblиci to, oni osecaju da 
nj ihova snaga lezi иpravo и toj mehanicnosti i oni potiskнju и seЬi 
sve druge zelje, interese i sklonosti. 

Ljиdi prave naиke, prave иmetnosti, pravih шisli i dela, razlikн
ju se od njih иglavnom ро tome �to vеоша retko postifu иspeh. Као 
ро piavilи, oni pocinjи da Ьivаји priznati tek dиgo nakon kraja nji
hovog zeшaljskog zivota. А to је izuzetno povoljan faktor iz perspe
ktive ponavljanja njihovih zivota. Unutra�nje raspadanje koje goto
vo neizbezno dolazi sa иspehom nikad se ne dogada и njima. I oni 
pocinjи svaki пovi zivot strem�Ci svom nedostiznoш ciljи, svaki риt 
sa novom sпagom i oni ponekad pocinjи i "pamte" zарапјијисе ra
no, рориt nekih cиvenih шиzicara i mislilaca. 

Evolиcija, to jest, unutra�nji rast, иnиtra�nji razvoj, ne moze Ьiti 
ni s lиcajan ni шehaпicki. Pиtevi evolи�ije sи pиtevi D:Znana Joge, 
Radza Joge, Karma Joge, Hata Joge i Bakti Joge, ili put posebnog 
нсеnја  dostupnog samo maloш Ьrојн, koj i је рошепнt ranije, н po
glavljн о Jogi. Pet Joga i. риt tog posebnog нсеnја su pнtevi rada na 
seЬi za ljнde razlicitog нnиtra�njeg tipa. Ali, svi sн pиtevi podje
dnako teski, svi pиtevi zahtevajн Citavog coveka. 

Ljнdi opadajнceg tipa sи iskljиceni od pocetka. Nikakva evolи
cija  nije mogнca za njih, jer su oni nesposobni za Ьilo kakav dиg i 
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postojan napor, dok ј е  evolucija rezultat dugog i istrajnog rada u 
odredenom pravcu. U potpuno iзtom polo:laju su ljudi uspesnog tipa. 
Ljudi neuspesnog tipa ometeni su svojim neuspehom, ljudi uspe
snog tipa ometeni su svojim uspehom. 

Za ljude "byt " i za istorijske licnosti evolucija је moguca samo 
kroz veoma tesku, skrivenu Karma Jogu. Oni ne mogu naciniti spo
ljasnje promene. 1 ako nekim cudom pocnu da shvataju svoj polozaj 
i rese glavnu zagonetku :livota, oni moraju da igraju ulogu, moraju 
da se pretvaraju da ne primecuju i ne razumeju nista. Pored Karma 
Joge, u nekim slucajevima ј е  za njih moguca B akti Joga. Karma Jo
ga im pokazuje da ј е  moguce promeniti se iznutra bez promene spo
lja, i da је samo unutrasnja promena vafua. То је izuzetno tezak put, 
gotovo nemoguc put i zahteva veliku pomoc od nekog ko је u sta
nju da pomogne. 

Evolucija za sve vrste ljudi ј е  povezana sa prisecanjem. О prise
canju na neku nepoznatu proslost govoreno ј е  ranije.  А prisecanje 
mo:le da bude veoma razlicito ро kvalitetu i moze da ima veoma ra
zliCite osobine. Evoluirajuci pojedinac se priseca, iako nejasno, svo
jih prethodnih zivota. Ali, kako evolucija znaCi bekstvo iz tocka pete 
dimenzije i prelazak u spiralu seste dimenzije, prisecanje ima zna
caj samo ako ima aktivni karakter u izvesnom odredenom pravcu, kad 
stvara nezadovoljstvo onim sto postoji i ceznju za novim putevima. 

Time hocu da ka:lem da prisecanje samo ро seЬi ne stvara evolu
ciju; naprotiv, ono mo:le Ьiti uzrok jos gorim okovima u :livotu, to 
jest, u petoj dimenziji. U tim slucajevima, "prisecanje" uzima ili ob
like "rutinskog :livota", ili patoloske oЬlike koji se kriju iza ove ili 
one vrste emocionalnog ili prakticnog stava prema zivotu. 

Ponekad covek definitivno pocinje da misli da zna sta се se .ne
izbefuo desiti. Ako ј е  uspesnog tipa, on to pripisuje svojoj ostro
umnosti, pronicljivosti, jasnoCi uma i takg dalje. U stvarnosti је sve 
to pris�canje, iako nesvesno prisecanje. Covek oseca da је vec isao 
tim putem, on gotovo zna sta се Ьiti iza sledece krivine, i prirodno 
da svi ti slucajevi prisecanja proizvode ponos, samopouzdanje i sa
moljuЬlje umesto nezadovoljstva. 

Ljudi apsolutnog ponavljanja, to jest, ljudi "rutinskog zivota", а 
takode i "istorijske licnosti", шogu imati ponekad gotovo svesno 
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p1· isecanje, ali ih ono ne budi i sапю ih sve vise i vise vezнje za tri
caгij e, za stvari, za оЬiсаје, za reCi, za ritнale, za gestove, i cini im 
jus  te:lim da se odvoje od sebe i pogledaju na sebe spolja.  

Biznismen objasnjava to prisecanje svojim iskustvom, svojom 
sposobnoscu da brzo misli, da ispravno pogodi, svojom "Ьistrinom", 
svoj im "instinktom za Ьiznis", svojom "intuicijom". U slucaju "ve
l ikih" ratnika, drzavnika, revolнcionarnih voda, moreplovaca koji ot
kгivaju nove zemlje, pronalazaca, naнcnika koji stvaraju nove teorije, 
pisaca, muzicara, slikara, ono se objasnjava "talentom" ili "geni
j em" ili "inspiracijom". u nekim ljнdima prisecanje ozivljava ludн 
lн-abrost, ili trajnн zelju da se igraju sa svojim zivotima. Oni osecaju 
cla im se to ne moze dogoditi, oni ne mogu Ьiti uЬijeni kao drugi 
obicпi ljudi. Takve sн mnoge istoгijske licnosti, "ljнdi sнdЬine". 

Kod ljudi opadajuceg tipa prisecanje takode moze da bude vео
ша zivo, ali ono samo pojacava njilюvo osecanje da im se zemlja 
obгusava pod nogama; опо pojacava njihovo ocajanje i nezadovolj
stvo, koje se ispoljava н oЬlikн 1mznje, zlobe ili bespomocnog stгa-
11a, н zloCiniшa ili ekscesima. 

Zato prisecanje samo ро seЬi ne vodi evoluciji, ali evolнcija, na 
odiedeпom stupnju, izaziva prisecanja. U tom slucaju, medutiш ,  pri
sccaпje nije zашгасеnо supeiiornim ili inferiorniш licnim tшnace-
11jiшa, vec postaje sve svesnije i svesnije.  

То је gotovo sve sto se moze reCi о vecnom ponavljanju, kori
steci opste dostupan materijal. Ostaje da se utvrdi odnos izmedн 
ideje vecпog ponavljanj a i ideje о "reinkarnacij i", kako se ona tre
tiгa u nekim ucenjima. 

Ranije sam pomenнo da se na ideju о reinkarnaciji moze gledati 
kao па iskгivljeпje ideje о vecnom ponavljanju.  I u mnogim slucaje
viшa је to tacno, iako istovremeno ima osnova da se misli da ideja 
u гeinkarnaciji ima nezavisno znaceпje .  То znacenje se moze naCi 
sашо н izvesnim alнzijama koje sadгze indijski spisi i kod veoma 
malog broj a autora u kasnijoj шistickoj literatuгi. 

Ali, pre nego sto predemo na poгeklo ideje о reinkarnacij i ili na 
п ј спо nezavisno znacenje, zelim da н kгatkom oЬliku izlozim neka 
ocl пajpoznatijih tumacenja te ideje .  

U modernoj teozofij i, koja је,  kao sto ј е  ranije receno, od svih 
i П<.I ijskih нсеnја najЬliza kultu Кгisne, na coveka se gleda kao na 
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slozeno Ьiсе koje se sastoji od "sedam tela". Vi�a ili finija od tih 
tela, sedmo, �esto i peto, su samo principi sadrzani u cetvrtom telu. 
Cetvrto covekovo telo је besmrtno i moze da se reinkamira. То zna
Ci da nakon smrti fizickog tela i nakon sukcesivnih "smrti" drugog 
(astralnog) i treceg (mentalnog) tela, koja ponekad zive veoma du
go nakon smrti fizickog tela, cetvrto, kauzalno telo, se reinkamira u 
novom ljudskom Ьicu, rodenoш nakon znatnog vremenskog razma
ka u potpuno drugaCijim, novim, okolnostima. Prema teozofskim 
autorima, nekoliko stotina godina, а vrlo cesto i hiljadu, ili cak dve 
hiljade godina produ izmedu jedne i druge reinkamacije. 

Mora se takode primetiti da ј е  stanje vi�ih tela, to jest, astralnog, 
mentalnog i kauzalnog, veoma razlicito na razlicitim nivoima cove
kove evolucije .  U coveku koji је samo malo razvijen, kauzalno telo 
је jedva ne�to vi�e od principa. Ono sa sobom ne nosi prisecanja. 
Nova reinkamacija је, tako reci, nezavisan zivot. Tek na relativno 
visokim nivoima razvoja kauzalno telo moze da nosi neka nejasna 
secanja na prethodni zivot. 

Ideja о reinkamacij i ј е  povezana sa idejom "karme". Karma se 
razume kao lanac uzroka i posledica koji se proteze od jednog zi
vota do drugog. Ali, u apstraktnu ideju karme је uneta ideja о kazni. 
Zato covekovo delovanje prema drugim ljudima u jednom zivotu 
moze izazvati slicno delovanje od strane tih ili drugih ljudi prema 
njemu u drugom zivotu; ili, isti rezultati mogu Ьiti ishod slucajnih 
uzroka. Zato se postojanje bogalja ili ljudi koji pate od bolnih i uza
snih bolesti obja�njava okrutnostima koje su ti ljudi pocinili u svo
j im pro�lim zivotima. То Ьi trebalo da znaci da njihova sopstvena 
patnja iskupljuje patnju koju su oni prouzrokovali. U stvamosti ide
ja karmicke patnje u seЬi nema iskupljujuce moCi. Jedino �to covek 
mora da razume iz patnje, to је da mora da se iznutra promeni i po
tom da yocne da deluje na drugaciji nacin nego ranije. Tada се no
va karma, tako reci, izbrisati staru i covekova patnja се prestati. 

Druga ucenja koja prihvataju ideju о reinkamaciji razlikuju se 
od teozofije samo formalno, u izvesnim detalj ima. Tako evropska 
"spiritisticka" ucenja priznaju mogucnost brze reinkamacije, ne na
kon stotina i hiljada godina, vec nakon nekoliko godina ili meseci. 
Savremeni Budizam, kao �to је ranije receno, priznaje neposrednu 
reinkamaciju nakon smrti. U tom slucaju је princip reinkamacije (u 
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svctlu Cinjenice da se postojanje "du�e" u Budizmu porice) - "po
s/ednja misao umiruceg coveka". 

U svim tim konceptima reinkarnacije ne izgleda da se pojavlju
jc пi najmanja sumnja u pogledu ispravnosti uoЬicajene koncepcije 
11/"emena. А to је ono �to ih iznad svega li�ava sve njihove snage i 
znacaja. Vreme је uzeto kao da zaista postoji i jeste takvo kakvo se 
zamislja da jeste u uoЬicajenom miЩenju. I ono је uzeto kao takvo 
bez ikakvog ogranicenja i bez ikakve rasprave. Casovnik, kalendar, 
istoгija, geoloski periodi, astronomski ciklusi, ne izazivaju sumnju 
Ll oЬicnoj misli. Ali, na nesrecu, tom "starinskom vremenu" potre
bne su veoma ozЬiljne izmene. 

Ukazao sam u ''Тertium Organum-u " da su u odnosu na ideju 
vгemena Istocni spisi oti�li mnogo dalje od Zapadne filozofije. Ev
гopski teozofi veoma гаdо citiraju reCi iz Vedante о "Vecnom Sada" 
i td .  Ali, izmedu "Vecnog Sada" i kalendara postoji mnogo prelaznih 
stanja, а Ьа� о tim prelaznim stanjima oni ne znaju ni�ta. 

Covek umiгe, ciklus njegovog zivota је zatvoren, ра cak i ako је 
s vest du�e ocuvana, vreme nestaje. То znaci da za du�u ne postoji 
vгeme; dusa se nalazi u vecnosti. Naredni dan nakon smrti, naredna 
godina, naгedno stolece, za du�u ne postoje. U vecnosti ne moze Ьiti 
ргаvса "pre" -+ "posle"; ne moze Ьiti "pre" na jednoj strani u je
dnom pгavcu, а "posle" na drugoj strani, vec mora Ьiti i "рге" i 
"posle" na svim stranama. Ako је du�a, to j est, potpuni zivot, pri
vucena Ьilo gde, ona moze Ьiti privucena Ьilo u "pre" Ьilo u "posle" 
clllz "velike linije" u tacki preseka gde se nade. Iz toga sledi da је 
1·e inkarnacija moguca, da ј е  moguca Ll Ьilo kom pravcu vecnosti. 
Zamislimo da је za Llpotpunjeni ciklus zivota coveka "velika linija" 
l i 11ija postojanja Zemlje .  Tad put du�e moze lezati duz te linije u оЬа 
ргаvса, ne obavezno samo u jednom pravcu. Gre�ka u na�em ispi
t i vanju vremena lezi u cinjenici da kad mislimo о vremenu, mi 
i s tovгemeno pruzamo nekoliko krivih: zivot coveka, zivot velikih 
o1·ganizama ljudskih dru�tava, zivot citavog covecanstva, zivot Ze
m lje,  zivot Sunca, i uzimamo ih kao paralelne linije, �tavise, kao 
saшeгljive linije koje se mogн izraziti u istim jedinicama mere. U 
s tvaгnosti је to nemoguce, jer su krive nesamerljive i nisu paralelne. 
М i im pгipisujemo paralelnost zbog lineame osoЬine 11a�eg mislje
J t j a  i lineaгne osobine nase koncepcije vremena. 
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Iako na111 је tesko da se oslobodi111o linearnog 111isljenja i line
amih koncepcija, 111i svejedno dovoljno zna111o da Ьis111o Ьili u stanju 
da razu111e111o da jedno vre111e, 111ereno sati111a, dani111a, geoloski111 
periodi111a i svetlosni111 godina111a ne postoji .  I zato је 111oguce go
voriti о vre111enu za dovrseni ciklus sa111o kad se taj ciklus ponovo 
zakaci za neki veliki ciklus, ali gde се se on zakaCiti, desno, ili levo, 
"pre" ili "posle", ni na koji naCin nije predodredeno . Mi previda111o 
cinjenicu da је predodredenost kојн pretpostavlja1110 iskljucivo za
snovana na i111aginamoj analogiji podele 111alog kruga, sa podela111a 
velikih krugova. А ta analogija је izgradena na pretpostavci da veli
ki krug 111ora Ьiti podeljen na "pre" i "posle" u tacki gde se 111ali 
krug, "zivot" ili "dusa", nalazi na nje111u, nalik na podelu 111alog kru
ga na "pre" i "posle" toko111 covekovog zivota, sa uslovo111 da pra
vac od "pre" ka "posle" 111ora u оЬа slucaja Ьiti isti. 

Savrseno је jasno da sve te pretpostavke i analogije ne111aju os
nova i da pravac 111oguceg kretanja 111alog kruga u vecnosti ni na 
koji naCin nije predodreden. 

Моgнсе је dopнstiti da је taj "111ali krug", to jest, "dнsa" ili "zi
vot" podvrgnut nekoj vгsti 111agnetskog uticaja koji ga 111oze piivнci 
jednoj ili dшgoj tacki na jedno111 ili drugo111 veliko111 ciklнsu, ali ti 
uticaji 111ogu doCi iz veo111a IazliCitih ршvаса. 

Covek пюzе da se ne slozi sa svi111 zakljucci111a iz prethodne ra
sprave, ali sa izvesni111 Iazu111evanje111 111aterije nije vise 111oguce da 
se гaspravlja о ne111ogucnosti ne-гelativnog vre111ena, to jest, opsteg 
VIe111ena нzetog za sve sto postoj i . U svako111 dato111 slucaju vre111e 
је  sa111o pel'iod postojanja stvaii koja је н pitanju. Ра cak i to cini 
ne111oguCi111 da se na vге111е nakon sшrti gleda na isti nacin kao na 
vге111е pre Simti. 

Sta рго111еnа kојн naziva111o "s111rt" zaista znaCi? Као sto је po
kazano гanije, ta pro111ena znaCi da se vге111е datog pojedinca zavr
sava. S1mt znaCi da vie111e vise ne postoji .  Kad andeo Apokalipse 
kaze : "Nece vise Ьiti vre111ena", on govori о Simti covecanstva. 

Sve to Cini sasvi111 jasnoш nemogucnost eleшentamog piistнpa 
pitanju bez pгethodne analize ргоЬlе111а vгe111ena. Reinkamacija, 
ako uopste postoji, 1Ш1оgо је ko111plikovanija pojava, za koju, da Ьi 
је razшneo, covek шош da poseduje izvesno znanje о zakoni111a vгe-
111ena i vecnosti. 
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Zakoni vre111ena i vecnosti su alogicni zakoni. Oni se ne 111ogu 
pгoucavati sa cetiri pravila arit111etike . Da Ьi ih razu111eo, covek 1110-
га Ьiti u stanju da 111isli iгacionalno i bez "cinjenica". Nema niceg 
varlj ivijeg od cinjenica, kad ne 111ozemo da imamo sve cinjenice 
koje se odnose na predmet о kome se raspravlja i prisiljeni smo da 
se sluzi111o dostнpnim cinjenicama koje, umesto da nam po111ognu, 
samo iskrivljavaju nase videnje. I kako mozemo da znamo da ima-
1110 dovoljnu kolicinu cinjenica da prosudimo u jednom ili drugom 
pravcu, ako nema111o opsti plan stvari i ne znamo opsti sistem? Na8i 
naucni sistemi zasnovani na cinjenicama nedovoljni sи kao i same 
cinjenice. Da Ьismo dosli do zakona vremena i vecnosti, mora111o da 
pocne111o od razu111evanja stanja u kome nema vremena i vecnosti, 
- koji su suprotstavljeni jedno drugoш. 

"Vecno Sada" је stanje Вrаше, stanje u kome је "sve svuda i 
uvek", to jest, u kome svaka tacka prostora dodiruje svaku tacku vre-
111ena, i Cija simbolika је izrazena sa dva trougla koja se seku, se
stokrakom zvezdoш. 

U toj kombinacij i vreme је trodimenzionalno, bas kao sto је i 
prostor trodi111enzionalan. 

Ali, postoji velika razlika izmedu trodimenzionalnog vremena 
Bia111e i oЬicnog ljudskog jeflnodi111enzionalnog vremena - linije 
vreшena koj� dolazi iz nepoznate proslosti i nestaje u nepoznatoj 
buducnosti. Covek је и stvarnosti jednodimenzionalno Ьiсе и odno
su na vreme. То znaCi da se napustanjem linije vremena, to j est smr
cu, covek ne nalazi smesta u stanju Brame, ili "Vecnog Sada". Mora 
Ьiti mnogih prelaznih stanja i ta prelazna stanja su ono sto moramo 
da ispitaшo. 

Ako kao polaznu tacku uzmemo tvrdnju da cilj evolucije ljudske 
duse 111ora Ьiti dostizanje stanja Brame, "Vecnog Sada ", onda pra
vac naseg misljenja postaje jasan. 

Iz te perspektive covek, to jest, njegova dusa, (uzimajuCi ovu rec 
bez ikakvog koшplikovanja, jednostavno и smislu covekovog иnu
t гasnjeg Ьiса, njegovog unutrasnjeg postojanja, kome је telo samo 
pгivre111ena posuda), је iskra Brame, seme Brame, koje evoluiranjem 
i гazvojem moze dostiCi stanje Brame u istom smislu u kome seme 
l 1 r·asta klijanje111 i rastom postaje hrast i za uzvrat proizvodi slicno 
sсше. 
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Ali, analogija sa hrastom, leptirom ili Ьilo kojim drugim zivirn 
Ьicem, dok korektno predstavlja izvesne aspekte evolucije coveka, 
dotle zaklanja drиge strane njegove evolucije .  Analogija sa hrastom 
itd., ne sadrzi "Vecno Sada". Ako zelirno da иvedemo "Vecno Sa
da", moramo upotreЬiti drugu analogiju. 

Uporedimo Bramu sa rekom. On је izvor reke, on је sama reka, 
i on је takode more u koje reka tece. Кар vode u reci, budиci da se 
pojavila iz Brame, zeli da se vrati Brami. Brama је Sve. On је reka, 
more i izvor. Ali, vratiti se Brami znaci vratiti se izvoru, jer inace, 
ako је kap zadovoljna filozofskim razmisljanjem о svojim mogu
cnostima, ona moze reci seЬi da је ve6 u Brami, posto је Brama 
Sve, i kad је  kap u reci, ona је u Brami, i kada tece sa rekom prema 
moru, koje ј е  takode Brama, ona se jos vise priЬlizava stapanju sa 
Bramom. Ali, zapravo, na taj nRcin ona se moze sve vise i vise иda
ljavati od izvora; а Brama је izvor. 

Da Ьi se sjedinila sa Bramom, kap se mora vratiti izvoru. Kako 
kap moze da se vrati izvoru? Samo krecиci se nasиprot struji reke, 
nasиprot toku vremena. "Reka" tece и pravcи vremena. Povratak iz
voru mora Ьiti kretanje nasиprot vremenu, kretanje ne и bиducnost, 
vec u proslost. 

"Zivot" kakvog ga zшimo, sav spoljasnji i unutrasnji zivot svega 
zivog tece u jednom pravcu, od proslosti ka buducnosti. I svi prime
ri "evolucije" koje smo и stanjи da nademo, takode idи od proslosti 
ka bиducnosti. Naravno, samo izgleda da је tako, а izgleda da је 
tako jer mi gradimo nasu pravu linijи vremena od mnostva krivih li
nija kao sto sи zivot coveka, zivoti naroda, rasa itd. U tu svrhu mi 
vestacki ispravljamo te krive. Ali, one ostajи prave samo dok ih mi 
imamo na umи, to jest, dok ih namemo иzimamo kao prave linije .  
Cim dopustimo svojoj paznji da  se  opusti, cim pиstimo neke od  tih 
linija i predemo na druge, ili na zamisljenи celinu, one smesta po
novo postajи krive linije i tako unistavajи Citavu sliku celine. Isto
vremeno, sve dok vidirno samo jednu liniju vremena, samo jedan 
tok, i ne mozemo da vidimo paralelne i normalne tokove, mi ne mo
zemo da vidimo obmute tokove koji nesиmnjivo moraju da posto
je, jer, nakon svega, vreme uzeto kao povrsina nije ravna povrsina, 
ve6 neizbeZпo mora da bude neka vrsta sfericne povrsine, na kojoj 
је pocetak neke linije takode i njen kraj , а kraj је pocetak. 
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Uzmimo opet idejи povratka Brami. Brama је stvorio svet, ili se 
svet pojavio i pojavljuje se iz Brame. Тri риtа moraju da vode Bra
mi: kretanje napred u bиducnost, kretanje unazad и proslost i jedna 
tacka u sadasnjosti. 

Sta је kretanje u bиdиcnost? 
То је  proces zivota, proces reprodukovanja sebe u drugima, pro

ces rasta i razvoja ljиdskih grиpa i Citavog covecanstva. Ima li evo
lucije и tom procesu, pitanje је za lЋSpravu. Ono sto је j asno је slika 
nastanka, postojanja i иmiranja velikih pihtijastih organizama koji 
se bore jedni protiv drиgih, i pro:Zdiru jedni druge, to jest, ljudskih 
dгustava, naroda i rasa. 

Sta је kretanje u jednoj tacki, u sadasnjosti? 
То је kretanje dиz krиga vecnog ponavljanja, ponavljanja zivota, 

i tmutrasnji rast duse postaje mogиc zahvaljujuci tom ponavljanju. 
Sta је kretanje nazad и proslost? 
То је риt reinkarnacije, koji, ako је mogиc, verovatno postoj i 

samo u oЬlikи reinkamacije и proslosti. 
То је иpravo skrivena "ezotericka" stгana ideje о reinkamacij i, 

koja је tako potpuno zaboгavljena da је tesko naCi cak i aluzije na 
nји. Ali, takve aluzije postoje. Ukazacи samo na neke cudne izraze 
u Starom Zavetu. 

Кralj David kaze na samrti: 

Idem putem cele Zemlje. (Ј Kraljevi, 2.2) 

Isиs (Navin) kaze: 

I gle, danas odlazim pнiem cele Zemlje. (lsus, 23. 14) 

Sta znace te reCi, sta znaci "риt Zemlje"? 
Риt Zemlje је proslost. "Idem pиtem Zemlje" moze da znaCi sa

mo jednи stvar: odlazim и vreme, odlazim и proSlost. 
Ima takode i drugih izraza: 

Aron се se pridruziti svom rodн . . .  
(Bog kaze Mojsiju i Aronu na  planini Hor). (Brojevi, 20.24) 
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I umri na planini na koju si se рорео, i pridruzi se svom rodu; 
kao sto је  tvoj brat umro na planini Hor, i pridruzio se svom rodu. 

(Bog kaze Mojsiju) (Petoknjiije, 32. 50) .  

Avram izdahnu i umre posk: srecne starosti, star i sit zivota, i Ьi  
priЬran k rodu svome. 

(Postanje, 25.8) 

I Isak ispusti dusu i umre, i pridruzi se svom rodu 

(Postanje, 35.29) 

Pridruzicu se svom rodu. 

(Jakov) (Postanje, 49.29) 

I ispusti dusu, i pridruzi se svom rodu. 
(Jakov) (Postanje, 49.33) 

Gle, zato, ја си te pridrиziti tvojim ocevima i ti ces Ьiti polozen 
u svoj grob u miru; i tvoje oCi nece videti zla koje си navиCi па ovo 
mesto. 

(Bog kaze Isaiji kroz proroke) (Kral;evi, 22.20) 

ReCi "pridru�iti se svom rodи" imajи potpиno isto znacenje kao 
i reCi "poci pиtem cele Zemlje" . А poslednji pasиs "pridru�icи te tvo
j im ocevima" - cak иkаzије i na dobroЬit od toga, to jest, bekstvo 
od zla sada�njosti. U oЬicnom tumacenjи na te reCi se gleda ili kao 
da иkazujи na �ivot nakon smrti и kome se covek pridrufuje svojim 
precima koji sи иmrli pre njega, ili, и vi�e materijaHstickom smi,. 
slи, kao sahranи и porodicnim grobnicama. 

Ali, prva stvar, tumacenje koje obja�njava ove reci postojanjem 
nakon smrti, ne mo�e da izdr�i kritiku, jer је dobro poznato da Jи
daizam ne sadr�i idejи о postojanjи nakon smrti. Da је takve ideje 
Ьilo, ona Ьi neizbemo morala Ьiti izlo�ena i protumacena и B iЬliji .  
Niti је drugo obja�njenje, to jest, sahrana и porodicnim grobnicama, 
odgovor na pomenиtu naznaku, jer se iste reCi odnose i na Arona i 
na Mojsija, koji sи шmli i Ьili sahranjeni и pиstinji .  

Vecno v1·асап;е i Мшшоvi џ1.koni 

I, �to је posebno va�no, izraz "poCi pиtem Zei?lje", "pridrozit � 
se svojim ocevima", ili "pridru�iti se svom rodo" шkad se ne odпos1 
па oЬicne пш�kаrсе ili zene; ti izrazi se koriste samo и odnosи ne 
vcoma mali broj : patrijarhe, proroke i vode naroda. Та tacka иkazo
je na skгiveno znacenje i skriveni cilj "reinkarnacije и proslosti". 

U velikom toku �ivota koji tece od izvora, neminovno mora Ьiti 
sнprotnih i poprecnih struja, kao �to i � drvetu �ostoj i tok s�kova od 
korenja ka liScн i tok od li�ca ka kоrещн. U vel1kom toku z1vota po
kreti evolнcije morajн Ьiti pokreti sнprotni op�tem proce�ll .rasta, 
pokгeti nasнprot strнje, pokreti prema pocetku Vremena, koJe Је po
cetak Svega. 

Vezan za svoj tocak ponovljenih �ivota, covek ne Ьi Ьiо н stanjн 
da se okoristi пюgнсnо�сн obrnнtog kretanja nasнprot vremenн, 
kad ne Ьi Ьilo mogнcnosti гeinkarnacije н nekom drugom dоЬн, ne
koj drugoj epohi, Ьliskoj ili dalekoj , ali н svakOI? slнсајн Ьli�oj po
cetlш, to jest, nekoj epol1i koja pripada pro�lostl. 

То је na pгvi pogled veoma снdпа teoгija. Ideja о kretanjн una
zad н vremenн пam је nepoznata i neгazнmljiva. 

Medнtim, zapravo, jedino ta ideja objasnjava mogнcnost "evolн
cije" н pravom i �irokom znacenjн te геСi. 

Evolнcija, tj . pobolj�anje, mora doCi iz pro�losti. Nije dovoljпo 
evolнirati н bнdнcnost, cak i kad Ьi to bilo moguce. Mi не шоzепю 
ostaviti za sobom grehove svoje pгo�losti. Ne smeшo zaboгa�iti da 
нi�ta не нestaje. Sve је vесно . Sve sto је Ьilo i dalje postoj i . Citava 
istorija covecaнstva је "istorija zloCiнa" i materijal za tu istorijн нe
pгekidнo raste. Pro�lost i dalje postoji , i она daje i dava.ce rezнl�at.e� 
stvaгajuCi ноvе i stalno ноvе zlociнe. Zlo гаdа zlo. Da Ь1sшо uш�tll1 
posledice zla, неорhоdно је da uni�tiпю uzгoke zla. Ako нzroci zla 
le�e н pro�losti, beskorisнo је traziti ih u sada�njosti. I covek mora 
da se vrati nazad, da potrazi i uнi�ti uzroke zla, ma koliko daleko 
шыzаd oni lezali. Samo u toj ideji se moze насi pнtokaz za шo
gLicnost op�te evolucije .  Sашо н toj idej i le�i шogнcnost promeпe 
kагше covecaнstva, јег menjюje karшe zнaCi menjaнje proslosti. 

Teozofska teoгija је da svaki covek doЬija oнoliko zla koliko ga 
паргаvi. То је "kaпna", prema teozofskoj koнcepcij i .  Ali, na taj на
с i п  se zlo не moze smanjiti i неizЬе�но mога rasti. I covecaнstvo 
псша ргаvа da sапја о divнoj i svetloj bнducнosti dok za sоЬош vн-
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се takav rep zla i zlocina, koje se automatski obnavlja. Ideja о tome 
��а covecanst:ro treba da uradi sa teretom zla i zlocina koje је naku
p��o, zaokuplзala је umove mnogih mislilaca. Dostojevski nikad 
ШЈе mogao ?� se os�obodi od uzasa proЉh patnji ljudi koji su 
odavno umrl1 1 nestal1. I, u osnovi, on је nesшnnjivo Ьiо u pravu. 
Zlo, kad se jednom stvori, ostaje i rada novo zlo . 

Od bolje poznatih нCitelja covecanstva i osnivaca religija jedino 
Hri�t. i Внdа

_ 
nikad nisu zagovarali nikakav oblik borbe protiv zla 

naSilJem, to J est, pomocu novog zla. Ali, �ta је proiza�lo iz tog pro
povedanja ljubavi i milosrda, znamo veoma dobro. 

Ako se zlo moze iskoreniti i sve njegove posledice нni�titi to 
moze Ьiti jedino ako је zaustavljeno н trenutku svog zacetka, i to 
zaustavljeno ne pomocu nekog drugog zla. 

Sva besmislenost borbe za bolju organizaciju zivota na Zemlji 
proistice iz cinjenice da ljudi poku�avaju da se bore sa posledicama, 
ne doticнCi uzroke zla i stvarajuci nove uzroke za nova zla. Р а ipak, 
recept: "ne suprotstavljaj se zlu zlom" ne moze dati nikakav rezнl
tat, jer na svom nivou razvoja ljнdi mogн Ьiti ili ravnodu�ni prema 
zlu,

_ 
�li se ?oriti protiv zla (ili onoga �to oni zovu zlom) pomocu 

naSilJa, to J est pomocu drнgog zla. Та borba је  нvek borba protiv 
posledica. Ljudi nikad ne mogu da dosegnu uzroke zla. Lako је  ra
zumeti zasto ј е  tako. Uzroci zla nisu u sada�njosti. Oni su u pro
slosti. 

Ne Ьi Ьilo mogucnosti da se razmiЩa о evoluciji covecanstva 
kad ne Ьi postojala mogucnost da se individualno evoluirani ljudi 
vrate u proslost i bore protiv uzroka sadasnjeg zla koji tamo leze. 
То objasnjava gde su nestali oni ljudi koji se secaju svojih proSlih 
zivota. 

Iz uoЬicajene perspektive to zvuCi besmisleno. Ali, ideja о rein
karnacij i sadrzi tu besmislenost, ili tu mogucnost. 

Da Ьismo dopustili mogнcnost reinkarniranja u proslost, postaje 
neophodno da pretpostavimo Innostvenost postojanja, ili, opet, na
poredno postojanje, to jest, postaje neophodno da pretpostavimo da 
se covekov zivot, dok se ponavlja u skladu sa zakonom vecnog po
navljanja na "jednom mestu н vremenu", ako se tako moze reCi, is
tovremeno pojavljuje na nekom drugom "mestu u vremenu". I moze 
se reci sa gotovo potpunom izvesnoscu da covek, cak i kad se pri-
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Ьlizi nadljudskom stanju, nece Ьiti svestan te istovremenosti zivota 
i pamtice jedan zivot, ili jedn') "mesto u vremenu" kao pro�lost, а 
drнgo osecati kao sadasnjost. 

U uslovima trodimenzionalnog prostora i jednodirnenzionalnog 
vremena 1nnostvenost postojanja је nemoguca. Ali, н uslovima se
stodimenzionalnog prostor-vremena ona је sasvim prirodna, jer н 
njemu "svaka tacka vremena dodiruje svaku tacku prostora" i "sve 
је svuda i нvek". U tош prostor-vremenu, predstavljenom sa dva 
trougla koja se seku, nema niceg cнdnog ni nemogнceg u ideji о 
Innostvenosti postojanja. Ра i sam pristup tim uslovima stvara za 
coveka mogucnost da "ide putem cele Zemlje", da se "pridruzi svo
j im ocevima", koja mu oшogucuje da utice na svoje piedake ili nji
hove savremenike, da postepeno proшeni i uCini povoljnijim uslove 
svog rodenja i da se postepeno okrнzi ljudima koji se takode "se
caju". 

Zamislimo takvu situaciju u konkretnij im obliku. Pretpostavimo 
da znamo da је Citav zivot jednog coveka uoblicen na izvestan nacin 
zahvaljujuci nekim stvarima koje је ucinio ili nije ucinio njegov de
da, koji је umro pre njegovog rodenja. Sad zamislirno da taj covek 
ima mogucnost da utice na svog dedu na izvestan nacin u pravom 
trenнtku kroz nekog od njegovih savremenika, mozda naprosto ot
vorivsi mu oCi za ne�to sto on nije znao. То moze da н potpunosti 
izmeni uslove neposrednog sledeceg (u vremenu) zivota tog cove
ka, snabdevsi ga noviш mogucnostima, i tako dalje. 

Pretpostavimo opet da је neki covek, koji ima stvarnu moc u 
svojim rнkama, drzavnik ili politicar ili vladajuCi monarh iz neke od 
proslih epoha, ispoljio interes u pravcu stvarnog znanja. То Ьi dalo 
mogucnost da se na njega utice ako Ьi u njegovoj bliz:Пi Ьiо neki 
covek koji Ьi to mogao da uradi. Pretpostavimo da se takav covek 
nasao pored njega. То Ьi moglo dati neocekivane rezultate veoma 
korisne prirode, otvarajuCi nove mogucnosti za veliki broj ljudi. 

Privilegija polozaja reinkarniranja u proslost za coveka koji se 
seca onog sto је naucio u svom proslom zivotu objasnjena је  cinje
nicom da оп zna rezultate, zna sta је izniklo iz dela ljudi u vremenu 
Ll kome se reinkarniiao. 

То, naravno, ne znaCi da jedan covek koji se reinkarnirao u pro
� losti moze da izmeni sve ili mnoge stvari. Mogucnosti menjanja 
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spoljasnj ih dogadaja su veoma male, ali moraju postojati. Ako Ьi u 
svakom trenutku Ьila samo jedna mogucnost (vidi Poglavlje Х), mi 
Ьismo ziveli u svetu apsolutnih predodredenosti i nista se ne Ьi moglo 
izmeniti. Ali, "trenuci" se u tom pogledu veoma mnogo meduso
bno ra�likuju. Postoje trenuci sa samo jednom mogucnoscu; postoje 
trenuc1 sa nekoliko mogucnosti i postoje trenuci sa mnogim i veoma 
Iaz�olikim mogucnostima. Ovo mozemo da razшnemo proucavajuci 
SVOJ sopstveni zivot. Pretpostavimo da smo u nasem sopstvenom 
zivotu u mogucnosti da se vratimo u proslost deset, petnaest ili dva
deset godina. Velika је verovatnoca u pretpostavci da Ьismo tada ze
leli da izmenimo mnoge stvaii, da mnogo stvari uradimo drugaCije, 
da mnoge stvari нopste ne uradimo. Mozemo li to ili ne, drugo је 
pitanje.6 Ali, u slucaju reinkaшiranja u proslost, to pitanje је mnogo 
jednostavnije, jer mogu da se Ieinkarnirajн samo oni ljнdi koji su 
vec stekli veliku svest i moc. 

Na taj naciп, to jest, reinkaшiraпjem u proslost ljudi koji sп do
stigli izvestaп stepeп unutrasnjeg razvoja, stvara se obrnuti tok usred 
toka zivota. Тај obrnuti tok је evoluciono kretanje, kretaпje koje 
postepeпo Cini zivot boljim i plemenitij im, i samo se vraca, oboga
ceno, izvoru od koga је i poteklo . 

U poredenju sa tom idejom, ideja о reinkarniiaпja u buducnost 
izgleda ne samo neplodna, vec gotovo kao podsmevanje jadnim re
iпkarniranim dпsama. 

Zamislimo coveka koji је ziveo u staiom Rimu, veoma vispre
пog i za svoje vieme obiazovanog coveka, koji se reiпkarnira u nase 
vreme u uslovima prosecnog zivota obrazovanih klasa u Evropi. Оп 
Ьi п tim uslovima Ьiо potpuno van konteksta. Zadrzao Ьi na hiljade 
sklonosti i zelja kojima nema mesta u saviemenoш zivotu. Bio Ьi 
рпn cudпih sнjeverja, verovanja i skloпosti, koje se granice sa kri
minalnim. Оно sto је za njega savrseno prirodпo, normalno i cak 
neoplюdno, bilo Ьi za ljude koji ga okruzujп nemoralno, piotiv
rirodno i pokvareno. Ono sto је za njega savrseпo zakonito i isprav
пo bilo Ьi u пjihovim oCima kriminalпo i uzasno, i tako dalje. Polozaj 
jadnog Rimljaпina u пasem vremenu Ьiо Ьi veoma шucan i tezak i 
za пјеgа samog i za one oko njega. 

6 То pitanje је  autor dodimuo u romanu "Tocak srece ". 
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Na isti пacin, ako Ьi se covek пaseg vremeпa preneo u пeku пe
poznatu i daleku buducnost, оп Ьi se паsао okruzeп potpuno stra
пim okolпostima, medu ljudima koji zive sa iпteresovaпjima koja 
su mu пerazumljiva. On Ьi se osecao straпo u tom novom zivotu i 
Ьilo Ьi potrebno mnogo obrta tocka vecпog ропаvlјапја i stvaraпje 
oЬimne nepotrebпe karme pre пеgо sto se on prilagodi пovom okru
zenju i пovim oЫicima misljeпja .  

Ali, covek naseg vremeпa reiпka�iraп п starom Rimu Ьi za sebe 
izvukao ogromnu korist iz posmatraпja i poredenja zivota dve epo
he koje se toliko razlikujп јеdпа od druge. I, svakako, gde god Ьi se 
pojavio, nosio Ьi sa sobom civilizujuce strujaпje, ne zato sto је паsе 
doba civilizovaпije, vec zato sto Ьi оп sam, zahvaljujuci svojoj пe
prilagodlj ivosti rimskirn oЫicirna zivota, veoma sпazno osecao var
varizam te epohe; оп Ьi se osecao kao da stoji ро straпi od svega, i 
не Ьi mogao deliti eпtuzijazam svojih пovih savremeпika пi u kom 
pravcu. 

Reinkarniranje u proslost је povezano sa vecпirn poпavljaпjem 
takode i па sledeci паСiџ.. Reinkarnacija је moguca samo na mesta 
koja postaju slobodпa, "prazпiпe". Те praznine se mogu pojaviti na 
dva пacina. 

Prvi пасiп је kad dusa, паkоп mnogo zivota svesпe borbe, stekne 
s lobodu, пapusti ciklus zivota па tom posebnom "mestu u vremenu" 
i pode u pravcu svog izvOia, to jest, u proslost. 

Drugi паСiп је kad dusa urnre, to jest, kad пakon mnogih zivota 
provedenih u silasku пizbrdo, kretanju duz smanjujuce spirale, sa 
sve brzim i brzim krajem, dusa prestaпe da se rada. 

I prvo i drugo ostavljaju prazna mesta za reinkaшaciju. 
U prvom slucaju, to jest, u slucajп inkarnacije na шestu coveka 

koji је upotpunio svoj zadatak i otisao u proslost, dusa doЬija od
:edeпu i oЬic_no veщna komplikovaпu i tesku ulogп, koju mora da 
1gra tokom z1vota, ulogu coveka koji је otisao. Тај covek је otisao 
oslobodivsi se iznutra, ali ostavljajuCi spolja veliku i raznovrsпu kar
mu. Njegovo mesto mora Ьiti popunjeпo. Тај covek koji је otisao ne 
moze nestati iz zivota. Novi glumac mora oteloviti starog. 

U drugom slucaju, kad је dusa rodeпa па mestu duse koja је urnr
la, она takode doЬija veoma tesku ulogu, iako је teskoca ovde sa
svim drugaCije vrste i mogla је nastati licnim osoЬinama coveka 
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koji је otisao ili spoljasnjim okolnostima njegovog zivota. Ra
_
zlika 

u odnosu na prvi slu�aj је da inkamirana dusa u ovom slu�aJU ne 
sme da igra nikakvu ulogu. Ona moze da stvori svoju sopstvenu kar
mu od samog po�etka. Ali, uslovi rodenja u tom slu�aju п�ogu da 
budu veoma nepovoljni. Мnoge duse umru upravo zbog teskih okol
nosti svog rodeпja, buduCi da nisu u stanju da podnesu okolnosti u 
kojima moraju da zive. Takvi su ljudi sa teskim i pato�oskim na�le
dem, deca opakih, kriminalnih ili nenormalnih roditelJa . . � takv1 su 
takode i ljudi rodeni tokom epoha dugih ratova, revoluC1Ja, varvar
skih najezdi, tokom epoha pada civilizacija i unisteпja naroda, kad 
se ljudi radaju samo da Ьi nestali zajedno sa desetirшma i sto

_
t�ama 

hiljada drugih, uvek па isti na�in, bez ikakve паdе za spasenJe 1 bez 
ikakve mogucnosti da izmene svoju sudЬinu. 

Rodeпje pod takvim okolnostima је veoma t�zak ispit za rei�1� 
kamiranu dusu. Ali, ја�е i otpomije duse prevaz1laze te okolnosti 1 
zive u njima, postepeno stvarajuCi oko sebe neku vrstu ostrva ka ko
me druge ugrozene duse mogu da plivaju. 

Pored tih, da tako kazem prirodпih uloga, u istorij i postoje, stavi� 
se, роsеЬпо stvorene uloge za reinkamaciju ljudi koji s� vec ?ose�ll 
odreden stepen svesti. Neke od tih uloga su poznat�,. Jer_ 

pr�padaJU 
istorijskim li�nostima iza kojih se moze pretpostav1ti ut1caJ ezote
гijskih krugova. Druge uloge te vrste pripadaju li�nostima koje su 
takode ponekad .poznate u istorij i, ali koJe spolj� izg�edaju_ kao da 
stoje veoma daleko od Ьilo kakvo� ez�ter�zma. А_�а 1 dru�� ulo?� 
koje pripadaju potpuno nepoznatнn l]ud1ma koJI su obavtlt veltkt 
posao, ali nisu ostavili vidljivih tгagova. 

Sto se tice li�nosti koje pripadaju skolama, ali spolja izgleda kao 
da nemaju veze sa ezoterizmom, vеоша шаlо se moze reCi. Ako ta
kvi ljudi postoje, njihov unutrasnj i zivot шоr� Ьiti sasvim nez�vis

_
an 

od пjihovog spoljasnjeg zivota. А reinkamaciJa n� шеs� takvth lJU
di шogla Ьi se dopustiti sашо oniш dнsаша koJe su 1ш

_�
lе veo�a 

specijalan tiening za takav dvostrнki_ 
zivot. Z� �о�е�а kOJI se ra�VIO 

u uoЬicajeniш okolnostima takva reшkamaC1Ja Ь1 blla nemogнca. 
Ali cak i za ljude posebno obu�ene za teske uloge ne moze Ьiti гe

inkarn�cije Cija preovladujuca teпdencija protiwe�i ezoterijskom radu. 
Nema nijedne ezoterijske tradicije koja pokazuje mogucnost unu

trasnje protivrecnosti izmedu spoljasnje uloge u zivotu i tшutгa-
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snjeg rada. То zпaci da covek koji tajno pripada skolaшa ne шоz.� da otvoreno deluje protiv njih. Jos је шаnје шoguce da covek koJI 
pгipada nekoj ezoterijskoj skoli nosi шasku pseudoo�ltizшa. ili svo
j iш ponasanjem degradira ideju о skolaшa. Sa takV1l11 tvrdщama se 
ponekad srecemo, i one poti�u od ljudi koji su nekad iшali, ali ka
snije izguЬili, povezanost sa ezoterijskim skolaшa, ili za koje sн 
ezoterijske ideje sredstvo za postizanje licnih ciljeva. 

Nikako пе moze Ьiti drнgaCije. Najveca је greska misliti da se 
"dobro" moze kriti pod maskom "zla", da "istina" шоzе Ьiti pod 
maskom "obmane". То је jedrako tako пemoguce kao sto је nemo
guce svesno zlo. Zlo, ро samoj svojoj prirodi, шоrа Ьiti nesvesпo i 
slepo. Zato zivot koji sluzi nesvesniш i slepirn mociшa, ili zivot ko
ji sluzi obшani i zasnovan је na obmaпi, ne moze Ьiti svesna uloga. 

Uloga coveka u zivotu, kad on pripada nekoj ezoterijskoj skoli, 
нvek izrazava njegovo unutгasnje Ьiсе, i iz saшog tog razloga nje
gov zivot ponekad ostaje istorijska zagonetka. 

Takve uloge pripadaju, na primer, izvesnirn osobama u jevandelj
skoj draшi. Vec sаш ranije govorio о draшi о Hristu. Ali, Hristova 
drama nije Ьila drama samo о Hristu . То је Ьila drama sa velikim 
brojem dramskih licnosti koje su igrale odredene uloge koje su Ьile 
cvгsto ukorenjene u njihovim umoviшa. Њistova drama, Citava pri
ca ispricana н Jevaпdelju, је od ogromnog iпteresa iz perspektive 
vecпog ponavljaпja i reiпkamiranja u proslost. 

Prvo pitaпje koje se javlja iz perspektive vecпog poпavljanja је 
sledece: 

Da li је moguce da su sve dramske licnosti jevaпdeljske draшe 
osudeџ.e da vеспо igraju svoje uloge, vе�по koriste iste reCi, vеспо 
сiпе istu stvar? 

Da Ьismo odgovorili па ovo pitanje, пeophodno је da јаsпо Iа
zшпешо da u jevaпdeljskoj dгami iша dve vrste uloga i dve vrste 
glumaca. Iste reCi se mшaju reCi, iste stvari se шoraju uCiniti, iste 
sсепе se moraju odigrati pred gledaocima i pred istorijoш. Ali, u 
j cdnom slucaju su glшпci uvek isti, u drugim slucajevima шogu Ьiti 
гazliCiti. Glumac koj i је jedпom igrao Judu uvek се igrati Judu, ali 
glшпас koji је jedпom igrao Њista, moze sledeci put da igra пeku 
(l гugu svesпu ulogu, па primer, Jovana Кistitelja. Apostoli mogu da 
zнmепе uloge. Ali, шozda је Ьilo пekih medu пjima koji nisu do-
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voljno dobro znali svoje uloge ili koj i su poku�ali da ih izmene, da 
uvedu ne�to svoje ili ne�to "poprave". Oni се morati da stalno izno
va igraju iste uloge dok ih ne nauce do savr�enstva i zapamte ih od 
reci do reci. Mi ne znamo njihove gre�ke, jer gre�ke su ispravljene 
u Jevandelj ima, koja su napisali ljudi koj i su razumeli smisao i 
svrhu drame о Hristu. Ali, stvama prica se lako mogla razlikovati u 
detljima od price opisane u Jevandeljiшa. Apostoli шogu ne sашо 
da zaшene svoje uloge ili da sledeCi put glшne bolje, vec шogu 
preCi na vazniju, centralnu ulogu u draшi, i svaki od nj ih se шоzе 
nadati da се jednog dana igrati Hrista. 

То su svesne uloge. Nesvesne uloge se ne шogu proшeniti. Sve
�tenici koji su ispitivali Isusa i nahu�kali ljude protiv njega; svi ljudi 
koji su saCinjavali gomilu koja је trazila njegovu srnrt; vojnici koji 
su delili njegovo odelo, i tako dalje, igrace svoje uloge bez i naj 
шanje izшene. Nesvesne uloge u jevandeljskoj draшi su cvrsto fi
ksirane u njihovoш neizmenljivoш ponavljanju. Sta Ьi drugo шоgао 
da vice covek koji је vikao "razapnite ga "? Njeшu је apsolutno 
nemoguce da vice Ьilo �ta drugo, ра cak i da шisli na bilo �ta drugo. 
I on се vikati kroz sve cikluse vecnosti. Sta Ьi Pilat шоgао da ucini 
ili kaze drugaCije? On ne шоzе da ucini ni�ta. On шоzе sашо da 
opet "pere ruke". Svi ti ljudi sп razapeli sami sebe, prikovali su se 
za Isusov krst kroz vecnost. I nikakva шос ih ne шоzе skinuti sa tog 
krsta. 

Postoj i duboki smisao u шitu о "Lutajuceш" ili "VeCitoш" Je
vrejinu. On vecno govori i govorice svoje "ldi brze! " 7 

Ne шоzе Ьiti gre�ke u nesvesniш ulogaшa, jer је  svaki covek 
odigrao svoju nesvesnu ulogu ро prvi put u skladu sa svojim tipom, 
obrazovanjeш, epohom, slu�ajuCi instinkt rulje, imitirajuCi druge 
ljude i tako dalje .  Narednog puta ta uloga је Ьila ponovljena шe
hanicki,_ i �to је vi�e Ьila igrana, �to potpunije ј е  on znao svoju ulo
gu, to је шаnја Ьivala mogucnost gre�ke ili nesporazuma. "Vecno 
ponavljanje" је preuzelo kontrolu nad njegovom ulogom i nikakva 

7 Legenda о "Lutajucem Jevrejinu" il i  ("Vecnom Jevrejinu") odnosi se na cove
ka na cijim ј е  vratima Isus hteo da se odmori dok је nosio krst, а koji је viknuo 
na njega: "Idi brze!" i koga је Isus prokleo da vеспо luta, bez mogucпosti da urnre 
ili se odmori. Та legeпda је bila pozпata u knjizevпosti od pocetka 1 7. veka. Ima 
јо� jedna njena verzija koja је  postojala u 1 3 .  veku. 
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gгe�ka nije vi�e Ьila шoguca. Producent drame о Нristu �ogao је  
( \ а  racuna na nesvesne uloge isto tako pouzdano kao �to Је  mogao 
da гacuna na pejzaz Judeje, kostime, praznicne dane i slicno. 

Ali, za svesne uloge potrebna је  priprema. 
U daljem razvoju hri�canstva, ezoterijsko hri�canstvo ј е  postalo 

skola za obucavanje glumaca za tu dramu. Sama drama је,  tako reCi, 
b i la piObna predstava. Sve to zajedno dalo је veoma interesantnu 
s l iku. Та drama, kao pocetak, kao izvor, је  stvorila religiju, а ta re
l i gija, kao rezultat, kao "reka", svojim obmutim tokom hranila је  
" izvor". Mentalna slika svega toga sugeri�e kosmicki proces. 

Pгeobrazaj hri�canstva u crkvu, pakt izmedu crkve i drzave, is
k t·ivljenje i izvrtanje izvomih ideja religije ljubavi dok se nije sroza
la na propovedanje hri�canstva sa macem u ruci, pokolji jer�tik�, 
iпkvizicija; sve su to Ьili rezu!tati jevandeljske drame. Takav Је  Ью 
пeizbezni ishod rada na izboru i odvajanju ljudi sposobnih da рге
Ltzпш ezoterijski rad iz mase oЬicnog covecanstva. Ljudi nesposo
bп i  za ezoteгijski rad su takode culi ucenje Jevandelja i, prirodno, 
шогаli da usvoje nacela i principe Jevandelja i prilagode ih svom 
sopstvenom razumevanju, svom sopstvenom zivotu, svojoj medu
sobnoj borЬi, svojim zlocinima, i tako dalje. 

Ali, пi�ta nije protraceno u ekonomiji ezoterizma, i iskrivljeni 
oЬlici hгi�canstva imaju takode svoje znacenje, j er su rnnogi ljudi u 
s tanju da prime ideje vi�eg reda samo u iskrivljenom oЬliku, dok ne
ki od tih ljudi, primiv�i te ideje и iskrivljenom oЬliku, mogu pone
kad da osete da su one iskrivljene i pocnu da tragaju za istinom, i 
poпekad stignu do originalnog izvora. 

Raspinjanje Hrista se neprekidno nastavlja. Umesto samog Hri
s ta, гaspinje se njegovo ucenje, njegove ideje, i gomila koja veruje 
svojim vodama vice: "Razapnite ga! "  

Dve velike гeligij e koje s u  na{ale u kratkom vremenu jedna za 
(\ гt�gош, naime, Нri�canstvo i Budizam, nikad nisu zajedno prouca
vaпe kao dopuna jedna drugoj; na njih se oЬicno gleda kao na me
t i Ltsobno оргесnе u njihovim najosnovnijim crtama. 

Zivot princa Gotame, koji је postao Виdа, tj . Prosvetljeni, nije 
c l t·aшa u istom smislu kao zivot Hrista, ili и najmanjи ruku, kao tri 
pus lednje godine u zivotu Hrista; ipak је  и Bиdizmи zivot Виdе 
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postao mit iz koga se takode ne moze izostaviti nijedna crta, niti iz
baciti nijedna rec .  

Виdа је  ziveo dиgo i stvorio veliki mona�ki red, koji је nakon nje
gove srnrti na�iroko rasprostro svoj иticaj i koji zapravo nikad nije 
iskrivio Bиdino исеnје и onoj meri и kojoj sи Нristovo исеnје is
krivili njegovi sledbenici. Naravno, zivot Виdе је takode svesna 
иloga kroz kоји rnnogi glиmci mogи da prodи i cije igranje svakako 
nije lako, iako ono pripada prirodnim иlogama. Uloga Hrista Ьila је  
posebno kreirana. 

Kasniji bиdizam и svom unиtra�njem krugu ј е  takode �kola, koja 
priprema glиmce za иlоgи princa Gotame i njegovih najЫizih иce
nika i s ledbenika. Ali, naravno, kao i hri�canstvo, to nije �kola и 
svoj svojoj celini. Bas kao i и hriscanstvu, samo veoma retke i skri
vene struje и bиdizmи шоgи se povezati sa skolskim idejama. 

U vezi sa pitanjem odnosa ideja о vecnom ponavljanjи i "rein
karniranju и proslost" prema ideji evolиcije, interesantno је da vidi
mo postoj i li Ьilo kakva socijalna teorija и ezoterizmи, to jest, da li 
ezoterijsko исеnје zamislja ikakvu mogиcnost organizacije ljиd
skih giиpa ili drustava koje Ьi pomogle datoj kulturi da postigne 
najvece rezиltate i koji Ьi иор�tе poшogli evolиcijи covecanstva. 

То је posebno inteiesantno и nase vreme kad se tako velika va
znost pridaje socijalnim teorijama svih vrsta, i kad sи se najfantasti
cnije spekulacije и toj oЫasti иzdigle na nivo naиka, ili se direktno 
dogm�tizovale kao neka vrsta racionalisticke Ieligije .  

Odgovor na to pitanje postoj i . Ezoterijska ideja о idealnoj orga
nizaciji covecanstva је podela na kaste prema Manиovim zakonima. 

U zakoniku Manиovih Zakona8, kako је poznat i kako је dospeo 
do nas, podela na kaste је postavljena kao kamen-temeljac Citave 
strukture drиstva. А na samи sиstinи covekove prirode, na osnovu 
koje ј е  covek i stvoren, gleda se kao na иzrok te podele. 

8 Naredni citati su prevedeni iz ruskog teksta. "Manuovi zakoni ", prevod sa 
sanskrita S .  D. Elmanovic, izdanje Drustva ruskih orijentalista, St. Peterburg, 
1 9 1 3 . Postoji i eпgleski prevod. "The collection of'the Sacred Books of'the East " 
( "Zbornik svetih knjiga lstoka "), urednik Maks Miler, prevod G. Buhler, izdaпje 
Oxford University Press, 1 885 .  
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Poglavlje I 

3 1 .  Radi napretka svetova, on stvori od svojih нsta, svonll rukн, 
svojill bedara i svojill stopala Bramina, Ksatrijн, Vaisjн i Sнdru.  

88. Braminima on odredi podнcavanje Vedama i proнcavanje, 
prinosenje zrtvi za njilюvo sopstveno dobro i za druge, davanje i 
primanje milostinje. 

89. Ksatrijama on naredi da stite ljнde, da daju darove, da pri
nose zl'tve, da proucavajн Vede i da se uzdrzavaju od vezanosti za 
cнlna zadovoljstva. 

90. Vaisjama zapovedi da gaje marvн, da dајн darove, da prino
se zrtve, da proucavajн Vede, da tl'gнjн, da pozajmljujн novac i da 
obradнju zemlju. 

9 1 .  Sашо jedno zanimanje Bog prepisa sнdraшa - da bez rop
tanja slнze ostale tri kaste. 

1 dalje :  

98. Sашо rodenje bramina ј е  vecno otelovljenje svetog zakona; 
jel' on је roden radi ispнnjenja svetog zakona i poistovecen је sa 
Bramom. 

99. Dosavsi na svet, bramin zauzima najvise mesto na Zemlji, 
kao gospodar svih stvorenih bica, radi zastite Iiznica zakona. 

1 ОО. Sve sto postoji na Zemlji је svojina bramina; zahvaljнjнCi 
izvrsnosti svoga pOl'ekla, braшin нistinu ima pravo na sve to. 

1 О 1 .  Bramini јеdн samo svojн sopstvenн hтanu, nose samo svo
ja sopstvena odela, dајн kao milostinju samo svoju sopstvenu svo
jiiш; ostali sшrtnici postoje samo dobrom voljoш bramina. 

102.  Da Ьi jasno utvrdio svoje sopstvene duznosti i duznosti 
dшgiћ kasti, ро njihovoш poretku, mudri Manu, koji је potekao 
od Samo-postojeceg, stvori ove оЬiсаје svetog zakona. 

1 03 .  Mнdri bramin mora da ih pazljivo proucava, i mora da is
pravno njiшa ронсаvа svoje ucenike, ali niko dшgi to ne sше da radi. 

1 04. Bramin koji proucava te obicaje i vemo ispunjava duzno
sti propisane u njiшa nikad нiје okaljan gresnim misliшa, recima 
i 1 i deliшa. 
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�05 .  On osvestava �vaki skup na kome se pojavi, sedam preda
ka 1 s��am potomaka, 1 samo on zasluzuje da poseduje sve na ovoj 
ZemlJI. 

Poglavlje IX 

322. ��atrije n� ��preduju bez bramina. Bramini ne napreduju 
?е� ksatriJa; bram1ш 1 ksatrije, buduCi Ьlisko ujedinjeni, napredu
JU 1 u ovom svetu i u sledecem. 

Poglavlje П 

. 1 35 .  Znaj da su brarnin od deset godina i ksatrija od sto godina 
Jedan prema drugom kao otac i sin; ali, od te dvojice, bramiп је 
otac. 

Poglavlje IX 

. 329.  Vaisja mora da zna odgovarajucu cenu dragog kamenja, 
b1sera, korala, metala, odece napravljene u tkaonicaшa mirisa i za-� ·  ' сша. 

3?0 . On mora da zna kako se seje sеше, dobre i lose osobiпe 
tla, 1 mo;a da savrseno poznaje sve jedinice mere i tezine. 33 1 .  Stavise, vrline i mane robe, prednosti i lose straпe razпih 
zem�lja, mogucu zaradu i gubitak na robi, i naCin da se ispravno 
uzgaJa marva. 33�. Oп.mora d� zna �spravne plate za sluge, razne jezike, шe
tode cuvaщa robe 1 prav1Ia kupovine i prodaje. 333. �n m?.ra .da ulozi najveci napor da uveca svoju iшovinu 
na zakoшt nасш 1 шоrа da usrdno daje hranu svim stvoreniш Ьi
Cima. 

335 . Sudra koji је Cist, poslиsan visim klasama, krotak u svoш 
govoru, slobodan od ponosa i koji иvek trazi иtoCiste kod brami
na, postize (и svom Ьиdисеm zivotu) visu kastu. 

Poglavlje Х 
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2. Bramin шоrа da zna naCin izdrzavanja propisan za sve, da 
роисаvа drиge, i da sаш zivi и skladu sa zakonom. 

3. Zahvaljиjиci svojoj nadшoCi, izvrsnosti svog porekla, pri
dr:Zavanjи posebnih restriktivnill pravila i odlici svoje inicijacije, 
bramin је gospodar svih kasti. 

5. U sviш kastama sашо ona deca koja sи rodena direktnim 
redoш, od zena jednake kaste i udatih kao device, moraju se sma
trati da pripadaju istoj kasti (kao njihovi roditelji). 

9. Od ksatrije i zene sudre rada se Ьiсе ро iшenu ugra, koje 
podseca i na ksatriju i na sudш, uzasno ро svoш ponasanju, koje 
nalazi zadovoljstvo u okшtпosti. 

1 2. Od sudre sa vajsjoш, ksatrije ј zene braшina, rada se ajo
gava, ksatri i candala, пajnizj od ljнdi, sinovj koji svoje poreklo 
dнgијн шеsаnјн kastj . 

57.  Covek neCistog porekla koji ne pripada nijednoj kasti, var
nj, ali Cijj је karakter пepoznat i koji, jako njje arijevac, liCi na ari
jevca, шоzе se prepozпati ро svojiш deljшa. 

58 .  Ponasanje nedostojno arijevca, grubost, okrutnost i uоЬi
сајепо zaneшarivanje propisanih duznosti оdаји u оvош svetu co
veka necistog porekla. 

6 1 .  Alj, svako carstvo u kome te пezakonito rodene osobe unista
vajн cistotu kasti odшal1 nestaje zajedno sa svojim staпovпiciшa. 

53 . Uzdrzavaпje od povredivaпja dшgih, istinoljuЬivost, uzdr
zavanje od пezakonitog prisvajanja tudeg, cistotu i drzanje pod 
kontroloш orgaпa, Маnн је proglasio sиstinoш zakona za sve ce
tiri kaste. 

7 1 .  Sеше posejano na пeplodnoш tlн nestaje и njemu, plodno 
polje па kоше se poseje sеше koje nije dobro ostace jalovo. 

75 .  Роdнсаvапје, proнcavanje, zrtvovanje za sebe, zrtvovanje 
za dшge, davaпje darova ј njjhovo priшanje Sll sest delatnosti pro
pisanih za bramina. 

76. Ali, od tih sest delatnosti koje Sll illll propisane, tri slнze kao 
sredstvo пjegovog izdrzavanja: priпosenje zrtvj za dшge, poduca
vanja ј priшanje darova od Cistill ljudi. 

77.  Tri delatпosti propisane braшinu zabranjene sн ksatrijama: 
poducavanje, prinosenje zrtvi za dшge, ј trece, prjшanje darova . 

78.  Iste su podjednako zabranjeпe za vaisje, takvo је utvrdeno 
pravilo, jer ih Мапн, gospodar stvorenja, nije propisao za te dve 
kaste. 
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79. Da nosi mac i 1uk propisano је ksatriji kao sredstvo izdrza
vanja; trgovina, gajenje marve i po1joprivreda propisane su vaisji; 
a1i njihove duznosti su ve1ikodusnost, proucavanje Veda i prino
�enje zrtvi. 

80. Medu svim raz1iCitim zanimanjima braminu је najdo1icnije 
poducavanje Vedama, k�atriji da �titi 1jude, а vaisji da trguje .  

8 1 .  A1i, ako bramin ne moze da opstane od svojih posebnih za
nimanja koja su upravo opisana, on moze da zivi obav1jaju6i du
znost ksatrije; jer ovaj do1azi odmah za njim. 

82. Ako se postavi pitanje: "Sta da radi ako nije u stanju da 
se izdrzava nijednim od pomenuta tri zanimanja"?, odgovor је :  
"On moze da vodi zivot vaisje, baveCi se po1joprivredom i gajeci 
stoku." 

95. Ksatrija, koji је zapao u bedu, moze se izdrzavati bi1o kojim 
od tih naCina; a1i on ne sme nikad nadmeno voditi zivot propisan 
za njegove nadredene. 

96. Coveku nize kaste, koji u pohlepi zivi od zanimanja vi�ih 
kasti, kra1j mora oduzeti imovinu i prognati ga. 

97. Во1је је ispunjavati svoju propisanu duznost (darmu) ne
savrseno, nego savr�eno ispunjavati duznost nekog drugog; jer 
covek koji zivi ро pravi1ima druge kaste smesta је isk1jucen iz 
svoje sopstvene. 

98.  Vaisja koji nije u stanju da opstane obav1jajuci svoje du
znosti moze se izdrzavati cak i zanimanjima sudri, izbegavajuci, 
medutim, dela koja su mu zabranjena, i on mora da ih ostavi cim 
је u stanju da to ucini. 

1 2 1 .  Ako sudra, koji nije u stanju da se izdrzava s1uze6i brami
na, trazi svoju egzistenciju, on moze da s1uzi ksatrije, i1i takode 
moze da obezbedi sredstva za zivot s1uze6i bogatog vaisju. 

1 22 .  A1i on, sudra, mora s1uziti bramine i1i zarad raja i1i zarad 
dvostrukog ci1ja ( ovog zivota i buduceg); jer ko god se naziva s1u
gom bramina, time postize sve svoje ci1jeve. 

1 23 .  S 1uzenje braminima је najvaznije zanimanje za sudre; jer 
sve drugo sto moze da radi pored toga nece mu doneti nikakve 
p1odove. 

1 24.  A1i sudra, koji ne moze da nade s1u:lbu kod dvaput rodenih 
(ljudi tri kaste) i kome preti gubitak zene i sinova zbog g1adi, mo
ze se izdrzavati zanatstvom. 

Vecno vracan;e i Manuovi zakoni 

Iz pravila za Snatake (domacine): 

6 1 .  On ne sme ziveti u zemlji kojom v1adaju sudre, niti u onoj 
nase1jenoj bezboznim 1judima, niti onoj koju su osvoji1i jeretici, 
niti u onoj koja obiluje ljudima nizih kasta. 

79. On ne sme Ьiti u drustvu 1judi izvan kasti, niti canda1a, niti 
pukasa, niti idiota, niti nadmenih 1judi, niti 1judi nizih k1asa, niti 
antjavasaina (kopaca grobova) 

Poglavlje VIII 

22. Carstvo koje је nase1jeno ug1avnom sudrama, ispunjeno 
bezboznim \judima i 1iseno dvaput rodenih stanovnika, uskoro се 
potpuno nestati, pogodeno gladu i bo1estima. 

Manиovi Zakoni sи izиzetni и mnogim pogledima. Oni sadrze 
пmogo toga za Cim ljиdi na�eg doba tragajи, а ne mogи da to nadи, 
jer ne znajи cak ni kako da se priЬlize onom �t? zele. �re �v�ga, van 
svake sиmnje је da oЬlik и kome sи Manиov1 zakoш sttgl1 do nas 
nije izvomi oЬlik. Gotovo sve је kasnija "?raminska" tvor.evina: ?d 
izvomog teksta Manиovih zakona ostao Је samo �o�tur 1 otpпltke 
oko sto stihova koji dори�tаји dvostruko tumacenJe, 1 zbog toga sи 
bezopasni iz perspektive vladajи6ih kasti, ра sи �а�о os.tavljeni neiz
menjeni. Pasиsi citirani iz Manиovih zakona sacmJaVaJи gotovo sve 
preostalo �to se moze smatrati izvornim. Osta�ak је falsifikat, s�.izu� 
zetkom nekoliko stihova о kosmolo�kom sm1slи и pocetku kщ1ge 1 
pravila sekundamog znacaja koja dори�tаји razlicita tumacenja. 

U izvomom oЬliku Manиovi Zakoni sи mnogo manje Ьili zako
п ik и smislи civilnog i kriminalnog zakonika, nego zapis fizickih i 
Ьiolo�kih zakona. А sam Маnи је manje Ьiо "zakonodavac", а vi�e 
istrazivac zakona, ili otkrivac zakona. Njegovo исеnје о kastama 
п iје zakonodavstvo, vec "zapis" zakona prirode. Zakoni kasta sи za 
пјеgа zakoni иniverzиma, zakoni prirode. 

Definicija kasti и Manиovim zakonima је interesantna pre svega 
zahvaljиjи6i tacnosti sa kojom иkаzије na osnovne tipove ljиdi, а 
t a kode i zараnјијисој psiholo�koj tacnosti opisa tih tipova. 
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Stih 3 1 ,  Poglavlje I 

Zarad napretka sveta on stvori od svojih usta, od svojih ruku, 
od svojih bedara i od svojih stopala Bramina, Ksatriju, Vaisju i 
Sudru. 

Тај stih ukazuje, prvo, da ј е  covecanstvo, takvo kakvo је, stvo
reno u izvesne kosmicke svrhe i da igra izvesnu ulogu u zivotu sve
tova; а drugo, ukazuje na analogiju izmedu covecanstva i Brame. 
Ideja је ista kao i ona koja se nalazi u biЬlijskoj prici о stvaranju co
veka, gde је Bog stvorio coveka na svoju sopstvenu sf.iku i priliku. 

Defmicija kasta i njihovih funkcija ј е  takode puna znacenja. 
Braminima pripada proucavanje Veda i poucavanje drugih, pri

no�enje zrtvi (molitve) za sebe i za druge, davanje i primanje mi
lostinje. 

Tako nikakva vrsta spolja�nje borbe ne ulazi u aktivnosti bramina. 
Bramin ne sme da se bori ni za �ta materijalno. On jedino prihvata 
ono �to mu је dato . Spolja�nja borba pripada k�atrijama i vai�jama. 
Ali, k�atrijama је borba dozvoljena i odredena samo za druge, dok 
је vai�jama borba dozvoljena za same sebe. 

Dalje, k�atrije i vai�je mogu jedino da proucavaju Vede, ali ne 
smeju da uce druge; oni mogu da daju, ali ne smeju da primaju mi
lostinju; mogu da prinose zrtve samo za sebe, ali ne za druge. 

Fнndamentalna razlika izmedu k�atrija i vаЩа је ta da је delo
vanje k�atrija za druge, on mora da �titi i vlada ljudima slu�ajuCi je
dino bramine; dok је delovanje za sebe dozvoljeno vai�j i : on moze 
da trguje, pozajmljuje novac, оЬ1-аdије zemlju, i obavezan је da slu
�a Batrije i bramine. 

Jedina duznost �udre је da sluzi tri ostale kaste. То znaci da su 
�udre ljudi bez inicijative, ili sa pogre�nom inicijativom, koji mora
jн da slu�aju druge. 

Sasvim је moguce da је postojalo vreme, verovatno ne veoma dug 
period, kad је Manuovo ucenje negde Ьilo ispravno shvaceno, kad 
su vladajuce polozaje zauzimali bramini; k�atrije sи ih slu�ale, va
i�je su za uzvrat Ьile podredene k�atrijama, а sudre sи sluzile te tri 
kaste . Ali, u tom periodu kaste svakako nisu Ьile nasledne. 
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Verovatno su bramini, koji su kontrolisali obrazovanje, odredi
vali kaste dece, koja su kasnije odgajana, u skladu sa svojim priro
dnim sposobnostima i sklonostima, Ьilo kao bramini, ili k�atrije, ili 
vаЩе ili �udre. Nesurnnjivo је postojao potpuno razradeni sistem 
posmatranja dece za odredivanje njihove kaste i razradeni sistem za 
potvrdivanje tog posmatranja. · 

Stavi�e, Ьilo је moguce da covek prede iz nize kaste и vi�u, kao 
�to pokazuje 335 . stih Poglavlja IX: 

Sudra koji је Cist, poslusan svim kastama, krotak u svom go
voru, slobodan od ponosa i koji uvek trazi utoCiste kod bramina, 
prelazi (u svom buducem zivotu) u visu kastu. 

Znacajno је da se u ruskom tekstu koji ја imam, а takode i и en
gleskom, reCi (и svom buducem zivotu) pojavljuju u zagradi. То 
znaci da one nisu u originalu, to jest na sanskritu i da su ih prevo
dioci иbacili, jer se ро njihovom mi�ljenju podrazumevaju iz pret
hodnih reci. 

Neophodno је da razumemo �ta to moze da znaCi .  Prevodi sa san
skrita uop�te predstavljaju veoma veliku te�kocu, jer se н sanskritu 
пшоgе stvari "podrazumevaju". OЬicno su и prevodu podrazumeva
пe reCi stavljene u zagradu. То, prirodno, dopu�ta najraznovrsnija 
tшnacenja. Vrlo cesto se na ideju ovog ili onog dela, situacije ili od
nosa, gleda kao da је Ьila sadrzana и prethodnim reCima. Tako rec 
"postize" znaci u izvesnim slucajevima "postize u svom buducem 
zivotu". Prirodno је,  medutim, da su se ta formalna znacenja me
пjala u raznim periodima i raznim epohama. I svakako Ьi Ьilo po
gгe�no da se tvrdi da date reci uvek podrazиmevaju druge reCi koje 
tгеЬа da ih slede, ali koje nisu u tekstu. U ovom posebnom slucaju 
stJ Manuovi Zakoni mnogo stariji od ideje da glagol "postiCi" pod
гazшneva "и buducem zivotu" . 

I tu upravo lezi glavni nesporazum. Znacenje sanskritskih reci 
111enjalo se u raznim istorijskim periodima. Kom periodu pripadaju 
"Manuovi Zakoni"? Ako uzmemo taj period u kome oni vec posto
jc LJ oЬliku u kome ih mi znamo, to nije period tokom koga su se oni 
pгvi put pojavili. А u periodu �okom koga sн se oni pojavili, to jest, 
'' pгeistorijskoj epohi, jezik је bio jednostavniji i svi kasniji dodaci 
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glagoliшa и oЬliku podrazиmevanih reci nisи jos postojali. "Po
stiCi " znaci jednostavno "postici sada", bas kao sto је to и savreme
nim jezicima. Zato, citirani tekst, иmesto da osnazиje okove kasti, 
иstanovljava mogucnost иzdizanja do vise kaste . Та mogиcnost po
stoj i cak i za sиdrи. I samo sи kasnija "braminska" tumacenja doda
la te nove reCi ili njihovo znacenje i иcinile da ti stihovi legalizujи 
okove kasti, da и stvamosti one imajи direktno sиprotno znacenje .  

Dalje, Manиovi Zakoni koji se  odnose na brak sи puni dиbokog 
znacenja i verovatno sи zato potpиno iskrivljeni. U svom исеnји ko
je se tice braka, Маnи nesиmnj ivo prica о tome sta se dogada ili se 
moze dogoditi kao rezиltat pogresnog нjedinjenja ljиdi razlicitih ka
sti, to jest, ljиdi koj i sи drugaCij i ро svojoj иnиtrasnjoj prirodi. I on 
posebno naglasava one negati,тne posledice koje proizlaze iz sje
dinjenja mиskarca viseg иnиtrasnjeg razvoja, iz "visih kasti", sa 
zenom nizeg иnиtrasnjeg razvoja, ili "nizih kasti", ili slicno, iz sje
dinjenja zene iz visih kasti sa mнskarcima iz nizih kasti. Bramin 
mora da se ozeni braminkom. То је princip. U braku mora postojati 
ravnopravnost. U neravnopravnom braku onaj nizi povlaCi viseg na
nize na svoj nivo. То је posebno katastrofalno ро zene i njihovo po
tomstvo. 

Ideja је da је seksиalni instinkt, i kod mиskaraca i kod zena, а 
posebno kod zena, instinkt selekcije, istinkt trazenja najboljeg. Тra
ziti najbolje је zadatak koji је priroda postavila seksиalnom instinktu. 
Seksиalni instinkt koji ne odgovara tom zahtevu ne ispunjava svojи 
svrhи. Neizbezno dolazi do degeneracije ako, иmesto da trazi naj
bolje i najjace, seksиalni instinkt postane ili indifirentan ili је privи
cen ka najgorem i najslaЬijem. 

Upt-avo zeni, zbog njenih posebnih osoЬina, to jest, zbog njene 
"instinktivnosti" i emocionalnosti, pripada glavna иloga и odrzava
njи najvisih osobina rase. Od njenih instinkata, njenog izbora, zavisi 
zastita kvaliteta rase. Ako ti instinkti dеlији, rasa ostaje na odre
denom nivoи; ako ti instinkti ne dеlији, rasa neizbeZпo opada i de
generise se. Zena koja је mogla da izabere jaceg i boljeg mиskarca, 
ali se daje slaЬijem ili inferiomijem mиskarcи zbog neke vrste spo
ljasnjeg иvazavanja, ili zbog unиtrasnjeg iskrivljenja i gиЬitka is
pravnog иvazavanja njenih sopstvenih osecanja, cini najveci greh 
protiv prirode. Najgora mogиcnost је иdаја braminke za sиdru. Can
dala, najniza vrsta coveka, se rada iz takvog sjedinjenja. 
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Ali, ispravno razиmevanje i ispravna primena Manнovih zakona 
zahteva veoma visok razvoj coveka. Sasvirn је jasno da oЬicno "ljиd
sko" razнmevanje nije moglo da odoli а da ne иstanovi nasledne 
kaste. Da li sи prave kaste иopste postojale? Da li је poredak kome 
podиcava Маnи ikad postojao? Kako mozemo to reci? Da li ј е  istin
sko Hriscanstvo ikad postojaJo? Mi razиmemo savrseno dobro da 
istorijsko hriscanstvo, н svakom slисајн njegov veci deo, nije nista 
drиgo do iskrivljavanje ideja Hrista i Jevandelja. I sasviш је mo
gиce da i Manиovi zakoni и svom istinskom oЬliku i svojoj potpн
nosti nikad nisи Ьili primenjeni и zivotu. 

Podela na kaste predstavlja drustvenи organizacijи и skladи sa 
ezoterijskim sistemima. Razlog za to lezi, naravno, и cinjenici da је 
to prirodna podela. Zeleli to ljиdi ili ne, priznavali to ili ne, oni sи 
podeljeni na cetiri kaste. Postoje bramini, postoje ksatrije,  postoje 
vaisje i postoje sиdге . Nikakvo ljиdsko zakonodavstvo, nikakve fi
lozofske komplikacije, nikakve pseиdonaиke i nikakvi oЬlici terora 
ne mogu иkinиti tu cinjenicи. А normalno funkcionisanje i razvoj 
ljнdskih drиstava moguce је samo ako se ta cinjenica prepozna i de
lнje и skladи sa njom. Sve teorije i svi pokusaji nasilne reforme za
snovani ili na principи naslednih kasti, ili na principи "jednakosti", 
i li na principн nadmoCi proletarijata i borbe protiv naslednih kasti, 
podjednako sи beskorisni, i svi podjednako samo cine polozaj cove
canstva jos gorim. А istovremeno, и stvari, istorijski, covecanstvo 
пе zna nista drugo. Postoje sашо dva риtа za njega - ili nasledne 
kaste i despotizaш, ili borba protiv naslednih kasti i despotizшa. 
Sva osciliranja и istorij i covecanstva odvijajи se izшedн ova dva 
пacina. TreCi nacin, to jest, ispravna podela na kaste, је pokazan, ali 
covecanstvo nije nikad, koliko znaшo, sledilo taj риt i nеша osno
va za шisljenje da се ikad krenнti tiш риtеш. 

U savreшenoш zivotu ne postoje tendencije koje vode рi"еша is
pl·avnoj podeli na kaste. Nеша cak ni ideje о takvoj podeli, а i ne 
moze Ьiti takve ideje, jer је razншevanje ispravne podele na kaste 
bl lo zaboravljeno mnogo pre pocetka nase civilizacije .  

Ali, cak i slиcajno pi"iЬlizavanje ispi"avnoj podeli na kaste sшe
sta daje I"ezиltat koji daje svetlost istorij i stoleCiшa nakon toga. 

U najbi"iljantnijiш istorijskiш pei"iodiшa, bez izиzetka, postojali 
s LI pei"iodi н kojiшa se drustveni poi"edak priЬlizio sisteши kasti, ali 
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и kome је princip naslednih kasti Ьiо ili vec oslaЬio, ili јо� nije 
postao dovoljno cvrst. Takvi sи Ьili najsjajniji periodi и istorij i Gr
cke i Rima, takva је  Ьila epoha "renesanse", takav је  Ьiо 1 8 . vek и 
Francиskoj i takav је Ьiо 1 9 .  i pocetak 20. veka и Rиsij i .  Тi pristupi 
sи Ьili slиcajni i nesavr�eni, ра zato nisи dиgo trajali i zavr�ili sи se 
katastrofama i, oЬicno, �to је иspon Ьiо vi�i, dиЬlj i i stvamiji је Ьiо 
pad. Nakon takvog pada ljиdi za dиgo nisи voljni da vеrији da se 
epoha иspona zavr�ila i da se nece opet vratiti; i oni retko zele da 
razиmejи da је samo to zlo prethodnog perioda, to jest, podela me
dи klasama drustva, Ьila иzrok иspona i 1-asta kulture. 

Izиzetno је da је priЬlizavanje podeli na kaste и istoriji gotovo 
uvek praceno jednim te istim fenomenom, naime, formiranjem ne
zavisne "inteligencije". Formiranje "inteligencije" је pocetak oku
pljanja ljиdi vi�ih kasti, ljиdi koji јо� nisи svesni sebe i ne razumejи 
sebe, ali koji, svejedno, dеlији и skladu sa principima svoje kaste 
koje nejasno оsесаји. Karakteristicne osobine "inteligencije" sи иvek 
i svиda iste . Najpre ј е  tu zelja za nepristrasnim delovanjem, potom 
veoma nestrpljivo osecanje nezamenljivosti licne slobode za sve i 
buntovnicki stav prema svakom i svеши �to stoj i na putu slobodi 
шisli, govora i individиalnog ispoljavanja. U иslovima savremenog 
zivota, to jest, иsred sve besшislenosti sada�njeg poretka stvю·i, "in
teligencija" prirodno postaje revolиcionama. Veoma је te�ko zaшisli-
ti иslove и kojima Ьi "inteligencija" шogla da Ьиdе mima i lojalna 
ili da stvara Ьilo �ta izvan sfere naиke i иmetnosti. Ali, nejasnost 
osecanja sopstvene kaste i nejasnost njenog razumevanja ciljeva i 
sredstava, prijatelja i neprijatelja, Cine osnovne gre�ke "inteligenci
je". Ona је zanesena иtopijskim teorijama о op�tem dobru i cesto 
nalazi da ona sаша treba da slиzi nize kaste i Ьиdе vodena njihoviш 
zeljama. OdricиCi se na taj nacin svog prava ро rodenjи, "inteligen
cija" potpada pod vlast "ljudi van kaste", i postajиCi instrиmeпt и ( 
njihovim rиkama, poCinje nenamemo da slиzi njihovim interesima. 
Delиjиci na taj naCin, "inteligencija" gиЬi smisao svog postojanja i 
eleшentame sile koje је podigla okrecи se protiv nje .  То је  иpravo 
ono �to se dogodilo и Rиsij i sa najtragicnijm posledicama ne sашо 
ро samи "inteligencijи", vec иglavnom ро "narod" koji је "inteli
gencija" tezila da oslobodi. 

Tragicni rezиltat "oslobodilackog pokreta" kome је inteligencija 
dala svoje vodstvo, naklonost i podr�ku, obja�njen је ројаvош, ne-
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pusredno nakon inteligencije, dve nove klase savremenog dru�tva 
"pseudointeligencije" i "polиinteligencije". Те dve klase predstavlja
j Lt tvorevine van kasti i predstavljajи, tako reCi, otpad iz procesa 
lormiranja inteligencije. Као i sve tvorevine van kasti, "pseиdoin
tc l igencija" i "polиinteligencija" sadrze veoma veliki procenat kri
miпalnog elementa i иор�tе sи sklone kriminalcima, interesиje ih 
kгiшinal i spremne sи и svakom trenиtku da i same postanи krimi
пa lпe, posebno (pseиdointeligencija) ako to ne predstavlja veliku 
upasnost. 

Ali, po�to nemajи nikakvih vrednosti, ni moralnih ni intelektual
п i 11 ,  ove dve поvе klase sи vеоша brojne и modemom zivotu i moc 
pгirodno prelazi и njihove rиke (to j est, и rиke pseиdointeligencije) 
kad izmakпe iz ruku starih vlasti. Da Ьi sacиvale moc, one sи spre
mлe da zrtvujи sve, а pre svega sаш onaj "narod" и Cije је ime inte-
1 igencija vodila svojи ЬоrЬи. 

Iпteligencija to ne moze da predvidi, ра ga cak ine razиme po�to 
se vec desilo, jer ne razшne samи sebe i ne razиme svojн нlоgн i 
s l abost svojih teorija. 

Teorije sи igrale i јо� иvek igrajи veliku иlоgи и zivotu savre
menog dru�tva. Ljиdi sи verovali i mnogi vеrији do danas da се Ьiti 
Lt stanjи da izmene i rekonstruisи Citav zivot covecaпstva иz pomoc 
tcorija ili drzeCi se teorija. Ni и jednom istorijskom vreшenи nisи te
uгije igrale takvu иlogu kao и danasnje vreme, ili, da kazemo precizni
je, tokom perioda koji је neposredno prethodio danasnjem vremenи. 
Vега и teorije је osnovni greh "inteligencije". "Pseиdointeligenci
j a", koja spolja imitira inteligencijи, takode se zasniva na teorijama, 
a l i  ona ne idealizиje svoje teorije i koristi ih kao sredstva da zivot 
pгi lagodi seЬi. 

Ali, polafuci svoje nade, Ьilo iskreno, Ьilo neiskreno, н teorije, 
l j lldi niti vide niti razumejи da и trenиtku njihove prakticne pri
mene, teorije neizbezno nailaze na druge teorije, i otpor od tih teori
ja ,  kao i prirodni otpor od ranije stvorenih sila i inercije, neizbezno 
menja rezultat uvodenja teorija и zivot. Drugim reCima, oni ne 
s l 1 vatajи da teorije, primenjene na zivot, dајн, ne rezultate koji se od 
п j i l1 ocekujи, vec, gotovo neizbezno, sиprotne. Oni ne razumejи da 
иtpor menja rezultat primene teorija и poredenjи sa rezultatima koji 
IJi se doЬili kad ne Ьi Ьilo otpora. Zapravo, nijedna teorija koja nai-
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lazi na otpor ne mo:le se primeniti na :livot и svom Cistom oЬliku, 
ona se mora prilagoditi postojecim иslovima. А rezultat је da cak i 
ako teorija и seЬi sadr:li izvesnи mogucnost ostvarenja, ili izvesnи 
snagи, ta snaga се Ьiti potro�eвa и borЬi protiv otpora i od teorije 
nece ostati ni�ta osim prazne ljи�ture, to jest, ni�ta osim reCi, nazi
va i parola koji pokrivajи Cinjenice dijametralno sиprotne samoj te
oriji .  А to se ne de�ava ni slиcajno, ni zbog neиspeha, vec zbog 
op�teg zakona, neotklonjivog i neizmenlj ivog. On se zasniva na 
c�jenici da nijedna teorija ne moze da racиna na op�te priznanje, 
ne1zbezno се Ьiti neka druga teorija koja se sиprotstavlja prvoj . I и 
borЬi za priznanje оЬе teorije се izgиЬiti svoje najesencijalnije oso
bine i postati sиprotnost same seЬi. 

Takav је zacarani krиg и kome se covecanstvo krece i iz koga 
ocigledno ne moze da pobegne. 

Proиcavajиci strukturu savremenog dru�tva iz perspektive Ma
nиovih zakona, prirodno se javlja pitanje da li Manиovi zakoni dаји 
Ьilo kakvo prakticno иkazivanje na re�enje proЬlema koji se nad
nose nad savremenim covecanstvom. 

Ali, nikakvo prakticno иkazivanje na metode postizanja boljeg 
poretka stvari ne moze se izvur.i iz Manиovih zakona. 

Manиovi zakoni naprosto роkаzији potpunи nemoc svih poku�a-
' 

ја da se zivot rekonstrui�e nasilnim sredstvima i beskorisnost poku-
�aja da se delиje preko masa, ili koristeci mase, jer sи и оЬа slиcaja 
rezиltati koj i se dоЬiјаји sиprotni od onih koji sи ocekivani. 

Reorganizacija dru�tva и skladи sa Manиovim zakonima, tamo 
gde је takva reorganizacija mogиca, mora da pocne odozgo od bra
mina i k�atrija. Za to је potrebno, da pocnemo od toga, formiranje 
dovoljno snazne grupe bramina i k�atrija, i odgovarajиca priprema 
drugih kasti koje Ьi trebalo da Ьиdи и stanjи da ih slи�аји i slede . � 

Nijedna od savremenih ideja о organizaciji i reorganizaciji drи
�tva ne vodi tome n.i direktno ni indirektno. Naprotiv, one, sve bez 
izuzetka, vode и sиprotnom pravcи, podrzavajиCi me�anje kasti ili 
stvaranje nove kastinske podele na potpuno lamim osnovama. То ob
ja�njava zараnјијиси slicnost i gotovo potpunи identicnost rezultata 
koje sи postigle socijalne teorije dijametralno sиprotne ро svojim 
ciljevima, principima i parolama. Ali, da Ьi se opazila ta identicnost 
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1·cztlltata (ako је moguce nazvati "rezultatom" ne�to �to је, и mno
� iш slиcajevima, potpиno sиprotno ciljи), covek mora "imati oci da 
v idi" . 

Slepe vode slepih to ne mogи da vide, i hodajиCi и krиg, ili se 
kгссисi и pravcи sиprotnom od onog koji sи izabrali, oni nastavlja
j Ll da verujи da se krecи и prvoЬitnom pravcи. 

Gde је izlaz iz svega toga? I da li postoji izlaz? 
Moramo da priznamo Cinjenicи da to niko ne zna. Samo је jedna 

stvai sigиrna, а to је da nijedan риt koj i covecanstvu nиde njegovi 
1xijatelji i "dobrozelatelj i" ni na koji nacin nije izlaz. Zivot postaje 
sve zюm�eniji i sve komplikovanij i, ali cak i и toj zamr�enosti i 
komplikovanosti, on ne doЬija nikakve nove oЬlike, vec beskrajno 
ponavlja iste stare oЬlike. 

Jedino pozeljno re�enje kome se mozemo nadati svodi se na ovo: 
da пmo�tvo suprotstavljenih negativnih sila mo:le voditi pozitiv
пom rezultatu. Takve stvari se de�avajи, i и stvarnosti samo zahva
ljиjиCi njima mi postoj imo и ovom najboljem od svih svetova. 

1 9 12- 1 934. 
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Poglavlje XII 

POLNOST 1 EVOLUCIJA 

Zagonetka Simti povezana је sa zagonetkom rodenja, zagonetka 
nestanka sa zagoпetkom pojavlj ivanja. Zagonetka rodenja ili poja
vlj ivanja povezana је sa zagonetkom ljubavi, sa zagonetkom pol
nosti, tj . podelom na polove i nj ihovom medusobnom privlacno�cu. 

Covek шnire, i trenuci njegove sюmtne agonije, trenuci njego
vih poslednjih misli i spoznaja, njegovih poslednj ih oseta i posle
dnjih kajanja, povezani su sa osecajem ljubavi koja stvara novi zivot. 
Sta od toga prethodi, а �ta sledi? Sve to mora Ьiti istovremeno . Ро.., 
tom du�a tone u san, i potom se budi u istom svetu kao i pre, u istoj 
kuci, sa istim roditeljima. 

Sta se de�ava u trenutku kad, prema staroj alegorij i , zmija ugrize 
svoj sopstveni rep i kad agonija srnrti jednog zivota dolazi u dodir 
sa оsесапјеш ljubavi koji zapoCinje drugi zivot? 

U idej i о шedusobnoj povezanosti ljubavi i srnrti шоzе lezati ob
ja�njenje mnogih nerazuшlj ivir pojava na�eg zivota. Mnoge a�e

_
go

rije u drevniш ucenjiшa, koje su nаш nejasne, шogu se odnos1ti na 
istu sfvar: takav је odnos izшedu srnrti u vaskrsnuca u Misterijama, 
ideja о mistickoj sшrti i шistickoш rodenju i tako dalje. U drevnim 
ucenj iшa i kultoviшa, reci "srnrt" i "rodenje" sadrze istu cudnu za
gonetku. Те reCi nisu iшale jedno, vec nekoliko znacenja. Ponekad 
је "rodenje" oznacavalo sшrt, ponekad је "sшrt" oznacavala rodeпje. 

Та ideja шоzе da iша dva znacenja. Prvo је iz perspektive ve
cnog ponavljanja: sшrt, to jest, kraj jednog zivota, је rodenje, росе-
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l ; t k  <.iгнgog zivota. А drugo znacenje, koje је шnogo slozenije, је da 
. · 1 шt па nа�еш nivou Ьiса moze Ьiti rodeпje na nekoш drugom, "nad-
1 ј шlskoш" nivou Ьiса. 

A l i ,  ovde је neophodno da se nastavi veoma pazljivo kako Ьi se 
i zЬcglo "spiгitisticko" razшnevanje Simti kao rodenja i rodenja kao 
s 1шt i ,  kad se na fizickн smrt gleda kao na rodenje na "astralnoш" 
1 1  i vон, u svetн dulюva, а na smrt u svetu dнhova se gleda kao na 
mdcпje na nа�еш пivou; dok se istovremeno "duh" vеоша malo ra
/l i k L1je od coveka, ili se cak нopste i пе razlikuje ро svojim нnп
i l ·asпj iш karakteristikaшa. 

l deja drevnih Misterija је svakako daleko od ovog "dvodiшenzi
oпa lпog" gledista. Sнstina ideje Misterija lezi н analogiji neshva
i l j i vog n01юg rodenia sa okolпostiшa covekovog fizickog гоdепја 
1 1 а  zcmlj i . Dve stгапе su ovde podjedпako пaglaseпe: ргvо, pгelazak 
j c<.lпog u пovi zivot istovгeшeпo sa simcu шпogih, i drнgo, оgго-
1 1 1Па гazlika izшedн опоg sto шniге i опоg �to se rada, to jest, izшedн 
k l ice ili semena i ljнdskog Ьiса koje је rodeпo iz пјеgа i koje је, za 
L IZ\ftЋt, klica ili seme dгнgog, viseg Ьiса, koje se od пјеgа гazlikнje is to oпoliko koliko se covek гazlikuje od semena. Sшrt је sшrt. S1mt 
1 1 i j c  гоdепје .  Ali, s1mt sadrzi шоgнспоst гоdепја. Stavise, гоdепје, 
lн i <.I LJci da se odigгava na пеkош dгugoш пivон, пе шоzе Ьiti vidlji
vo i \ i гazшnljivo na пivou gde se odig1-ava s1mt. То је Ьiо sadrzaj 
M istel"ija koj i se tice smгti i rodeпja. Na ljude se, kao sto је ukazaпo 
1 ап iје (poglavlje IV) gledalo kao па "zша", kao "semeпa", н пaj
stvaшijeш smislн. Citav пjihov zivot пiје пista drugo do zivot "sе-
1 1 1 спа", to jest, zivot koji nema sшisla sam ро seЬi i koji sadrzi samo 
јссlап vazaп trenutak - rodenje, to jest sшгt seшena. 

То је Ьila tајпа koja se otkгivala iпiciгanom. Ideja је Ьila da, po
sto је to пансiо, posto је potpнno razшneo i osetio tн tajпu, taj covek 
1 1 с  moze vise ostati isti kao sto је Ьiо raпije .  То novo razшnevanje 
росiпје da delнje iznutгa samo ро seЬi, da daje novi smisao Citavoш 
zi votн i da vodi njegov zivot i aktivnosti novim putem. 

Kad Ьismo mogli da priћvatimo idejн о covekн kao о semenu i 
kad Ьismo mogli da nademo potvrdu toga kao teorije, to Ьi koreпito 
i zmenilo sve паsе predstave о covektJ i objasnilo Ьi odjednom mno
):!.C stval"i koje smo гапiје samo nejasno nasluCivali . 

Zivot kakav znamo ne sadrzi u seЬi cilj . То је razlog sto је н 
1 1 ј сшн tako mпogo toga sto је cнdno, nerazшnljivo i neobjasnjivo. 
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1 on se zaista ne moze objasniti samim sobom. Ni njegove patnje ni 
njegove radosti, ni njegov pocetak ni njegov kraj , ni njegova naj
veca dostignuca, nemaju nikakvog smisla. Sve su to sашо ргiрrеше 
za neki drugi, buduCi zivot, ili napгosto ni�ta. Sаш ро sebi zivot ov
de, na nasem nivou, nema vrednosti, nema smisla i nema znaceпja. 
Оп је suvise kлitak, suvise nestvaraп, suvi�e prolazan, suvi�e ilu
zoran da bi se od njega bilo sta trazilo, da Ьi se Ьilo sta izg1-adilo na 
njemu, da Ьi se Ьilo sta stvorilo od njega. Sav njegov sшisao lezi п 
drпgoш, пovom, buduceш zivotu, koji sledi nakon "rodenja". 

Zar to ne izgleda kao пnutrasnje znacenje religiozпih ucenja ezo
terijskog porekla, роsеЬпо hriscaпstva? 1 zar to ne obja�njava опо 
sto nas posebno pogada u zivotu kao nesaglasno i nespojivo? 

Ako smo mi, to jest covecanstvo, samo seшena, samo klice, on
da ne шоzе, niti Ьi moglo Ьiti, nikakvog siшsla u nа�еш zivotu на 
ovom nivou. Sav smisao lezi u rodenju i u dгugoш, buducem zivotп. 

Ali, "rodenje" na tош nivou, tj . na пivou нepoznatog novog пi
voa Ьiса nije ni slпcajno ni шehanicko. То ноvо гodenje пе шоzе 
Ьiti rezultat cisto spolja�njih пzroka i okolnosti, kao �to гodynje na 
нasem nivou Ьiса izgleda da jeste. Novo rodenje је stvar volje, stvar 
zelje i napora saшog "zrna". 

То ј е  Ьila osnova ideje о "inicijaciji" koja vodi ka гodenju, а ta
kode i ideja "spasenja" i postizanja "vecnog zivota" . "Vecni zivot" 
је terшin koji ima nekoliko znacenja. 1 izgleda da sadгzi jednu protiv
recnost: sa jedne straнe "vecni zivot" pгipada не�шо sviш ljudiшa, 
vec cak i svemu sto postoji, dok је sa druge strane lneophodнo роно
vо se roditi da bi se on stekao. Та pгotivrecпost Ьi Ьila нeobja�njiva, 
da ranije nije utvrdena razlika izшedu pete i seste dimenzije. 1 jedna 
i dгuga su vecnost. Ali, jedna ј е  neizшenljivo ponavljanje, uvek sa 
istim krajem, а druga је izbavljenje od tog ponavljanja. 

Tako vidimo dve ideje rodenja: rodenje na istoш нivou, нastavak 
:Zivota; · i rodenje na drнgoш nivou, regeneracija, pгeobrazaj , bek
stvo sa prvog nivoa. То izbavljenje moze podrazuшevati tako пшоgо 
novih cinjenica koje su sasviш nepoznate i neshvatljive па nа�еш 
пivou da ne шozemo iшati jasnu ideju о posledicaшa izbavljenja. 

Rodenje ,  u uobicajenoш sшislu te reci, povezano је sa polno�cн, 
tj . sa podeloш na polove i nj ihovom шedusobnoш privlacno�cu, sa 
"ljubavlju". Та шedusobna privlacnost polova stvara jednu od gla-
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\ 1 1 1 i l1 pokгetackih sila ll zivotu, i ро svoш intenzitetu i oblicima 
i spoljavanja odreduje gotovo sve ostale karakteristike i osobine u 
l:ovcktl . 

Као ро pravilu, �to sн neki шuskarac ili zena sna:Znij i, to је veca 
pr iv lacnost koja ih vпсе ka suprotnoш polu. sto је шuskarac ili ze-
1 1 a  i пtelektualno i eшocionalno bogatij i, to је vece njihovo razuшe
\iaпje i нvazavaпje polnosti i svega �to је povezano sa polnoscu. Ako 
i ma izнzetaka, опi su vеоша retki i zato samo potvrduju pravilo. 

Ali, cak i najopstij i pogled на ulogu polnosti u zivotu otkriva 
l: i пjeпicu da se izvorni cilj polnosti - to jest, prodпzenje zivota, ili 
mclcпje - povlaci i izgubljen Је шedu bukoш, Ьljeskoviшa i varni
�cпjeш emocija stvшenih tom vectюm privlacnoscu i odbojnoscu 
1 пcdLI polovima. 

l z  нobicajene peгspektive, stvarajнci ljubav, to jest, stvarajuci 
po(iclн па polove i sve sto је sa н још povezano, priroda је iшala sa
I ПO jcdan cilj - prodнzeнje :Zivota. Ali, cak i iz оЬiспе perspektive 
ј е  savг�etю jasno, i u to ne moze biti suПlllje, da је priroda stvшila 
Ll covekt1 mнogo vise "ljubavi" nego �to је zapravo neophodno za 
S \i i"I1 LI pгodu:Zeпja zivota. А taj visak ljubavi se mora nekako potro
_'; i L i .  I pod oЬicnim okolnostima se on trosi pretvaranjem u druga 
osccanja i drнge vrste energije, koje sн cesto protivrecne, stetne iz 
pc 1·spcktive evolucije, patolo�ke, nesaglasne jedna sa drugom i rа
zогпс. 

Kad bi Ьilo moguce izracunati koliko se mali deo seksualne ener
,' i jc zapгavo tro�i na pt·oduzenje zivota, trebalo Ьi da razumeшo os
lюvni ргiпсiр mnogil1 delovaпja н prirodi. Priroda stvara ogromaн 
p 1 · i  t i sak, ogгomнu пapetost, da bi postigla izvesпi cilj, ali zapravo za 
post ignнce tog cilja koгisti sапю beskoпacno шali deo stvorene 
l" l 1 cгgije. Ра ipak, bez tog оgгошноg priliva sile taj izvorni cilj moz
t l a  пе bi Ыо postigпut, i pгiroda ne Ьi Ьila u stanju da navede ljude 
t la јој sluze i nastavljajн svoju vrstu da bi јој slu:Zili. Ljudi Ьi poceli 
t l a  sc pogadaju sa prirodom, da postavljaju uslove, da traze нstup
kc ,  da tгaze olaksice; i pгiroda Ьi morala da popusti. Garancija da se 
to  пе dogodi је taj vi�ak eпergije koj i zaslepljuje coveka, ciпi ga rо
lющ prisiljava ga da sluzi ciljevima pl"irode u uvereпjн da slнzi sam 
.-.;cl J i ,  svojim sopstveпim strastima, svojim sopstvenim zeljaшa; ili, 
1 1 ; 1 pгotiv, da пavede coveka da veruje da sluzi ciljeviшa priтode, dok 
1 1  stvamosti оп sluzi sашо svojiш strastiшa i zeljaшa. 
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Ро strani od tog prvog i ocigled11og cilja, prodиze11ja zivota i 
osigшa11ja 11jegovog prodи:Ze11j1, pol11ost slиzi jos dvaшa ciljeviшa 
и prirodi. А postoja11je ta dva cilja objas11java zasto је seksиalпa 
e11ergija stvore11a и ш11оgо vecoj koliciнi 11ego sto је 11eophod11o za 
prodиze11je zivota. 

Jeda11 od tih ciljeva је odrza11je "soja", осиvа11је vrsta 11а оdге
dе11ош 11ivoи, to jest, 0110 sto se оЬiс11о zove "evolиcijoш", iako sн 
"evolиciji" оЬiс11о piipisa11a druga svojstva koja и stvaшosti 11е po
sedнje. Ali, 0110 sto је шоgнсе и sшislи "evolнcije" i 0110 sto zaista 
postoji, postoji 11а шсн11 seksиalne e11eigije. Ako seksиalna e11eгgija н 
odrede11oш "sоји" 11edostaje, poci11je degeпeiacija. 

Dгugi, daleko dнЬlје skiive11 cilj prirode је evolнcija н piavoш 
sшislи te reCi, to jest, razvoj coveka н pravcи sticanja vise svesti i 
otvaгa11ja svojih skrive11ih sila i sposob11osti. ОЬјаs11јепје ove po
sled11je шogиcnosti н vezi sa korisceпjeш seksualne eпergije и te 
svrhe saci11java sadrzaj i sшisao svЉ ezoteiijskih uce11ja. Tako pol-
11ost sadrzi ве sашо dva, vec tгi cilja, tгi шogиc11osti. 

Pre 11ego sto piedeшo 11а treCi cilj , to jest, 11а шogucпost piave 
evolucije, ili postiza11je vise sv�sti, ispitaceшo dп1gi, to jest, ocиva
nje vrsta. 

Ako иzшешо coveka i роkиsашо da odгediшo, 11а os11ovu 11aseg 
zпanja Ьiologije, sta је u coveku ozпaka "soja", to jest, oz11aka ocu
vaпja vгsta, dоЬiсешо tacan i vеоша z11acajan odgovor. 

U ljиdskoш Ьicu, i u шиskarciшa i u zenaшa, postoje defi11itivne 
aпatoшske i fizioloske cite "soja", i visok razvoj tih cita ukazнje па 
zdiav tip, dok 11jihovo slabo ispoljavanje ili pogresпo ispoljavaпje 
нkаzије 11а degenaisuCi tip. 

Те сгtе su takozvane sekundame polne kшakteristike. 
"Sekundarne pol11e kaгakteгistike" је teпniн koji se odпosi 11а ci

te i osoЬi11e koje su, iako 11isu neophod11o potrebne za 11опnа!по po
stoja11je polпih fипkcija, to jest, za sve osete i pojave povezaпe sa 
tiш fu11kcijaшa, svejedпo Ьlisko povezane sa priшarniш kaгakteгi
stikaшa. То је pokaza11o сiнје11iсош da seku11daшe kaгakteгistike 
zavise od рriшашЉ, to jest, one se sшesta ше11јајu, postajн slaЬije 
i1i cak пestaju, u s !исајн slaЬlje11ja diгektnЉ funkcija ili povгede se
ksualnЉ orga11a, to jest, u slис�ји izшe11e priшarnih kaiakteгistika. 

582 

Polnost i evoluci;a 

Seku11darne kaгakteгistike sи sve 011е сгtе, nezavisпo od saшih 
polпih огgа11а, koje Cine шuskaгca i zе11н гazliCitiш i 11eslicniш je
l lпo dгugoш. Те сгtе sн гazlike и crtaшa tela (nezavisпo od anatoш
skc stгuktшe skeleta), гazlicit гаsрогеd шisica i шasti u telu, гazlika 
Ll pokietiшa, гazliCit гаsрогеd шaljavosti 11а telu, гazliCit glas, гazli
kн LJ instiнktiшa, osecajiшa, ukusiшa, tешрегаше11tu, osecanjiшa, 
1·cakcije 11а spoljasnje stiшиlanse itd. ; i dalje, гazliCit шentalitet, sve 
sto cini zensku psihologijи i шиsku psihologiju. 

Akadeшska Ьiologija ne pridaje dovolj11и vaz11ost рrонсаvа11ји 
scktшdaшih karakteristika, i postoj i teпde11cija da se ograпiCi ргi
l пспа tog teпniпa sашо па ове karakteristike koje su Ьlisko poveza
пc sa polniш fипkсiјаша. Ali, и шedici11i, proиcavanje seku11daгniћ 
kaгakteristika i пjihoviћ izшe11a cesto sluzi kao os11ova za ispгavпo 
гazlikovaпje razпih patoloskih staпja i za ispravпu dijagпozн. Usta-
1 1ovlje11o је va11 svake sшnпје, i kod шиskaraca i kod zепа, da s la
ЬI)e�)e ili anatoшska proшena и osпovniш deloviшa polniћ organa, 
1 1 1  щЉоvа povгeda, vodi do роtрнпе izшепе spoljasnjeg tipa i pro
IПC11a и seku11daшiш kaгakteгistikaшa, razliCitiш kod шuskat-ca i 
zспе, ali koje u оЬа slucaja slede izvesta11 odrede11 sisteш. То се 
1·cci, kod шuskaгca, povreda 11jegoviћ роl11Љ огgа11а i oшeteпost 
пj ilюvog fиnkcionisanja proиzгokuje da 011 podseca ili na dete ili 11а 
s taгu zепи, а kod ze11e ista stvaг pгouzrokuje da о11а podseca па ши
s karca. 

. �о daje шogиcnost obrnutog zakljucka, naiшe, da tip koji se raz-
1 1  kще od попnаlпоg tipa, to jest, шиskarac sa crtaшa, osoЬiпatna i 
kнгakteristikaшa ze11e, ili zena sa crtaшa, оsоЬiнаша i karakteristi
kaшa 

_
шus�arca, u�аzнји, ргvо, �а dege11eracijи, i dшgo, па роgгеsап 

I"НZVOJ (to Jest, ob1cno 11edovoiJa11 razvoj) priшarniћ karakteгistika. 
Zato је 11orшalan razvoj pola neophodan uslov za ispravпo razvi

jcп tip, а oЬilje i bogatstvo sekиndaшih karakteristika ukazнje na po
boljsanje, uzlazпi tip. 

Opadanje tipa, opada11je "soja" uvek znaci slaЬljenje i izшепн 
sclшпdarnih karakteгistika, to jest, pojavu шuskЉ crta kod zene i 
zcпskih crta kod шиskarca. "Sredпji pol" је 11ajkarakteristic11ij i fе
пошеп dege11eracije .  

Norшalan razvoj polпosti је neopћoda11 za оснvа11је i poboljsa
пjc "soja" . 
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Drugi cilj prirode koji se posti�e u tom slucaju је savr�eno jasan. 
I jasno је da se vi�ak energije koristi upravo za pobolj�anje soja. 

Тreci cilj prirode povezan sa polno�cu, to jest evolucija coveka 
u nadcoveka, razlikuje se od prva dva ро tome �to zahteva svesno 
delovanje od strane samog coveka, i odredenи orijentacijи Citavog 
njegovog �ivota - ideja koja је data и sistemima Joge. 

Gotovo sva okultna исеnја koja priznajи mogиcnost "evolиcije" 
ili preobrazaja coveka vide osnov tog mogиceg preobrazaja и trans
mиtaciji, to jest, pretvaranjи izvesnih materija ili energija и sasvim 
drugacije materije ili energije, и ovom s!исаји preobrazaj seksиalne 
energije и energijи viseg reda. 

То је  иnиtra�nje znacenje, ponekad dиboko sakriveno, ponekad 
gotovo ocigledno, mnogih okultnih исеnја, alhemijskih teorija, raz
nih oЬlika misticizma, sistema Joge i s licno. 

U svim sistemima koji dори�tаји mogиcnost izmene i иnиtra
�njeg rasta pojedinca, to jest, evolиcijи ne и Ьiolo�kom ili antropo
lo�kom smislи, vec koja se odnosi na pojedinca, ta evolиcija је иvek 
zasnovana na transmиtacij i seksиalne energije .  Kori�cenje te ener
gije, koja se neprodиktivno traci и oЬicnom �ivotu, stvara и coveko
voj dи�i s ilи koja ga vodi ka nadcoveku. Nema druge sile и coveku 
koja moze da zameni se.ksиalnи energijи. Sve druge energije, inte
lekt, volja, osecanja, hrane se vi�kom seksиalne energije, rastu iz 
nje i zive od nje. То misticko rodenje coveka, о kome mnogi siste
mi govore, zasnovano је na transmиtaciji, to jest, na transmиtaciji 
seksиalne energije.  

Postoje mnogi okultni i religiozni sistemi koji ne samo da to 
priznajи, vec dаји prakticna иpиtstva kako da se zaиzda seksиalna 
energija i kako da se podredi interesima иnиtra�nje evolиcije .  Та 
иpиtstva sи oЬicno krajnje fantasticna i ne mogи da dаји nikakav 
rezultat, jer izostavljajи ne�to �to је od krajnje vitalne vafuosti i 
krajnje neophodno. Svejedno, proиcavanje takvih teorija i metoda 
od odredenog је interesa iz psiholo�ke i istorijske perspektive. 

Ali, pre nego �to dodemo do proиcavanja ideja transmиtacije, i 
и ispravnom oЬliku (iz veoma malo postojecih izvora) i и njihovom 
pogre�nom oЬliku (iz veoma brojnih izvora), neophodno је da raz
jasnimo izvesne aspekte Ьiologije i fиnkcionisanja polnosti kad ona 
ispunjava prve dve zamisli prirode. Naime, neophodno је da se иs-
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ta пovi da li sama polnost evolиira. Da li se oЬlici evolиirajиce 
po lnosti mogи naCi и coveku? Postoji li evolиcija polnosti, to jest, 
cvolиcija primarnih karakteristika i evolиcija polnih funkcija i �ta 
cvolиcija polnih funkcija znaCi? 

Ako evolиcija polnosti postoji, trebalo Ьi da postoje oЬlici ni�i 
ос\ oЬlika koje smatram� normalnim, kao i oЬlici vi�i od oblika koje 
smatramo normalnim. Sta је onda ni�i oЬlik, а �ta је vi�i oЬlik? 

Onog trenиtka kad seЬi postavimo ovo pitanje, zbunjeni smo i 
pometeni иoЬicajenim konceptima naivnog darvinizma i иоЬiсаје
п i11 "evolиcionih" teorija koje nam govore о "ni�im" oЬlicima pol
пosti kod "ni�ih" organizama, kod Ьiljaka itd, о razmno�avanjи gljiva 
i slicno. Ali, sve је to sasvim izvan domena pitanja koje smo seЬi 
postavili. Mi imamo posla samo sa covekom i moramo da mislimo 
samo na coveka. 

Ispitujиci pitanje koje је pred nаша, moramo poku�ati da иtvrdi
mo �ta sacinjava normalnи polnost и coveku, potom odrediti nize 
oЬlike polnog �ivota coveka, to jest, oЬlike koji odgovarajи degene
l·isanoш tipи ili tipu zaиstavljenoш и razvojи, а potom odrediti vi�e, 
to jest evolиirajиce oЬlike, ako takvi oЬlici postoje.  

Te�koca и definisanjи normalne polnosti је stvorena pre svega 
пeodredeno�cи karakteristika i svojstava "ni�e polnosti", а takode i 
potpиnim odsиstvom Ьilo kakvog razuшevanja �ta Ьi "vi�a polnost" 
mogla da Ьиdе, i, dalje, povremeno cak i brkanjeш nizeg sa vi�im, 
(\egenerisanog sa evolиirajиcim. 

UzimajиCi sve to и obzir, neophodno је, pre poku�aja da defini
semo normalnи polnost, da odredimo nizи polnost, ili pod-polnost. 
Moramo da pocnemo od pod-polnosti, jer do razиmevanja nad-pol
пosti se шо�е doci samo eliminacijom svega �to је najpre odredeno 
kao pod-polnost, а drugo, kao normalna polnost. 

Relativno је lako odrediti pod-polnost ako kao glavnи njenи ka
гakteristiku иzшешо zaиstavljen razvoj ili degeneracijи koja је  po
cela ili pocinje.  

. 
Ali,. odredivanj.e pod-polnosti је  ometeno raznovrsno�cи i pro

tlvrecnun ka�a�e:1st1kama oЬlika и kojima se pod-polnost ispoljava, 
а pos�bno св

.lЈешсош da neki od tih oЬlika, iz иоЬiсај еnе perspe
ktive, IzgledaJи kao da sи pojacavanje i preteran razvoj polne energi
je ,  polnih �elja i polnih osecaja. 
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Zato se od samog pocetka pod-polnost mora pode_l_
iti u dve ka-

tegorije, oCiglednu degeneracij� i s�ive�u de
_
g�nerac1JU. . , . . . Prvoj kategorij i pod-polnost1 pпpadaJU naJV1Se opadaJUC1 оЬ11с1 

seksualnih ispoljavanja kao sto su oCigledne -�eksua�e a?�ormal
nosti: nedovoljno razvijena polnost, sve perverz1Je, u smtslu llt abn�r
malnih seksualnih zelja ili abnormalnog seksualnog uzdrzavanJa; 
gadenje prema seksu, strah od seksa, ravnodusn�st prema seksu, ш
teresovanje za sopstveni pol, iako ovo poslednJe 1Ј?а kod mus��
гaca гazliCito znacenje nego sto ga ima kod zena 1 kod zena nче 
neizbezno znak pod-polnosti. 

Dгugoj kategoгij i pod-polnosti pripadaju ob�ici koji s
_� 

cesto po
vezuju sa povisenim intenzitetom seksualnog zt�ota, koJ l, dok

_
spo

lja izgleda noгmalan, iako pгeteran, u �-tvarnostt takode 
_
ukazщe n

_
a 

unutгasnju degeneгaciju. Tom kategoщom pod-polnostt pozabavt-
cemo se kasnije. 

Za sve kategorije pod-polnosti osnovna karakteгistika је ods
_
u

stvo uskladenosti izmedu ideja о polnosti i ideja о ostalim noпnalnнn 
funkcijama coveka. Polnost ljude pod-polnosti uvek dovodi u "is
kusenje", ili "greh", ili zloCin, ili ludilo, ili raskalasno_st. Za noгmalnog muskarca ili zenu polnost ne sactt:z1 opas�ost. U 
noпnalnom ljнdskom bicu polnost se uskladuje sa svtm o�talнn �n
kcijama, ukljucujuci emocion�lne i i�telektual�e, ра cak 1 s� z_

elJom 
za cudesnim ako takva posto) t u dust coveka. Covekove tшslt, ose
canja, teznje

'
- nista od njih ne protivrec_i polnosti, �iti polnost pro

tivreCi njima. Kod noпnalnog coveka Ј� P?lnost 1znutra potpнno 
opгavdana, i to opravdanje је za�no

_
vano Ј�dшо �а potpu�?m uskla

divanju polnosti sa intelektualшm 1 eшocюnalnнn funkcчaшa. 
Ali, ako је covek roden abnoпnalan, ili �ostane abnormalan, ne

gativan stav piema polnosti i osuda polnostt gotovo uvek rastu unu-
taг njega. 

. . Abnormalnosti шogu da budu veoma razliCite. Moze posto)at1 pot
puna iшpotencija, nesposobnost i za spoljasnje funkcije i za osete. 
Moze postojati sposobnost za osete povezana s� nesposobnos�н za 
spoljasnje funkcionisanje, to jest,

_ 
p�isustvo zelJa, alt ne�og_ucnost 

da se one zadovolje. Moze posto) at1 sposobnost za spolJasnJe �n� 
kcionisanje povezana sa potpunim odsustvoш ose

_
ta. Мо�е p�stoJatl 

sposobnost za osete samo н usloviшa abnormaln1h spolJaSПJ1h fun-
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kc jj a . U sviш tiш slucajeviшa seksualni oseti su praceni оsесапјеш 
1н.:sklada izmedu polnosti i drugih strana uпutrasnjeg zivota, posebno 
v j s j l1 ,  ili oniћ koje covek sшatra visiш; kao гezultat javlja se пeгa
/L imevanje polпosti, straћ od polnosti i odvratnost prema polпosti. 

Pod-polnost koja оsнdнје polnost i odbija је kao "uvredu" pred
,-; tavlja vеоша iпteresantnu pojavu u zivotu i istorij i covecanstva. 

U tош slнcaju se polnost i sve sto se odnosi па polпost progla
sнva grehoш. Zena је instгuшent davola, шuskarac је davo, iskusa
vac. Ideal "cistote" је seksualna iшpotencija, infantilпa, senilпa ili 
patoloska, koja se u tom slucajн ispoljava ili u "apstiпenciji", koja 
sc zшatra voljnim cinom, ili u "odsнstvu interesovanja" prema pol
пosti, sto se objasnjava preovladavanjeш drugih, "duhovпih" inte
,·csovaщa. 

U ljнdima pod-polпosti polnost se ponekad lakse podreduje inte
lcktualnim i eшocionalnim tendencijaшa (оЬiспо пegativnog karakte
I-a ) nego kod noпnalnog шнskarca ili zene. Polnost nеша nezavisnog 
postojanja н Ьicu pod-polnosti, ili se u svakom slucaju vеоша гazli
lшje od polnosti kod norшalnog coveka ili zene. 

Za coveka pod-polnosti, zato, noпnalan covek izgleda kao covek 
koj i је opsedпut nekom пerazшnlj ivoш i пeprijateljskom silom. I 
covek pod-polпosti sшatra svojoш duZпoscu da se bori sa tom si
lom u dгugim ljudima, јег veruje da јн је pobedio u seЬi. 

I to zaista objasnjava Citav mehanizam uticaja koji pod-polnost 
ј та па zivot. 

Medu ostalim ljudima, ljudi pod-polnosti izgledaju najшoгalnij i, 
tl 1·eligiji najsvetij i. Lako im је da budu шoгalni i lako im је da budu 
svcti. Nш-avno, to је pseudoшoralпost i pseнdosvetost, ali ljudi оЬi
(по zive sa pseudovгednostima i sашо vеоша шali Ьгој zeli da nade 
pt·ave vrednosti. 

Neophodпo је da se гazume da је gotovo sva moгalnost koja је 
\ ) i  Ја  пametnuta ljudskoj rasi, gotovo svi zakoni koj i kontгolisн polni 
J:jvot, gotovo sva ograniceпja koja vode ljudski izboг i odlнCivanje 
t t t im slнcajeviшa, svi tabнi, svi stгalюvi : sve to је doslo od pod-pol
Iюsti. Pod-polnost, upravo zaћvaljujuCi svojoj гazlicitosti od пonnal
t l c  polnosti, zaћvaljujuci svojoj nesposobnosti da postane пoпnalna 
ј svoш neгazшnevanju noпnalne polnosti, pocela је da па sebe gle
tla kao na supeгiomu, pocela је da diktiгa zakone normalnoj polnosti. 
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То ne znaCi da su sav moral, svi zakoni, sva ogranicenja koja se 
odnose na polnost Ьili pogre�ni. Ali, kao �to se uvek dog�da u z�v�tu 
kad ргаvе ideje dodu iz pogгe�rюg izvora, zajedno sa oшrn_ �to Ј.е 1.�pravno, one nose u seЬi mnog<{toga �to је pogr���o, �to prot1vr�c1 ��1-
hovoj osnovnoj su�tini, �to don'osi nove pometnJe 1 nove kompl1kacчe. 

U Citavoj istorij i covecanstva nemoguce је �aCi i�r�zitij i ргi1�ег 
patolo�kЉ oЬlika koji stvaraju zakone noпnaln�m. obl1�1ma;. _ukoltko 
ne USVOjimo sire gledanje i sћvatimo da U St�aп C�tava 1StOПJa CO�e
canstva nije ni�ta drugo do vladavina patolo�kih obl1ka nad nonna�IШ. 
Stavise, veoma је kaгakteristicno da, dok pod�p�lnos: пep:ekt�o 
drzi pod sшnnjom i osudнje noпnalnн polnost 1 щеn_а. IspolJ�vaщa, 
ona pokazнje 1nnogo vise toleraпcije prema patolo�k1 tzvrппtlm ob
Iicima. 

Pod-polnost нvek пalazi izgovшe i оргаvdапја za ljude "sгednjeg 
pola" i za пj iliove tendencije, kao i za :аz�ш nenorma�пa sгedstv� 
seksualnog zadovoljenja. Naravno da ljudt аЬ�оrп�а!ш� sklon�sti 
samom tom Ciпjenicom jesu ljudi pod-polnost1. Al1, ош toga шsн 
svesni i definitivno su ponosni na svojн гazlicitost od ljнdi noг�l!al
ne polnosti na koje gledajн kao na "gшЬе" ili "anim�lne", kOJll�a 
пedostaje rafiniгanost koju oni pгipisнju seЬi. Pos:?Je cak tеопЈе 
koje gledajн na "sгednji pol" kao па гezнltat еvоlнсче. . .  Sve sto ј е  receno dosad odпosi s e  samo na Јеd�н kаtе�ощн p.od
polnosti, iako se u toj kategoгiji lak? moze v1det1 nekol1ko obltka, 
od impotencije do lюmoseksualпostJ . 

Dгuga kategorija pod-polnosti ne ukljucuje n_i iml?oten�iju ni ne
prirodne skloпosti. I, kao sto је гапiје ukazan?, tspolJa�aщa ove. �a
tegшije, sa izuzetkom kгajnosti koje se gгашсе sa ludtlom, obtcno 
se ne smatгaju abnoпnalnim. 

Pojave ove kategorije mogu se podeliti u dve �гuр�. . Prvoj grupi pгipadaju ona ispoljavanja polnosti koJa su o?oJen� 
onim sto Ы se moglo nazvati psilюlogijom boгdela. � dшg�� gшl?1 
pripadaju она ispoljavanja polпosti koj� se kaгakt�пsu sv�JIШ b�I� 
skim odnosom sa tlaCiteljskim i bolesшm osecanJima nasilnog 111 
depгesivnog kaгaktera. . ОЬе grupe se mogu objasniti cinjenicom da poln?st 1 .sve st? .se 
odnosi na polnost ima sposobnost da se poveze sa naJpгottvrecшJlm 
stгanama ljudskog Ьiса. 
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U ргvој grupi polnost је povezana sa onim sto је najnize н cov�ku. �а takvog coveka, polnost је okшzena atmosferom pгljav.� tшe. Covek govoгi i misli о polnosti necjstim гесјmа ј necistim mislima. Istovгemeno, on је гоЬ polnosti ј svestan је svog гopstva ј 1zgleda mu da sн i svi dгugj ljudi гobovi , kao sto је i on. On mentalпo blati poln��t i s�e st� је povezvano sa polпoscu, izmislja nepгistojпe �negd.ote tli. vol1 da 1!� slusa. Citav njegov zivot је pun opscenog J CZika; щеп�u �е sve пес1�tо, �ао sto је i on sam. Ako ne degгadiгa po lnost, on Је 1smeva, uzнna Је kao sa!u, nastoji da nade ne.s'{to kom icno и polnosti. 
. Tгaz�nje komicпog н polпosti, нvodenje smeha н polnost, dovodi do ро�а�е posebne vгste pscнdoшnetпosti - pomogl'afiie, koja је kaгakteпstlcna upravo ро jzrugivaпjн polnosti. 
Ве� tog i��givaпja, eгotska шnetпost, cak i н svojjm veoma ekstгeш�нn obl.1c1ma, moze ?it.j sasviш noпnalna i zakoпita, kao sto ј е, па pшner, b1la н grckom 1 :нnskoш svetн, u drevnoj Indij i, н Persjji Ll doba l?roc�a?t sнfiz1_na, 1td. Odsнstvo erotske шnetnosti, ili njeпi pogresш obliCI, нkazщu, пaprotiv, na veoma пizak mo1-alni nivo date kнltшe i na preovladivaпje pod-polnosti . 
Po�-polnost н svim svojim ispoljavaпjima, naravno, nastoj i da zа.ше�н eгotskн шnetnost porпografijom. Za pod-polnost nema raz l l ke 1zmedu te dve pojave. 

. 
�to se tice normalne polnosti, пeoplюdno је da se нkaze da u ПЈОЈ nema smeha. Seksнalna funkcija ne moze Ыti komicna ona ne moz.e Ьiti predmet sale. То је јеdпа od karakteгistjka пoпnalne polпosti. 
�а ?ast�vim n�.brajanje osoЬina onog oЬ!ika pod-polпosti koji se odi ikliJ� p�ilюlogчoш .bordela, moze se reCi da se taj oblik odlikнJ C  o�vaJ�n;eш P?lпosti o� .ost.:tlih fu�kcija i sнprotstavljaпjem polI IOSti svtm ostalнn funkct;ama. Za шtelektнalni i za emocionalпi /. 1 vot, cak i �а оЬiсnн fi.zicku aktivпost (н slнсајн ljнdi ovog oЬ!ika P

.
�к!-P?lпosti), _ polпost Ј� s�mo sm�:nja, prepг�ka, tracenje snage, 1 1  асспЈ� e�e�g1!e. То trac�n�e e?er?IJe u роlпо; fuпkcij i i нvidaпje log tгасеща Је Јеdпа od d1stшkt1vшh с11а ovog oЬ!ika pod-polnosti. U поrп�аlпој po�п?sti to tracenje пе postoji, posto se eпergija sше" la оЬпаv!Ја zahva!JliJUCi bogatstvн i pozitivпom kaгakteш oseta mi-" 1 i i osecanja povezanih sa polnoscн. ' 
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Ovaj oЬlik pod-pol11osti је cesto vеоша .aktiva11 u s_v�j i�1! ispo
ljavanj iшa u zivotll i siroko је гasprostra11Je11. Z�h_va��UJUC1 . Шll?.� 
giш specific11ostiшa 11aseg zivcta, posebno zahvalJUJUC1 �o�na�ac1� �  
ab11orшalnog 11ad 11oпnalniш i "11izeg" 11ad "visiш", 1�0�1 l]ud1 �ОЈ 1 
zapravo 11е pгipadaju pod-pol11osti. �1ce. о po�osti od lJUdl tog obl1ka 
pod-polnosti, геСiша i izгaziшa koJl рпраdаЈ� tош obliku pod-�olno
sti i o11i sшesta dozivljavaju sok od pol11ost1 kao od 11eceg prlJavog. 
O�i su odbije11i psihologijoш bordela, ali posto 11е шо.�u ?а se otre
su utiska koj i su ste�li, росi11јн da veruju da 11е po.sto)l �1sta. dгu�o,  
i citav 11j ihov шe11tal1tet н od11osн 11а polпost postaJe оЬоЈеП l prozet 
пероvегепјеш, роdоzгепјеш i odbojпoscu. . . . . 

А пjihovi strahovi i 11j ihova odbojпost u vez1 �а tнn _obl1koш 1s� 
poljavaпja pol11osti bili bi vеош� dоЬго zasпovaш kad Ь1 .sаш? zп�l 1  
da se  ab11oпnal11o 11е шоzе uzet1 kao zakon za пoпnalno 1 da Је н IZ
begavaпjн ab11oгшalnog vamo da se 11е Zгtvuje 0110 sto је nor�nalno .. 

Polпost ј е  н tош oblikн vеоша blisko poveza11a sa zlос�п?ш, 1 
zapгavo se u zivotн kгiшiпalпi kaiЋkteг, Ю:iп�inal.ne sk��no�t1 ,  Jedv� 
i sгесн ро stra11i od tog oblika pod-pol11o�tl. <:;.а� 1 � оЬ1с110Ј 11анс110Ј 
psihologij i taj oblik ispoljava11Ja polnostl.' �?J.l Ј � liS�� sv.ake veze sa 
шшаlniш оsесапјiша, defiпisa11 Је kao шz1 Il1 z1votшjsk1 . I preovla
divanje tog oblika pod-polпosti ll zivotll је 0110 sto izпad svega po
kazнje 11ivo па kоше se 11alazi coveca11stvo . 

U drнgu grнрн ispoljava11ja tog oЬl�ka pod-pol11ost�, to jest, u 
gшpu н kojoj polne fu11kcije 11isн sша11Је11е, vec 11apr?t1v, са� нvе
са11е н od11osн 11а попnаlпе, polnost је povezaпa sa svнne sto Је пa-
silпo i okilltпo н covekн. 

Covek te vrste pod-polпosti izgleda kao da stalпo �oda ivi�oш 
provalije .  Polnost i sva оsесапја poveza11a sa роlп_оsсн. p_ostaJH н 
пјешн пеizЬеzпо povezaпa sa razdгazeпoscн, sншnЈОШ l . lЈнЬ�ш�
rош· u svakoш tгeпutkн оп se шоzе пасi роtрнпо u vlastl оsесаща 
pov;edenosti, po11ize11og ропоsа, zastrasнj.:н::eg ��есаја posedova� 
пја· i пеша oblika sшovosti i пasilja za kOJ l оп ШЈе sposobaп da Ь1 
os�etio svojн "гаzЬеsпеlн cast" ili "povredeпa оsесап ја". 

Sve vгste zloci11a iz stгasti bez izuzetka pripadajн tош oblikн 
pod-polnosti. . .  . . 

U Poglavljн Х navedeпe sн �eCi ргоf. Hvoljsona, koJ1 ),� пар1�ао 
da је potrebпo "шnogo napora 1 produzeпog rada na seb1 da Ь1 se 

590 

Polnost i evoluci;a 

�ovek нроz11ао· sa нсе11јеш о гelativitetн. Ali, jos veci шe11tal11i 
r tapor је potreba11 da bi se videla "pod-polnost" i nista dгugo н sviш 
�: lociпiшa koji sн poCiпjeni iz lјнЬошоrе, iz sншnје, iz zelje za os
\ic toш itd. 

Ali, ako naciniшo taj nарог i shvatiшo da lik Otela, па ргiшег, 
п i је пista drнgo do patologija, to jest, аЬ11огшаlnа i iskгivljena ose
canja, tada ваш lazi od kojih је covecanstvo zivelo i zivi postajн 
Јаsпе. 

Teskoca razшneva11ja priгode ove poseb11e kategorije pod-pol
rюsti stvore11a је stal11iш нlepsava11jeш i zeljoш da se орlешепе i 
up1-avdajн sva ispoljava11ja nasilja i dege11erisa11ih oseca11ja pove
zaпih sa polпoscu i zloCi11iшa iz strasti. Sva шос hip11oze uшet11o
s ti i literatнre нsшеrепа је па glorifikacijн tih osecanja i tih zloCiпa. 
Та hipпoza је 0110 sto iznad svega stoj i па putн isprav11oш razн
meva11ju stvari i ci11i da ljнdi koj i нopste ne pripadajн pod-polnosti 
s шatrajн da sн obavezni da шisle, оsесајн i ponasajн se kao ljнdi 
pod-polnosti. 

Sve sto је receno о pod-polnosti шоzе se sншirati н sledeciш 
tvrdпjaшa: 

Prva kategorija pod-pol11osti, od iшpotencije do perverzija, osla
llja se па ша11iје i foЬije, to jest, patoloske sklo11osti i patoloske stra
lюve; dшga kategorija, ll svoш prvoш, zivotinjskoш oblikн, bliza ј е  
idiotizшн, odsнstvн шoralnog oseca11ja, а н svoш dшgош, vise 11a
s i lпoш oblikн, о11а podseca 11а lнdilo ilнzija ili hoшicidalnн ша11iјн, 
ра је  cak i н svojiш blaziш ispoljava11j iшa pu11a fiks-ideja i fiksira
пill шe11tal11ih slika, koje sн ргасе11е ili izazvaпe шнспiш i пasil11iш 
useca11jiшa. 

Dosad sаш govorio нglavtюш о pod-pol11osti, ali sаш 11ашеmо 
Lrkazao 11а 11eke crte 11orшalne polnosti. 

Noгшalna polnost, budнci роtрн11о sнprot11a pod-polпosti, је pre 
s vega роtрн11о нsklade11a sa dшgiш stга11аша covekovog zivota i sa 
пj egoviш 11ajvisiш ispoljava11j iшa. Ова iш 11е stoji па рнtн i ве нzi
ma e11ei"gijн od пj ih; e11e1"gija нpotreblje11a za fн11kcio11isa11ja 110I
malпe pol11osti је sшesta doplll1je11a zahvaljнjнci bogatstvu oseta i 
L rt isaka koje рriшајн intelekt, svest i oseca11ja. Dalje, н 11orшal11oj 
polпosti 11еша 11iceg sto Ьi Ьilo piedшet podsшeha, ili sto Ьi se шо-
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glo povezati sa bilo Cime �to moze Ьiti negativno и coveku. Napro
tiv, ona tako reCi odЬija sve �to је negativno, i to иprkos veoma ve
likom intenzitetu osecaja i oseranja povezanih sa tim. 

Ne znaci da је covek normalne polnosti slobodan od patnji ili 
razocaranja povezanih sa seksualnim zivotom. Daleko od toga, te 
patnje mogu Ьiti veoma snazne i bolne, ali one nikad nisи proиzro
kovane иnиtra�njim neskladom izmedu polnosti i ostalih funkcija, 
posebno intelektualnih ili vi�ih emocionalnih funkcija, kao �to је 
slиcaj kod pod-polnosti. Normalna polnost је koordinirana i skla
dna, ali zivot nije koordiniran i skladan; zato normalna polnost moze 
cesto da donese mnogo patnje .  Ali, covek normalne polnosti ne kri
vi drиge ljиde za svoje patnje i ne nastoji da uCini da i drugi pate . 

U njegovom osecanjи postoji veliko razumevanje neizbeznosti i 
fatalnosti svega �to је povezano sa polno�cи, i to razumevanje neiz
be:Znosti pomaze ти da nade put kroz lavirint protivrecnih osecanja. 

Protivrecna i neиskladena priroda mnogih osecanja povezanih sa 
polno�cи, ро strani od иticaja zivota uop�te i raznih vrsta pod-pol
nosti, cesto је izazvana, kod ljиdi normalne polnosti, :razliCitim uz
rocima. Те uzroke jedva da је i dotakla evropska psihologija, iako 
sи istovremeno oni savr�eno jasni oЬicnom posmatranjи. Ti uzroci 
su razlike medи tipovima. Naиka је рrШа i prilazi sa raznih strana 
idej i о razlici и tipovima; ali, osnovni principi te razlike јо� sи ne
poznati. Sve doskora bila је priznata stara podela na "cetiri tem
peramenta" sa izvesnim modiflkacijama. Pre izvesnog vremena, 
иstanovljeni sи razliCiti "tipovi pamcenja", kao �to је "aиditivno", 
"vizuelno", "narativno" i tako dalje; danas sи ustanovljena cetiri ti
pa krvi; и endokrinologiji postoje pokи�aji da se ljиdi podele na 
tipove prema njenim "formиlama" ili prema njihovirn "konstelaci
jama", to jest u skladu sa komЬinacijom иnutra�njih lucenja koja 
dе!ији u njima. Ali, sve је to јо� veoma daleko od prepoznavanja 
korenite i sи�tinske razlike medи razlicitim tipovima ljиdi, i od 
tacnog иtvrdivanja tih tipova. Tacno i potpиno znanje о tipovima 
postoji samo и ezoterijskim иcenjima i zato ne spada и domen ovog 
predmeta. Sve �to se moze иtvrditi oЬicnim posmatranjem ograni
ceno је na Cinjenicи da su u odnosи na polni zivot i mи�karci i zene 
podeljeni na izvestan broj , i to ne veoma veliki broj , osnovnih tipo
va. Za svaki tip jednog pola postoji jedan i1i vi�e pozitivnih tipova 
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" l l pгotnog pola, koji izazivajи zeljи, potom nekoliko indiferentnih 
ј пckoliko jasno negativnih, to jest, odbojnih tipova. U vezi sa tiп� .... L ,  mogиce komplikovane komЬinacije, kad је, naprimer, odredeni 
1 ј р zепе pozitivan za odredeni tip пш�kаiса, ali је dati tip mu�kaica 
!Ј ј lo пegativaп Ьilo indiferentan za dati tip zene, i obrnuto. U tom 
s l ttcajн sjedinjenje izmedи dva pogre�no izabrana tipa piOizvodi i 
.:' ро!ј��пја i иnиt�a�nja ispoljavanja pod-polnosti jedne od kategoгi
Ja k�Je su пabroJane. То znaCi da је za normalno ispoljavaпje pol
пosti neophodno ne samo normalno stanje i mи�karca i zene vec i 
sjcdinjenje dva odgovaгajиca tipa. 

' 

. Za ispravno
_ 
razи�evanje ezoterijskih teorija koje se ticи polno

s l t  neoplюdno Је da нnamo Ьа:- op�ttl zamisao uloge i znacaja "tipo
\la" l1 polnom zivotu . 

. Iz _иоЬiсајеnе p_erspektive, smatгa se da i mн�karci i zene mnogo 
���е IICe 1_1�go �to Ј� to zaista slиcaj i da sи mnogo slobodniji и svo
JOJ o�lиct 1_ svom tzborи , koji ne izgleda da је ogianicen opstim 
L tslovнna :Ztvota, podelom па klase i tako dalje. U stvarnosti, cak i 
LIZ pomoc op�tepoznatog psiholo�kog materijala moguce је da se 
1·azume kako se podela na tipove ispoljava н zivotu i kako ljиdi za
vise od te podele. 

"NeoЬicnost ljиbavi" је иvek zaokupljala covekovu ma�tu. Za
sto taj mи�karac voli tu zenи, а ne neku drugи? I za�to ta zena voli 
пekog drиgog coveka, а ne tog, i tako dalje? 

"Ein Љngling liebt ein Madchen, 
Die hat eineп Andern erwahlt; 
Der Andre liebt eine Andre ." . . . * 

Gde је kraj i gde је pocetc,k и toj cиdnoj igri privlacnosti, оsе
сапја, raspolozenja, osecaja, ta�tina i razocaranja? Odgovor је :  jedi
пo u podeli na tipove. 

Da Ьismo razumeli principe te podele, neophodno је da shvatimo 
t la  stl za svakog mн�karca sve zene na svetu podeljene na nekoliko 

* (пеш.) "Mladic voli devojku, 
А опа је drugog izazbгala; 
Тај drugi voli пeku dгugu." . . .  
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kategorija, u skladu sa stepenoш njihovog pot�ncijalno� fizicko� � 
eшocionalnog uticaja na njega, sasviш nezav1sno od щegovog ll1 
njihovog izrazenog ukusa, siшpatija i sklonosti. 

Zene prve kategorije, kojih је vеоша шаlо za svakog coveka, 
izazivaju u njeшu шaksiшuш osecanja, zelje, �anta�ije i snova.YOne 
ga privlace Iieodoljivo, bez obzira na sve barчer� 1 pre�reke, 

_
c�sto 

na njegovo veliko zaprepa§cenje, i u slucaju uzaJa�e l]ubav1, 1za� 
zivaju u njeшu шaksiшшn osecaja. Takve zene ostaJu uvek nove 1 
uvek nepoznate. Muskarceva radoznalost u P?gle�u njih nika� �� 
slaЬi i njihova ljubav nikad za njega ne postaJe ob1cna, шoguca ll1 
objasnjiva. U njoj uvek ostaje eleшent cudesnog i neшoguceg. I 
njegovo sopstveno osecanje ne Ьledi. 

Zene druge kategorije, koj ih је za шuskarca rnnogo vise, privla
ce ga, ali u tiш slucajeviшa se njegova osecanja �nog

_
o l

_�
k§� kon

trolisu razшnoш ili spoljasnj iш okolnostiшa. То Је ш1rn1)a ljubav, 
koja se rnnogo lakse uklapa u konven�ion�_

lne �Ьlike? � u�шtras.�je � 
spoljasnje, lakse шоzе pre6i u ose6aJ pщatelJstv� 111 sнnpa�lJe: 1 
шоzе da izЬledi i nestane, ali uvek za sоЬош ostavlJa toplo secanJe. 

Zene trece kategorije ostavljaju шu§karca ravnodusniш. Ako su 
шlade i privlacne, one шogu da иtiси na njegovu fantazijи, шedu
tirn ne direktno, vec рошосu nekog drugog zivotnog interesovanja, 
kao sto је ponos, tastina, шaterijalni razlozi, zajednicki interesi, sirn
patija, prijateljstvo. Ali, to osecanje, buduci da је doslo spolj�, �е 
traje dиgo i Ьledi. Osecaj i sи sl�Ьi i bezbojni. Prva z�dov?lJ

_�
nJ

_
a 

oЬicno iscrpljuju svo interesovaщe. Ponekad, ako sи prv1 osec�J 1  b�
l i  dovoljno zivi, oni se шogu proшeniti и svoju suprotnost, antlpatl
ju, neprijateljstvo i s licno. 

Zene cetvrte kategorije interesиju шиskarca jos шаnје .  One ga 
takode mogи privuci и izvesniш slucajeviшa, ili on шоzе da obшa
njuje sebe i шisli da ga one privlace. Ali, fizicki odnosi s� nј�ша sadr
ze tragicki eleшent. Muskarac ih uopste ne oseca. NastavlJaщe odnos� 
sa njirna је шehanicko nasilje nad sоЬош i шоzе da se te§ko odraz1 
na nerve, izazove iшpotencijи i razne druge pojave pod-polnosti. 

Mora, naravno, da se razuшe da zena koja pripada jednoj kate
gorij i za jednog coveka шоzе pripadati sasviш drugoj kategoriji za 
drugog coveka, i da broj kategorija шоzе Ьiti veci ili шanji za razne 
ljиde. 
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Zene sи и potpиno istoш polozajи; za njih takode postoje razli
cite kategorije ши§kаrаса; i isto tako шаlо zavise od njihove sopstve
пe intelektualne ili eшocionalne odluke i izbora. I izbor i odluka sи 
иcinjeni za njih. Nikakvi шoralni principi, nikakvo osecanje dи:Zno
sti, naklonosti, zahvalnosti, prijateljstva, sirnpatije, sa:Zaljenja, nika
kva srodnost ideja ili srodnost interesovanja ne шоzе stvoriti osecaj 
kad ga nеша, ili ти stajati na putu kad postoji ;  nista ne шоzе da iz
шeni Ьilo sta и tош zaista gvozdenoш zakonи tipova. 

U oЬicnom zivotu, zahvaljujиci rnnogirn spolja§njiш uticajiшa 
koji kontroblи zivote ljudi, zakon privlacnosti i odbojnosti tipova 
postaje deliшicno шodifikovan, ali sашо и jednoш pravcи. То znaCi 
da cak i pravi i odgovarajиci tipovi шogu da оdЬiји jedno drugo i 
da ne osete jedno drиgo pod иtiсајеш eшocionalnih sиkoba i razlike 
и иkusiшa i razиmevanjи. Ali, pogre§ni i neodgovarajи6i tipovi ne 
шоgи nikad ni и kakviш okolnostiшa osetiti jedno drugo. Stavi§e, 
cak i najшanj i eleшent pod-polnosti Ьilo kod шиskarca Ьilo kod 
zene, spиsta njihove odnose, njihova osecanja i njihove шedusobne 
osecaje и nizи kategorijи, ili cak potpиno иnistava sve sto је Ьilo 
pozitivno и njiшa. 

Ako је ikakvo izbavljenje od delovanja zakona tipova uopste 
шoguce, шоgисе је sашо ako se slede principi Каrша Joge i pod 
uslovoш potpиnog razишevanja prirode razlike шеdи tipovirna. Ali, 
to se odnosi na zivot onill koji vide ili poCinjи da vide . 

U оЬiсnош zivotu, нор§tе, vode6i princip је slepilo. Medнtirn, to 
s lepilo је posebno izrazito н odnosн na pitanja polnosti . Tako u oЬi
cniш нsloviшa nije dopнstena ideja, ра је cak i potpuno nepoznata, 
da н slucajн pogresne komЬinacije tipova jedan od njih ili оЬа uop
ste nece osetiti drugog. Dalje, nije нzeto н obzir da nema niceg bol
nijeg niti neшoralnijeg od seksнalnih odnosa bez osecaja; takode, 
stepen i kvalitet tih osecaja шоzе Ьiti vеоша razliCit. Cinjenica шо
gнсеg odsнstva seksнalnih osecaja н seksнalniш odnosiшa је na
ravno poznata, ali se ne sшatra da zavisi od tipova. То нор§tе nije 
uzeto и obzir, nesurnnjivo zahvaljнjнCi иtiсајн pod-polnosti na zivot. 

Svejedno, ljнdi razuшejн opasnost pogre§nog izbora. А ideja da 
se izbegnu posledice loseg izbora i da se izbor poveri оnоше ko zna 
vise, lezi u osnovi ezotericke ideje о "posvecenjи braka" koje treba 
da izvede "inicirani". 
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Prava uloga "iniciranog" svakako �е r:e sasto�i о� obavljanja me
hanicke ceremonije koja dozvoljava lJнdнna da 1ma)U ��ksual?e od
nose. А ljudi dolaze iniciranom ne zbog te cere

_
mor:�Je, vec

_ 
zbog 

saveta, zbog konacne odluke. Inicirani ј� 
_
odredю nJ ihov� t1po��, 

odredio da li odgovaraju jedno drugom Il1 ne, dao . s��et 1 odluc�� 
da li taj brak treba da se sklopi ili ne. !akvo је bilo Il1 Је m?glo b1t1 
"posvecenje braka". Ali, r:arav

_
n?, �ve Је to od�vno zabor�vlJeno, za

jedno sa ucenjem о tipovнna 1 1deJom ezoteпJ
_
sk�g _znanJa: 

Pesnici su uvek bili svesni druge strane te 1de)e 1 peval1 su о ne
odolj ivoj s ili koja privlaCi iznнtra odgov���juc� ti�ove jedno dru
gom, tipove koje nista ne moze da гazdv�J1 

_
1 ko�e шsta ne moze �а 

spreCi da teze jedno drugom. Ка� _se t�kv1 tlpo
_�

I sretnu_, _rezultat Ј
_
е 

slucaj idealne i vecne ljubavi ko)l daJe materiJal реsшснnа na h1-
ljade godina. . . . . Ideja о uzajarnnon:t privlac�?-ju iznutra ро�е�ашh t�P,ova sacш�a
va unutrasnje znaceщe alegoпJe u PlatonovoJ Gozbr о razdvoJe
nim polovinama ljudi koje traze jedna drugu. 

Ali u stvarnom zivotu se snovi pesnika i filozofa veoma retko 
ostva�ju, i u uslovima naseg neskladnog postoj�nja susret naj�ю
godnijih tipova је, naprotiv, veoma opasan �ogadaJ , zbog nago�:нla
vanja olujnih osecanja, i gotovc se _bez гaz_l1ke zavrsava traged1JOШ, 
i time da P latonove polovine opet 1zgube Jedna drugu. 

Ucenje о tipovima је od najvise vaznosti, jer se normalna pol
nost moze ispravno ispoljiti i, u izvesnom smislu, "evoluil-ati" samo 
uz uspesnu kombinaciju tipova. T�kode је n�ophodl_l_

o ,?� se razume 
da је podela na tipove, �am� ро s�b1; rezult�t. evo�UC1Je , Jer su me?u 
primitivnijim ljudima t1pov1 шаnЈе 1zrazeш 1 П1аnЈе potpuno po�e

_
lJe

ni, tako da је sna:Zno izrazen tip neka vrsta sekundarne karakteпstike. 

Moramo sada da utvгdimo sta bi mogla da bude visa polnost i da 
li zaista postoji neki oЫik koj i bi se mogao smatrati da pripada nad
-polnosti. 

Ali, nije lak zadatak da se definise nad-polnost. _Da budemyre
ciznij i, naucni mateгijal koj i nam је_ ?-а шs�_

olaganJU �е sadr�I p�
datke za takvu defшiciju. I radi materiJala koJI se odnos1 na to �Itaщe 
neophodno је da se okrenemo ezoterijskim ucenjim�. Sve 8!? Је m�
guce da se ucini, koгisteCi postojeCi i opste dostupш mateпJal, to Је 
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da odredimo sta nije nad-polnost, jer, iako oЬicna misao ne sadrzi 
zapazanja о pod-polnosti i nad-polnosti, ideja о njima јој је veoma 
Ыiska, i tako reci se stalno рошаlја u pozadini uoЬicajenih koncep
cija. I vrlo cesto u razmisljanju о polnim funkcijama ljudi ih dele, 
na primer, na cisto "zivotinjska" ili "fizicka" ispoljavanja, na koja 
oni gledaju tako reCi kao na pod-polnost, i "oduhovljena" ispoljava
nja koja za njih zauzimaju mesto nad-polnosti; ili oni uvode ideju 
"ljubavi" kao suprotstavljcпu "seksнalnom osecaпju" ili "seksual
nom instinktu". 

Dшgim гeCima, ideje pod-polnosti i nad-polnosti nisu tako dale
ko od naseg гazшisljanja kao sto ispгva izgleda. Zapravo, ljudi uvek 
koгiste te ideje u razшisljanju о polnosti, ali ih vrlo cesto povezuju 
sa pogresпim s likama i pгedstavama. 

Stavise, sto је роsеЬпо vazno, izvesni oЫici pod-polnosti se ce
sto sшatraju nad-polnoscu. То se desava zato sto ljudi, nejasno shva
tajuci гazlike u ispoljavanju polnosti, ali srecuci u stvarnosti рогеd 
noпnalne polnosti samo pod-polnost, smatraju tu degeneraciju pol
nosti za cvoluciju polnosti. 

U tom slucaju oni su slcdili liniju пajmanjeg otpora, podredujuCi 
se uticaju pod-polnosti. I uzevsi pod-polnost kao nad-polnost, poce
li su da na normalnu polnost glcdaju iz peгspektive pod-polnosti, 
kao na nesto iskrivljeno, пeCisto, sto ometa spaseпje ili oslobodeпje 
coveka. 

Samo se u опiш ezoterijskim ucenjima koja пisu prosla kroz сг
kvепе ili sholasticke oЬlike ili su sacuvana u svom Cistom smislu 
pod naslagaшa tгkveпih ili sholastickiћ oЬlika mogu naci tгagovi 
uсепја о polпosti koja su vгеdпа раzпје .  Da Ьismo otkrili te tragove, 
пеорћоdnо је da pгeispitamo sta se о toj temi moze naCi u uceпjima 
ezoterijskog poгekla koja su nam dostupпa. 

Iz perspektive ezoteгij skЉ ucenja, па spoljasnji cilj polnosti, to 
jest, produzenje zivota, а takode i na usavrsavanje soja razvojem 
sektшdarnih kaгakteristika se gleda kao na meћaпicki osiguгano i 
sva раzпја tiћ uсепја је usmeiena prema skrivenom cilju, to jest, 
mogucnosti novog rodenja, koje, suprotno ovome, uopste nije osi
gurano. 

Da se vratimo ideji traпsmutacije nameгпog korisceпja seksual
ne energije u svrћe unutrasпje evolucije .  Moramo da primetimo da 
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se svi sistemi koji priznaju transmutaciju i ulogu polnosti u trans
mutaciji mogu podeliti na dve kategorije .  

Prvoj pripadaju oni sistemi koji dopu�taju mogucnost transmu
tacije seksualne energije u uslovima normalnog polnog zivota i noг
malnog tro�enja seksualne energije .  

Drugoj pripadaju oni sistemi koji dopu�taju mogucnost trans
mutacije samo u uslovima potpunog uzdrzavanja od polnosti i aske
tizma. 

Bilo da se slazemo sa osnovnom pгetpostavkom teoгije о samoj 
transmutacij i, sistemi druge vrste, to j est, oni koji dopu�taju mogu
cnost transmutacije samo u uslovima asketizma, istorijski su nam 
Ыiskiji i гazumljivij i .  

Razlog za to lezi u cinjenici da su se glavne religije kultumog 
covecanstva u skorij im epohama, Budizam i Hri�canstvo, drzale i 
јо� uvek drze te tacke gledi�ta, to j est da је seksualni zivot prepre
ka covekovom spasenju, ili da se u svakom slнcaju moze dopнstiti 
samo kao zalosna neophodnost, kao ustupak covekovoj slabosti. Jн
daizam ј е  takode Ьlizi ovoj tacki gledi�ta nego sнprotnoj , а takode 
i Islam, koji, nakon svega, i nije ni�ta drugo do reformisani Juda
izam osloboden jedino duha potistenosti i ocajanja, ali koji снvа go
tovo Citavu etiku Judaizma i prilicno prezriv stav prema polnosti. 

Budizam је 11 svojoj su�tini bio mona�ki red i ucenje Gotame 
Внdе uvek је Ьilo upuceno monasima i sadrzalo је izlaganje princi
pa i pravila najkraceg рнtа ka Nirvani, kako ih је on raZllmeo. Sve
tovnjaci su u Budizmu Ьili dopн�teni tek kasnije i samo kao нcenici 
koji se pripremaju da postanu monasi. Za njih sн nacinjena pose
bna pravila, koja su predstavljala нЫazenu mona�ku disciplinн. То 
sн takozvanih "pet propisa", Cije prihvatanje oznacava prihvatanje 
Budizma. Polnost ј е  tu ј о� uvek dozvoljena. Trece od tih pravila ka
ze: "Po�tujem pravilo da se uzdrzim od nezakonitih seksнalnih od
nosa." То znaci da јо� uvek postoje izvesni oЫici koji se smatrajн 
zakonitim. 

Ali, s ledeCi stupanj Budizma - osam propisa - ukljucнje potpu
no odricanje od polnosti. 

Propis koje se tice polnosti glasi :  "Po�tujem propis da se нzdr
zavam od seksнalnih odnosa". 
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Ovde је, naime, rec "nezakonitih" izostavljena, ili, drugim re
cima, na sve oЫike seksнalnog zivota, abnormalne i normalne, gle
da se kao na nezakonite . Oni koji su prihvatili osam propisa ne zive 
пeizostavno u manastirima, ali zive kao monasi. 

Tako su Buda i njegovi najЫizi ucenici smatrali da је prvi uslov 
za transmutaciju seksualne energije - cija ideja mora da im је Ьila 
jasna - da se potpuno нzdrzavajн .  

Hri�canstvo stoji veoma Ыizu Budizmн u tom pogledн i sasvim 
је moguce da se ta strana hri�canskog ucenja razvila pod нticajem 
bнdistickih propovednika. Na нlоgн apostola Pavla i нticaj Jнdaiz
ma н stvaranjн hri�canskih pogleda na polnost нkazano је ranije .  

Veliki znacaj za нstanovljavanje hri�canskih pogleda na polnost 
imale sн zagonetne Hristove reci: 

Jer iша nekЉ evnиha, koji sи tako rodeni iz шajcine иtrobe; i 
iша nekih evnиha, koji sи od шиskaraca naCinjeni evnиsiшa; i 
Ысе evnиl1a koji се sebe нCiniti evnиsiшa zarad carstva nebeskog. 
Onaj ko је и stanjи da to priшi, neka priшi. 

(Matej, 1 9. 12) 

Sa ovim pasнsom sн нop�teno povezani sledeCi pasнsi: 

I ako te tvoje desno oko saЫazni, iskopaj ga i odbaci ga od 
sebe; jer ti је korisno da sашо jedan tvoj deo nestane, а da celo 
tvoje telo ne Ьиdе baceno и pakao. 

I ako te tvoja desna ruka saЫazni, odseci је, i odbaci od sebe; 
jer је bolje za tebe da sашо jedan tvoj deo nestane, nego da celo 
tvoje telo Ьиdе baceno и pakao. 

(Matej, 5. 29-30) 

Ti pasнsi su dali materijal za mnoga faпtasticna tшnacenja, po
cev�i sa osudom polпosti u celiпi, kao neceg neCistog ро prirodi, а 
zavr�avajuci sa ucenjem о kastiiianima i fanaticnim dobrovoljnim 
kastriranjem radi spasenja du�e .  

Ti pasusi u Jevandelju dali su ogroman podsticaj pod-polnosti u 
ideji о borЬi protiv normalne polnosti. 

Pravo znacenje navednih Hristovih reCi ne moze se raZllmeti bez 
гaZllmevaпja ideje nad-polnosti, jer је Hгist govorio о nad-polnosti. 

599 



NOVI MODEL UNIVERZUMA 

Ali, pre nego sto predeшo na ispitivanje onoga sto znaшo о na�
polnosti, neophodno је da utvrdiшo isprayan p�gle? na druga ш��nЈа 
о polnosti koja su postojala, pored budtzшa 1 hпscanstva, to Jest, 
neophodno је da razuшeшo da budisticko-hriscanski pogled na lju
bav i polnost ni na koji naCin ne predstavlja jedini шoguCi ili jedini 
postojeCi pogled. 

Postoje drugi oblici religioznog razuшevanja polnosti, u kojiшa 
se na polnost, daleko od toga da se ona osuduje, naprotiv gleda kao 
na izraz Bozanstvenosti u coveku i kao na predшet obozavanja. 

То је ocigledno cak i u savreшeniш indijskiш religijaшa sa nj iho
viш redoviшa lingaшa u hraшoviшa, sa cereшonijalniш plesoviшa 
eroticnog karaktera, i sa eroticniш slikaшa u hraшoviшa. Kaze?l 
cak i u savreшeniш indijskiш religijaшa, zato sto se one nesuшnJI
vo degenerisu u tош pogledu i sve vise i vise gube osnov u pogledu 
svog obogotvorenja polnosti. Ali, nеша surnnje da se do relativno 
nedavno nekoliko kultova sastojalo u potpunosti od obozavanja pol
nosti i njenih ispoljavanja. 

Тај pogled na polnost је za nas krajnje stran, nerazuшljiv i cu
dan. Za nas је to "paganstvo". Isuvise sшо naviknuti na judeohri
scanski ili budisticki pogled na polnost. 

Ali, religije Grcke i Riшa i jos drevnij i kultovi Кrita, Azije i Egi
pta, takode su obogotvoravali polnost i njihova ezoterijska ucenja i 
Misterije videli su nacin za transшutaciju, ne u suprotstavljanju pol
nosti, vec kroz polnost. Sta је ispravnije, neшoguce је reci. Mi zna
шo suvise шаlо о transпшtaciji, о njeniш шoguciш rezultatiшa. Ako 
postoje ljudi koji је  postignu, sашош tош cinjenicoш oni gotovo 
sшesta napustaju nase vidno polje i nestaju za nas . Ali, j edna stvar 
se шоzе re6i bez oklevanja: ako је transшutacija шoguca, ona је 
шoguca sашо za noпnalnн polnost. Nijedan od oblika pod-polno
sti ne шоzе da evolнira. Sашо zrno koje је zdravo шоzе dati zeleni 
izdanak. Zrno koje је iznнtra tшlo шnire, ali se ne rada. 

Koliko god cнdno to шoglo izgledati na prvi pogled, ezoterijska 
ideja о dvojnoj ulozi polnosti, а takode i ideja о transшнtaciji, шno
go је bliza naнcnoj шisli nego sto bi se шoglo pretpostaviti, to jest, 
bliza modernoi naucnoj шisli nego naиcnoj шisli, reciшo, 1 9. veka. 

Nova grana naнcne psihologije, koja se vec razvija н odvojenн 
naиku i Ьаса potpнno noVll svetlost na druge naнke, posebno na psi-
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hologijн, naiшe endokrinologi;a, ili proнcavanje zlezda sa нnнtгa
snjiш lнсеnјеш, obecava шnogo н pogledн ргонсаvаnја i нtvгdivanja 
osoЬina i нzroka covekovih гaznih fиnkcija, шеdн njiшa i funkcije 
polnosti i njihovog odnosa рrеша drugiш funkcijaшa. 

Polazna tacka нсеnја о unutгasnjiш lнcenjiшa Ьiо ј е  гаd Kloda 
Bernara о funkcij i glikogena ( 1 848-57) i Adisonov izvestaj , 1 849. 
godine, о nadbнbrezniш zlezdaшa. То је vodilo eksperiшentiшa 
Вганn-Sеkага (Bгown-Seqиaгd), koji је 1 89 1 .  godine нvео zapaza
nje "posebnih sнpstanci" koje izlнснјн и krv гazliciti oгgani, а ta
kode i koncept шedнsobnog funkcionalnog odnosa telesnih tecnosti. 
Dve teшije sи napredovale da objasne шehanizaш odnosa. Prva ј е  
Ьila teorija "horшona", cije prisнstvo је eksperiшentalno нtvrdeno 
1 902. godine. Druga је  Ьila tel)Гija koja povezнje endokrina lиcenja 
sa autonornniш nervniш sisteшoш. Eksperiшenti, kako hirшski, 
tako i oni sa injekcijaшa ekstrata zlezda, izvedeni su na bнbrezniш, 
tiroidniш, paratiгoidniш i dшgiш zlezdaшa, iako је, l1 poslednjih 
pedeset godina, paznja Ьila нsшerena vise na hipofizн, koja је Ьila 
videna kao voda endokrinog sisteшa. Da нnиtrasnja lнcenja kontro
lisu telesni sklop i. da su aktivatori eшocija,.naglasili su rnnogi pisci. 
Psiholoski aspekt endokrinologije, iz perspektive psiholoskog stva
ranja licnosti, pojavio se kasnije. Treba priшetiti da sн danas шislje
nja podeljena и pogledu toga da li endokrinologija treba da иkljuCi 
sve delove tela, na osnoVll toga sto svi organi daju heшijske sup
stance krvi i liшfi, ili treba da иkljuCi sаше endokrine zlezde, zaje
dno sa jos nekiш drugiш zlezdaшa unutrasnjeg, kao i spoljasnjeg 
lucenja. 

U sledeceш izlaganju endokrinologiia se иziша kao proucava
nje zlezda sa unutrasnjiш lucenjeш, (а takode i zlezda sa нnutrasnjiш 
i spoljasnjiш lucenjeш), to jest, kao deo sire nauke, hormonologi;e, 
koja proucava unutrasnja lиcenja svih organa. 

Рrеша podaciшa endokrinologije, sve fizicke osoblne i funkcije 
coveka: rast, hranjenje, stшktшa tela, funkcionisanje razlicitih or
gana, а takode i sav psihicki zivot, intelektualni i eшocionalni, citav 
psihicki sklop coveka, njegova aktivnost, njegova energija, njegova 
snaga - sve to zavisi od osoblna i karaktera aktivnosti zlezda sa 
нnнtrasnj iш lucenjeш, koje stvaraju pokretacke шо6i za rad svih 
organa, nervnog sisteшa, шozga itd. 

60 1 



NOVI MODEL UNIVERZUMA 

Sve spoljasnje karakteristike, sve sto vidimo u coveku, njegova 
visina, struktura njegovog skeleta, kvalitet koze, ociju, usiju, kose, 
glasa, disanje, nacin misljenja, brzina opazanja, karakter, emoci
onalnost, snaga volje, energija, aktivnost, inicijativa - sve to zavisi 
od delovanja zlezda sa unutrasnjim lucenjem i, da tako kazemo, 
odrazava njihovo stanje. Endokrinologija је nacinila ogroman ko
rak u proucavanju coveka, korak cij i је znacaj jos daleko od toga da 
bude uvazen i shvacen. 

Naucna psihologija, Ciji је razvoj dosao do potpunog zastoja ot
prilike krajem 1 9. veka, i koja pocetkom 20. veka nija dala nijedno 
delo vredno paznje, poCinje da stice novu snagu i da revidira sve 
svoje teorije iz perspektive endokrinologije. 

U radovima endokrinologa koji su se vec pojavili ima nekih 
interesantnih pokusaja da se sudЬina istorijskih licnosti tumaCi iz 
peгspektive proucavanja njihovog endokrinoloskog tipa, to jest, kom
Ьinacije njihovih unutrasnjih lucenja u razliCitim periodima njiho
vog zivota. 

Као primer takvog proucavanja navescu dve knjige dr. Bermana 
iz Njujorka. 

U prvoj od tih knjiga, "Zlezde koje regublu licnost ", dr Berman, 
ukazavsi na principe endokrinoloskog pгoucavanja coveka koje on 
sledi, uzima nekoliko istorijskih licnosti u pogledu kojih postoje ma
nje ili vise odredeni podaci. Prva od njih је Napoleon, kako је poznat 
sa svojih portreta, iz secanja svojih lekara i ро podacima autopsije 
njegovog tela na ostrvu Sveta Jelena. Na osnovu tih podataka, dг 
Berman daje,  da tako kazemo, endokrinolosku istoгiju Napoleona, 
to се reCi, on objasnjava, iz svoje tacke gledista, pod иticajem kojih 
zlezda sa unutrasnjim lucenjem su protekli razni periodi Napoleo
novog zivota. Tako dr Berman objasnjava sve neuspehe Napole
onovih poslednjih kampanja, zavrsno sa katastrofoin kod Vaterloa, 
slaЫjenjem fuпkcije hipofize, koje је postalo jos naglaseпije па os
trvu Sv. Jelena i potpuno izmenilo njegovu licnost. 

Kasnije, dr. Berman иzima Nicea, Carlsa Darvina, Oskara Vajl
da, Florens Najtingejl i druge. 

U svojoj drugoj knjizi, "JednaCina licnosti ", on ispitиje tipove 
koji proizlaze iz preovladivanja j edne ili druge zlezde i smatra co
veka marionetom koju kontrolisu zlezdana lиcenja .  
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Кпјigе dr Bermana ne mogи se nazvati naucnim. One pre pred
stavljajи fantazije па eпdokrinoloske tеше. Ali, faпtazije dr. Ber
maпa se veoma priЫizavajи stvarnim Cinjenicama, о kojima se jos 
i ne sanja и filozofiji .  Iz strogo naucne perspektive, gotovo svaki 
posebni zakljиcak dr Bermana moze se opovrgnuti ili smatrati ne
dokazanim. I sasvim је moguce da се svaki odvojeni zakljucak dr. 
Bermana Ьiti opovrgnиt, pre ili kasnije .  Ali, ono sto nece Ьiti opo
vгgnиto, vec naprotiv, иtvrdeno i dokazano, jesu principi na kojima 
on zasпiva svoje rezonovaпje. Ti principi се ostati i stvorice osnovu 
za zasnivanje novog razumevaпja coveka, to jest, novog za moder
nu misao, ali koja se u stvarnosti sve vise i vise priЫizava ezo
teгijskom. 

U vezi sa proЫemom pod-polnosti i пad-polnosti, ono sto је od 
posebnog interesa је znacenje i иloga иnutrasnjeg lисепја polnih 
zlezda, i иticaj tog luceпja na covekove funkcije, а takode i па druga 
lucenja. 

Као sto је иstanovila fiziologija pre pojave endokrinologije kao 
posebne naиke, polne zlezde su istovremeno zlezde i sa unutrasnjim 
i sa spoljasnjim lucenjem; а unutrasnje lucenje polnih zlezda је gla
vni faktor u regиlisanju i razvoju sekundarnih polnih karakteristika. 
То је slucaj u tom stepeпu da u slucaju povrede polпih zlezda ili и 
s lucaju kastracije, kad иnutrasnje lиcenje prestane ili је  ometeno, 
sekundarne karakteristike nestaju ili se preoЫikuju, i covek postaje 
degeпerisani tip pod-polnosti. 

Tako savremena naиka ne samo da priznaje dvojnu ulogu polno
sti, vec na njoj zasniva mnogo toga, prepoznajuCi u unutrasnjem 
lucenju polnih zlezda neophodan faktor za ispravno funkcionisanje 
Citavog organizma, а и izmeni ili s laЫjenjи tog lиcenja uzrok sla
Ыjenja i pogorsanja svih ostalih funkcija. 

Unиtrasnje lиcenje polnih zlezda је  transmutacija kоји nauka 
vec priznaje .  Normalan zivot 1 ocиvanje sekundarnih karakteristika 
zavise od te transmutacije. Svako slaЫjenje sekundarnih karakte
ristika иkаzије na slaЫjenje te transmиtacije; znatno slaЫjenje ili 
pгestanak traпsmиtacije prouzrokuje pod-polnost. Ezoterij ska ideja 
se  razlikuje od naиcnog pogleda samo и tome sto dopusta mogu
cnost da se transmutacija poveca i dovede do stepena potpнno ne
shvatljivog i nepoznatog iпtenziteta, koji stvara novi tip coveka. 
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Ako taj novi tip pripada nad-polnosti, sta ta nad-polnost �naCi? . Pokusaj i endokrinoloskog proucava?ja .istorijs�i� li�nostl, kao 1 
klinicka ispitivanja, ustanovljuju sasv1m Jasno СШЈешсе po�-pol
nosti, njihovo poreklo, uzroke i posledice . Ali, one ne ka:Zu шsta о 
nad-polnosti. . Gde treba potraziti materijal za rasudivanje о nad-polnostl? 

Na horizontu nase istorije mi vidimo dve nadljudske . figure :-:
Gotamu Budu i Hrista. Bilo da ih uzimamo kao stvarne lJude k�J� 
su zaista postojali, ili kao mitove, .kao tv?rev�e narodne maste Il1 
ezoterijske misli, mi u njima nalazнno zаЈе?шс�е crte. . . . Prica о zivotu Gotame Bude nam govoп da Је u SVOJOJ mladostl 
princ Gotama Ьiо okruzen sjajniп� dvorom: punim lepih zena, da је 
Ьiо ozenjen i da је imao sina. On Је napustю sve t�. k�d se p�vukao 
U pustinju i U njegovom kasnijem zivotu p�l�ost �lJe 1Шala .�нkakvu 
ulogu. Izuzev nekoliko apokrifnih legend1, 1stoпJa nam �1Је sacu
vala nikakav opis iskusenja ili borbe povezane sa polnoscu. 

Isus је jos odredenij i iz te perspektive. �i ne zna�o nist� .o n�e
govom polnomv zivotu. Koliko znamo, .и ��e?ovom ��votu niJe bllo 
nikakve zene. Cak i u iskusenjima u d1vlJm1 davo niJe pokus�o da 
ga zavede nekom zenom; dav� ll!.U је pok�za? carstva .sveta 1 svu 
пj ihovu slavu, оЬесао cud?., .al1 ШЈе yonudю lJuba�. Oc1gl.ed�o, р� 
zamisli, ро ideji autora koJI Је -;tvorю ?ramu о Hпstu, Hпst Је vec 
Ьiо iznad tih iskuseпja i tih mogucnosћ. 

Sada se mozemo zapitati nisu li Hrist i Buda Ьili ljudi nad-polno
sti. Nema osnova koji Ьi наш dopustio da ih svrstamo u p�d-�o�os�. 
А istovremeno, obojica su se nesumnjivo razlikovala od ob1cnih lJUd1. 

Na nesrecu mi nemamo infoпnacija koje se ticu strukture Isu
sovog tela i nj�govih spoljasnjih karakteristika. Svi njegovi prikazi 
iz prvih vekova su sasvim proizvoljni. . . . . Ali sto se tice Bude situacija је drugaC!Ja, Jer postoJe veoma ta
cni i detaljпi opisi stru'kture njegovog tela i svih njegovih spolja
snjih crta i karakteristika. 

Pod tim mislim na takozvana "trideset dva znaka Bude" i "osam-
deset sporednih oznaka". . . . . Sto se tih znakova tice, postoji legenda koJa Је del1m1cno usvo
jena od pisaca Jevandelja u odnosu na Hr�s�a (vi�i Po.glavlje. IV, s�r. 
1 39) . Kad је Buda roden, Asita, stari pustlщak, Sisao Је sa HнnalaJa 
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u Kapilavastu. Kad је usao u palatu, obavio је Arga zrtvu pred sto
palima ЬеЬе. Potom је Asita oЬisao triput oko deteta, uzeo ga na 
ruke i "procitao" па njegovom telu trideset dva znaka Bude i osam
deset sporednih karakteristika koje su Ьile vidljive njegovom unu
trasnjem vidu. 

Moderni proucavaoci Bнdizma, na osпovu filoloskih i istorijskih 
istrazivanja, smatraju da su ta "trideset dva znaka" kasnija izmisljo
tina. А svakako nema sumnje da ta "trideset dva znaka" sadrze mno
go toga sto је konvencionalno, mnogo mitologije, mnogo naivne 
alegorije i mnogo toga sto је iskvareno usmenim prenosenjem, pri 
prepisivanjн i prevodu. 

Ali, uprkos svega toga, endokrinolosko poucavanje trideset dva 
znaka Bude Ьilo Ьi od ogromnog znacaja i nije nemoguce da Ьi po
diglo veo koji pokriva zagonetku nad-polnosti. 

Postoji nekoliko varijanti spiska "trideset dva znaka Внdе" ili "tri
deset dva znaka savrsenstva", а takode i "osamdeset sporednih oz
пaka". U svim slнcajevima је prevod veoma sumnjiv i ima mnogo 
гazliCitih tumacenja гazliCitih znakova.1 

Ovde ен dati varijantu koja је prihvacena н savremeпoj popнlar
noj bнdistickoj literaturi . U prepisu, pгevodu i tumacenju, mnogi 
"znaci" su potpнno izguЬili svoj smisao i znacaj . Ali, mislim da, 
prvo, filoloska, i drнgo, psiholoska analiza poнzdanijih varijanti 
moze dopuniti tekstove, Cije endokrinolosko proucavanje moze ot
kгiti mпogo toga sto је novo i neocekivano. 

TRIDESET DVA ZNAКA BUDE 

1 .  Dobro toпnirana glava i celo. 
2. Kosa је cшo-plava i sjajna. Svaka kovrdza raste s leva na 

desno. 
з .  Celo је siroko i pravo. 

1 Trideset dva znaku Bude, "Jatakamala", М. М. Нigins, Kolombo, 1 9 1 4. 
"Trideset d11e LaHune ", Sudc\ham1a Pнndarika, "Le Lotus de !а Во пп е Loi " 

(str. 553-630). Burnoнf. 
'Ћ·ideset dva znaka Suv1·.fenstva " ,  Daгma Samgraha (str. 53), Kinjiu Kasawara 

i prof Maks Millleг. 
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40 Ima vlas izmedu dve obrve, okrenнtu na levo; bela је kao snego 
50 Trepavice su kao kod tek rodenog teletao 

60 Ima sjajne, plavo-cme oCio 
70 Ima cetrdeset zuba, svi jednakio 
80 ZuЬi sн gusto poredanio 

90 ZнЬi sн Cisto belio 
1 0 0  Njegov glas је kao glas Malla-Brameo 

1 1 0  Ima izuzetan нkuso 
1 2 0  Jezik mн је mek i dugacak. 
1 3  о Vilice sн mu kao lavljeo 
140 Ramena i ruke su divno нoЬlicenio 
1 5 0  Sedam delova njegovog tela sн okrugli i puni o  
1 6 0  Prostor izmedн ramena је dobro popunjeno 

1 7  о Koza mu је z1atne Ьојео 
1 8 0 Ruke su mн dнge, tako da kad stane uspravno, sake mogu da 

mн dodimн kolenao 
1 9  о Gornji deo njegovog tela је kao kod lavao 
200 Njegovo telo је pravo kao kod Malla-Brameo 
2 1 0 Iz svakog korena raste samo jedna vlaso 

220 Те vlasi se savijaju па desпo па vrllнo 
23 о Polni orgaпi su skriveпi ро prirodio 

240 Listovi поgн sн puпi i okruglio 
25 о Noge su вш kao н јеlевао о 
260 Prsti i nozni palcevi su vitki i jednake duzшeo 

27 о Pete sн mu dugeo 

280 Svod stopala је visoko 
290 Stopala i sake su tanani i dugackio о о 
30 0  Prsti i nozni palcevi pokrivcni Sll epldermlSOШo 
3 1 0  Stopala sн mu ravna i on stoji cvrstoo о о v 
32 0  Pod stopalima njegovil1 вogн pojavljujн se dva SJaJna tocka sa 

lliljadu paokao 

Kakav se zakljucak iz peгepektive endokrinolo�keo teoгije шоzе 
doneti iz pгoucavanja trideset dva znaka Bude? I da l1 s�oш?ze do
neti bilo kakav zakljucak? Misliш da је to stvar za spec1� allsteo Je
dna stvar је, шedutiш, nesшn_nji�a, а to је da ��о ta tп?�soet ?va 
znaka uzшешо kao stvaгni op1s z1vog coveka, ?1сешо орп�llЈеШ oda 
kazeшo da takav covek пе postojio Buda и seb1 kошЬшще protlv-
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гесnе сгtе о On iша crte koje izgleda da ukazuju na "feшininost", 
druge na "infantilizaш", а napoгedo sa njiшa su crte koje ukazuju 
na izиzetno sna:.Zan гazvoj шaskulinog tipao GovoreCi uop�teno, Bн
dine sekundaгne kaгakteгistike su izшe�ane i u takvoj koшbinaciji 
se ne srecu u zivotuo Buda је neoЬican i nov tip covekao I kako se 
vec шоzе sшatrati utvrdeniш da sve spolja�nje crte i karakteristike 
zavise od ovog ili onog oЫika razvoja zlezda sa unutra�njiш luce
njeш, slika razvoja Budinih unutra�njih lucenja шоrа Ьiti ne�to kraj
nje neverovatno i novoo Stavi�e, unutra�nje lucenje polnih zlezda u 
njegovoш slнсаји izgleda da nije oslaЫjeno (kao �to Ьi trebalo da 
Ьиdе, sиdeci ро nekolicini karakteristika), vec је, naprotiv, pove
cano и ekstrernnoj шerio 

Ako је to transшиtacija, ako је to nad-polnost, zar to ne иkazuje 
na pravac koji na�a шisao шоrа иzeti и nastojanjiшa da razuшe 
zagonetkи evolиcije coveka? l zar to ne znaCi da se и procesн evo
lucije seksиalna energija, tako reci, okrece иnиtra н organizшu i 
stvara u nјеши nov zivot, sposoban za stalno novи, ili vecnu rege
neracijи? 

Ako је to риt preobrazaja ( evolucije) coveka, to znaCi da је co
vek cudan Ьiolo�ki tip, Cij i polni period, period razrnnozavanja, pri
pada nizoj (ili srednjoj) fazi preobrazajao Ako zaшisliшo leptira Cije 
bi Љnkcije razшnozavanja, ишеstо da pripadajи leptirн, pripadale 
gusenici, onda Ьi leptir и odnosи na gнsenicи Ьiо nad-polano То 
znaci da Ьi Љnkcija гazшnozavanja i shodno tоше Љnkcija pola 
kod leptira Ьila nepotrebna i prestala Ьi da postoji o  То Ьi Ьila Ьio
lo�ka sheшa covekove evolиcije o  Da li је to шоgисе? Da l i је to ve
rovatno? Na ta pitanja se ne шоzе odgovoriti sa шaterijaloш koji 
nаш је danas dostupano 

Ali, psiholo�ka slika covekovog priЫizavanja nad-polnosti nаш 
је ne�to jasnijao U zivotu postoje cнdna osecanja i cudni oseti, neob
ja�njivi iz иоЬiсајеnе perspel:tive, а и ljиbavi i sviш seksualniш 
osetiшa postoji cudna шelanholija i cиdna tugao Sto vi�e covek ose
ca, to је jaci u nјеши osecaj odlaska, osecaj razdvajanjao 

Osecaj razdvajanja potice iz Cinjenice da ши�kаrси (ili zeni) ja
kih osecanja seksиalni oseti Ьиdе izvesno novo stanje svesti, nove 
ешосiјео А te nove ешосiје шеnјајн seksнalne ешосiје i cine da one 
Ыеdе i nestajиo 
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U tоше lezi tajna dиboke шelanholije najzivljih seksиalnih ose-
6aja; и nj iшa postoji izvesni j esenji иkиs, иkиs neceg sto шоrа pro-
6i, шоrа uшreti; шora

'
иstupiti svoje шesto nесеш drugoш. 

То "nesto drugo" је nova svest, za Ciju defmicijи i opis nеша re
Ci, ali kojoj se, od svega sto znaшo, sашо seksиalne senzacije pri
Ьlizavajи. 

Misticka stanja шоgиса za coveka pokazujи vеоша cиdan odnos 
izшedи шistickih iskustava i iskustava polnosti. 

Misticki osecaji nesшnnj ivo i neporecivo imajи иkиs polnosti. 
Da kazeшo tacnije, od svih obicnih ljиdskih iskustava samo se se
ksиalni osecaji priЬlizavajи onom sto Ьisшо mogli nazvati "misti
ckiш". 

Od svega sto znamo и zivotu, samo и ljиbavi postoji ukus misti
cnog, иkиs ekstaze. N ista nas drиgo и zivotu ne dovodi tako Ьlizu 
granici ljиdskih mogucnosti, izvan koje poCinje nepoznato . I и to
me, bez sшnnje, lezi иzrok иzasne vlasti polnosti nad ljиdskiш du
sama. 

Ali istovreтneno seksualni osecaji nestaju и svetlosti mistickih 
iskustava. 

Prvi osecaj mistickЉ iskustava intenzivira seksualne osecaje, ali 
dalj i talas svetlosti koji covek poCinje da vidi potpиno apsorbuje i 
cini da nestanи te male iskrice strasti koje sи mu ranije izgledale 
kao plaшen ljиbavi i strasti. 

Shodno tome, и pravom шisticizпш nema zrtvovanja osecanja. 
Misticki osecaji su osecaji iste kategorije kao i osecaji ljиbavi, sашо 
beskrajno visi i mnogo slozeniji .  Ljиbav, "polnost", to је samo pred
нlшs mistickЉ osecaja. Jasno је  da predukus mora nestati kad dode 
ono sto је on najavljivao. Ali је podjednako jasno da borba sa pred
нkиsoш, zrtvovanje predиkusa, odricanje od piedиkиsa, ne шоzе 
nista priЬliziti ni иbrzati. 

Da li је  boiba piotiv погшаlnе polnosti neophodпa гadi postiza
nja nad-polnosti, ili se, naprotiv, nad-polnost шоzе postici и иsloviшa 
noпnalnog funkcionisanja polnosti, tacka је  tt kojoj se ideje ezote
Iijskiћ sistema, kao sto је Ianije нkazano, veoma 1nnogo шzlikujн. 
I kako је Ьilo kakva piotiviecnost izmedн sistema ezoteiijskog po
гekla sиstinski nemogиca, ta Iazlika moze iшati samo jedno zna
ceпje. А to zпасепје је da postoje tipovi ljиdi za koje је postigпиce 
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nad-p��osti ш�gисе samo kгoz lюгЬt� pп >
.
l i v r?l rюsti, za njiћ polnost Ш Је dovol}no иskla�eпa sa os t a l r 1 1 1  1 L l l l k <.: I J Н 1 l1a i п е evolнiia sama od se�e; 1 da postoJe drtr • i  t i r�>v i  l j L td i  i':tl koje је postignнce nad-polnost1 moguce bez Ь01·Ьс pп H t v rюl rюн l i .  јег sc пj ilюva pol-

k
no�t postepeno pieobrazava l1 sk ladu нн 1 r ·о! г ��ајет 0 ta l ih funClJa. 

O�icn� �апје neJ?a d�voljпo mal · r·i ' t l t dtt o<./r· '( / i  tok ovog prcobrazaJa, шtl da o?red1 sиstrпsku pr·i ro� l l l l  1 1-rю l r юнl i . 1 нarno роtршю no:vo proиca�anJe coveka , zapo t 1 vo 1 10 L l  l iH i o v i r п н  шr pu�taпj a sv� okamenJeшh t�orija i pгi r t  · i pLr o l k  t ГH I I  v '  111 r·azL t l 11 ._ vanJe prave evolиcl)e .  

1 1) 1 - 1 ( ( 

1 

--------
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PJOTR DEMJANOVIC USPENSКI roden је 1 878 .  godine u Moskvi. 
Njegova prva knjiga, "Cetvrta dimernzija ", objavljena 1 909. godi
ne, odmah ga је svrstala u klasu znacajnih autora na polju apstrakt
nih matematickih teorija. Sledila ju ј е  knjiga "Tertium Organum ", 
objavljena 1 9 1 2 . godine, а potom duze putovanje kroz Englesku, 
Francusku, Italiju, Egipat, Indiju i Cejlon, koje ј е, kako је to sam 
Uspenski sroCio, preduzeo radi "potrage za cudesnim " .  

Na povratku sa svojih pиtovanja, Uspenski и Moskvi, 1 9 1 5 .  go
dine, susrece Georgija Ivanovica Gurdijeva, �to predstavlja tacku 
preokreta и njegovom zivotu. Od tog vremena njegovo intereso
vanje је bilo иsmereno na prakticnи studijи metoda za razvoj cove
kove svesti. 

Od 1 9 1 7 .  godine Uspenski је ziveo и Petrogradи, gde st! njegova 
javna predavanja okиpila brojne slи�aoce. Kada је izЬila Revolи
cija, oti�ao је na Kavkaz, da se pridruzi Gurdijevu, а 1 920. godine, 
zajedno odlaze и Konstantinopolj . Ти је Uspenski saznao da ga nje
govi zainteresovani poklonici и inostranstvu иporno traze, da је 
knjiga "Tertium Organum " objavljena и Americi, gde је izazvala 
veliko interesovanje puЬlike, а kao rezиltat svega toga, grofica Ro
deпner ga poziva da poseti Englesku. 

U Londonи, 1 92 1 .  godine, Uspenski zapoCinje serijи predavanja 
koja sи konacno dovela do formiranja grиpe ucenika zainteresovane 
za Gurdijevljeve ideje .  Istovremeno, on pomaze Gurdijevu da иsta
novi vlastiti Institut и FonteЬloи. U Londonu i njegovoj okolini 
Uspenski neprekidno radi sve do 1 940. godine. Tokom ovog perio-
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da, dok ј е  drzao javna predavanja na koja su dolazili шnogi uticajni 
Englezi i Engleskinje, шedu kojiшa su Ьili Oldous Haksli, Dzerald 
Herd, В. D. Beresford, Eldzernon Blekvud i А. R. Oregu - Us
penski је  radio na pisanju knjigR "И potrazi za cudesnim " i "Psiho
logija moguce evoluci;e coveka ", koje su objavljene 1 947. godine. 

Najposle, Uspenski 1 940. godine dolazi u Aшeriku. Tu, sa ne
kiш svojiш Ьiv�iш londonskiш uceniciшa i aшerickoш puЬlikoш, 
nastavlja sa predavanjiшa, diskusijaшa i radoш, а u Englesku se vra
ca tek neposredno pred sшrt, 1 94 7 .  godine. 

ф ф 
ф 

U delu "Novi model univerzuma " Uspenski se pokazuje kao 
шislilac sa dubokoш preokupacijoш za рrоЬlеше covekove egzi
stencije. Neшoguce је ostati ravnodu�an рrеша njegoviш idejaшa 
izlozeniш u ovoj knjizi, jer se one cine fantasticnije od najneoЬicni
je naucne fantastike, а opet iшaju ukus stvarnosti Ьlize od пajЬliski
je svakodnevice. Ezoterijski krug covecanstva, evolucija i preobrazaj 
ljudske prirode i ideja "nadcoveka", tri diшenzije prostora i tri di
шenzije vreшena, svesno posшatranje snova, nalazenje skrivenog 
sisteшa znanja ugradenog u p;raшide, Sfingu, Notr Dаш i druga 
velika dela "objektivne uшetnosti", tuшacenje dubokih skrivenih 
psiholo�kih istina u drevniш tekstoviшa, kao �to su Manuovi za
koni, Novi Zavet i drugi - sadrzaji su koji iz novih i пeocekivanih 
uglova otvaraju шogucnost potpuno drugaCijeg gledanja na svet i 
coveka, drugaCijeg od svega �to znaшo ili za �ta sшо culi. 

U svoш traganju za krajnjoш istinoш Uspenski је neшilosrdno 
iskren, i шnoge njegove tvrdnje iznete u ovoj knjizi daleko od toga 
da su proizvoljne, ili da predstavljaju rezultat pukog шozganja; one 
su proizvod dugog i krajnje ozЬiljnog autorovog rada na seЬi i eks
periшenata sa sашiш sоЬош na kakve Ьi se retko ko odvazio, а �to 
је najva:Znije, direktnog upoznavanja autora sa drevniш sisteшoш 
znanja о coveku i svetu koje stoj i na tako visokoш nivou kakav nаш 
је danas te�ko i da zaшisliшo. 
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PREDGOVOR DRUGOM IZDANПJ 

UVODNA NAPOMENA 
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Poglavlje I 
EZOTERIZAM 1 SAVREMENA MISAO 

Ideia skriven�&g"J.inania ��t Siromastvo liudske imaginaciie � Te
skoca (ormиlisania zelia Ф Indi;ska prica • Legenda� Solom?�u 
• Legenda'�>� Svetom Gralи • Ide_ia z�kopan?g Ьlaga � н.�zlюtz 
odnosi prema Nepoznatom • Proszreщ� gramca znan1a Ф Magz
cno " znanie • Nivo prosecnog znan1a • Kogmtzvna vr�dnos� 
"misticnih " stania • Identitet misticnih iskustava • Mzstzczz

.
am z 

skriveno znanie • Unиtrasnii krиg covecanstvaPP • Analogцa
. 
zz

medи covecanstva i coveka • Mozdane celi;e • ldeia е1юlисце и 
sa11remenoi misli � Нipoteze koie sи postale teoriia • Zbrka izme
dи evolиciie 11ariianti i evolиciie 11rsta Ф RazliCita moguca znace
nia evolиciie • Evolиciia i trans(ormaciia • Re�igiia . m

ister!Ja • 

Sta ;е dato iniciiaciiom � Drama Hrista .. kao. Mzster!J�. • Ide1a о 

unиtrasn;em krиgu savremen? mzslz • Prezstorцska epohg. • 

"Divliaci " • Ocиvanost znania • Sadrzai ideie ezoterizma • Sko
le • Vestacki raz1юi civilizaciie • Pristиp ezoterickom krиgu • 

Religiia, (ilozo(iia, naиka i иmetnost • RazliC�ti �iv�i 
.
c?ve�� � 

Uspesne civilizaciie • Princip varvarfzma i prznczp czvzlzzacцe • 

Savremena kиltиra Ф Paralelni razvoJ varvarzzma z kиltиre • Po
beda varvarizma � Polozai иnиtrasnieg krиga • "Plan " и prirodi 
• Mimikriia • "Zastitna slicnost " • Stara teoriia mimikriie • Ne
konzistentnost naиcnih teoriia • "Teatralnost " • "Moda " и prz
rodi • "Velika laboratoriia " • §amorazviiaiиca stvorenia • Prvo 
covecanstvo - Adam i Eva • Zivotinie i covek • Prve kиltиre • 

5 
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Iskustvo па greskama Ф Socijalni organizmi • Animalne Ьiljke Ф 
Pojedinacni cm,ek i mase • Mit о Velikom Роtори Ф Vavilonska 
kula • Sodoma i Gomora i deset pravednih ljudi Ф Mitovi о ne
ljиdskim rasama • Mravi i pcele i njihm1a "evolucija " Ф Razvoj 
propasti nekadasnjih rasa samorazvijajuCih st1юrenja Ф Realiza
cija socijalisйckog poretka • GuЬitak veze sa zakonima prirode ��> 
Automatizam • Civilizacija termita <�� Zrtvovanje inteligencije • 
"Evolucija " i svaremeni dogmatizam Ф Psiholoski metod 

Poglavlje П 
CETVRTA DIMENZIJA 88  

Ideja skrivenog znanja 111 ProЬlem nevidljivog sveta i proЫem 
smrti Ф Nevidljivi svet и religiji, и (ilozo(iji i и naиci • ProЫem i 
razliCite interpretacije smrti <» Ideja cetvrte dimenzije i razliCiti 
pristиpi ovoj ideji • Nasa pozicija и odnosи па "domen cet\IYte 
dimenzije " • Metodi proиcavanja cetvrte dimenzije • HintonO\Ie 
ideje • Geometrija i cetvrta dimenzija • Morozovljev Clanak Ф 
Zamisljeni svet и dve dimenziie • Svet neprekidnih сиdа Ф Fe
nomen iivota • Naиka i nemerljivi fenomen • Zivot i misao • 
Percepcija ravanskih Ьiса Ф RazliCiti nivoi razиmevanja sveta ra
vanskih Ьiса Ф Hipoteza trece dimenzije е Nas odnos prema "ne
vidljivom " 1/i Svet nemerljivog oko nas ff Nest1'arпost tela и tri 
dimenzije • Nasa sopstvena cetvrta dimenzija • Manjkavosti nase 
percepcije * Svojstva percepcije и cetvrtoi dimenziji Ф Neobjasnji-
ve pojave и nasem svetи · • Svet psihe i pokиsaji njegove interpre-
tacije • Misao i cetvrta dimenziia • Sirenje i skиpljanje tela • 
Rast • Fenomen simetrije • Dijagrami cetvrte dimenzije и prirodi 
• Kretanje od centra prema spolja Ф Zakoni simetrije • Stanja 
materije • Odnos prostor-vreme и materiji • Teorija dimackih po
srednika 111 Dinamicki karakter иniverzuma Ф Cetvrta dimenzija 
иnиtar nas • "Astralna sfera " • Hipoteze о Cistim stanjima materi-
je е Transformacija metala • Alhemija • Magija • Materijalizacija 
i dematerijalizacija • Prevladavanje teorija i odsustvo Cinjenica и 
hipotezama о astralnom • Neophodnost novog shvatanja "prosto-
ra " i "vremena " 

Poglavlje III 
NADCOVEK 1 3 8  
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Stalna prisиtnost ideje nadcm•eka и istoriji misli Ф Ideja nad
coveka kao prividni novitet • Nadcovek и proSlosti nadcovek и 
bиdиcnosti • Nadcovek и sadasnjosti • Nadcovek i ideja evolиcije 
• Nadcovek prema Niceu,_ Ф Moie linadcovek Ьiti komplikovani о kontradiktorno Ьiсе? • Covek - prelazni oЬlik • Dualnost duse i 

coveka • Sиkob proSlosti i budиcnosti • Dve vrste koncepcije co
''eka • Sociologija i nadcovek "Prosecan " covek • Nadcovek kao 
smisao istorije • Nemogucnost evolиcije masa • Naivne koncep
cije nadc011eka • Svojstva koja mogu dovesti do odvajanja od nad
coveka • Nadcm,ek i ideja cиdesnog • Privиcenost misterioznom 
Ф Nadcm,ek i skriveno znanje • "Visi zooloski tipo " • Pretpostav
ljena besmrtnost nadcoveka • Nerazиmevanje Niceovi& ideja • 
Nice i Renan о Hristи • Demonizam • Pilat • Јиdа • Covek pod 
kontrolom i spoljnim uticajima • Stalna promena "sopstava " • Od
sustvo jedinstva е Sta је "volja " • Ekstaza • Unиtrasnji svet nadco
veka • Udaljenost ideje nadco·veka • Anticke misterije • Postepena 
inicijacija • Jdeja ritиala и magiji • Mag koji је prizvao dиha 
snainijeg od sebe • Lice boga • S(inga i njena zagonetka • Razli
Citi nivoi ideja • Vecnost Ф Svet beskrajnih mogucnosti • Unu
trasnje i spoljasnje shvatanje nadcoveka • ProЬlem vremena i 
duhmmo orude • Gihtelov "Savrsen covek" • Nadcovek kao vise 
"ја " • Рl-тю znanje • Spoljasnje razumevanje ideje nadcoveka • 
Pravilan naCin razmisljanja • Talmиdske legende о Mojsijи 

Poglavlje IV 
HRISCANSTVO I NOVI ZAVET 1 76  

Ezoterizam и Jevancleljima • Neophodnost razd,,ajanja jevandeja 
od Dela i Poslanica • Kompleksnost sadriaja Je,,andelja • Pi-
tanje skri11enoj mиdrosti • Ideja eksklиzi1mosti spasenja • Istorija 
Jevandelja • Emocionalni elemenat и Jevandeljima • Psihologija 
iskri11/javanja tekstova Jevandelja • Apstraktno koje је proizvelo 
konkretno • Jdeja dmюla • "Odlazi odavde, Satano " иmesto "sle-
di те " е "Hleb nasusnji " • Legenda i doktrina и Je,,andeljima • 
"Hristova drama " е Poreklo pojedinih legendi и Jevandeljima "' 
Hrist - Sin Boiji • Elementi g/cke mitologije • Elementi Misterija 
е Ideja iskиpljenja • Znacenie Carstva nebeskog • Elifas Levi о 
Carstvu nebeskom • Carst110 nebesko и iivotи • Dve linije mi
Sljenja • "Oni koji imajи usi da сији " • Mnogoznacnost pasusa i 
reCi • Teskoce иlaska и Carstvo nebesko • "Siromasni и dudhu " 
• Oni koji su optuieni zbog pravedne stvari • Neerihvatljivost 
ezoterizma za veCinu • RazliCitost и ''rednovanju • Cиvanje ideja 
ezoterizma • Teskoce puta • Odnos unutrasnjeg prema spoljsnjem 
krugu '*' Ротос unutrasnjeg kruga • Rezultati propovednog ezote
rizma • "Odanost " • Parabola о sejacu • Razlika izmedu uce-
nika i ostalih ljиdi • Ideja о parabolama • Renan о p_arabolama 
Ф Parabola о grahoricama • "Zito " и Misterijama • "Zito " i "me
kinje " • Kratka parabola о Carstvи nebeskom • Ideja о odva
janjи • Snaga iivota • "Bogati " covek • RazliCiti stavovi prema 
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ezoterizmи • Parabola о тиiи • Parabola о svadbl • Parabola о 
talaпtima • Parabola о tajпom rastи semeпa • Ideja "ietve " • 
Opozicija izmedи iivota i ezoterizma • Novo rodeпje • Uskrsпja 
himпa • "Slep " i "оп а ј ko vidi " • Сиdа • Ideja о ипиtrаsпјет 
сиdи • Liпija skolskog rada • Priprema za ezoterijski rad • Rad 
"riЬara ljиdi " • Pravila za исепikе • "Pravedпost fariseja " • Bиd
пost • Parabola о deset devica • Ucitelj i исепiсi • Sposobпost 
da se cиtiLeva rиka i desпa rиka • Parabola о radпicima • Oce
kivaпje пagrade • Odпos Jsиsa prema zаkопи • Spljasпja i ипиtrаs
пја istiпa • Ideja koпzervacije energije • Opservacije о zakoпima 
i discipliпi • Neodиpiraпje zlи • Осе па§ • Sokratova molitva • 
Poreklo Осе паsа • Pravila za medиsobпi odпos исепikа • "Mi
lost " i "irtva " • "Deca " • "Ко је пajveci? " • Bliiпji • Parabola 
о dobrom Samaricaпiпи • О pseиdoreligiji • "Uvreda " • Para
bola о пepravedпom slиzi • Oprastaпje grehova • Ниlјепје protiv 
Svetog Dиha • Kleveta • Hrist иСi za iivot, а пе za smrt • Pri
meпa Hristovih ideja 

Poglavlje V 

SIMBOLIZAM TAROTA 248 

I 248 
Paklo Tarot karata • Dvadesetdve karte Velike Arkaпe • Istorija 
Tarota • Uпиtrasпji sadriaj Tarota • Podela Tarota i пjegovo 
simbolicko predstavljaпje • Smisao Tarota • Tarot kao sistem i si
пopsis "hermeticпih " паиkа • Simbolizam Alhemije, Astrologije, 
Kabale i Magije • Simbolicпo i vиlgarпo shvataпje Alhemije • 
Osvald Virt о jezikи simbola • !те Boga i cetiri priпcipa и Kabali 
• Svet и sebl • Paralelizam у cetiri priпcipa и Alhemiji, Magiji, 
Astrologiji i Otkriveпjima • Cetiri priпcipa и Velikoj i Maloj Arka-
пi и Tarotи • Nиmericko i simbolicko zпасепје Velike Arkaпe • 
Literatиra о Tarotи • Opste greske и komeпtarima Tarota • Elifas 
Levi о Tarotи • Poreklo Tarota prema Kristijaпи • Nedostatak 
tragova Velike Arkaпe Tarota и Egiptи i Iпdiji • Priroda i vredпost 
simbolizma • Hermeticka fi[ozo(ija • Neophodпost (igurativпog 
jezika za izraiavaпje istiпe • Raspored Tarot karata и parovima • 
Jediпstvo и dvojпosti • Ројеdiпаспо zпасепје dvadesetdve пиme
risaпe karte • Sиbjektivпi karakter slika и Tarotи • Velika Arkaпa 
podeljeпa и tri seta od ро sedam karata • Njihovo zпасепје • Drи-
ge igre koje poticи od Tarota • "Legeпda " о izиmи Tarota 

п 269 
Karta Ј, Zoпgler • Karta О, L иda • Karta 2, Prvosvesteпica • 
Karta 21,  Svet • Karta З, Carica • Karta 20, Uskrsпиce mrtvih • 
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1 
Karta 4, Car • Karta 19, Sипсе • Karta 5, Hijerofaпt • Karta 18, 
Mesec • Karta б, Iskиseпje • Karta 1 7, Zvezda • Karta 7, KoCija 
• Karta 1 6, Тоrапј • Karta 8, lstiпa • Karta 1 5, Davo • Karta 9, 
Pиstiпjak • Karta 14, Vreme (Umereпost) • Karta Ј О, Tocak srece 
• Karta 1 3, Smrt • Karta 11, Sпaga • Karta 12, Obeseпi covek 

Poglavlje VI 
STA ЈЕ JOGA? 287 

MISTERIJA ISTOКA 287 
Тајпа исепја lпdije • Sta rec "Joga " zпaCi? • Razlika izmedи Jo-
gija i fakira • v Covek premav исепји Joge ! Teorijski i prakticпi 
delovi Joge • Skole Joge • Cele i Gиrиi • Sta је Joga dala • Pet 
sistema Joge • Razlozi ove podele • Nemogиcпost de(iпisaпja sa
driaja Joge • Stvaraпje tra[rюg "Ја " • Neophodпost privreme-
пog povlaceпja iz iivota • Covek kao materijal • Otvaranje vise 
svesti 

РЕТ JOGA 294 

НАТА ]OGA 294 
Zdravo telo kao prvi cilj • Uravпoteiavaпje aktivпosti razпih orga-
пa • Postizaпje koпtrolie паd razliCitim svestima и telи • Neophod-
пost иCitelja • "Аsапе " • Dosledпost Аsапа • Prevazilaieпje bola 
• Razlika izmedи fakira i Hata Jogija 
RAD�A JOGA 300 

Prevazilaieпje ilиzija • "Artikиlisaпje " svesti • Cetiri staпja sve-
sti • Sposobпost da se пе misli • Koпcebtracija • Meditacija • 
Koпtemplacija 1111 Oslobodeпje 
КАRМА JOGA 305 

Мепјапје sиdblпe • Uspeh i пеиsреh • Nevezivaпje 
Влкп Јоал 308 

Jogi Ramakrisпa • Jediпstvu religija • Emocioпalпi treпiпg • 
Religiozпa praksa па Zapadи • Opasпost pseиdo-jasпovidosti • 
Metodi "DobrotoljиЬ!ja " $ "Kazivaпja bogotraiitelja " • Maпa-
stiri па Svetoj Gori • Razlika izmedи moпaskog iivota i Bakti 
Joge 
DZNANA ]OGA 3 1 4  

Zпасепје reCi "Diпапа " • Avidya i Brahma-vidya • Ispravпo тi
Щепје • Рrоисаvапје simbola • Ideja Dharme 
Uoblcajeпi izvori za sve sisteme Joge 
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Poglavlje VII 
О PROUCAVANJU SNOVA I HIPNOZE 3 1 8  

Cиdni zivot S/10\la '*' "Psihoanaliza " "" Nemogиcnost posmatranja 
иoblcajenim metodama • "Stanja polиsna " Ф Secanje snm1a • Nji-
hm!a jednostavna priroda Ф Sn(>vi о letenjи • Snovi о stepenistima 
Ф Pogresna opazanja • RazliCiti stepeni spavanja • Snovi glave • 
Nemogucnost da se izgovori svoje ime и snи • Razlicite vrste sno
Jia • Karakterizacija • Imitativni snovi • Morijev san >t Razvoj 
snova od kraja ka pocetku • Emocionalni snovi • San о Ljermon
tovи • Gradenje vizиelnih slika • Dva aspekta iednog coveka • 
Materijal snova е Princip "kompenzacije " >t Princip komplemen
tarnih tonova '*' Mogucnost posmatranja sno11a и Ьиdпот stanjи • 
Osecaj da se "ovo vec dogodilo ranije " • Hipnoza • Hipnoza kao 
sredstvo dovodenja и stanje maksimalne podloznoti sиgestiji • Kon
trola иоЬiсајепе svesti i logike i nemogиcnost njihmюg potpиnog 
nestanka • Fenomen "medijиma " • Primena hipnoze и medicini 
• Masovna hipnoza • "Trik sa konopcem " <�>� Samohipnoza '* Sиge
stija • Nиznost odvojenog proиcavanja ova d11a fenomena • Podloz
nost sиgestiji i sиgestija Ф Kako је stvorena dualnost и covekи • 
Dve 11rste samosиgestije "" Nemogucnost 110/jne samosugestije 

Poglavlje VIII 
EKSPERIMENTALNI MISТICIZAM 
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Magija i misticizam • Osnovne tvrdnje • Metode magijskih ope
racija • Svrlш mojih eksperimenata • Pocetak eksperimenata '* 
Pr11e realizacije • Osecaj dvojnosti >t Neznani SJJet • Odsиstvo od-
11ojenosti • Bezbroj novih utisaka '*' Promena и odnosи sиbjektiJJ
nog i objektivnog >t Svet komplikovanih matematiCkih odnosa • 
St11aranje nacrta • Pokиsaj izrazmщnja vizuelnih иtisaka reCima 
• Pokиsaj razgovora tokom eksperimenta • Osecaj prodиzenja 
vremena • Pokusaj pravljenja zab::;leski tokom eksperimenta • Ve
za izmedи disanja i otkиcaja srca li Trenиtak drиgog prelaska • 
Glas "prelaznog stanja " 1111 Uloga imaginacije и "prelaznom sta
njи " • Novi s11et iza drugog praga Ф Beskonacnost • Mentalni 
s11et "Arupa " • S11esпost о opasпosti '*' Emocionalnost iskustava 
>t Broj tri >t Druga rec unutar иоЬlсајепе reCi Ф Sve su stvari po
vezaпe • Stare kuce • Копј па Ne11skom >t Pokusaji formulacije • 
"Misli и drugim kategorijama " <� Dolazeпje и kontakt sa samim 

sobom • "Ја " i "Оп " • "Pepeljara " • "Sve је zivo " • Simbol sveta 
• Pomeraпje zпakova stvari ili simbola • Mogиcпost uticaпja па 
sиdЬlпи drиgog coveka • Svesti (izickog tela • Pokиsaji videnja 
па daljiпи • D11a slиcaja ројасаvапја sposobпosti ораzапја е Os
novna greSka naSeg JniSljenja • NepostojeCe ideje • !deja "ја " «Ф 

358  

Uoblcajen osecaj "ја " >t Tri razliCita sаzпапја • Licna zaintere
so11anost • Magija • Sаzпапје zasпovano па kalkulacijama • Sazпa
nja и vezi smrti • "Dиgo telo zivota " 41' Odgovornost za dogadaje 
и zivotи drиgog coveka <� Veza sa proSloscи i sa drиgim ljиdima '*' 
Dva aspekta {епотепа SJJeta • Povratak и оЬiспо stanje • S11et mrt
vih иmesto sveta zivih • Rezиltati eksperimenata 

Poglavlje IX 

U POTRAZI ZA CUDESNIM 

I NoТR Dлм u PлRizu 
п EGIPAT I PIRAMIDE 

Пl SFINGA 

IV BUDA SA SAFIRNIM OCIMA 

v DUSA CARICE MUMTAZ-I-MAHAL 

VI MEVLEVI DERVISI 

Poglavlje Х 
NOVI MODEL UNIVERZUMA 

I 

Pitanje oblika иniverzuma • Istorija pitanja • Geometrijski i fi
zicki prostor • Sumпja и пjih011 identitet • Cetvrta koordiпata (izi
ckog prostora • Odпos (izickih naиka i matematike е Stara i поvа 
(izika • Osпovпi priпcipi stare (izike >t Prostor uzet оd1юјепо od 
11remena • Priпcip jedinstva zakoпa • Aristotelov princip • Ne
de(inisane 11eliCiпe и staroj (izici • Metoda podele иmesto de(ini
sanja Ф Orgaпizo11aпa i пe-orgaпizovana materija • Elementi • 
Molekиlama kretanja 41' Braиnovo kretaпje • Principi konzerva
cije materije • Relativnost kretanja '* Merenje veliCiпa • Apsolиt
ne merne jedinice 41' Zakon иniverzalпe gravitacije • "Actio in 
distaпs " - Delovaпje па daljiпи • Eter • Hipoteze о svetlosti "" 
Eksz_Jeriment Majkelsona i Morli;a • Brzina svetlosti kao granicna 
brzzna >t Lorencovi zakljucci <�>� K11antna teorija "" Merljivost SJietla 
• Matematicka (izika • Ajnstajпmщ teorija • Skupljanje tela и po
kretи • Posebna i opsta teorija relativiteta • Cetvorodimenzi
onalni kontinиum • Poboljsana i dopunjeпa geometrija prema 
Ajnstajnи • Odпos teorije realti11iteta i iskиst11a '* "Mekиsac "  pro
{esora Ajnstajna >t Ograniceni prostor е D1юdimenzioпalni s{erni 
svet • Profesor Edington о prostorи • О stиdiji strukture zracece 
energije • Stara (izika • Nova (izika 

397 

397 

402 
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425 

437 

442 

442 
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п 476 
Nedovoljnost cetiri koordinate za konstrиkcijи modela иniverzиma 
• Odsиstvo pristиpa problemи и matematici • Vestacko oznaca-
vanje dimenzija sila • Neophodnost limitiranja иniverzиma и 
odnosи па dimenzije • Trodimenzionalnost и pokretи • Vreme kao 
spirala • Tri dimenzije vremena • Sestodimenzioni prostor • "Ci-
klиs sest dimenzija " • Dva troиgla koja se presecajи ili sestokraka 
zvezda • Cvrstina vremena • "Istorijsko vreme "  kao cetvrta di
menzija • Peta dimenzija • "Potka " i "osnova " • Ogranicen broj 
mogиcnosti и svakom тотепtи • Vecno sada • Aktиalizacija svih 
mogиcnosti • Prave linije • Neogranicenost beskonacnog иni
verzиma • Nиlta dimenzija • linija nemogиcnosti • Sedma dimen-
zija • Kretanje • Cetiri vrste kretanja • Neslaganje brzina • 
Percepcija trece dimenzije od strane iivotinja • Brzina kao иgао 
• Ogranicavanje brzine • Prostor • Heterogenost prostora • Za
visnost dimenzija od veliCine • Varijabllnost prostora • Materi
jalnost i njeni stepeni • Svet иnиtar molekиla • "Privlacenje " • 
Masa • Nebeski prostor • Praznina i рипоса prostora • Tragovi 
kretanja • Gradacija и strиktиri materije • Nemogucnost da se 
materija opise kao sastavljena od atoma ili elektrona • Svet me
dиsobno povezanih spirala • Princip simetrije • Beskonacnost • 
Beskonacnost и matematici i geometriji • Neizmerivost • Razli-
cita znacenja matematicke, geometrijske i (izicke beskonacnosti • 
Fиnkcija i velicina • Prenos prostornih fenomena и vremenske (e
nomene • Prelazak kretanja и proteinost • Nиlte i negativne veli-
Cine • Medи-atomska proteinost • Analiza zraka svetlosti • Kvant 
svetlosti • Elektron • Teorija talasnog kretanja i teorija emisije • 
Trajanje postojanja malih cestica 

Poglavlje XI 
VECNO VRACANJE I MANUOVI ZAКONI 522 

620 

Zagonetka rodenja i smrti • Njihova veza sa idejom о vremenи е 
"Vreme " и иoblcajenom miSljenjи • Ideje reinkarnacije • Seoba 
dиsa • Ideja vecnog vracanja • Nice • Ideja ponavljanja kod Pi
tagorejaca • lsиs • Apostol Pavle • Origen • Ideja ponavljanja 
и savremenoj literatиri • Kriva vremena • Linija beskonacnosti • 
Slika iivota • Uoblcajeni naCini shvatanja Ьиdисеg ii\юta • Dva 
oblika razиmevanja beskonacnosti • Ponavljanje iivota • Osecaj 
da se "ovo dogodilo ranije " • Nemogиcnost dokazivanja ponav
ljanja • Nedostatak иohicajenih teorija koje objasnjavajи covekov 
иnиtrasпji iivot • RazliCiti tipovi ii\юta • Пр apsolиtпog ponm'
ljaпja • Ljиdi "byt " • Istorijske licпosti • "Slabe " i "jake " licno
sti • Heroji i gomila • Пр rastиce teпdeпcije • Uspesni tip • 

Pиtevi е1юlисiје е Evolиcija i prisecanje • Razliciti pogledi па 
ideju reiпkarпacije • Smrt kao kraj vremena • Vecno sada • Po
redeпje Brame sa rekom • Kretanje и bиdиcnost • Kretanje и 
sadasnjosti • Kretanje и proSlost • Alиzije па reinkarnacijи и Sta
rom Zavetи • Kretaпje prema pocetku vremeпa • Zlo i пasilje и 
proSlosti • "Istorija zlociпa "  • Borba sa иzrocima zla • Reiпkar
пacija и proflost • Evolиtivno kretaпje и sadasпjem iivotи • Te
skoce reiпkarnacije и Ьиdиспоst • Ostavljaпje prazпih mesta • 
Prirodпe i svesпe "иloge " • Nemogиcnost protivrecnosti S\'esпih 
uloga • Nemogucпost svesпog zla • Svesпe i nesvesпe иloge и 
"drami о Hristи " • Gomila • LиtajиCi Je1'rejiп • Hriscaпstvo kao 
skola koja priprema glumce za "dramи о Hristи " • Iskrivljeпi ob
lici hriscaпstva • Bиdizam kao skola • Da li "socijalne"  teorije 
postoje и ezoterizmи • Podela па kaste • Мапиоvi zakoпi • Kaste 
i njihove (ипkсiје • Prelaz iz пiie kaste и visи • Svadbeпi zakoпi 
• Kaste kao prirodпa podela drиstva • Kaste и istoriji • Epohe 
najl1ise kиltиre kao epohe poclele па kaste • Sta је iпteligeпcija? 
«> Vera и teorijama • Zacarani krug • Nemogucnost rekonstruk
cije drustva odozdo • "Slepe 110de slepih " • Gde је izlaz? 

Poglavlje XII 
POLNOST I EVOLUCIJA 578 

Smrt i rodenje • Rodenje i lјиЬа\1 • Smrt i rodeпje и drevnim исе-
пјiта • Sиstiпa ideje Misterija • Covek kao seme • Novo rodenje 
ф 

.
zпасепје iilюta па nasem 11l\1Qи . " Vecпi "  iivot . Uloge polпo-

Sll • Ogromna eпergija polnosti • Polпost i "ocuvaпje vrsta " • 
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пostl • Normalna polпost • Pod-polпost • Vidljive i skriveпe 
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polпosti .• Pseudomoral • Uloga patoloskih oblika • Psihologija 
bm-dela 1 potraga za пeCistim и polпosti • Odsиstvo smeha и pol-
пostl • Porпogra(ija kao traieпje komicпog и polnosti • Tracenje 
energije kao posledica abпormalпe polnosti • Morbidne emocije 
• Patoloski {enomeпi uzeti kao izraz plemenitosti ита • Kara
kteristike normalne polnosti • Osecanje nemiпovnosti p011ezano 
sa polпoscu • RazliCitost tipova • "Neoblcnost ljиba\li " • Brak i 
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Transmиtacija i asketizam • Budizam • Hriscaпski poglecl па pol-
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i hriscanskom � EndokrinologiJa ;l; Shvatanje dvojne иloge polno
sti и savremenoj naиci >& Виdа i Hrist Ф Trideset d11a znaka Виdе 
• Buda kao endokrini tip � Evolиcija polnosti <» Psiholoska strana 
pl'iЬlizavanja nad-polnosti & Polnost i misticizam • Polnost kao 
predиkиs mistickih osecaja • Kontradikcije и teoriji transmиtacije 
• Nemogиcnost kontradikcija и ezoterijskim idejama • Razliciti 
pиte11i do nad-polnosti za razliCite tip011e • Manjak savremenog 
naиcnog znanja za od7'edi11anje риtе11а stvarne e11olиcije & Potre
ba za novim proиcm,anjem coveka 
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